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OZET

Yuz yillar once Anadolu'dan Gonyeli'ye

devsirme yoluyla iskan edilen

aileler, getirdikleri yasam kulturuyle yerlestikleri cografyanm kulturunu birlestirerek
yeni bir kultur olusturrnuslardir.

Gonyeli Koyu'nde

ilk gunden kisa bir sure oncesine kadar ice donuk bir

yasam tarzi benimsenmistir.

Koy halkmm gelenek ve goreneklerinde cok buyuk bir

degisiklik yasanmarmstir. Ancak bugun degisen ve gelisen teknolojiyle birlikte tum
dunyada oldugu gibi Gonyeli Koyu'nde

de insanlann

yasam tarzlan

baslarmstir.

baslamasiyla

kulturde

Y asam tarzmm

degismeye

degismeye

de degisiklikler

yasanmaya baslamistir.

Tezin ana konusu hizla degisime ugrayan bu kulturde var olan ve ulasilabilen
gelenek, gorenek, orf, adet ve torenler yanmda sozel degerlerdir,

Arastirma esnasmda degisen bu kulturun olumlu yonlerinin yamnda olumsuz
yonlerinin

de oldugu

birbirlerine

yapdimci

fark edilmistir.
olurlarken;

Oyle ki, gecmiste

bugun

herkes

kendi

insanlar
hayat

her konuda
mucadelesiyle

ugrasmaktadir. Eski donernlerde cocuklar cobanhk ve ciftcilikle ugrasrnak zorunda
olduklanndan en fazla ilkokul mezunu olabiliyorlardi ama bugun okumak isteyen her
cocuk, ailesinin imkanlan elverdigince diledigi kadar okuyabilmektedir.
/

Arastirma sirasinda elde edilen bilgilerin gene nesil tarafmdan bilinmemesi;
bircok

uygulama

yamnda,

sozel

degerlerin

de bir

cogunun

zaman

icinde

kaybolacagmi gostermektedir,

Gonyeli Koyu'ride
benimsenmesi
gelmeyi

II. Dunya Savasi'ria

ve surdurulmesi

basarmistir.

D1~a

kadar ice donuk yasarn tarzmm

nedeniyle bes asirhk bir kultur birikimi bugunlere

acilan

Gonyeli' de

artmaktadir ve bunun onune gecilememektedir.

yasanan

kultur

degisimi

hizla

ONSOZ

Tezimin konusu Gonyeli 'deki gelenek, gorenek ve sozel degerlerdir. Sozel
degerler sozu ile kasdedilen, Gonyeli Koyu'nde soylenen maniler, turkuler,
atasozleri, deyimler, beddualar ve hayir dualardir.

Ileriki sayfalarda da gorulecegi gibi Gonyeli Koyu'nun tarihi 90k eskilere
dayanmaktadir. Venedikliler Donemi'nde koyun adi "Ara" idi. Osmanli Devleti'nin
iskan politikasi geregi, Anadolu' dan devsirilen Anamurlu Kurt Ali ile Aksarayh
Mehmet Efendi koye getirilip yerlestirilmislerdir. Bu kisilere iskan islerinin
tamamlanmasmdan soma bir de gorev verilmistir. Gecmiste Lefkosa - Gime yolu
simdiki guzergahmdan gecmezdi. Eski yol, bugun Yakin Dogu Universitesi icinde
kalan Sarabakan Kesigi olarak bilinen yerden gecerdi. Cok dar olan bu gecit kervan
soyuculan icin vazgecilmez bir soygun yeri idi. 0 donemde butun ovalar ve dag
etekleri ormanlarla kaphydi. Eskiyalar ormana saklarur, kervan gececegi saatte de
cikip yolculan soyarlardi. Anamurlu Kurt Ali ve Aksarayh Mehmet Efendi'nin
gorevi de bu yolun guvenligini saglamakti. Kalan zamanlarda da gecimlerini
saglamak icin cobanhk ve ciftcilik ile ugrasirlardi. Bugunlere kadar getirilip yasanlan
gelenek ve goreneklerden de anlasilacagi gibi, gelenek ve goreneklerine tutuculuk
derecesinde baghydilar. Baska Turk topluluklanna kansmayi sevmezlerdi. Hatta
cocuklanmn terbiyesi bozulur endisesiyle sanat ogrenmeye bile Lefkosa'ya
gondermezlerdi. Hava kosullanna bagh olarak tanm yaparlar ve-kendi kendilerine
yeterli olmak icin ugrasirlardi. Onlardan tureyen kusaklann icine kapamk yasam
bicimini secmeleri bircok gelenegin ve gorenegin gunumuze kadar ulasmasnu
saglarmstir. Baska bir deyisle Anadolu'dan gelirken getirmis olduklan kultur
degerlerini koruyup bizlere ulastirmislardir. Omegin; bugun buyuklerimizin bize
masal anlatirken kullandiklan sozler icerisinde gecen arkaik1 sozcuge Divanu Lugatit Turk'te de rastlamak mumkundur. Bunun yanmda halk hekimligi konusunda da,

1

Arkaik:: 1. Arkaizmle ilgili, eskimis (soz veya eser). 2. Guzel sanatlarda klasik:yag oncesinden kalan.

kokleri Orta Asya'ya dayanan tedavi yontemlerinin yakm tarihe kadar Gonyelide
uygulandigmi orta yas ve orta yasm ti.zerindeki herkes bilmektedir.

Son yillarda butun dunyada oldugu gibi tezin konusu olan Gonyeli Koyu'nde
de cok buyuk degisiklikler yasanmaktadir.

Yuzyillardir uygulanan yol ve yontemler

artik terk edilmistir. Kac - Goe doneminde dugunler ayru anda iki yerde yapihrdi.
Kadmlar kapah bir alanda calman calgilarla eglenirken, erkekler acik alanlarda
ozellikle harmanliklarda

eglenirlerdi,

Kadrnlann

oldugu yerde ince calgi denen

keman, deplek/ ve zilden3 olusan miizik aletleri kullarnhrdi. Erkeklerin oldugu yerde

de davullar zurnalar calardi. Kadrnlar minderlere ve iskemlelere otururlardi. Erkekler
ise, surgulerin" altlarma taslar koyarak yukseltirler ve surgulerin ti.zerlerine
otururlardi. Bu sekilde olusturduklan cemberin ortasmda da davul zuma calar, oyun
oynarlar ve yerler icerlerdi. Gunumuzde bunlann tumu terk edildi. Kadm erkek
aynmi ortadan kalkn.

Gecmiste kiz istemek icin dunurculer gidip gelirdi. Kiz istenirken maniler
soylenirdi. Oysa gunumuzde ozgurluklerin artmasi ile kisiler, evlenecekleri bireyi
cogunlukla kendileri secmektedir, Dunurcttlttge gitrnek ise, bir formaliteden baska
bir sey degildir.

Gecmiste Gonyeli Koyu'nde halk tanmla ugrastigmdan dolayi dugunler

\

harman sonlan yapihrdi. Arpasim, bugdaymi, burcagmi toplayan koylu, bunlan satar
ve paraya kavusurdu. Elde ettigi parayla da di.igi.ini.i gerceklestirirdi. Arna bazi yillar
isler yolunda gitmezdi. Kurak gecen yillarda evlilikler en az bir sene ertelenirdi.
Yillar kurak geese bile, bayram gibi kutsal gi.inlerdenikahlilar arasmda, hediyelerle
I

dolu bohcalar gidip gelirdi. Erkek tarafmm gonderdigi bohcalarda cogunlukla,
dikilmemis kumas, mevsim meyveleri yarunda findrk, fistik gibi kuru yemisler

2

Deplek: Toprak veya madenden yapilan, bir yam acik, uzunca bir tur dtimbelek. Darbuka.
Zil: Zilli bir kasnaga gecirilmis kursak zanndan olusan calgi. Def.
4
Surgu: Taban.
3

olurdu.

Gelin adayuun

uckurlan

7

gonderdigi

bohcada

ise, gergeflerde

islenmis

caksir"

ve oyalanmis mendiller, dikilmis gomlek olurdu.

Nikah bir vekil vasitasi ile kiyrhrdi, K1z odaya girer ve kapiyi kapardi.
Kapmm dismda da, nikahi kiyacak olan imam ve sahitler olurdu. imam, gelin
adayina ii9 kez, "Vekilifi olayim, nikahifu g1yay1m mi?" diye sorardi. Kiz da imamm
soruyu ucuncu sorusunun sonunda, utangac bir sesle "01" derdi. Boylece nikah,
imam marifetiyle" kiyilnus olurdu. Oysa gunumuzde, arnk devletin gorevlendirdigi
bir kisi, gelin ve guveyiyi yan tarafma alarak iki ailenin yakmlanyla

birlikte ve

sorulan hire bir sorarak nikahi krymaktadir. Aynca yapilan dugunlerde geleneksel
muzik aletleri de terk edildi ve bunlann

yerini cagdas orkestralar aldi. Gecmis

dugtmlerden gunumuze kadar yasayan en onemli gelenek parasal degerlerdir, Geline
para ve taki takmak, gunumuzde de gerceklestirilen bir gelenektir. Yine dugunlerin
baslama gunu ve sureleri de degismistir.

Eski dugunler en az ii<; gun surerdi.

Gunumuzdeki dugunlerin baslama tarihi muzik gruplanrun ve dugun salonlannm bos
bulunus tarihine gore ayarlanmaktadir.

Dolayisiyle gecmiste yalmzca harman sonu

yapilan dugunler, bugun butun mevsimlere dagrldrgi gibi artik haftarun herhangi bir
gununde de y apilmaktadir.

Geleneksel degerlerin hizla degisime ugramasi beni tez konusu olarak dar
bolge arastirmasi yapmaya yoneltti. Ben de Gonyelili oldugumdan kendi koyumde
boylesi bir arastirma yapmayi yegledim.
j

T ez calismam
yardimlanm

sirasmda bana yol gosteren ve guc durumda kaldigunda

esirgemeyen hocam Doc, Dr. Habib Derzinevesi'ye

tesekkurlerimi

bildirmeyi bir bore saymaktayrm.

5

Gergef: Uzerine kumas gerilerek nakis islenmeye yarar, cogu dikdortgen biciminde olan cerceve.
Caksir: Paca bohnnu diz ustunde veya diz altmda kalan bir tur erkek salvan.
7
Uckur: Salvar ve is donunu bele baglamak veya torba, kese agzim buzmek icin bunlara gecirilen bag.
8
Marifetiyle: Eliyle, aracihgryla.
6

Bunun yarunda, koyumuzun

yetistirdigi degerli kisilerin basinda gelen ve

halkbilimi adrna cahsan hocam Mustafa Gokceoglu'na

da, bana zamamm aymp

bilgilerini benimle paylastigindan dolayi tesekkiir ederim.

Aynca,

bildiklerini

ozveriyle

anlatan

kaynak

kisilerime

de en icten

saygilanmi sunanm.

Bu tezimle Kibns Turk Kulturu'ne

bir katki koyabildiysem kendimi mutlu

sayacagrm. En icten saygilanmla ...

09.09.2005

Ayse Coban
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1.2 Problem Durumu:

Krbns Adasi'na 1571 'de Osmanli Devleti'nin adayi feth etmesi ile yerlesen
Gonyelililerm kiiltur degerleri nelerdir?

Kibns Adasi, kuzey yanm kurede, Anadolu Yanmadasr'nm dogal bir uzantisi
gorunumunde ve Akdeniz'in kuzey - dogusunda yer almaktadu. Ada 34° 33' ve 35°
41' kuzey enlemleri ile 32° 17' ve 34° 35' dogu boylamlan arasmdadir,

Sicilya ve Sardinya'dan soma Akdeniz'in ucuncu biiyiik adasi durumunda
olan Kibns'rn yuz ol9funli 9282 kilometre kare (3572 mil kare)'dir. Kibnsm en
yakm komsusu Anadolu Yanmadasr'dir. Bunun disinda Kibns'rn komsulan arasmda
Yunanistan, Suriye ve M1s1I'dabulunmaktadir.

Kibns Adasi yeryuzu sekilleri bakimmdan dort bolgeye aynlmaktadir.
Bunlar; Girne Daglan (Besparmaklar) ve Karpaz Yanmadasi,

Ortacukur Alan,

Trodos Daglan (Karli Daglar) ve K1y1 Ovalan'dir.

Adamiz siyasi ve ekomomik yonden 90k onemli bir konuma sahip
oldugundan surekli el degistirmistir. Buna bagh olarak adanm baskenti de devamh
olarak degisiyordu. Adarun bugunku baskenti Lefkosa'dir. En buyuk kentleri
arasmda ise, Gazi Magusa, Gime, Omorfo (Giizelyurt), Lamak:a, Limasol ve Baf yer
almaktadir,

Ada'nm baslica korfezleri; kuzeyde Hirsofu ve Giizelyurt Korfezleri; doguda,
Gazi Magusa Korfezi; guneyde ise, Larnaka, Limasol ve Yalova Korfezleri' dir.
Burunlara bakildrgi zaman da bugiinki.i Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti (KKTC)
bolgesinde kalanlar arasmda, Korucam Bumu ve Zafer Bumu yer ahrken; Guney

Kibns Rum Yonetimi (GKRY)'nde

kalanlan

ise, Poyraz Burnu, Kition Burnu,

Dogan Burnu, Nea Paphos Burnu ve Arnavut Burnu olarak siralamak mumkundur.

Kibns Adasi ilk zamanlarda
durumundaydi.

Tas Devri'nin

sadece avlanmak amaci ile gelinen bir ada

ilk evresinde insanlar artik avcihk ve toplayicihgi

birakarak hayvanlan evcillestirirler ve bitkileri yetistirirler. Boylece yerlesik hayata
gecis baslar. Kuzey Kibns'm en eski yerlesim yerleri kuzey - dogu kiyilannda
bulunan Tathsu Koyu'ndedir,

Anadolu' dan 10.000 yil once geldigi tahrnin edilen ilk ciftciler, buraya
domuz, keci, koyun, okuz, kopek gibi evcil hayvanlar ve tilki, geyik gibi yabani
hayvanlan

da getirdikleri yapilan arastirmalann

sonucunda aciklanrmstu.

Aynca

bahkcihkla da ugrastiklan, kazilardan cikan bahk kemiklerinden anlasilmaktadir.

Tas Devri'nin

ikinci evresinde,

canak comlek yaplll11Ila baslanrrustir.

Bu

donem insanlanrnn da bahkcihk, hayvancihk ve tanmla da ugrastiklan bilinmektedir.
Yetistirdikleri bitkilerin basmda talnl, mercirnek, zeytin ve incir gelmektedir.

Tas Devri'nin

son evresinde ise bakir, islenmeden dogada bulundugu gibi

kullamlmaya baslarrustir. Bu donemin en belirgin ozelliklerinden bir tanesi, idari
sistemin

gelismeye

edilmeye baslanustir.

baslamasidir.
Aynca

Bu donemde

bu donemde

tanmda

ihtiyactan

fazlasi

elde

gecmis donemlere nazaran 90k daha

belirgin bir dinsel anlayis olusmaya baslarmstrr.

Tune Cagi'nda teknolojik' ilerlemeler hizlanmistir. Bu cagda Suriye, Filistin
ve Misir ile yakin iliskiler kurulmustur. Bu iliskilerin dostca ve ticari amach oldugu
da Suriye'de yapilan kazilarda, bu donemde Kibns Adasi'nda cikanlan seramigin
bulunmasi sonucu anlasilmistir. Bakir bu donemde de, en onemli ilrracat kaynagiydi.
Tuns; Cagi'run sonlarmda Kibns Adasi'run bakir ve ticaretten dolayi zenginliginin
artmasryla onemi de artrmstir. Bunun sonucunda da Kibns'ta
isteyen ve bunda basan elde eden bazi medeniyetler
zenginlesmesiyle

hakimiyet kurmak

de ortaya cikrmsnr. Adarun

buraya goz diken medeniyetler arasmda Misirhlar, Hititliler, Aka

ve Dor Kolonileri, Fenike Kolonileri,

Asurlular, Persler, Buyuk Iskender, Roma

Imparatorlugu bulunur.

Demir Cagi'nda

Dogu Akdeniz'den

Kibns Adasi'na

goc bir yasanmaya

baslar. Kibns Adasi'rida bulusan bircok degisik kiiltiir birlesmeye baslar. Adaya
yerlesenler, biribirlerinin kiiltiirlerinden etkilenirler ve bu kulturleri benimserler.

Goclerden dolayi ada nufusunun cogalmasiyla yeni yerlesim yerleri kurulur.
M.O. 58 yihnda adayi ele geciren Roma Imparatorlugu doneminde adada
"Cok Tannli Din" inaner yaygindi. Ancak adanm yine Romalilar hakimiyetinde

bulundugu M.S. 46 yilmda Kibns Adasr'nda Hiristiyanhk yayilmaya baslar. Cesitli
ulkelerden kovularak adaya yerlesen Yahudiler, adanm resmi dininin Hiristiyanhk
olmasmdan rahatsizhk duyarlar ve M.S. 115 yilmda Romahlara karsi isyan ederler.
Bu isyan tarihi boyunca Kibns Adasi'nda meydana gelecek olan din cekismelerinin
ilk ornegi kabul edilmektedir.

Roma Imparatorlugu 395 yilmda Dogu ve Batt olarak ikiye aynhr. Ada, artik
Bizans denilen Dogu Roma hakimiyetine gecer. Bizans hakimiyeti sirasmda Kibns
Adasr'nda Hiristiyanligm yayilmasr hizlamr ve adada ilk Ortodoks Kilisesi kurulur.
Bu donemde Kibns Adasi gelismeye devam eder. Bir taraftan Ortodoksluk
yayihrken, diger taraftan da resmi dil olarak Rumca kabul edilmistir. Bu da adalilann
ayru din ve dil toplulugu icinde toplanmasuu saglanustir.

1191 yihnda Ada ingiltere Krah Aslan Yurekli I. Richard tarafmdan isgal
edilir. I. Richard adayi Templier Sovalyeleri'ne satar, ancak ozgur yasamak isteyen
ada halki isyan eder. Templier Sovalyeleri bu isyan sonucu adayi I. Richard'a geri
verir. I. Richard' da Ada 'yr 1192'de Luzinyanlara satar.

Luzinyan Donerni'nde Kibns Adasi Dogu - Bati ticaretinde tiiccarlann
onemli bir ugrak yeri konumuna gelmesiyle Hachlar icin de onemli bir merkez olur.
Kibns, Ak:deniz'deki konumundan ve idarecisi olan Luzinyanlardan dolayi Anadolu,
Suriye ve Misir'a karsi duzenlenen askeri harekatlarda onemli bir tis vazifesi gorur.

Adanm

Katolik

Baspiskoposlugu

olan

Luzinyanlann

kurulur.

Boylece

egemenligine

Kibns

Adasr'nda

girrnesiyle

adada

Katolik

Ortodoks Baspiskoposlugu

etkisini k:aybetmeye baslar. Buna karsihk Katolik Kilisesi onem k:azarur.

Luzinyan

Kiralhgmm

zayiflamasmdan

faydalanan

Venedik

Cumhuriyeti,

1489 yilmda adayi ele gecirir. Luzinyan Donemi'nde adada elde edilen gelirin hepsi
ada icin harcamrken, bu donemde Krbns'tan toplanan vergilerin sadece ucte biri ada
icin harcarur, gerisi ise Venedik Devleti hazinesine aktanhr. Venedik Devleti Kibns
Adasi'm

bir yerlesim yerinden 90k askeri ve ticari sornurge veya koloni olarak

kullanrr. Venedik Devleti'nin

idaresinde

ada, eski onemini hizla yitirir. Bunun

bashca nedeni de ada, Luzinyan Donemi'nde
Venedik Cumhuriyeti'nin

egemenligine

bagimsiz bir kralhk dururnunda iken;

gecisinin ardmdan gozden uzak, vali ile

yonetilen srradan bir eyalet dururnuna gelmesidir. Adada degisen bir diger duzen de
dini baskidir. Adada yogun bir sekilde Katolik propagandasi yapilmaya baslamr. Bu
donemde Ortodoks Kilisesi'nin ve papazlanmn butun ayncahklan kaldmhr, kiliseye
ait bircok mulke el konur. Tarim da ihrnal edildiginden, eski donemlerde Yakm
Dogu'nun

tahil arnban dururnunda olan Kibns Adasi'nda

zarnan zaman yiyecek

sikmtisi cekilmeye baslarnr. Aynca bu devirde deprem, kurakhk gibi cesitli dogal
afetler ve sttma, veba gibi salgm hastahklar

da meydana gelir. Bu nedenle yerli

halkin bir kismi adadan kacrmstir. Kacamayanlar ise, Venedik Devleti idaresine karsi
isyan ederek, Osmanli Devleti'nden kendilerini kurtarmasmi istemislerdir.

Venedik Cumhuriyeti'nin

adayi bir tis olarak kullanmasi Osmanh Devleti icin

bir tehdit unsuruydu. Aynca Avrupa ile Asya'yi biribirine baglayan ticaret yolu

Kibns Adasr'ndan veya adamn yakmlanndan gecmekteydi. Korsanlann da bu yol
uzerinden gecen zengin ticaret gernilerini yagmalamalan, Osmanli Devleti'ni ticari
acidan etkilemekte devletin zarar gormesine neden olmaktaydi. Venedik Devleti'nin
zulmunden ve dini baskismdan bikan ada halkmm Osmanh Devleti'ne on1an
kurtarmasi icin surekli cagnda bulunmasi ve bu cagnlann her gecen gun artmasi
Osmanli Devleti adma bardagi tasiran son damla olmustur.

1.2.1 ADANIN
KIBRISLI

OSMANLI

TURKLER

DEVLETi

VE KIBRISLI

EGEMENLiGiNE

RUMLAR'IN

GiRMESiYLE

YASAMI

Osmanh donanmasi 1570 yilmda adayi sehir sehir kusatmaya baslar ve 1571
yili sonunda fetih tamamlamr. Bunun ardmdan, Kibns Beylerbeyi olarak atanan

Sinan Pasa, adadaki durumu Osrnanh Devleti'ne bildirmek icin, Anadolu'ya bir
mektup gonderir, Venediklilerden bosalan arazileri isleyecek yeterli sayida sanatkar
olmadiguu, ancak topraklarm 90k verimli ve islenmeye deger oldugunu bildirir.
Sultan Ikinci Selim de bunun uzerine adadaki Turk nufusunu cogaltmak amaciyla da,
21 Eyliil 1572'de "Stirgun Hiikmii"nii cikanr. Sultan lkinci Selim'in bu fermam
sadelestirilmis haliyle soyledir:
"Anadolu, Karaman Rum ve Zulkadiriye Kadilanna:
Halen Kibns Beylerbeyi bulunan Sinan Pasa, yiice katima bir mektup
gonderip; Kibns'm Turk askerlerince fethinden soma, adamn savas sonucu harap
olan bircok yerlerinin tanma, bag bahcecilige ve seker kamisi ekimine elverisli
oldugunu; hatta baska yerlerde bir kile1 urun alman topraktan burada elli, altmis kile
tirun veren verimli topraklar oldugunu; kent ve koylerin uygun olan alanlanna insaat
yaparak adanm baymdir' duruma getirilmesi gerektigini belirtmistir,
ilgi yazrya muvafakar' eyledim. Ada, havasi ve suyu ile gayet elverislidir,
Ada, bu fetihle esenlige kavusmustur. Esenlik ve guvenligin surdurulebilmesi icin
yakilan ve yipranan kaleler yeniden tamir edilecek ve gereksinme duyuldugu
takdirde yenilerinin insasma gidilecektir. Boylece korku ve tehlike unsurlan
giderilmis olunacaktrr.

Bu islemlere hemen baslansm,

1

\

Kile: Genellikle tahil olcmede kullarulan bir olcek.
Baymdir: Gelisip guzellesmesi, hayat sartlanmn uygun duruma getirilmesi icin uzerinde cahsilrms
olan, mamur.
3
Muvafakat: Uygun gorme, onama, kabul etme.
2

Adaya iskan ettirilenlerden iki yila degin osur" almmasm.

Ulkemin gecim sikmtisi olan daghk bolgelerinde bulunan halktan sonradan
Anadolu'ya

yerlesenler;

duzelmeyenler;

uzun

sureden

beri toprak

kavgasi

nedeniyle

aralan

koylerden kentlere goc edip acikta kalanlar; is, g-U9 edinemeyen

bekar leventler'; kent ve kasabalarda yerlesmis ciftci ve sanatkarlardan pabuccu,
terzi, kemhaci", mutaf", hallac", kazaz", a~91, mumcu, semerci, nalbant, bakkal,
debbag'", dulger, tasct, henna11, kuyumcu ve diger sanat yeteneginde olanlar ile kent
ve kasabalarda bulunan her on haneden bir hane halkinm da tum gereksinmelerinin
saglanmasi yamnda davar ve ciftleriyle adaya g69 etmeleri saglansm.

Kent ve kasabalardaki her on haneden guclu, yararli ve guvenilir kisilerden,
hirer hane olusturacak bicimde ve Kibns' a gonderilmek uzere Silifke'ye sevkedin.
Aynca Kibns'a sevkedilenlerin mal ve mulklerinin yok pahasma satilmamasi
icin gerekli titizligi gosterin,

Her on haneden secilerek hirer hane olarak olusturulanlar ozgecmisi ve diger
tum nitelikleri ile acik ve secik bir bicimde hemen deftere kaydedilsin.

Bu defterlerin bir kopyasi Kibns Beylerbeyine, bir kopyasi yuce katima ve bir
kopyasi da ilgili kadihklara gonderilsin.
Emrim uyannca, adaya iskan 12 icin kayitlar yapilip da sonradan baska yerlere
kacanlar olursa yakalansm ve Kibns' a iade edilsin.

4

Osur: Asar, ondalik.
Levent: l. Osmanh donanmasmda ve kiyilannda gorev yapan asker sunfi. 2. Boylu boslu, yakisikh
(kimse).
6
Kemhaci: lpekli kumas dokuyan kimse.
7
Mutaf: Keci kihndan hayvan culu, yem torbasi gibi seyler dokuyan kimse.
8
Hallac: Yunu, pamugu yay veya tokmak gibi aracla kabartma, dikme isini yapan kimse, atimci.
9
Kazaz: Ham ipegi iplik ve ibrisim durumuna getiren kimse.
10
Debbag: Sepici, tabak, deri terbiye eden kimse.
u Benna: Yapi yapan, mimar, kalfa, dulger,
12
Iskan: 1. Yurtlandirma, yerlestirme. 2. Yurtlanma, yerlesme.

5

Emrimi ulastiracak

olanlara

siki tenbihte13

bulununuz ki gaflete.'" dusup

Kibnsa gidecekleri yazmak bahanesiyle herhangi bir kimseye rusvet karsihgi
suistimale sakm kalkismasmlar.

Iskan edilmek uzere gonderilenler adaletli buyruklanma harfiyen uysunlar.
Emrimden cikarak taskinhk ve suistimale yeltenenler derhal cezalandmlsm. Kibns' a
yerlestirilmek uzere gonderilenlerin iskamru kolaylastmci onlemler ahruz, kimseye
de iltimas15 etmeyiniz.
Eger bu konuda, yuce katrma su ya da bu sekilde sikayet ulasirsa tumunuzun
hakkmdan gelirim.
On haneden birer hane olusturacak sekilde ve toplam 5720 hane secilen
bolgelerimizden Karaman, i9el, Bozok, Alaiye, Teke, Manavgat kadilanna durum
hakkmda bilgi verilsin." (Islamoglu, 1969)

21 Eyliil 1572

Osmanh

Devleti, fermandaki

htiktimlere uygun olarak, Venedikliler

tarafmdan bosaltilan ciftliklere ve koylere, Anadolu'dan devsirme'" yoluyla
getirdikleri aileleri iskan etmislerdir. Osmanhlar bu aileleri adaya yerlestirirken,
Kibns Rumlari'run yerlesim bolgelerine kimseyi yerlestirmemistir. Turk halkma
tamdigi insan hak ve ozgurluklerinden, Kibns Rumlan'run da yararlanmasim
sagladig; gibi, onlara din ve ibadet ozgtirliigii de tamrrustir.

Fermana uygun olarak, adaya yerlestirilen ilk Turkler Karaman, iyel, Bozok
(Yozgat), Alaiye (Alanya) ve Teke (Antalya)' dan getirilmis, ciftci ve sanatkarlardan
13

Tenbih: 1. Uyandirma, uyarma, uyan. 2. Bir isin yapilmasuu, birakilmasim veya o isten
vazgecilmesini tekrar tekrar hatirlatma.
14

15

Gaflet: Dalgmhk, dikkatsizlik, bos bulunma, aymazhk, dalgi, ihtiyatsizhk.

Iltimas: 1. Haksiz yere, yasa ve kurallara uymaksizm kayrrma, arka cikma, 2. Birine herhangi bir
konuda oncelik ve ayncalik tamma.
16
Devsirme: Bir araya getirme, derleme, toplama.

olusan,

toplarn

5720

ev

halkmdan

meydana

gelrnekteydi.

Turklerin

adaya

yerlestirilme islemi 18. yuzyila kadar surmus ve Konya, Aksehir, Nigde, Kirsehir,
Aydin, Corum, Kayseri, Samsun, Cankin, Eskisehir, Ankara ve Darende'den

de

aileler getirilip yerlestirilmistir. Boylece, adadaki Turk nufusu cogaltilmisur.

Osmanh

Devleti

ileriki

yillarda

cesitli adi suclulan

veya gorevlerinde

usulsuzluk yapan devlet gorevlilerini de adaya surmustur. 18. yuzyilda da Osmanh
Devleti idarecileri,

artik Kibns

Adasi 'ru adeta bir surgun yeri olarak gormeye

baslamislar ve bu sekilde kullanrruslardir.

Osmanli Imparatorlugu 1700'lti yillardan

itibaren eski gucunu kaybetmeye baslar ve 1877 yilmda Osmanli Devleti'nin

ic ve

dis sorunlan artar. 1787 - 1788 yihndaki Osmanh - Rus Savasi'ndan yenik cikan
Osmanli Devleti, oldukca agir sartlar iceren Ayastefanos (Yesilkoy) Antlasmasr'ru
imzalarnak zorunda kahr. Ingilizler de Osmanh Devleti'ni Ruslardan korumayi teklif
eder ve bunun karsiligmda da Kibns Adasi'mn yonetiminin kendilerine verilrnesini
isterler.

1571 - 1878 yillan arasmda Osmanli Imparatorlugu

tarafmdan yonetilen

Kibns Adasi, 1878 yilmdan itibaren Buyuk Britanya lmparatorlugu'nun yani
ingiltere'nin egemenligine gecer, Buyuk Britanya Imparatorlugu'nun adayi almak
istemesinin en onemli sebebi, ham madde ve pazar imparatorluklarma bir yenisini
daha eklemekti. Ada halki da, ada yonetiminin gecici olarak ingiltere'ye
devredilrnesine karsi cikmaz, Cunku, bu duruma karsi cikmak demek padisaha karsi
cikmak demekti. Aynca halk icin onlan yoneten veya vergi toplayan yoneticilerin
kim oldugu onemli degildi ve bu durumda gecici bir durumdu.

1700'lti yillann sonlanndan itibaren Avrupa'da ortaya cikan Milliyetcilik
akmn tum dunyaya yayilmaya baslar. Bu akimdan Kibnsh Rum din adamlan (kilise),
aydmlar ve tuccarlar da etkilendiler. Bu kisilerin amaci Osmanh Devleti'nden bircok
toprak alarak Eski Helen Bizans Imparatorlugu'nu yeniden kurarak, tum Yunanhlan
tek cati altmda toplamakti, Rumlar bu istek ve amaclanna Megali idea (Buyuk Ulku)
dernektedirler. Milliyetcilik ak:1mmm yayilmaya baslamasiyla kendilerini Yunan
ulusunun bir parcasi, Yunanistan'r da anavatan olarak kabul eden Kibnsh Rumlar

Kibns'r Yunanistan'a baglamayi amac edinirler. Bu ideale de ENOSiS admi verirler.
Kibnsh

Muslumanlar

milliyetcilik

ideolojisinden

isteyen Ortodoks Rumlarla aralannda

etkilenmedikleri

fikir aynliklan

icin ENOSiS

kendini gosterir. Turkler ve

Rumlar arasmda cikacak herhangi bir catismadan yararlanmayi dustmen Ingiltere de,
boylelikle her zamanki gibi "bol ve yonet" stratejisini kolayhkla uygulayabilecekti.

Ingilizler adayi yonetirken her zaman Musluman halki ikinci planda tutmuslar
ve yonetimde de kendileri gibi Hrristiyan olan Rumlann Turklerden ustun dururnda
olmasmi saglanuslardir.
yuksek mevkilerde

Ancak ne Musluman Turklere ne de Hiristiyan Rumlara,

gorev verilmemis,

Ingilizler yerlestirilmislerdir.

yonetimdeki

ust duzey mevkilere

ingiliz yonetimi Osmanh yonetiminden

sadece

farkh olarak

adada agrr vergi sistemleri de uygularmstif. Fakat topladigi bu vergileri adarnn ve ada
halkmm ihtiyaclan icin kullanmaz.

1914 yihnda

cikan I. Dtmya

Savasi'nda

Osmanli Devleti'nin

Almanya

yamnda savasa girmesi sonucunda, ingiltere adayi tek yanh olarak ilhak ettigini

17

aciklar. Bu savastan Almanya dolayisryla Osmanh Devleti yenik ciktigmdan, 1920
yilmda Osmanh Devleti Kibns Adasi'rnn bir ingiliz topragi olmasiru kabul etmek
zorunda kahr, I. Dunya Savasi'nm ardmdan Osmanh Devleti'nin parcalanmasina
ragmen direnen Turk milleti, I. Dunya Savasr'rnn ardmdan verdigi Kurtulus
Savasr'ndan galip cikarak 1923 yilmda Turkiye Cumhuriyeti (TC)'ni kurdu.

Ttirkiye Cumhuriyeti'nin

ilanmdan sonra Kibns Adasr'ndaki

Turkler,

Kemalistler (Ataturkculer) ve Evkafcilar (Gelenekciler) olarak ikiye aynldilar.
Evkafcilar, kendilerini "Musluman Ingiliz vatandaslan" olarak goruyorlar ve Ingiliz
yonetimiyle iyi iliskiler kurarak adada yonetici olmak istiyorlardi. Diger grup ise;
"Kemalist Turk Milliyetcileri" veya "Halkcilar" diye adlandmhyordu. Bu grup,

-

Turkiye ile yakm iliskiler kurmak ve Turkiye' de uygulanan Atattirk devrimlerini
adada uygulamak istiyordu. Farkh goruslere sahip bu iki grup arasmda liderlik yansi

17

ilhak etmek: l.Katmak, baglamak. 2. Egemenligi altma almak.

olustu, Sonucta tek ortak yonleri ENOSIS'e karsi oluslan olan bu iki grup arasmdaki
liderlik yansmi kazananlar Kemalistler olmustur.

1931 yilmda Rumlar EN OSiS 'i gerceklestirmek amaciyla isyan ettiler, Ingiliz
yonetimi isyan sonunda hem Turklere, hem de Rumlara cesitli konularda

baski

uygulamaya basladi. Ingiliz yonetimi bu baski doneminde Turk ve Rum okullannda
okutulan milli kitaplan

yasakladigi

gibi, Turk ve Yunan bayraklarmm

cekilmesi

yarunda, Turk ve Yunan tarihlerinin okutulmasmi da yasakladi, Basma sansiir koydu,
siyasi faaliyetleri

durdurdu ve koy muhtarlanmn hukumet tarafmdan atanmasmi

sagladi.

II. Dunya Savasi sirasmda Ingiliz egemenligi altmda bulunan Kibns
Adasi' nda yasam kosullan oldukca agirlasti. Halk, Ingiliz hukumeti tarafmdan her
yonden kisrtlanmaya basladi. Savasa dahil olan Ingiliz yonetiminin, savasa
katilanlara iyi maas verecegini soylemesiyle issiz kalan Kibnsh Turkler de asker
\

olarak savasa katildilar. Savas sonunda Ingilizler savasa katilan askerlere bircok
konuda yardimci oldular. Savasa katilanlara, hukumet islerine alimlarda oncelik
tamdilar, is kurmak isteyenlere parasal destek sagladilar. Savasta sehit dusenlerin
ailelerine tazminat odedikleri gibi gazilere de ayhk bagladilar. Ingiltere savasm
ardmdan adaya yatmm yapmaya basladi. Savas nedeni ile ithalatta yasanan zorluklar,
ulkede yerli uretimin artmasma neden oldu. Yeni i~ alanlan acildi ve ekonomi
canlandi. Ekonomide yasanan canhhk politik yasama da hareket getirdi. Siyasi ve
toplumsal hayat canlandi. 1931 lsyani'ndan sonra yasaklanan siyasi etkinliklerin
gerceklestirilmesine yeniden izin verildi. Bu iznin verilmesinin ardmdan partiler
kuruldu, isci birlikleri ve sendikalar orgutlendi.

Adada yasanan orgutlenmenin sonucunda Turkler tarafmdan kurulan ilk parti
ise, Kibns Adasi Turk Azinhk Kurumu (KATAK) oldu. 1943 yilmda kurulan
KATAK, erken zamanda butun yerlesim yerlerinde orgutlenmesine ragmen kisiler
arasmda cikan liderlik mucadelesi nedeni ile kisa surede bolundu. KATAK'm
kurucularmdan olan Dr. Fazil Kucuk, bu bolunmenin ardmdan Kibns Milli Turk
Halk Partisi (KMTHP)'ni kurdu. Bu bolunme bir sure soma ortadan kalkti ve Necati

Ozkan'm kurdugu Kibns Turk Birligi istiklal Partisi (KTBiP) ile Kibns Milli Turk
Halk Partisi, Kibns Milli Turk Birligi (KMTB) adi altmda birlesti, Ardmdan
kurum ve kuruluslan

bir can altmda toplamak

icin 1949 yihnda

Kibns

da

Turk

Kurumlan Federasyanu (KTKF) kuruldu ve bu federasyonun basma Faiz Kaymak
getirildi. Kibns Rum Toplwnu'nda

ise, liderlik mi.icadelesi kisiler arasmda degil,

kurwnlar arasmda devam ediyordu. Bu kurumlar kilise ve siyasi bir parti olan
AKEL' di. Bu surecte Kibnsh

Rwnlann

hedeflerine ENOSiS 'i koymuslardir.
Hatta ingiltere'nin

kurdugu parti ve orgutler program

ve

Kibnsh Turkler ise, buna tamamen karsrydi.

adadan cekilmesi halinde adanm Ti.irkiye'ye verilmesini talep

ediyorlardi. Aym zamanda Turkiye'de de Kibns'a olan ilgi artmaktaydi,

1950 yilmda

Kibosh

Rumlar,

Kibns

Ortodoks

Kilisesi

onculugunde

gerceklestirdigi plebisitte18 ENOSiS'i kabul ettiler. Bu duruma Yunanistan'm destek

vermedigi gibi, Turkiye de adadaki Kibnsh Turklere soz hakki tanmmadigi icin
plebisit sonuclanm kabul etmedi. Bunun ardmdan ENOSiS tara:ftarlanmn adada
silahli eylemlere baslamasryla ingiltere sert onlemler ahr ve Londra' da Turkiye ve
Yunanistan'm da katihmiyla bir konferans duzenler. Konferansta olumlu hicbir
sonuc almarnaz. Ancak bu konferansa Turkiye'nin de cagnlmasi, Yunanistan'm
Kibns Adasi uzerinde Tiirkiye'nin de soz hakkma sahip oldugunu kabul etmesini
saglar. Fakat 1955 yihnda Baspiskopos Makarios'un girisimleri ile kurulan EOKA
(Kibns Mi.icadelesi Orgutu), ENOSiS 'i gerceklestirmek icin adada yeniden silahh
eylemlere baslar. Onculugunu General Grivas'm yapugi EOKA Ingiliz yonetimini,
komi.inist19 Kibnsh Rumlan ve Kibnsh Turkleri hedef almisti. ingiliz yonetimi
EOKA'ya

karsi

sert onlemler

alir ve Baspiskopos Makarios'u

da Hint

Okyanusu'ndaki Seysel Adalan'na surer.

Kibnsli Turkler de EOKA'ya karsi cesitli silahh orgutler kurmustur. Bu
orgutler sirasryla Volkan, Kibns Turk Mukavemet20 Birligi, Karacete, 9 Eylill ve
18

Plebisit: 1. Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete baglanacagryla ilgili oylama. 2. bir kimse
veya bir sorun icin halkm olumlu veya olumsuz kamsmm belirmesi amaciyla yapilan oylama.
19
Komiinist: 1. butun mallann ortaklasa kullaruldigi ve ozel mulkiyetin olmadigr toplum duzenini
isteyen kimse. 2. Boyle bir di.izenin kurulmasim amaclayan siyasi, ekonomi.k: ve toplumsal ogreti.
20

Mukavemet: 1. Dayanma, karsi koyma, karsi durma, direnme, direnis, dayamrhk. 2. Direnc.

Turk Mukavemet Teskilati (TMf'j'dir. Bu orgutler arasmda varliguu uzun zaman
surdurmeyi basaran TMT'nin orgutlenmesine Rauf Raif Denktas yardimct olmustur.
Gizli bir orgtlt olarak Kibnsh Turkleri Rum saldmlanndan
yilmda Guvenlik Kuvvetleri Komutanhgi'run

koruyan TMT, 1976

kurulmasiyla askeri gorevini ileriki

yillarda bu kuruma devredecektir.

Adadaki bu durum devam ederken bir yandan da Amerika Birlesik Devletleri
(ABD),

miittefiki21

olan Turkiye

ve Yunanistan'dan

Kibns

sorununa

cozum

bulmalanm ister. Cunku iki ulke de, ABD'nin muttefiki oldugundan, bu iki tilkenin
arasmm acilmasi ABD ile muttefikliklerinin

bozulmasma neden olabilecektir. Ancak

Tiirkiye ve Yunanistan ortak bir kararda birlesemez. Adadaki silahh catismalar da
gun gectikce biiyi.ir. Bunun uzerine Ti.irkler, adamn ikiye bolunmesi icin "Ya Taksim
Ya Olum" mitingleri diizenlemeye baslarlar. Adadaki bu soruna cozum bulmak icin
1959 yilmda Zurih ve Londra'da iki konferans duzenlenir. Bu konferanslara kanlan
Ingiltere, Ti.irkiye ve Yunanistan heyetleri adada bagimsiz bir Kibns Cumhuriyeti
kurulmasma karar verirler.

Kibns Cumhuriyeti, Kibns Turkleri'ni adada Rumlarla esit konuma getirdigi
gibi; Tiirkiye'yi
Cumhuriyeti'nin

de Kibnsh Tiirklerin

garantoru

durumuna

getiriyordu.

Kibns

Cumhurbaskaru Makarios, yardimcisi ise Dr. Fazil Kucuk secildi.

Bunun ardmdan biri Turklere biri Rumlara ait iki ayn cemaat meclisi olusturuldu,
Turk Cemaat Meclisi Baskanhgi'na
Meclisi Baskanhgi'na

Rauf Raif Denktas getirilirken; Rum Temsilciler

da Glafkos Kleridis getirilir. Aym yil Kibns Cumhuriyeti,

Birlesmis Milletler (BM)'e uye olur. Kibns Rum Liderligi, azmlik olarak gordukleri
Kibnsh

Turkler'in

adarnn yonetiminde

esit ortak olarak yer almalanm

edemiyordu. Kibnsh Turkler de Makarios'un
dustmuyorlardi.

kabul

Kibnsh Rumlar'a ayncahk tarudrgmi

iki toplum arasmda olusan bu anlasmazhklar

sonucunda

adada

yeniden ikilikler yasanmaya baslar. 1963 yihnda EOKA'nm silahh gucleri tarafmdan
20 Arahk'i 21 Arahk'a baglayan gece Kibnsli Turklere karsi saldmlar baslar ve
bircok Turk sehit edilir. Gun gectikce Rurnlar tarafmdan sehit edilen Turklerin

21

Muttefik: Baglasik.

sayisi artmakta ve iki toplum arasmdaki dusmanhk da buyumekteydi. Turkiyenin
adaya

ihtar

niteligindeki

ilk

askeri

mudahalesine

ragmen,

EOKA

gucleri

faaliyetlerini siirdurmeye devam ediyorlardi. EOKA guclerinin kisa surede Krbnsh
Turklere ait koy ve mahalleleri denetim altma almalanyla birlikte, Krbnsh Turkler de

can guvenliklerini saglayabilmek icin karma koylerden buyuk Turk koylerine dogru
g69 etmeye basladilar. Go9 edilen yerler arasmda Erenkoy, Lefke, Y esihrmak,

Zeytinlik, Gonyeli, Kirru (Dagyolu), Hamitkoy, Akincilar, Cihangir, Meric, Serdarli,
Gonendere, Mehmetcik ve Lefkosa'run bazi Turk mahalleleri yer almaktaydi.
Ingiltere'nin cozum onerilerine ragmen adadaki catismalar devam etmekte, hatta
hizlanarak artmaktaydi,

Turkiye, Kibns'a ilk eylemli mudahalesini Erenkoyde gerceklestirdi ve 1964
yilmm Agustos aymda baslayan ablukaya22 karsihk verir. Bu mudahale sonunda
Makarios ateskes istemek zorunda kahr ve bolgedeki Rum veYunan birlikleri geri
cekilir. Ardmdan da Kibnsh Rumlar, Kibnsh Turklere karsi ekonomik ambargo23
uygulamaya baslar,

1967 yilmda Kibns Gecici Turk Yonetimi (KGTY)'ni kuran Kibnsh Turkler,
bu yonetimle idari ve siyasi sorunlanm cozebilmeyi amaclarlar. Kibnsli Turkler'in
olusturduklan bu gecici yonetim, federal24 devlet konusunda atilmis bir ilk adim
sayihr. Bunun ardmdan Turkiye ve Yunanistan aralannda bir anlasma yaparlar. Bu
anlasmaya gore; Yunanistan'm adadaki birliklerini geri cekmesine, Turkiyenin de
savas hazirhklanm durdurmasma karar verilir. Anavatanlar arasmda yapilan bu
anlasma, 1968 yihmn basmdan itibaren Kibns Adasr'nda bir rahatlama yasanmasiru
saglar, Bu anlasmanm ardmdan Turk tarafma uygulanan ekonomik ambargolar
kaldmhr, barikatlar acihr. Kibns'taki bu durgunluktan yararlanmak isteyen Birlesmis
Milletler (BM) genel sekreteri U Taht, Turk ve Rum toplumlanm dogrudan
gorusmeye caginr. Boylece Turk Cemaat Meclisi Baskam Rauf Raif Denktas ile
22

Abluka: Bir ulkenin veya bir yerin d1~ dunya ile olan her turlu baglantismi kuvvet kullanarak
kesme, kusatma, ihata.
23
Ambargo: 1. Bir devletin, gemilerin kendi limanlanndan aynlmasnn yasaklama buyrugu. 2. Bir
mahn serbest surumunu engellemek icin konulan yasak.
24
Federal: Federasyon durumunda birlesmis olan. Kucuk devletlerin tek bir devlet durumuna gelmek
icin yaptiklan ortakhktan olusan devletler birligi.

Rum Temsilciler Meclisi Baskaru Glafkos Kleridis arasmda yeni bir gorusme sureci
baslatilrms olur. Bu gorusmeler

197 4 yihmn Nisan ayma kadar devam edecektir.

Ancak Rumlar'm ENOSiS iizerinde israr etmeleri yiiziinden bu gorusmelerden de bir
sonuc elde edilemez.

1968 yilmda

yapilan

Cumhurbaskanligi

Makarios kazandigi gibi, Cumhurbaskam

memnun kalmaz.

zaman icinde gerceklestirilmesini

yeniden

Baspiskopos

Muavinligi'ni de Dr. Fazil Kucuk kazamr.

Ancak Yunanistan, adada bir an once ENOSiS'e
sonuclanndan

secimini

ulasmak istedigi icin bu secim

Cunku Makarios adanm Yunanistan'a

ilhakmm

dustmurken, EOKA'mn basmda bulunan General

Grivas bunu bir gecede yapmak istiyordu. Boylece Yunan cuntas125 Makarios'u

gorevden uzaklastirmak amaciyla ona karsi bir suikast girisiminde bulunur. Suikastm
basansiz olmasi sonucunda da EOKA-B'yi kurarlar. General Grivas kisa bir sure
soma olfu ama, EOKA-B Makarios'a karsi mucadelesini artarak devam ettirir. Bu
arada Kibnsh Turkler de 1973 yihnda Cumhurbaskanligi Muavinligi secimlerini
yenilerler. Secim sonunda Kibnsh Turklerin yeni lideri tek aday olan Rauf Raif
Denktas olur.

15 Temmuz 1974 'te duzenlenen darbe ile Makarios gorevden uzaklastmhr.
Yerine EOKA'c1 Nikos Sampson getirilir. Darbe haberinin Ankara'ya ulasmasryla
donemin Turkiye Cumhuriyeti Basbakam Bi.ilent Ecevit, Turk Silahh Kuvvetleri'ne,
Turkiyenin garantorluk hakkuu kullanarak, Kibns'a bir askeri mudahale yapilmasi
icin hazirhk talimati verir. Bu talimat tizerine, Turk Silahli Kuvvetleri 20 Temmuz
1974 sabalu Kibns'a asker cikararak harekati baslatir. 22 Temmuz'da da Birlesmis
Milletler'in karan ile adada ateskes ilan edilir. Bu arada Cumhurbaskaru Nikos
Sampson gorevini Glafk:os Kleridis'e birakir, Birlesmis Milletler, 25 Temmuz'da
Cenevr~'de Turkiye, Yunanistan ve Ingiltere'nin kanhrmyla bir konferans duzenler.
Ancak bu konferans sirasmda Rurnlann ateskese uymadigi haberinin gelmesiyle
gorusmeler bir sonuca baglanamaz ve 14 Agustos'ta Ikinci Kibris Bans Harekati
baslar. Bu harekat esnasmda Rumlar da bircok Turk koyune saldmlarda bulunmus ve

25

Cunta: Bir ulkede yonetime el koyan kimselerden olusan kurul.

inamlmaz boyutlarda katliamlar yapmrstir. Ancak Turk birlikleri iki gun icerisinde
Magusa, Lefkosa ve Lefke hatti boyunca istenilen kontrolu saglar. Boylece ikiye
bolunen adanm kuzeyi Ttirklerin, guneyi de Rumlann eline gecer.

Ikinci Bans Harekati'ndan

sonra Kibns Otonom Turk Yonetimi kurulur. Bu

yonetimin 13 Subat 1975'te aldigi bir kararla Kibns Turk Federe Devleti (KTFD)
ilan edilir. Devletin baskanligma Rauf Raif Denktas getirilir ve elli kisilik bir kurucu
meclis olusturulur. Bir alt komisyon tarafmdan hazirlanan ve meclis tarafmdan kabul
edilen Kibns Turk Federe Devleti Anayasasi 8 Haziran 1975'te halk oylamasma
sunulmus ve buyuk bir cogunluk tarafmdan kabul edilerek yururluge konmustur.

1975 yilmm Nisan

aymda yeniden

baslayan

toplumlararasi

gorusmeler

-

sonucunda, 2 Agustos 1975'te Nufus Degisimi Antlasmasi irnzalamr. Bu antlasmaya
gore Turk tarafmda kalan Rumlar Rum Yonetimine, Rum tarafmda kalan Tiirkler ise
Turk Yonetimi'ne

iade edilirler. Bu anlasmaya uyrnayanlar sadece Turk tarafmda

kalan Karpaz Bolgesi'nde

yasayan Rurnlar olmustur. Onlar da kendi istekleri ile

yerlerinden aynlmarmslar ve bu durumu kabullenmislerdir.

Ada bolunmus

olrnasma ragmen

Rumlar'm

Kibns'r

Yunanistan'a

ettirme istekleri devam ettigi gibi, Rurnlar bu isteklerini gerceklestirebilmek
cabalanru da surduruyorlardi.
bunu gerceklestiremeyeceklerini

ilhak
icin

Ttirkler de Rurnlar'm bu isteklerine son vermek ve
karutlamak amaciyla 15 Kasim 1983 'te bagimsiz

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti (KKTC)'ni ilan etmislerdir. Cumhurbaskaru olarak
da Rauf Raif Denktas gorevlendirilmistir.

6 Arahk 1983 tarihinde KKTC Kurucu

Meclisi olusturuldu. 12 Mart 1985 tarihine gelindiginde de Kurucu Meclis'ten gecen
anayasa, 5 Mayis 1985 'te de halk oylamasma sunulup kabul edilmistir. 9 Haziran
1985'telo. secimlerde
Denktas

getirildi.

halk tarafmdan

23 Haziran

Cumhurbaskanhgi'na

1985 'te yapilan

yeniden

milletvekilligi

Rauf Raif

secimlerinde

elli

milletvekili secilmis, boylece Kurucu Meclis gorevini kurulan KKTC Meclisi'ne
devretmistir. Bunun ardmdan iki toplurn arasmda yapilan tiirn bans gorusmeleri
Rurnlarm sunulan onerileri reddetrnesi sonucu basansizlikla sonuclannusnr.

1.2.2. HALK BiLiMi NEDiR?
Halkbiliminin sozluk anlami "Bir ulkede yasayan halkrn kultur urunlerini,
sozlu edebiyatmi, geleneklerini, torelerini, inanclanm, mutfagmi, muzigini,
oyunlanm, halk hekimligini ve benzeri ozelliklerini inceleyerek, bunlann
birbirleriyle iliskilerini belirten; kaynak, evrim, yayilim, degisim, etkilesim gibi
sorunlanru cozmeye, sonuc, kural, kuram ve yasalan bulmaya cahsan bilim dah,
folklor, halkiyyat" olarak gecmektedir.(Parlatrr; 1998; 934)

Avrupa'da, halk urunlerinin toplanarak bir disiplin icinde incelenmesini
oneren ve bu urtmlerikapsamak uzere "Folklore" terimini 22 Agustos 1846 tarihinde
"The Athenaeum" gazetesinde yazdigi yazi ile ortaya atan William John Thomas
olmustur. Joann Felix Knaffel ise bu bilim dah icin "Volkskunde" terimini
kullanmissa da Almanca konusulan ulkeler dismda yayilma alam bulamarmsnr.
Turkiyede

"Folklore" ve "Volkskunde" terimlerinin tam karsihgi olarak

"Halkbilimi"terimi yerlesmistir. (Batur; 1998; 19)

Halkbilimi oldukca gene bir bilimdir. Batt iilkelerinde 1846'dan bu yana
Ingilizce "folk" (halk) ve "lore" (bilim) kelimelerinden meydana gelmis olan
"folklore" deyimiyle, o tarihten once bir bilim konusu sayilmayan, ya da baska
bilimlerin alam icinde kalan birtakim olgulan, kendine ozgu yontemlerle incelemeyi
uzerine alan bagunsiz bir bilim olarak tanmmaya basladi. Turk toplumunda bu
bilimin adi ilk olarak 1913'te Riza Tevfik'in "Peyam.26" gazetesinin "Edebi
ilave"sinde (sayi 20, Subat 1913) yaymladigi "Folklor" bashkli yazida anildi. Daha
sonralan bu bilim icin cesitli adlar one surulecektir. Ziya Gokalpin 1923 yihnda
yayinladigi Turkculugun Esaslan adh eserinde "halkiyyat'I"; 1927 yilmda kurulan
Halkbilgisi Dernegi'nce ve onun yayin organlarmda "halkbilgisi"; Turk Tarih,
Antropologya28 ve Etnografya29 Dergisi ve Turk Etnografya Dergisi tarafmdan
"etnografya"gibi isimlerle de amlmistir. (Boratav;2000)

26

Peyam: Haber, baskasmdan ahnan bilgi.
Halkiyyat: Folklor.
28
Antropologya: insanbilimcilik.
27

Ancak, cagimizda halkbilimini
yontemleriyle

onun arastrrma araclanru

etnolojiderr'" ayn bir bilirn degil de, ozel
zenginlestiren

bir uzmanhk

dah anlama

egilimi ustun cikiyor. Am.a, gene de soz konumuz olan bilime vaktiyle "folklore"
adirn takrrus bulunan ulke (Ingiltere) ile Ingilizce konusan ulkelerdeki

(Birlesik

Amerika Devletleri, v.b ... ) bilim adamlan, bu genel anlayisa katilmakla beraber, bu
deyimden vazgecmek de istemiyorlar. Ortak yazi dilleri Alman.ca ya da Alman.ca ile
akraba bir dil olan illkelerde (Alman.ya, Avusturya, Isvicre'nin bir bolumu, Hollanda,
Belcika'rnn Felemenkce

konusulan bolgesi, v.b ... ) "folklore"un

bir cevirisi olan

"volkskunda" kelimesini benimsiyorlar.

Bu ulkelerin disinda kalan kimi memleketlerde, ornegin Fransa' da "folklore"
deyiminin kullamlmasmda

bir sakmca belirmistir.

Bunun nedenlerinin

kaynagi,

"folklore" kelimesinden giderek, onunla adlandmlan bilimden 90,k, o bilimin konusu
olan cesitli olgulann anlasihr olmasma cikar; tipki ''tarih" kelimesinden

hem bir

milletin gecmisi, hem de bu gecmisin cesitli olgulanm inceleyen bilim anlasildrgr
gibi. "Folklore" kelimesinin, halkbiliminin konulanm belirleyen bu anlarm, git gide
halk

geleneklerinden

esinlenen

yaratma

ve

gosterilerin

de

ayru

deyimle

tanimlanmasma yol aciyor; bilim konusu olan olgularla onlann taklitlerini (yani halk
biliminin konusu olmayacak,

olmamasi

gereken yapmacik, yalanci yaratmalan)

birbirine kanstirma, boylece bilim arasnrmalanm yanhs yola saptirma tehlikesi
beliriyor. Bizim memleketimizde

halkbiliminin

daha emekleme doneminde oldugu

diisunulurse, bu tehlikeden korunma carelerinin aranmasirun bizirn icin daha onemli
bir sorun oldugu anlasihr.

Su da bir gercektir ki, halkbiliminin nitelikleri icinde en onemlisi, onun, belli
bir ulkede yasayan halka ozgti kultur yaratmalanm,

gelenekleri, aynnnlanyla ve

derinligine incelemeyi tizerine almis olmasidir. Halkbilimi bununla da kalmayip bir
ulkenin bolgelerini ve bunlann icinde de, kucttk toplum birliklerini, onlann dil, agiz,
din, mezhep aynmlanm, oradaki uretim ve tuketim ozelliklerinden
29

gelme farkh

Etnogfarya: Kavimleri karsilasnrarak inceleyen, kultur olusumlanni arastiran bilim, budun betimi,
kavmiyat.
30
Etnoloji: Insanlann irklara aynlisuu, bunlann nereden ciktiguu, olusumunu, yeryuzune yayihsun,
aralanndaki niteliklerini inceleyip karsilasnran ve suuflayan bilim, budun bilimi, irkiyyat.

toreleri, torenleri, cesitli kultur urtmlerini inceler. Bu olgudan kalkihp, bilim disiplini
olarak "milli

halkbilimleri",

"yerli

halkbilimleri"

olabilecegi

gibi bir sonuca

vanlabilir. Gercekte ise, "milli bir halkbilimi" ilkesi degil, "halkbiliminin

milli ve

yerli olgulan" soz konusu olmalidir.

Bullin bu nedenlerle ornegin Fransa'da,

eski bireyci ve "uluscu - yerlici"

yontemi artik tutmayan halk bilimcileri, "folklore" kelimesinin donu~tiigu bilim d1~1 anlamlardaki

sakincayi da hesaba katarak, bir bilim deyimi olarak Fransiz

Folkloru yerine - Fransizca

da Ingilizce

"Folklore"

kelimesinin

tam karsrligmi

vermedikleri icin - Fransiz Etnolojisi deyimini yegliyorlar.

Iste bu nedenler bizi de "Folklor" kelimesi yerine bir baska deyim aramaya
iteliyor.

Bizim

"volkskunde"nin

dilimizde

"Halkbilimi"

tam karsihgi

sozu Ingilizce

"folklore'tun,

olarak, yukanda tammlamayi

Almanca

denedigimiz

bilimi

adlandirmaya elverisli bir deyim olarak yerlesebilir karusmdayiz. (Boratav; 2000; 911)

Folklorun inceleme alani halk kulturdur. Halk kavrami, siyasi ve ideolojik
goruslere gore farkh degerlendirilmektedir.

Folklorculara gore balk, ortak sosyal ve

kiiltiirel ozellikleri bulunan insan toplulugudur. Halk yalmzca koyde degil, sehirde de
yasamaktadir.

Sehir insani halk kttlttiruntin ta~1y1e1SI olarak halki olusturmaktadir.

Ciftci, halk kulturunu en 90k tasiyan yasatandir. Milli kultur denilen kultur degerleri
de "folklor"dan kaynaklanmaktadir.

Genellikle bir olaym veya kulturel uruntin folklor malzemesi sayilabilmesi
icin su ozelliklere sahip bulunmasi gerektigi belirtilmektedir:

1. Halk.a ait olmasi.
2. Anonim olmasi.
3. Sozlu gelenege dayali olmasi, yazih bir kaynagm tekran bulunmamasi.
4. Nesilden nesile, toplumdan topluma yayilrms olmasr.tfrerzinevesi;
1-2)

2004;

Sahamn onde gelen isimlerinden

olan Prof. Dr. Saim Sakaoglu'na

gore;

Anonim Halk Edebiyati subesi, Halk Edebiyan sahasmm merkezini olusturur ve ayn
bir sube olan A~1k Edebiyati ve Tekke Edebiyati bu dairenin dismda kahr. Boylece

kimin tarafindan ortaya konuldugu bilinen bir kosma ile soyleyicisi bulunmayan bir
masali aym gruba koyrnarms oluruz. Kaldi ki; masal ve benzeri fuiinl.erzamanm akisi
icerisinde degiserek, geliserek hatta bazen daha da guzelleserek gunumuzdeki seklini
ahrlar. Ornegin; Divanu Lugati-t Turk'teki "Endik uma evligni agirlar." seklindeki
atasozu gunumuzde "Saskm misafir ev sahibini agirlar." seklindedir, Yine Saim
Sakaoglu'na gore Anonim Halk Edebiyati su gruplara aynhr:

1. Anlatma Esasma Gore Y azilanlar
a) Masal
b) Fikra
e) Efsane
2. Halk Hikayeleri
a) Kahramanhk Hikayeleri
b) Sevda Hikayeleri
c) Gercekci Hikaye
3. Manzum Olarak Kurulanlar
a) Turku
b) Mani
e) Ninni
<;) Agit

d) T ekerleme
e) Cocuk Sevmeleri
4. Manzum ve Mensur Seklinde Olanlar
a) Bilmece
b) Atasozu
c) Deyim
c;:) Alla~ (Dua)
d) Kargis (Beddua)
5. Seyirlik Oyunlar

a) Koy Seyirlik Oyunlan
b) Sehir Seyirlik Oyunlan

Turk

folklorunun

konulanm

belirleyerek,

derlenen

malzemenin

arsivlenmesinde kullamlmak uzere en genis ve butun konulan icine alan cahsmayi
Kultur ve Turizm Bakanhgi Milli Folklor Arastirma Dairesi Baskanhgi yapnnstir:

A)

Anlatmalar
1. Destanlar
2. Efsaneler
3. Evliya Menkibeleri
4. Halk Hik:ayeleri
5. Masallar
6. Fikralar

B)

Anonim Siirler
1. Turkuler
2. Maniler
3. Tekerlemeler

C)

Kahplasmis Sozler
1. Atasozleri
2. Deyimler
3. Olculu Sozler
4. Bilmeeeler
5. Dualar (Dilekler)
6. Beddualar
7. Yeminler
8. Selamlar
9. Kufurler, Argo Sozler
10. Oksamahklar
11. Nasihatler
12. Satter Sozleri
13. Hitaplar- Cagnmlar

14. Lakaplar
15. Benzetmeler
C)

Hayatm Donum Noktalanyla Ilgili Gelenek ve Gorenekler
1. Degum
2. Cocukluk Cag1
3. Si.innet
4. Evlenme
5. Askere, Gurbete Ugurlama, Karsilama
6. Haci Ugurlama ve Karsilama
7. Olum

D)

Halk Bilgisi
1. I-Ialk I-Iekirnligi
2. I-Ialk Veterinerligi (Baytarligi)
3. Halk Meteorolojisi
4. Halk Takvimi
5. I-Ialk Hukuku
6. Halk Matematigi
7. Halk Botanigi
8. I-Ialk: Zoolojisi (Hayvan Bili.mi)

E)

Bayramlar, Torenler, Kutlamalar
1. Dini Bayramlar
2. Milli Bayramlar
3. Kandiller
4. Kutsal Aylar, Gunler
5. Hidrellez
6. Nevruz

F)

Inamslar
1. Tabiat Olaylanyla ilgili Inamslar
2. Canli V arhklarla ilgili Inamslar
3. Cansiz Varliklarla ilgili lnamslar
4. Dini Inamslar
5. Nazar ve Nazarlik Ile Ilgili Inamslar

6. Yatirlarla, Ziyaret Yerleri ile ilgili Inamslar
7. Ruya ve Fal ile ilgili Inanislar
8. Buyu ile ilgili Inanislar
9. Y agmur Duasi ile ilgili lnaruslar
10. Kurban ve Adak ile ilgili Inanislar
11. U gur ve Bereket ile ilgili Inamslar
G)

Halk Tiyatrosu
1. Golge Oyunu (Karagoz)
2. Orta Oyunu
3. Meddahhk
4. Kukla

G)

Oyun - Eglence - Spor
1. Cocuk Oyunlan
2. Buyuklerin Oyunlan, Eglenceleri
3. Geleneksel Sporlar
4. Oyuncaklar, Eglence ve Spor Arac ve Gerecleri

H)

Halk Muzigi
1. Halk Muziginin Ozellikleri
2. Turler
3. Halk Calgilan

I)

Giyim - Kusam - Suslenme
1. Cocuk Giyimi
2. Erkek Giyimi
3. Kadm Giyimi
4. Gunluk Giyim
5. Torenlerle ilgili Giyim
6. Mesleklerle ilgili Giyim
7. Suslenme

i)

Halk Mutfagi
1. Yiyecek Turleri ve Yapihslan

2. Icecek Turleri ve Y apihslan
3. Belirli Gun ve Torenlerde Yenilip Icilenler ve Yapihslan

4. Mutfak Arac ve Gerecleri
5. Sofra Gelenek ve Gorenekleri (Derzinevesi; 2004)

1.3 PROBLEM CUMLESi:

Kibns Adasi'na

1571 'de Osmanli Devleti'nin adayi feth etmesi ile yerlesen

Gorryelililerin kultur degerleri nelerdir?

1570 - 1571 yillan arasmda Kibns Adasi'ru fetheden Osmanh Devleti, fethin
ardmdan adaya devsirme yoluyla Turk nufusu aktarmaya baslar. 21 Eylul 1572
yilmda hazirlanan
arasmda

bulunan

yakmlanndaki

Surgtm Hiikmli'ne
Anamurlu

uygun olarak adaya yerlestirilen

Kurt Ali ile Aksarayh

Gonyeli Koyu'ne

yerlesmislerdir.

Mehmet

Anadolu'dan

Efendi,

Tiirkler
Lefkosa

gelen bu kisiler,

getirdikleri kiiltiir degerlerini burada da yasatrmslardrr. Nesilden nesile aktanlan bu
degerlerin bazilan degisiklige ugrayarak, bazilan da oldugu gibi gunumuze kadar
gelmeyi basarrmslardir.

1.3.1 Alt Problemler

1571 yihndan

itibaren

Gonyeli

Koyu'nde

yasamaya

baslayan

ailelerin

Anadolu' dan buraya tasidiklan gelenek, gorenek, orf ve adetleri nelerdir?

1.3.2 Arasnrmanm Amacr

Arastrrmanm

genel amaci,

Gonyeli

Koyu'nde

yasayan

ailelerin

yasam

tarzlan, sozel degerleri, inanclan hakkmda bilgi edinmektir. Gecmisten gunumuze
kadar getirilen, fakat yasam kosullanmn

degismeye ve gelismeye baslamasiyla, yok

olmaya dogru giden kultur degerlerinin gelecek nesillere aktanlmasiru saglamaktir.
Bunu basarabilmek icin de su sorulara cevaplar aranmistir.

a) Gonyeli Koyu'nde yasayan halkm kendine ozgu bir kulturu var nudir?
b) Gonyeli Koyu'nde yasayan halkm sosyal y~am tarzi nedir?
c) Gonyelililerin gecis donemlerinde gerceklestirdikleri torenler nelerdir?
cl) Gonyeli Koyu'nde halk hekimligi var rmydr?

e) Gonyeli Koyu'ndeki halk oyunlan, eglenceler, spor dallan nelerdir?
f) Gonyeli' de var olan sozel degerler nelerdir?

g) Gonyeli Koyu'ndeki batil inanclar nelerdir?

1.3.3 Arasnrmamn Onemi

Halk kulturu, egemen kulturun dismda, genis halk kesimlerince yaratilan
kulturdur. Egemen kultur, toplumsal yasarm etki altmda tutmasma karsm, halk
kulturu, ya~amm icinde geliserek surer gider. Zaten egemen kultiir, toplumsal
degisikliklere kosut olarak ortadan kalkar. (Batur; 1998; 15) Ulkemizde yasanan
kultur degisimine karsi onlem ahnamamasi ve kaybedilen her yash kisi ile, kultur
degerlerinin unutulmaya bir adim daha yaklasrms olmasi arastirmanm onemini
artirmaktadtr.

1.3.4 Arasnrmanm Snnrhhklari

Gonyeli Koyu'nde yasayan Gonyelilileri kapsamakla birlikte, bire bir
gorusme yontemi kullamlrmsur. Aynca bu, kisilerin aslen Gonyelili olduklanm
kamtlamaz. Farkh koylerden gelerek burada evlenmis ve buraya yerlesmis, konu
hakkinda bilgi sahibi olan kisilerden de faydalarulrrustir. Yas grubu olarak ise, otuz
yasm uzerinde olan kisiler secilmistir. Bu arastirma 2003 - 2005 yillan ile simrhdir.

1.3.5 Sayrlnlar

Arastirmaya katilan kisilerin soyledikleri kayit altma ahnrms oldugundan,
kaynak kisilerin verdikleri bilgilerin dogru oldugunu kabul ediyoruz.

1.3.6 Tammlar

Bu arastirmada gecen ve anahtar kelime olarak kullamlan kavrarnlann
tammlan asagida verilmistir.

Adet:

1. Bir kimsenin yapmaya ahsmis oldugu sey, aliski.
2. Topluluk icinde eskiden beri uyulan kural, tore.

Folklor: Halkbilimi.

Gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalrms olmalan dolayisiyla

saygm tutulup kusaktan kusaga iletilen, yaptmm guct;· olan kulturel kahntilar,
ahskanhklar, bilgi, tore ve davramslar, an'ane.
Gorenek: Bir seyi eskiden beri goruldugu gibi yapma ahskanligi.

Inams:
I. inanma, inarulan sey.
2. Bir seyi dogru olarak benimsemek.
3. Bir seyin varhgmi, dogrulugunu kabul etrnek.
4. Sevecek, guvenecek ve baglanacak en yuksek varhk olarak bilmek, iman
etmek.
5. Kanarak aldanmak.

Kiiltiir:
1. Tarihi, toplumsal gelisme sureci icinde yaratilan biitiin maddi ve manevi
degerler ile bun1an yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullarulan, insanm
dogal ve toplumsal

cevresine

egemenliginin

olcusunu gosteren

araclann

butunu, hars, ekin.
2. Bir topluma veya halk topluluguna

ozgu dusunce ve sanat eserlerinin

butunu.
3. Muhakeme,

zevk ve elestirme

yeteneklerinin

ogrenim

ve yasantilar

yoluyla gelistirilmis olan bicimi,
4. Bireyin kazandigi bilgi.

Orf: Y asalarla belirlenmemis

olan, halkm kendiliginden

adet.

1.3.7 Kisaltmalar

ABD:

Amerika Birlesik Devletleri

BM:

Birlesmis Milletler

Dyt:

Diyetisyen

EOKA:

Kibns Mucadelesi Orgiitil

GTSK:

Gonyeli Turk Spor Kulubu

GKRY:

Guney Kibns Rum Yonetimi

HAS-DER:

Halk Sanatlan Dernegi

KATAK:

Kibns Adasi Turk Azmlik Kurumu

KGTY:

Kibns Gecici Turk Yonetimi

KMTB:

Kibns Milli Turk Birligi

KMTHP:

Kibns Milli Turk Halk Partisi

KTAAF:

Kibns Turk Avcilik ve Aticihk Federasyonu

KTBiP:

Kibns Turk Birligi istiklal Partisi

KTFD:

Kibns Ttirk Federe Devleti

KTFF:

Kibns Turk Frutbol Federasyonu

uydugu gelenek,

KTKF:

Kibns Turk Kurumlan Federasyonu

KKTC:

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

M.b:

Milattan once

M.S:

Milattan sonra

ODTU:

Orta Dogu Teknik Universitesi

Prof. Dr.:

Profesor Doktor

TMT:

Turk Mukavemet Teskilati

TBMM:

Turkiye Buyuk Millet Meclisi

TC:

Turkiye Cumhuriyeti

v.b:

Ve benzeri

YDU:

Ya.km Dogu Universitesi

BOLUMII

Bu bolumde Halk Bilirni alamnda, yurt icinde ve yurt dismda yapilmis
folklorik arastirmalara ornekler verilmistir.

2.1 Yurt Ieinde Yaptlan Arastrrmalar
Kibns Turk Halkbilimi uzerine yapilan cahsmalar oldukca smrrh sayidadir.
Halk Sanatlan Demegi (HAS-DER), Mustafa Gokceoglu, Oguz M. Yorgancioglu,
Mahmut Islamoglu, Erdogan Saracoglu gibi kurum ve yazarlar tarafmdan yapilan
cahsmalar vardir.

Kibns Turk Halkbilimi adma en eski calismalardan bir tanesi 1969 yilmda
Oguz M. Yorgancioglu tarafmdan hazirlanrmstir. Bu eser, "Kibns Turk Folklorundan
Derlemeler" adh eserdir. Oguz M. Yorgancioglu, 1980 yilmda kaleme aldigi "Kibns
Turk Folkloru" adli kitabmi genisleterek 2000 yilmda yeniden yaymlamistrr. Oguz
M. Yorgancioglu aynca, Kibns Turk Cocuk Oyunlan (1997), Masallar (1998) gibi
eserleriyle de Kibns Turk Halkbilimi'ne

Mustafa

Gokceoglu,

Kibns

katkida bulunmustur.

Turk Halkbilimi

adma en genis kapsamh

arastirmalara imza atan kisidir. Kaleme aldigi atasozleri, deyimler, fikralar, masallar,
bilmeceler,

hikayeler,

tekerlemeler,

"Tezler ve Sozler" adh kitaplan

maniler, efsaneler dismda ii<; ciltten olusan

da bulunrnaktadir.

Bu kitaplarda ise, insanlarm

yasam tarzlan, sosyal hayatlan islenmektedir.

Bunun disinda, Mahrnut Islamoglu, "Kibns Turk Folkloru", "Kibns Turk

.
Kultur ve Sanati Inceleme
Y azilan"; " Hasmet Muzaffer Gurkan, "Bir Zamanlar
Kibns'ta",

"Dunku ve Bugunku Lefkosa"; Erdogan Saraccglu, "Kibns Agzi"; Dr.

Nazim Berath,

"Kibnsh

Turklerin

Tarihi"; Dyt. Sevket Direktor,

"Kibns

Ti.irk

Mutfagi"; Prof. Dr. Saim Sakaoglu, "Kibns Ti.irk Masallan"; Y asar Ersoy, "Kibrts
Ti.irk Tiyatro

Hareketi";

Mehmet

Ertug,

"Geleneksel

Kibns

Ti.irk Tiyatrosu'{

Neriman

Cahit, "Eski

"Bolgesel Rivayetler,

Lefkosa

ve Kahve Kulturu";

Inane ve Adetlerimiz";

Uzerine Yaztlar", "Kibns'ta
C. Gazioglu, "Klbns'ta

Kahveleri

Bulun,

Turk Kulturu

Isyanlar ve Anayasal Temsiliyet Miicadeleleri"; Ah.met

Turkler", "Klbns

Tarihi - Ingiliz Donemi";

Ahmet An, "Kibns

Osman

Turk Tarim - Turk Donemi",

Bulent Fevzioglu

ve Suna Atun, "Kibns

"Klbns

Turk Halk

Edebiyau'nda Destanlar ve Agitlar Uzerine Bilgiler-Belgeler-Ara~tlrmalar";

Erbil

Cinkayalar, "Kibns Turk Halk Oyunlan" adh eserleriyle Kibns Turk Halkbilimi'ne
katkida bulunan kisiler arasmdadirlar.

Bunun dismda 1977 yilmda kurulan Halk Sanatlan Dernegi de, yilda bir kez

yayimladigi Halkbilimi Dergisi ile Kibns Turk Halkbilimi'ne katki koymaktadir.

Turkiye'de

yapilan

halkbilimi

cahsmalan

Kibns

Turk

Halkbilimi

cahsmalanna karsihk daha gelismis durumda olsa da, Ban iilkelerine nazaran
halkbilimi cahsmalanna gee baslamis durumdadir.

Turk toplumunda ilk baslarda bu bilimin admm konmasi konusunda da
celiskiler yasanrmstir. Oyleki, Riza Tevfik Bolukbasi bu bilim icin "Folklor" terimini
kullamrken; Ziya Gokalp, "halkiyyat"; Halkbilgisi Dernegi'nde ve onun yaym
organlarmda "halkbilgisi"; Turk Tarih, Antropologya ve Etnografya Dergisi ve Turk
Etnografya Dergisi tarafmdan "etnografya" gibi isimlerle bu bilimden bahsedilmistir.

Turkiye'de Pertev Naili Boratav, "Folklor ve Edebiyat I, II", "Halk
Hikayeleri ve Halk Hikayeciligi", "Le Tekerleme", "Zaman Zaman Icinde", "Az
Gittik Uz Gittik", "100 Soruda Turk Halk Edebiyati", "100 Soruda Turk Folkloru",
"Folklor ve Edebiyat"; Suat Batur, "Aciklamali - Ornekli Turk Halk Edebiyati";
Mehmet Fuad Koprulu, "Turk Edebiyati Tarihi"; Cevdet Kudret, "Ortaoyunu"; Metin
And, "Geleneksel Turk Tiyatrosu", "Turk Koylu Oyunlan", "Kulturel Etkinlikler ve
Buyuk Kuruluslar"; Ozer Ozankaya, "Toplumbilimine Giris"; Ernre Kongar,

"Turkiye'nin

Toplumsal

Yapisi",

Toplumsal Yapisi", "Kultur Uzerine",

"Imparatorluktan

Gunumuze

Turkiye'nin

"Ataturk - Devrim Tarihi ve Toplumbilim

Acismdan"; Saadettin Elibol, "Inane ve Kultur"; Abdulbaki Golpmarh, "Melamilik:1

ve Melamiler", "Sosyal Acidan Islam Tarihi", "100 Soruda Turkiyede Mezhepler'
ve Tarikatler'", "Tasavvuftan4 Dilimize Gecen Deyimler ve Atasozleri"; Saadettin
Nuzhet Ergun, "Kenya Halkiyyat ve Harsiyatr'", "Halk Edebiyati Antolojisi?", "Turk
Musikisi Antolojisi"; M. Halit Bayn, "Anadolu Manileri", "Cumhuriyet Devrinde
Halk Bilgisi Hareketleri", "Istanbul Argosu ve Halk Tabirleri", "Halk Adetleri ve
inanmalan", "Istanbul Folkloru"; Prof. Dr. Ibrahim Kafesoglu, "Turk Milli Kulturu"
gibi eserleriyle Turk Halkbilimine katki koyan isimler arasmdadirlar.

Meiamilik: Her ttirlii gosteris ve dunya kaygilanndan uzak kalmayi ogiitleyen Sunni tarikan.
Mezhep: Bir dinin gorus, yorum ve anlayis aynhklan sebebiyle ortaya cikan kollardan lier biri.
3
Tarikat: Tasavvufa dayanan, Tann'ya ulasmak icin kendilerine gore bazi yontemler benirnseyen
yollardan her biri.
4
Tasavvuf: Tann'nm niteligini ve evrenin olusumunu varhk birligi (Vahdetivucut) anlayrsiyla
aciklayan dini ve felsefi akun, Islam mistisizmi.
5
Harsiyat: Harsla ilgili seyler, kultur isleri.
6
Antoloji: Sairlerin, yazarlann, bestecilerin eserlerinden almmis secme parcalardan olusan kitap,
secki, guldeste.
t
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BOLUM III

YONTEM

3.1 Arastirmanm Modeli

Bu arastirma Kibns Adasi'run Gonyeli Koyu'nde yasayan halkm, her gecen
gun degisime ugrayan kultur birikimlerini tespit etmeye yonelik, bire bir gorusme
yontemi ve kaynak taramasi turunde yapilan bir cahsmadir.

Y-Uz yuze gorusme yonterninde
Bumm disinda bazi zamanlarda

not defteri ve kayit cihazi kullanilrmstir.

ise, gozlem yonterni kullarulrmstir.

Elde edilen

veriler degistirilmeden yaziya aktanlrmstir.

3.2 Evren

Kibns Adasinda Lefkosa'run

alti kilometre batisina kurulmus olan Gonyeli

Koyu, Lefkosa - Girne anayolu uzerinde bulunmaktadir. Gonyeli Koyu, Uy bolgeden
olusmaktadir,

Bu bolgeler, Yenikent Bolgesi, Krrmizi Toprak Bolgesi ve Baraj

Bolgesi olarak adlandinlmaktadirlar.

3.3 Orneklem
Arastirmamn orneklemi Gonyeli Koyu'nde yerlesik olarak yasayan kisilerdir.

Gonyeli Koyu' nun nufusunun

Gonyeli Belediyesi tarafmdan 2004 yilmda

yapilan son arastirmalara gore 12.000 oldugu belirtilmektedir.

Gonyeli Koyunde

yasayan

toplam otuz dokuz kisiye ulasilmistir.

3.4 Veri Toplama Araci

Bu arastirmada oncelikle koy genelinde bir on arastirma yapilarak konular
hakkinda bilgi sahibi olan kisiler tespit edildi. Daha soma bu kisilere onceden
hazirlanrms olan sorular yuz yuze gorusme yapilarak soruldu. Arastirma yaparken
kaynak kisilerin bos zamanlanna denk gelen gunler ve saatler secildi. Her birinin
evine gitmek yoluyla derlemeler

gerceklestirildi.

Bu gorusrnelerde not defteri ve

kayit cihazi kullamldi. Aynca yer yer gozlem yonterni de uygulandi.

3.5 Verilerin Toplanmasi
Secilen kaynak

kisilere

onceden

haber verilerek

onlarla gorti~tilmti~ ve

onceden hazirlanan sorular yoneltilmistir. Verilen bilgiler zaman zaman kayit cihazi
kullamlarak, zaman zaman da not edilerek kaydedilmistir.

Y ani bire bir gorti~me

yonterni kullarulrmstir.

3.6 Verilerin Cozumlenmesi

Gorusme sirasmda kasete cekilerek elde edilen bilgiler, daha soma dinlenip
duzene konulmus, not edilen bilgiler ise temize cekilerek ikisi bir araya getirilip
yaziya dokulmustur.

BOLlTMIV

4.1 BULGULAR VE YORUM

Bu bolum, Gonyeli Koyu'nde yasatilan gelenek, gorenek, orf ve adetleri
icermektedir. On iki ana bashk altmda elde edilen bilgiler ve sonuclan verilecektir.

4.1.1 "GONYELi" KELiMESiNiN KOKENi:

Kibns'rn en buyuk ve katrsiksiz Turk koyu olan Gonyeli'nin kurulus tarihi
cok eskilere dayanmaktadir,

Uzun yillardir var olan koyun adi zaman zaman

degisiklige ugrattlrmstir.

Koyun eski donemlerde tamarnen Frenklerden1 olustugunu, "Kibns Koyleri

Kasabalan" adli kitabmda vurgulayan Niarhos Kliridi, aym zamanda bu donernde,
yani M. S. 1391 yihna kadar, koyun admm "Ara" oldugunu da iddia etmektedir.
Niarhos Kliridi'nin bu iddialanru Venedik Donemi haritalan da dogrulamaktadir.

Niarhos Kliridi'ye gore M. S. 1391 yihnda Giovanni Nuivili admda feodai2
bir beye verilen Ara Koyu, bu donemden

itibaren "Nuivili"

adi ile amlmaya

baslarmstir. Yazar, 1571 yilmda Osmanh Devleti'nin adayi fethinden sonra Frenkleri
mtilklerinden kovarak, buraya Konya veya Bursa'ya yakm olan Gion (Gonenr'dan
getirdikleri Ttirkleri yerlestirdigini ve koyun ismini "Konya" ile "Nuivili" isimlerine
uygun

bir

bicimde

degistirmis

olabileceklerini

savunur.

Gonyeli

Koyu'nun

yetistirdigi arastirmaci -yazarurnz Mustafa Gokceoglu "Bildiriler Panel Notlan -1-"
adh kitabmda,

1

Rum yazar Niarhos

Kliridi'nin

1571 yilma kadar gelen donem

Frenk: 1. Anglosakson, Cermen veya Latin irklannm birinden oian kimse. 2. Osmanhlann
Avrupahlara, ozellikle Fransizlara verdikleri ad.
2
Feodal: Derebeylikle ilgili.

icerisinde, bugunku adiyla Gonyeli Koyu icin soylediklerine kanldiguu fakat, 1571
yih sonrasi icin soylediklerine katilmadigrrn ifade etmektedir.

Koyun eski bir yerlesim birimi oldugunun kamtlanm degerli hocarrnz
Mustafa Gokceoglu su dizelerle belirtmektedir:
" ... 1951 yrlmda koye icme suyu getirilmisti. Su deposunun yapmu icin
kazilan temel cukurunda kilise kalmtilanna rastlanrmsti. Bu kilisenin admm da Ayios
Gunellis olmasi oldukca ilginctir. Aynca bir kilisenin de Gonyeli belediye binasmm
bulundugu yerde oldugu soylenmektedir. 0 bolgede yapilan evlerin temel kazilan
sirasmda Roma doneminden kalma, sedef hastahgma yakalanmis cam esyalann
varhgi da bir gercektir. Yine koytm orta yerinde bir nekropol' alam bulunmaktadir.
Bu bolgede acilan kuyu ve septik'' cukurlann kazrlmasi sirasmda 90k sayida insan
kemegi 91kt1g1 bilinmektedir." (Gokceoglu, 2000; 178)
Mustafa Gokceoglu (2000)'na gore; Niarhos Kliridi'nin yamldigi noktalar ise
sunlardir: Osmanh Devleti 1571 yilmda adayi fethettikten soma devsirme yoluyla
Anadolu' dan getirdigi aileleri, Kibns Rumlan'mn yerlesim bolgelerini gash etmeden
iskan etmistir. Aynca Gonyeli'ye iskan edilen kisiler Konya ve Gonen'den de
getirilmemislerdir. Buraya getirilen kisiler, Anamurlu Kurt Ali ile Aksarayh Mehmet
Efendi' dir.
Ancak 1571 yilmda Anamur'un ve Aksaray'm Konya iline bagh olduklan
d~unillfuse, sanmm Gonyeli isminin Konya isminden turetildigini de dusunebiiiriz.

Koyun adiyla ilgili ulasilabilecek hemen her kaynakta oldugu gibi, koyun
yashlan arasmda da, bu konuda cesitli soylemlere ulasmak mumkundur:

3

Nekropol: Antikcag kentlerinin buyuk bir alana yayilan mezarhgi. 1. Bir kentteki yapilar ve evler
gibi yerlestirilmis, Tarihoncesi'nden ya da Antikcagdan kalma, az ya da cok amtsal nitelik.li mezar
toplulugu. 2. Mezar arutlanrun yer aldigi buyuk mezarhk.
4
Septik: Kuskucu, supheci.

Y az mevsiminde gun batismdan esen serin bir ruzgar nedeniyle, savrulacak
tmazlar ' kuzey - guney dogrultusunda yonlendirilirmis.

Gun batismdan esen bu yel

dolayisryle, koye "Gunyeli" denildigi ve dilden dile aktanlarak bu ismin zamanla

"Gonyeli''ye donustugu soylenmektedir.
Bir baska soylem ise soyledir: Koye misafir olarak gelen bir kisi, koylulerle
tokalasirken,

koylulerin hepsinin de ellerinin nasirh oldugunu fork etmis. Her

tokalasmada koylulerin nasirh ellerinden eli agnyan misafir, koyltilere;

"Sizler

ne kadar caliskan insanlarsmiz? Elleriniz gon" gibi.

Hepiniz gon ellisiniz." demis.
Bu misafirin koyluler icin soyledigi "Gon elli" kelimesi, soylene soylene
koyun buglinkii isminin yani "Gonyeli'tnin turedigi belirtilmektedir.
Bir diger soylenceye gore; 1571'den yani adamn Osmanhlar tarafindan
fethinden once, bu bolgede bulunan

"Ayios Gunellis Kilisesi"nin

admm

bozulmasryla "Gonyeli" kelimesinin ortaya cikngi yonundedir.

Bundan farkh olarak, 1958 - 1960 yillan arasmda ada genelinde yer
isimlerinin Turkcelestirilme faaliyetleri sirasmda, Gonyeli adi da degistirilmeye
cahstlrmstir. 0 donemde Turkiye Cumhuriyeti'nin basbakaru bulunan Adnan
Menderes'in soyadi olan "Menderes", daha sonra da "Harbiye" isimleri "Gonyeli"
ismi ile degistirilmek istenmistir, Ancak, koy halkmm "Gonyeli" ismine ahsmis
olmasmdan, aynca "Gonyeli" isminin zaten Turkce bir isim olmasmdan ve
koylulerin de, koyun isminin degistirilmesine itiraz etmelerinden dolayi, koyun ismi
hicbir dcgisiklige ugratilamanustir.
"Gonyeli" isminde dogal yollarla yapilan veya suni olarak yapilmaya calisilan
turn bu degisikliklerin degistiremeyecegi onemli bir gercek vardir. Bu gercek ise,
5
6

Tmaz: 1. Savrulmak icin hazirlanan dovulmus ekin yigmi. 2. Yrgin.
Gon: 1. Tabaklanmis deri. 2. Kosele. 3. Hayvan derisi.

koyun isminin koye Osmanhlar
Aksarayh Mehmet Efendi'den
"Gonyeli"

tarafmdan

yerlestirilen

Anamurlu Kurt Ali ve

itibaren, tum kaynaklarda ve arsiv belgelerinde

de

olarak gectigidir. Oyle ki; adanm Ingiliz hak:imiyetine girmesinden

sonraki turn haritalarda da, Ingilizce'de '6' harfi bulunmasa da bu harf yerini 'eu'
harflerine birakarak, "Gonyeli" ismini korumayi basarmis ve "Geunyeli" olarak yer
alrmstir.

4.1.2 GONYELi KOYU'NDE SOSYAL YA~AM:

Derleme Tarihi: 30. 06. 2005
Kaynak Kisi: Emine Benli

Degum Tarihi: 1926 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Derleme Tarihi: 26.07.2005
Kaynak Kisi; Ahmet Demirel

Dogum Tarihi: 1928 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.
1571 yilmda adanm Osmanhlar tarafmdan fethinin ardmdan, Lefkosa - Girne
yolu uzerinde bulunan Gonyeli Koyu'nun batisma Anamurlu Kurt Ali, dogusuna ise
Aksarayli Mehmet Efendi yerlesmislerdir. 0 donemde Lefkosa'mn alti kilometre
( dort bucuk mil) batismda kalan Gonyeli Koyu, bugun yerlesim bolgelerinin
genislemesi sonucu Lefkosa'nm bir uzantisi durumundadir, Kibns Adasi'nm
Osmanh Devleti'nin egernenligine girmesinin ardmdan Gonyeli Koyu'ne yerlesen
halk, Kibns Adasi el degistirmis olsa da Islam Dini'nden donmemis, Muslumanliga
bagh inane ve adetleri yerine getirmistir.

1571 yilmdan itibaren Gonyeli Koyu'nde,

ice donuk bir yasam tarzuun

getirisi olarak aile ici evlilikler yasanrrnstrr. "Eyi mal yerinde sanhr'", "Agir das

yerinden gagmaz" gibi dustlncelere bagh inanclarla, disandan kiz almmadigi gibi
disanya da kiz verilmemistir, Hatta, "Oglun s .. ukluysa, s .. tigtinii silip gomsunun
gizina verecefi; gomsunun grzi capakliysa, capagmi silip oglufia alacafi" denmistir.
Disandan kiz almaya kalkan olursa da, diigiinii bozmak icin canklar yakihp evler
kottl kokularla tutsulenmistir.

Yasatilan ice donuk yasam geleneginin izleri gunumuzde de var olan "Coxa
Vara Gena Varum" yani "Kahtrmsal Genetik Kemik Rahatsizhgi" ile de kendini
gostermektedir. Anamurlu Kurt Ali'de var olan bu hastahk, belden baslayip ayaklara
kadar devam eden disa dogru bir carpikhk seklinde kendini gostermektedir.
Anamurlu Kurt Ali'nin soyundan gelenlerin cogunda bu hastahga rastlamak mumkun
oldugu gibi, bu kisilerin kisa boylu olmalan ve sallanarak yurumeleri de goze carpan
ozelliklerindendir. Bu tur genetik bozuklugu olan kisilerin, Anadolu'nun Yamac ve
Karaozu denen bclgelerinde de halen yasadiklan soylemleri Gonyeli halkimn
kokeninin Anadolu' dan geldiginin bir kamtidir,

Gonyeli'de 1864 yilmda kolera ve 1890 yilmda cicek salgmlan nedeniyle bir
90k can kaybmm yasandigi anlatilmaktadir. Oyleki bu donemde bir giinde bir aileye
ait iki cenaze kaldmlnustir. Bunun ardmdan Mustafa Kemal Atatiirk'tin Turkiye
Cumhuriyeti'ni ilan etmesi ile birlikte, Turkiye Buyuk Millet Meclisi (TBMM)'nin
cikardigi yasa da koyun nufusuna etki etmistir. Cunku, savaslardan cikan Turkiye
Cumhuriyeti (TC)'nin kalkmmasi icin insan gucune ihtiyaci vardrr. Buna bagh olarak
Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nde hazrrlanan Hakki Hiyanru Kullanma adli yasadan
yararlanmak isteyen 125 Gonyelili de Anadolu'ya go9 etmis ve Turkiye Cumhuriyeti
vatandasi olmustur. Ancak, bosalan koyun yeniden doldurulmasi dogumlar nedeniyle
90k uzun zaman almarms, hatta kisa zamanda eskisinden daha 90k cogalan nufus
dolayisryle ekilip bicilen yerler yetersiz kalmistir. Bunun sonucu olarak da koyde
hirsizliklar baslamrsnr. Ada genelinde cahnan bir mal oldugunda suclular oncelikle
7

Tezde kahplasmis sozler, anlatma esasma dayah turler ve anonim siirler agiz ozelliklerine uygun

sekilde verilmistir.

Gonyeli

Koyu'nde

arannustir.

Hirsizhk

olaylan

Turk

Mukavemet

Teskilati

(T.M.T)'nm kurulusuna kadar devam etmistir. (Gokceoglu; 2000)

Her donemde, her konuda guvenligine
Gonyelililer, koye yabancilann
gececek yabancilann

onem veren ve hemen birlik olan

girmesini, yer edinmesini istemedigi gibi, koyden

da ancak eseginden veya arabasmdan indikten sonra koyden

gecmesine izin veriyorlardi, Boylece kerpic evlerin cevresini saran kerpic duvarlann
uzerinden, evde olan kadmlann kizlann yabancilar tarafindan gorulmesi engellenmis
oluyordu. Kibnsh Turkler ile Kibnsh Rumlar arasmda uzun sure yasanan soguk
savas srrasmda da Gonyelililer,

gelebilecek herhangi bir Rum saldmsrna karsihk

koyu kendi istekleriyle beklernislerdir.

Bunun sonucunda da, 1974 yilmda yasanan

20 Ternmuz Bans Harekan sonrasmda Gonyeli Koyu'ne ne sivil ne asker, hicbir
Rum

yerlesemedigi

durumunun
koyden

gibi,

Gonyeli

olmadigi donemlerde

uzaklasmasmi,

yer

bastmlmasmda

icerisine

bile koye yerlesmeye

edinememesini

koy halki tarafmdan

fidanlanrun

simrlan

saglamak

sokiildugu

Savas

cahsan bir Rum'un da
amaciyla,

soylenmektedir.

da ingiliz askerinin Gonyelililerden

1963 yilma gelindiginde

de girememistir.

ektigi
1931

zeytin

isyarurun

yardim aldigi belirtilmek:tedir.

ise, Turk askeri yerini degistirme gereksinimi

duydugu

zaman gelip Gonyeli'ye yerlesmistir, Aynca, uzun yillar ice donuk yasam tarzmm
benimsendigi

Gonyeli Koyu, 1963 - 197 4 yillan arasmda ada genelinde yasanan

goclerde de go<; kabul eden bolgeler arasmda yer alrmstrr.

Yuz yillar bow dis dunyaya

kapilanru

kapali tutan Gonyeli Koyu'nde

benimsenen ice donuk yasam tarzi, belli tabulan da beraberinde getirmistir, Distan
gelecek her etkinin koydeki yasam tarzmi ve cocuklanmn
inanan

aileler,

cocuklanm

okumalan

icin bile Lefkosa'ya

yapilanni

bozacagma

gondermemislerdir.

Elindekilerle yetinen Gonyeli halki, birbirine her kosulda yardimci olmus, ancak
elindekini koy disma vermek:ten de kacmrmstir. Tipki disandan kiz almayip, disanya
kiz vermedikleri
yasayan

gibi; Anadolu'dan

insanlara

yememislerdir,

vermemisler,

getirdikleri kabak tohumunu baska koylerde
fasulyeyi

"Gavur

yiyecegi"

kabul

edip

II. Dunya Savasr'na kadar devam ettirilen bu yasam tarzma bagli

olarak, Gonyeli'den

disanya verilmeyen kabaklar bugun carsida "Gonyeli kabagi"

olarak da adlandmlmaktadir.

Gonyeli

Koyu'nde

surduruldugunden

yakin

gecmisumze

kadar

ataerkil

aile

yasantisi

cocuklar, babarun sozunden disan cikamazlar ve onun verdigi

kararlan uygularlardi. Her iste son soz babaya aitti. Baba, cocugu ne zaman isterse
okula verebildigi gibi, ne zaman

isterse

de okuldan

alabilirdi.

Gonyelililer,

cocuklanru koy okuluna gonderseler bile, cobanhk ve ciftcilikle ugrastiklanndan

bir

sure soma onlan okuldan ahp, erkek cocuklanru tarlaya cift surmeye" ya da ovaya
davar beklemeye gondermisler; kiz cocuklan da, evde kahp annelerine ev islerinde
yardtmci olmuslardir.

Cocuk bakmak, ev temizligi, yemek, dokuma ve gergef isleri, hayvanlann
sagilmasi hep kadmlann,
yapilmasi, yayiklarla

11

kizlarm

isiydi, Elde edilen siitlerin nor9 ve hellim10

yag ctkanlmast,

ekmegin yapilmasi, Y arelokka bugi.inkii

adiyla Alaykoy yolu uzerindeki Sidodan esekler yardmuyla icme suyu getirilmesi,
1950'li yillarda ise, Dagyolu (Fota) ve Pmarbasi (KIIm) Koyleri'nden su getirilmeye
baslamasryla koytm hemen her yerine yaptmlan kuyulardan veya cesmelerden

su

almmasi, bunun dismda yaz aylannda orak bicmek, burcak, mercimek yolmak da hep
onlann gorevleri arasmdaydi.

Tum bu islerin dismda Gonyeli kadinlan birbirlerinden yardimlanni da hicbir
zaman esirgememistir. Biri hasta olsa komsulan kendi islerini yoluna koyup, hasta
komsulanmn
pisirirlerdi.

yardimlanna

kosarlardi. Onun evini tertipleyip toparlarlar, yemegini

Kendi cocuklanru

bir yana birakip hasta komsulanmn

cocuklanyla

ilgilenirlerdi. Degum yapacak olan kadmm yardimma kosan ilk kisiler yine komsu
kadm olurdu. Bebek dunyaya gelmeden komsular bezini belegini'r' hazirlar, dogdugu
anda da onu giydirirlerdi. Bir taraftan bebegin bakimi devam ederken, diger taraftan

8
9

Cift Siirmek: Saban, pulluk:kullanarak topragi ekilebilir duruma getirmek.

Nor: Sutten yapilan bir tur katik.
10
Hellim: Kibns'a ozgu bir sut urunu. Kibns peyniri.
11
Yayik: Tereyagi cikarmak icin sutun icinde dovuldugu veya calkalandigi kap.
12
Belek: l . Kundak, cocuk bezi. 2. Besige konulan yatak.

da logusa corbasi pisirilirdi. Logusa ayaga kalkmcaya kadar, komsulan

etrafinda

pervane olurlardi.

Hellim veya ekmek yapilacagi zaman, tarhana kesilecegi zaman yine yarduna
komsu kadinlar kosardi. Zaman zaman, malzemelerini birlestiren kadmlar, ekmegini
hellimini aym yerde yaptiktan sonra paylasirlar, zaman zaman da yardimma tesekkur
olarak yapilan her ne ise, mal sahibi kadm elde ettigi fuiinden gonlunden koptugu
kadanm yardim eden kornsusuna verirdi.

Koyde birisi evlenecekse, once tum koylu el birligi ile o kisinin evini yapardi,
Hep birlikte ev yapildiktan sonra da evlenecek olan kisinin dugiini.i yapihrdr. Tipki
diigiinlerde oldugu gibi, sunnet torenlerinde de ayni yardimlasma yapilmaktaydi.

savasa

II. Dunya Savasi sirasmda ve sonrasmda Kibns halki, ingiltere'nin

katilrms olmasi nedeni ile zor gi.inler gecirmistir, Savasa dahil olan ingiltere, adadaki
yasam kosullanm zorlastirdigr gibi, halkm elde ettigi mahsul dahil, her seyi denetimi
altma almisti. Ciftcilerin elde ettikleri urunler, ingiliz gorevliler tarafmdan olculup
tarnlmaktaydi,
Cobanlann

Elde edilen mahsulun

ise, davarlanmn

onda biri de vergi olarak almmaktaydi.

onda biri almryordu. Gorevliler, belirli donemlerde

vergiyi a1rnak icin, asker veya polis ile birlikte ev ev dolasirlardi. Vergi a1mak icin
gidilen evde, ev sahibi kendi gonlu ile gelirinin onda birini verirse hicbir sorun
cikmazdi, Ancak gorevlilere karsi cikan ev sahibi olursaydi, o zaman devreye polis
veya asker girer ve mahn

onda birini ahrdi. Halkm vergiyi

ken di gonluy le

vermesinin bir avantaji vardi, Bu avantaj da, gorevlilerin vergi olarak verilen malm
iyi mi, yoksa kotu mil oldugunu kontrol etmemesiydi.

II. Dunya Savasi'na
ugrasarak

geciren

baslanuslardir.

adamlar

kadar gununu tarlada cahsarak
daha

sonralan,

urettiklerini

ya da hayvanlarla
disanya

satmaya

0 donemde her evde en az bir esek bulunurdu. Samanlar cuvallara

dikkatlice doldurulduktan sonra her esege bir cuval yuklenerek, iki esekle yola, yaya
olarak cikihrdi.

Eger esege binilirse

cuvallar bozulabilir,

bu da mallann

elde

kalmasma neden olabilirdi. Yirmi dart saatte gidilip gelinen yoldan, bir cuval samana

karsihk bir sise zeytin yagi getirilirdi.
cuvallann yerine ulastmlmasi

Gece yansr evden cikihp, safak atmadan

gerekirdi. Torbalar yerine vaktinde ulassa da, eger

cuvallarda her hangi bir bozulma o lursa rnallar satilmadan koye geri donulurdu.
Mallar satihrsa, koye donus, gidis gibi yuruyerek degil bu kez esek uzerinde olurdu.

Gonyeli halki,

1974 yilma

kadar

bu zor yasam

kosullan

altmda

yasamim

snrdurmustur.

Gonyeli insanirun ozellikle
baslamasi ve gelir kaynaklarmm
onem verilmeye baslanmistir.

II. Dunya Savasi'ndan
da degismesiyle

sonra disa acilmaya

Gonyeli Koyu'nde

egitime de

0 gune kadar, ailesinin izin verdigi doneme kadar

okuma imkam bulan cocuklar, artik okumak istediklerinde

ciftcilik ve cobanhk,

okumalanna

engel olmamaya baslar. ilk:okulu bitiren cocuk isterse, aile tarafrndan

Lefkosa'ya

gonderilerek

tahsiline

devam etmesine izin verilmeye

baslanmistir.

l&OO'lu yillarda varligmdan soz edilen Gonyeli Ilkokulu, gunumuzde oldugu gibi
gecmiste

de

bircok

ogrencinin

ogrenim

gordtigti

bir

okul

durumundaydr

(GAZiOGLU; 2000). Gonyeli Ilkokulu bugun bulundugu binaya gelinceye kadar bir

cok kez yer degistirmistir. Okulda, Gonyeli Koyu'nde yetisen cocuklara egitim
verilmeye devam edildigi gibi, bugun yakm cevrelerdeki koylerde yetisen cocuklara
da egitim verilmektedir.

Gunumuzde

bir cocugun en onemli gorevinin, turn dunyada oldugu gibi

Gonyeli Koyu'nde de okumak oldugu kabul edilmektedir. Bunun dismda her gene;:
erkegin en onemli gorevinin ise vatan borcunu odemesi olarak kabul edilmektedir.
Y ani askerlik vazifesini yerine getirmektir. Ya~1 gelip askerlige cagnlan her gene,
gecmiste oldugu gibi gunumuzde
akrabalanm

ve sevdiklerini

de askere gitmeden bir gun once tum ailesini,

ziyaret

ederek

onlardan helallik

almaktadir,

197 4

yillanm yasayan her erkek, bugun bu yillan miicahitlik13 yillan olarak anmaktadir.
Kibns Turku'nun hayatta kalma mucadelesi verdigi bu yillarda tum Kibnsli Turkler
gibi Gonyeli insam da zor gunler gecirmistir,

13

Mncahit: 1. Ceht eden, savasan, 2. Kibns Mncadelesi'nde Kibns Turk savascisi.

Gonyeli

halki,

yuzyillar

boyunca

tarun

ve

hayvancihkla

gecimnu

saglarnaktaydi. Hemen her evde keci, koyun, inek ya da tavuk beslenmekteydi.
Ancak marketlerin
karsilanmaya

acilmaya

baslanrrustir.

kaybetmeye baslamisnr.

baslamasryla

hemen

Bunun sonucunda

her tur ihtiyac

zahmetsizce

da, tanm ve hayvancihk

degerini

1950'1i ve 1960'h yillara kadar, Gonyeli Koyu'nde

evler

kerpicten yapilmaktaydi. Fakat sonralan bu kerpic evler, yerlerini betondan yapilan
modem evlere birakmaya baslarrustir. Tum bunlann etkisiyle 1974 yih sonrasmda
Gonyeli insaru, her turlu insaat isciligi ve muteahhitlik ile evine ekmek goturmeye
baslannstrr. 1980 yihnda Gonyeli Belediyesi'nin,
Cumhuriyeti'nin

1983 yilmda ise Kuzey Kibns Turk

kurulmasiyla koy insamnm btiyuk bir cogunlugunu memur olarak

cahsmaya baslarrustir.

Gonyeli Koyu, bugun hizla buyumekte ve gelismekte olan bir yerlesim yeri
durumundadrr. 1930'lu yillarda niifusu 400 olan Gonyeli Koyu'ntm,

1996 yihnda

yapilan nufus saytmma gore nufusu 661 7 idi. Ancak bugun koytm nufusunun,
12000 'e ulastigi belirtilmektedir.
Koyu'nde

1996 nufus sayimmdan bugune kadar Gonyeli

nufus orarumn bu derece artismm sebebi, koye surekli bir ic goctm

olmasidir.

Her gecen gun buyumekte

olan Gonyeli

Koyu, koy merkezi disinda ii<;:

bolgeden olusmaktadir. Bu bolgeler, Yenikent Bolgesi, KirID1Z1 Toprak Bolgesi ve
Baraj Bolgesi olarak adlandmlmaktadirlar.
Gonyeli Muhtarhgr'na

Baraj Bolgesi ve Kimuzi Toprak Bolgesi,

baghdir. Baraj Bolgesi koyun kuzeyinde kalmakta ve admi

burada bulunan goletten almaktadir. Kirnuzi Toprak Bolgesi ise, koyun batismda yer
almaktadir,

En gelismis

bulunmaktadir.

Lefkosa'ya

bolgesi

olan Y enikent

Bolgesi de, koyun

en yakin bolge olan Yenikent Bolgesi'nin,

guneyinde
Gonyeli

Belediyesi'ne bagh bir de muhtarligi vardir.

Gonyeli Koyu'nun

her gecen gun daha 90k gelismesi nedeniyle, Gonyeli

insam artik ahs - veris amacryla Lefkosa'ya gitmek zorunda degildir, Oyleki Gonyeli
halki bugun giyim - kusam, yiyecek - icecek her turlu ihtiyacmi koyde bulunan
marketlerden magazalardan

karsilayabilmektedir.

Aynca on yila yakm bir suredir

Gonyeli Koyu'nde Sall gunlerinin vazgecilmezlerinden

biri de k:urulan Sah Pazan

olmustur. Sah pazan sayesinde de, halk ahs - verisini yapabilmekte ve ihtiyaclanrn
karsilayabilmektedir.
bulunmaktadir.

Bunun dismda Gonyeli Koyu'nde meyhaneler, lokantalar da

Koyde, son zamanlarda

ozellikle genclerin ugrak yeri olan spor

salonlan, internet kafeler de bulunmaktadir,

4.1.3 HAYATIN DONUM

NOKTALARI iLE

n.cn.t

GELENEK VE

GORENEKLER

4.1.3.1 DOGUM ADETLERi:

Derleme Tarihi: 12. 05. 2005

KaynakKi~i:Mubeccel Coban
Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Degum Oncesi: Yapilan her evliligin ardmdan, beklenen en onemli sey bir
bebektir. Bebek dunyaya geldigi zaman, agac meyvesini vermis, gercek bir aile
olunmus demektir. Gunumuzde, hastanelerde veya ozel kliniklerde doktor kontrolu
altrnda gerceklestirilen

dogumlar, eski donemlerde her konuda oldugu gibi, yine

hammlann yardimlasmalan

sayesinde gerceklestirilirdi.

Eski donemlerde yapilan evliliklerde, zaman gecmis ve bebek gelmemis ise,
yapilacak tek

§CY

eger aile bunu kabul ederse koyun ebesine damsmak ve ebenin

verdigi talimatt uygulamakn.

Cocugu olmayan ailelerin yaptigi sey cogunlukla ayruydi. Bu da ebenin
verdigi kocakan ilaclanm hazirlayip, onlan kullanmakti. Eger bunlan uyguladiktan
sonra kadm gercekten hamile kahrsa,

ilk yedi ay dogum icin hie bir hazirhk

yapilmazdi. Hazirhklara, ancak hamileligin yedinci aymdan sonra baslanirdi.

Degum hazirhgi olarak yapilan ilk sey, kirnuzi bir yorgan, biri krrnuzi biri
san iki tillbent, besik, beleklik kumas ve tiilbesdua14 onarmakti.

Degum: Degum vakti gelince, ebe dogumu kolaylasnrmak amaciyla, anne
adayim yiiriitiir, egilip dogrulmasirn saglardi. Bu spor hareketlerinin ardmda da,
annenin ayaklan steak suya konurdu. Bunun sebebi de, eger anne hamileligi
suresince soguk almissa, bu soguk algmhklanmn dogumu zorlastirmasmi onlemekti.
Bir taraftan anne doguma hazirlarurken, diger taraftan da degum sonrasi icin
gerekli malzemeler hazrrlamrdi. Bu malzemeler; makas, yorgan ignesi, bakir veya
cinko bir tabak, isbirto rakisi ve bir tencere tuzlu suydu.
Cinko veya bakir tabagm icine rsitilrms ispirto rakis115 dokulur ve mak:asla,
yorgan ignesi bu tabagm icine konurdu. Y organ ignesini ve makasi, steak ispirto
rakisi icine atmaktaki amac, bebegin camrun yanmasnu engellemekti. Makas,
dogurndan sonra bebegin gobegini kesmek icin, yorgan ignesi ise, bebek kiz dogarsa
kulagiru delmek icin kullamhrdi.

Buyukce bir tencerenin icinde ise tuzlu su yapihrdi. Duz goynegi denilen bu
tuzlu su ise, dogumdan sonra bebegi yikamak icin hazirlamrdi.
Degum gerceklestigi zaman, ebe bebegi ayaklarmdan tutup basasagi eder ve
agzmdaki su ciksm diye onu uc kez sallardi. Bebegin gobegi kizgm makasla
kesilerek anneden aynlmasi saglamrdi. Ebe, once tuzlu su ile bebegin banyosunu

14

Tulbestra: Bebek belendikten sonra, belegin acilmamasi icin uzerinden sanlarak baglanan ince uzun
bez.
15
Ispirto Rakisi: l. Etil alkol. 2. Icki.

yaptmrdi. Bebek tertiplendikten sonra, eger kiz ise, yorgan ignesinin ucuna bir parca
yorgan ipligi takilarak, bebegin kulagi bu igne ile delinirdi. Ignenin ucundaki iplik,
bebegin kulagmdan

gecirildikten

sonra igne uzerinden

kulagiru sikmayacak

bir bicimde

baglamrdi.

almir ve iplik bebegin

Bunun ardmdan beleklenen

bebek

besigine yatirhr, basina ise, bir kosesine anne veya babasuun ytizi.igti baglanmis
kirmizi tiilbent, onun uzerine de sari tiilbent ortultrrdu. Anne de tertiplendikten sonra,
o da kendi yatagma yatmhr

ve annesi, kayinvalidesi

veya komsulan

tarafmdan

yapilan logusa corbasmi icerdi, Anne dogumdan sonraki yirmi dort saat boyunca
yatagmdan kaldmlmazdi.

Logusa corbasi; kadinm dogumdan sonra yeyecegi ilk yemektir. Davardan
elde edilen kaymak yagmm'", her gun kanstmlarak

yag suzmesi saglamrdi. Suzulen

yag siselere ahmr ve dogumdan sonra anneye sade yag denilen bu yagdan, icine
baska yag katmadan, logusa corbasi denilen bir cesit pirinc corbasi yapihrdi,

Bebege yedirilecek olan ilk yemek icin ise; bebegin Uy ezan sesi duymasi

beklenirdi. Bebek dtmyaya geldikten soma, duydugu her ezan sesinde, agzma sadece
bir kasik sekerli su verilirdi. Bebege ancak Uy ezan sesini duyduk.tan sonra, anne sutu
verilirdi.
Degum Sonrasi: Belki de ata erkil bir toplum olusumuz nedeni ile, aileye
katilan ilk bebegin adim baba koyardi. Bu da; cogunlukla buyuklerin yani, atamn adi
kondugundan bebegin aduun, bebek erkek ise babamn babasmm adi, kiz ise babarun
annesinin adi olmasi demekti. Eger bebek evin ikinci bebegi ise, bu kez de annenin
annesinin veya babasmm adi konurdu. Eski donemlerde, evdeki cocuk sayismm cok
fazla oldugunu gormek mumkun oldugundan, anne baba admdan soma bebeklere,
yakm akrabalann veya deger verilen, saygi duyulan kisilerin isimlerinin verildigini
de goruruz.
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Kaymak Yagi: Silt sagildiktan sonra bir gece bekletildikten sonra uzerinde olusan yag.

Annenin ve bebegin dogumdan sonraki ilk banyosu, dogumun besinci veya
sekizinci gtmu yaptmhr. Anne ve bebek banyo yapmadan once sag salim krrklansm,
herha.ngi bir hastaliga tutulmasm, gaze ugramasm diye, banyo yapacaklan suyun
icine, icerisinde kirk cakil tasi ve -U9 - bes altinm bulundugu bir 90017, kirk kez
batmhp cikanhrdi. Anne ve bebek bu su ile banyolanm yaptiktan sonra, besigine
yatmlan bebegin bas ucundaki san tiilbent ahmr; kirnnzi tiilbent ise bebegin basma,
bebek kirklanmcaya dek ortulurdu.

Dogumdan once anne adayma "Allah kurtarsm" denirken; degum sonrasmda
anneyi ve bebegi ziyarete gelenler, "Allah, anah babah buyutsun", "Hayirhsi olsun",
"Gecmis olsun", "Allah, dort gozden ayirmasin", "Allah uzun omur versin", "Allah
cirkin talihi versin" gibi dualar ederlerdi.

Gunumuzde oldugu gibi gecmiste de, dogum sonrasi yapilan ilk islemlerden
bir tanesi de bebegin yas kag1d1m18 cikarmakti, Boylece bebek tam anlarrnyla kimlik
sahibi olur.

Krrklanrna: Kirklanma suresi, otuz yedi gun veya otuz dokuz gun olurdu.
Kirk crkarma ise; trpki dogumdan sonra yapilan ilk banyo da oldugu gibi, annenin ve
bebegin lark taslanrun suya kirk kez batmhp cikanlmasmm ardmdan yapilan banyo
ile tamamlannus olurdu.

Alti Ayhk Kmasi: Altmci ayim dolduran bebege, alti ayhk kmasi yakilirdi.
Mevlit esliginde yakilan kmamn ardmdan bebegin bir eline beyaz, diger eline de
kimuzi mendil baglamrdi. Beyaz mendil, safhgi temizligi simgelerken; kirmizr
rnendilin ise, al duvakli gelin simgesi vardir. Kmasi yakilan kiz cocuk icin al duvakli
gelin olmasnu, erkek cocuk icin ise, al duvakh gelin almasrm temenni etmenin
gostergesi bu kirrruzr mendildir.
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Ciki: Kucuk bohca, 91km.
Yas Kagidi: Degum belgesi.

Altmci ayim doldurmus olan kiz cocugu eger, hala tek basma oturamazsa,
ensesine yumruk vurup oturtulur; erkek cocuk ise, alnmdan opulerek havaya atihp
kaptldiktan soma oturtulurdu.

Cocuk okul cagina geldip de okula kaydettirildigi zaman ise, kiz cocugu ilk
gun okula gelin edilerek gonderihrdi.

Dogumla ilgili Inamslar:

Derleme Tarihi: 12. 05. 2005
Kaynak Kisi; Mubeccel Coban
Dogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Degum oncesi ile ilgili inamslar;

Birkac dal maydonoz,

su dolu bir kap icerisine konularak uc gun 9igli19

havada birakildiktan sonra, ucuncu gun suyu icilirse, bu suyun kisirhgi giderdigine
inamhr.

Bilmeden makasm uzerine oturan bir kisinin kizi olacagma, bicagm uzerine
oturanm ise, oglu olacagma inamlrr.

Aseren hamile bir kadm, cammn cektigi seyi yiyemez ve o and.a herhangi bir
yerini tutarsa, cammn cektigi seyin izinin, bebeginin ayrn yerinde cikacagma inarnhr.

Bebek anne karrunda ilk kez seyirdiginde,
bebegin ona benzeyecegine inamhr.

19

(::ig: Nern.

anne kime veya neye bakarsa

Hamile olan bir kadmin bebegi erkek ise, kadmm hamileligi boyunca tathli
seyler aserdigine, kiz ise eksili seyler aserdigine inamhr.

Hamileligin

yedinci

aymdan

once, bebek 19m hazirlik yapihrsa,

bunun

ugursuzluk getirecegine inanihr.

Hamile bir kadinm sacim kesmesi ugursuzluk sayilir. Sa91m kesen hamile
kadmm, bebeginin omrunu kisalttigma inamhr.

Degum sonrasi ile ilgili inanislar;

Logusa ilk banyosunu yapana kadar yalmz birakilmaz. Logusa banyosunu
yapmadan

once yalrnz

birakihrsa,

onu al basacagma'"

yani kirk basmasimn

gerceklesecegine inaruhr.

Bebek dogdugu zaman, onu ilk olarak tuzlu su ile yikamarun, ki bu isleme
"Duz Goynegi"

adi verilir, bebegi havalara ve mikroplara karsi koruyacagma

inamhr.

Y eni dogmus bebegin uzerine yumurta surulurse, biiyudiigil zaman yumurta
surulen yerlerinde ti.iy cikmayacagma inamhr.

Logusanm uzerine ortulen kirrruzi yorganm kirk basmasuu engelleyecegine
inamhr.

Bebegin

dogumundan

soma basma

ortulen kirrruzr tulbentin,

bebegi

al

basmasmdan koruyacagma inamhr. San ti.ilbentin bebegin basma ortulmesinin sebebi
ise, · bu

ti.ilbent sayesinde sanhk

hastahgmm bebekten uzak tutulacagma

inamlmasmdan kaynaklanmaktadir.

20

Al Basmasi: Degum sirasmda temizlige dikkat edilmemesi yuzunden logusamn tutuldugu atesli
hastahk, logusa hummasi, albasti.

Cok aglayan bebegin aglamasmi

durdurmak

19111,

agzma esek sillirgasr"

koyarlardi.
Bebek diinyaya geldigi zaman kirklanmcaya kadar, bas ucuna Allah' a inaner
olmasi ve okumus olmasi icin Kur' an-1 Kerim, seytandan korunsun diye de makas
konur. Makasm, bebegin dilinin erken acrlmasim saglayacagma da inamhr. Aynca
kiz cocuklan icin bunlann yamna bir de don konur. Bunun sebebi ise, bebek
buyuyup evlenme cagma geldiginde, gelin evine gidecek olan ceyizin eksiksiz
olmasmi saglamaktir.
Bebek kirkmi dolduruncaya kadar, elbiseleri gun batimmdan sonra camasir
telinde birakilmaz, Eger birakihrsa, bebegin elbiselerinin seytanlar tarafmdan
mundar22 edilecegine inamlrr.
Bebegin gobegi dti~ttigu zaman; parca suya atihrsa, ileride islerinin erken
yoluna girecegine; babasmm cuzdamna konursa, babasmm cuzdamna bereket
getirecegine; atese veya yanan bir fmnm icine atihrsa, cocuk biiyiidiigii zaman ates
gibi hamarat olacagma inaruhr.
Bebegin saci ilk kez kesildiginde, "sap kisa, omru uzun olsun" denir ve
saklamrsa, bebegin omrunun uzun olacagina inaruhr. Timagi ilk kez kesileceginde
ise, babastnm cebine bozuk para konur ve bebegin bu paralan almasi saglamr. Bebek
ne kadar cok para ahrsa, biiyildiigii zaman elinin bereketinin o kadar bol olacagma
inarnhr.
Bebek alu ayhk oldugu zaman eline kina yakilirsa, buyudugu zaman elinin
bereketli olacagma inamhr.
Kiz cocuguna ilk ceyiz olarak: don almrr, boylece ceyizinin donanacagma
inamhr.
21
22

Sillirga: Diski,
Mundar: Kirli, pis.

Konusrnaya geciken bir cocugun dilini acmak icin, onu bir ka1burun23 icine
koyup sallarlardi. Bu islemin cocugun dilini acacagma inamhrdt.

Yurumeye geciken cocugu, bir sepete koyup yedi kapiya giderlerdi. Gittikleri
her kapryi cahp, kapi acilrnadan oradan aynhrlardi,
acilmadan kacmayi basanrlarsaydi

Eger, yedi kapidan da kapi

cocugun yuruyecegine inarurlardi.

Bebegin saghg1 ve tedavisiyle iligili inamslar;

Bebek yuz ustu yatmhp sag ayagiyla
birlestirilerek

sol eli, sol ayagiyla

da sag eli

olc;illi.irdii. Bunun ardmdan zeytin yag: ile ovulan bebegin saghkh

gelisecegine inaruhr.

Cocuk ilk kez dis crkaracaginda
saglamlasnracagma

ona golifa'" yapip yedirmenin

dislerini

ve en buyuk nimet olan ekmek ile suyun tadmi almasmi

saglayacagma inamhr.

Kiz cocugunun kulagi, dogumdan hemen sonra yorgan ignesi ile delindigi
zaman, cocugun kulagmda ki.ipeye karsi herhangi bir alerji ve hastahk olmayacagma
inaruhr.

Bebegi yasamayan

ailelerin

bebeklerinin

yasamasmi

saglamak

amaciyla

uyguladiklan inanclar ve buna iki ornek;

Bebegi yasamayan ailelerin cocuklanna,

aile dismdan birisi isim verirse ve

aile de bu ismi kabul edip kullamrsa, o bebegin yasayacagma inaruhr.

23

Kalbur: Tahil ve baska iri taneli maddeleri elemek icin kullamlan btiyi1kdelikli veya seyrek telli
elek.
24
Golifa: Bugday kaynanrmsi. lcine badem ve fisnk ici ile nar tanesi ekelenip yenir.

Koy sakinlerinden Huseyin Mustafa Veli Dayi (Huseyin Demirel) ile est
Kezban Hammm

bir 90k kez cocugu olmus ama hicbiri hayatta kalmayi

basaramarms. Kezban Hamm, yeniden degum yaptigi zaman, komsulan hemen
yamna kosmuslar. Kezban Hamm'm bu kez bir kizi olmus ve bebegin yasamasi icin
ebe, kapidan giren ilk komsuya "Kezban Hamm'rn bir kizi oldu, adim ne koyahm?"
diye sormus. Komsusu da, Kezban Hamm'rn durumunu bildiginden "Dursun bakahm
da, yasarsa adim goruk." demis. Uzun sure bebegin yasayacagina inamlmadigmdan,
bebege baska bir isim de verilmemis

ve Kezban Harum'm kizi yasayacagina

inanilmcaya kadar isimsiz kalmis. Ailenin bebeklerine komsulannm verdigi
"Dursun" ismini kabul ederek, kizlanmn yasamasrm sagladiklanna inamlrmsur.

Bu inamsi kamtlayici bir baska olay da, koyde ogretmenlik yapan Ozkan

Bey' in basmdan gecmistir. Esi Emine Hamm, her hamile kahsmda, tipki Kezban
Hamm gibi, ya du~ukyapiyormus, ya da dogan bebekleri kisa surede oluyormus.

Ozkan Bey, esi Emine Hamm'm yeniden hamile kalmasi uzerine buyuklerine,
cocuklanmn yasamasi icin ne yapmasi gerektigi konusunu darusmis. Sonucta bu
inamsi ogrenen Ozkan Bey, esinin dogum yapngnn ve bir kizlannm oldugunu
ogrendigi zaman, karsisina birisi cikincaya kadar kosmus. Hastahane kapisma kadar
gelen Ozkan Bey, kapida karsilasugi yash bir adama "Amca bir gtzim oldu, admi ne
goyyurn" diye sormus. Elinde ciceklerle hasta ziyaretine gelen yash adam, bir Ozkan
Bey'in yuzune bakmis, bir de elindeki ciceklere bakmis ve "Cicek olsun oglum,
kizifim admi Cicek goy da, bu cicekler gibi guzel olsun." demis, Bunun uzerine

Ozkan Bey de kizma Cicek ismini vermis ve kizi yasarms.

4.1.3.2 SlTNNET TORENLERi:

Derleme Tarihi: 19.08.2005
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban

Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu
Sunnet torenlerimiz, en az degisiklige ugrayarak gecmisten gunumuze kadar
gelmeyi basaran geleneklerimizden biridir. Eski donemlerde kurulan derneklerde25,
gerceklestirilen bir cok gelenegin hemen hemen hepsi bugun de yasatilmaktadir.
Gecmiste oldugu gibi bugiin de, bes veya yedi yasma gelen her erkek cocugu icin
demek kurmak, aile adma buyuk bir gurur kaynagrdir, Gunumuzde sunnet toreninden
birkac gun- once eve, Tiirkiye Cumhuriyeti bayragi ile Kuzey Kibns Tiirk
Cumhuriyeti bayragi asihr. Dun oldugu gibi, bugun de sunnet torenlerimiz "kma
gecesi", "at ile gezme" ve gecmiste cocugun sunnetinin ardmdan konuklara verilen
"yemek" seklinde iken; bugun yemegin yerini dugunlerdeki gibi salon tutularak
yapilan "torenler" olarak toplam ii«;: asamadan olusmaktadir. U9i.incii asamada
yapilan sey tebrik kabuludur.

Kma Gecesi: Sunnet olacak olan cocuga ilk olarak kina yakilir. Cocuk kma
gecesinde pantolon, gomlek ve festen olusan sunnetlik kryafetlerini g1yer.
Gunumuzde sunnetlik kiyafetlere aksesuar olarak pelerin ve asa da katilrmstir.

Gecmiste kina gecelerinde davul zurna esliginde eglenilirken, bugun cagdas
orkestralar esliginde eglenilmektedir, Adamlar bir tarafta kurulan masalarda kuru
yemis yer, icki icer. Kadinlar ise, cocugun kmasmi yakar ve oynarlar.

Cocugun kinasi yakilacagi zaman kma kasesinin ortasma buyuk bir mum
yakihr. Cocuk misafirlerin ortasmda bir sandalyeye oturtulur ve kmasi yakihr. Kina

25

Dernek: Sunnet toreni.

yakildiktan sonra, tipki alti aylik kmasmda oldugu gibi cocugun sag eline kirrmzi
mendil; sol eline ise, beyaz mendil baglamr. Bunun ardmdan da kma, kuru yemisle
dolu bir sesda26 icerisine konarak, gelen misafirlere buyurlarur. Kmanm ardmdan da
misafirlere koy coregi ve hellim agirlamr. Gece gee saatlere kadar davul zurna
esliginde oyunlarla devam eder.

At ile Gezme: Cocugun kinasmm yakilmasmm ardmdan, ikinci asama olarak
ertesi gun cocugun at ile gezdirilme olayi gerceklestirilir.

Sunnetlik kiyaf etlerini

giyen cocuk, oncelikle aile buyukleri tarafmdan koyun kahvelerine goturulur. Cocuk
kahvede bulunan koyun yashlannm elini oper, bu srrada dileyen kisiler cocuga para
verir ve cocuk eve <loner. Eve donmeden once fotografciya gidilerek am fotografi
cektirilirdi. Cocuk eve dondukten soma, onceden belirlenen saatte ata bindirilip yine
davul zuma esliginde koyun belirli yerlerinde gezdirilir. Bu gezi sirasmda cocugun
attan dusmemesinisaglamak icin, atm sahibi au tutar, cocugun yakmlanndan

en az

iki kisi de cocugu tutar.

Gunumuzde, en onde kamyonet tipi arkasi acik bir arabamn arkasma kucuk
cocuklar ve davulcu ile zurnaci oturtulur. Bu arabamn arkasmdan at, onun arkasmdan
ailenin yakmlan, dostlan, akrabalan yaya olarak gelir. En sonda ise, yiiriiyemeyecek
durumda olan kisilerin gitmesi icin, bir kac araba konvoy olusturarak gider.

Gonyeli Koyu'nde siinnet torenlerinin vazgecilmez ozelliklerinden bir tanesi
de, cocuk atta gezdirilirken

av tufegi ile havaya ates edilmesidir.

Bu, cocugun

erkeklige attigi admu k:utlamak amacryla yapilan bir gosteridir. Gecmiste bu gosteri,
cocuk evde sunnetci tarafmdan sunnet edildiginden, sunnetin sonuna kadar devam
ederken; gunumuzde, cocuk cogunlukla doktor tarafindan hastanede veya klinikte
sunnet edildiginden, at ile gezme toreninin sonuna kadar devarn etmek.tedir.
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Sesda: Yayvan sepet, sele.

Cocuk koyun belirli yerlerinde at ile gezdirilip eve getirildik:ten sonra, gelen
misafirlere corek ve hellim ikram edilir. Bugun bu ikram edilenlerin arasma meyve
suyu yarunda k:urabiye, bogaca gibi yiyecekler de kaulrmsnr.

Tebrik

Kabulu:

Cocuk

evde sunnet edilmisse,

sunnetin

ardmdan

evm

bahcesinde hazrrlanan yataga yatmhrdi. Konuklar ise, bunu kutlamak icin yer icerdi.
Bu gecede konuklara ikram edilen yiyecekler arasinda genellikle fmnda patates, firm
makarnasi, firm kebabi, salata gibi yiyecekler bulundugu gibi, alkollu ve alkolsuz
icecekler de yer ahrdi.

Gecmiste

cocugun

sunneti

davul

zurna

esliginde,

yemekler

yenilerek

kutlamrken, bugtm bu durum cocugun sunnetinin ardmdan ailenin istegine gore
onceden ayarlanmis bir bicimde hemen o gun veya ertesi gun icin salon tutularak,
~da§

orkestralar esliginde eglenilerek yapilmaktadir, Bu gecede gelen misafirlere

yakm gecmisimize kadar devam eden bir gelenege gore basdi~27 adi verilen kurabiye
ile sigara ikram edilirken, son bir kac yilda sigara ikrami da azalrms ve sadece basdis
ikrarm kalmistir.

Siinnetle Ilgili Inamslar:

Derleme Tarihi: 19.08.2005
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Cocuk sunnet olurken cam yanmasm diye, annesi veya yakmlan tarafindan
oklava28 iki avuc arasma almarak ovusturulur.

27

f

Basdis: Gunumuzde snnnet ve evlenme torenlerinde gelen misafirlere ikram edilen bir tnr kuru
1
asta.
8 Oklava: hamur acmakta kullamlan slindir biciminde ince uzun degnek,

Cocuk sunnet olduktan sonra, belirli arahklarla tuzlu su icme oturtulursa
yarasmm daha erken iyilesecegine inarnlrr.

4.1.3.3 EVLENME TORENLERi:
Derleme Tarihi: 08. 02. 2004
Kaynak ~i:

Fatma Solak

Degum Tarihi:? - 2004
Yer: Gonyeli

Tahsil Durumu: Okuma yazmasi yoktu.

Derleme Tarihi: 12. 02. 2004
Kaynak Ki~i: Hediye Omer Kofah

Degum Tarihi: 1931 Yer: Gonyeli

Tahsil Durumu: Dort yil okula gitti.

Hayatta degum ve olum kadar dogal bir gercek de evlililctir. Her gecen

gun

degisen ve gelisen hayat sartlarma bagh olarak gelenek ve goreneklerimiz de
degismektedir. Bazi adetlerimizi gecmisten gunumuze aktarmayi basarsak da, bugtin
sadece o gunleri yasamis kisilerin ammsadrgi eski dugunletimizden gunumuze
gelmeyi basaranlar, artik yok denecek kadar azdir.

Esk:i donemlerde evlenecek olan ciftler hakkmda kararlan aileler verirken,
bugun ise neredeyse, ciftler evlenmeye karar verdikten soma ailelerin bu durumdan
haberleri oluyor ve bunun ardmdan adet yerini bulsun diye dunurcultik
gerceklestiriliyor. Koyumuzde dugunlerle ilgili bazi ozellikler yasatilsa da, bircok
adet yenilenen hayat sartlanyla birlikte yok olup gitmis ya da degisiklik gostermistir,
Belki bunun bir sebebi de artik insanlarm eskiden birbirlerine olan yakmhgmm
gunumuzde kalmamis olmasi, esk:isi gibi yardimlasmalann olmamasi ve herkesin
kendi hayat kavgasma dusmesinden kaynaklanmaktadir. Ornegin eskiden koyde

dtigiln varsaydi, dtigilne katilacak olan her ailenin o dtigiln sahibine bir faydasi
dokunurdu. Boylece bugun iki saat icin iki ailenin milyarlan harcamasi yerine, o
donemde hemen hemen tum koylulerin katkisryla, gtmlerce gecelerce eglenceler
duzenlenir, dtigtinler bu sekilde gerceklestirilirdi,

Eskiden testi hamamda kmhrken,

gunumuzde iki saatlik torenin sonunda kmlmaktadir.

Bugun Gonyeli Koyu'nde

dugunler artik hersey ciftin istegi dogrultusunda

yapilsa da, halen yasatilan ozellikler de yok degildir. Ornegin; eskiden dugune davet
edilecek olan kisilere okuyucu

aracihgryla

mum dagmlarak haber gouderilirdi.

Bugun ise, koyde davetiyeci olarak bilinen ve davetiye dagitma yani koy halkim
dugtine davet etme gorevini ustlenen, Huseyin Haer tarafindan davetiyeler tiim koy
halkma dagrtilarak koy halki dugtmden haberdar edilmektedir. Eskiden her dugunden
once muhakkak kina gecesi duzenlenirken bugun, gelin adayimn istegine gore kina
gecesi duzenlenmektedir.

Kiz Begenme ve Goruculuk:

1930'lu ve l 940'h yillarda evlenme cagina

gelmis erkek icin, aile bi.iyi.ikleri kiz aramaya baslarlardi. Kendilerinin olumlu bir
sonuc alamama olasihgnu da gaze alarak aile, bir de aractya darusirdi.

Gelin olarak: secilecek kizm, Gonyeli' de yuzyillar boyunca suregelen
yakm gecmisimize

ve

kadar devam eden gelenege gore, yine Gonyeli' den olmasi

gerekirdi. Gonyeli' deki drsandan

kiz almama

gelenegine

bagh olarak, yapilan

evliliklerin hemen bir cogu aile ici evlilikler veya uzak akraba evlilikleri olurdu.
Gonyelili'nin
Osmanhlar

yine

Gonyeliliden

tarafmdan

kiz alma

fethedilmesiyle

geleneginin,

buraya yerlesen

adamn

1571 yilmda

Anamurlu

Kurt Ali ve

Aksarayh Mebmet Efendi zarnanmdan gunumuze kadar geldigi ileri surillmektedir.
Eger birisi disandan yani baska koyden kiz alacak olursa, dugunu bozmak icin
kavgalar cikanhr, canklar yakilarak evler kotu kokularla tutsulenirdi. Bunun tam
tersine Gonyeli' den kiz isteyen yabancilar olursaydi da, bu kisilere; "el yerine kiz
verecegime, koyumun kopegi olsun tercih ederim." denirdi.

B-u geleneklere uygun olarnk, arnc1 veya aile buyukleri tarafmdan gort.\lup
begenilen kizm kim oldugu, kimin nesi oldugu, nasil birisi oldugu koytm ileri
gelenlerinden

sorusturulurdu.

Eger aldiklan

cevap istedikleri gibi olursa, damat

olmasmi istedikleri gence, kizdan bahsederlerdi.

Erkegin onayi almdiktan sonra,

koyde "Y enge" diye bilinen ve kiz istemede kendisine damsilan Emete Hamm' a
konu anlatihrdi. Yenge, kizm ailesiyle goruserek, kizlanna talip crktigmi ve gorucu
olarak gitmek istediklerini soylerdi.

Erkegin annesi ve aileden harumlar, -ki bunlar genellikle erkegin ablasi ve
yengesi olurdu- yenge ile birlik:te, kizm ailesinin belirledigi bir gunde, kizm evine
goructi olarak giderlerdi. Bu gunde kiz, misafirlere kahve ik:ram ederdi. Kiz kahveleri
ikram edip mutfaga donunceye kadar, erkegin ailesi de kizi yakmdan gorup, onu
konusturarak son kararlanru verirlerdi. Kiz mutfaga gittikten sonra, erkegin annesi,
kizm annesine; "Allah'm

emrine, Peygamber'in

kavli uzerine gtzifuzi oglumuza

isderig." diyerek, kizi annesinden isterdi. Eger kiz tarafinm cevabi olumsuzsa, kizm
annesi, misafirlere "baska kapiya" diyerek, hemen cevap verirdi. Cevap olumlu
oldugu zaman ise, "Kismetse olur." diyerek misafirlari ugurlardi.

Dunurculuk ve Nisan: Kiz tarafmm verdigi cevaba gore, iki ailenin buyukleri
tarafmdan belirlenen bir gunde dunurculuk gerceklestirilirdi, Erkegin ailesi ve yakm
akrabalan toplanarak birlikte kizm evine giderlerdi. Bu giinde misafirler, seker ve
koku ile agirlamrdi.

Hos bir sohbetin ardindan, kiz evine o gun ilk kez gelmis olan erkegin babasi;

"Havhfida padem
Isde geldik ugur gadem
Senden bir cevahir isderig
Sen da buna ne defi ?"

)
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diyerek kizi babasindan resmen isterdi. Kiz babasinin cevabi eger olumlu ise, kizi
vermek:te bir sakmca gorulmemisse; ki is bu nok:taya ancak olumlu cevap cikacaksa
getirilir;

"T encerede bisen oddur
Y edig garnnmz togdur
Bu isdedigifiiz cevahire
Bir deycegimiz yogdur."

diyerek kizim vermeye razi geldigini belirtir. Bunun uzerine, guveyi tarafi olarak
anne ve yenge, o gun misafirlerin karsrsma hie cikmarms olan kizm yanma giderek,
ona nisan yiiziigiinii takarlardi.

Aynca,

kizm ceyizini

tamamlamasi

amacryla

damadm babasi, artik resmen gelini sayilan kiza, agirhk parasi verirdi. Bashk parasi
yerine gecen bu agirlik parasi, o donemde eger kizin ailesi zengin ise; yirmi lira,
fakirse on bes lira olurdu.

Nisanlihk suresi, kiz tarafimn ceyizi tamamlamasma, erkek tarafimn ise yeni
ciftin kalacagi evi bitirmesine baghydi.

Nisanlihk

Suresi: Nikah kiyihncaya

dek normal sartlar altmda ne damadm

gelini, ne de gelinin damadi gormesi miimki.indii. ild gene biribirini ancak kapi
pencere araligmdan kimseye yakalanmadan

gizlice gorme imkamru yakalarsa veya

bir tek kisinin kendilerine yapacagi kucuk bir iyilikle gorebilirlerdi. Bu da iki kisinin
biribirini gormesi degil, bir kisinin diger kisiyi gormesi seklinde gerceklesirdi. iki
gene arasmdaki tek iletisim, mubarek" gunlerde karsihkh gonderdikleri

bohca ile

olurdu. Kizm gonderdigi bohcada; gomlek, pantolan, pijama, iiy camasm

ve

kendisinin isledigi veya islettigi corap bulunurdu. Erkegin kiza gonderdigi bohcada
ise; entarilik:3° kumas, corap, ayakkabi, kuru yemis, zamanm meyvesi ve cifte ~ilin31
bulunurdu.
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Mubarek: Ugurlu, kutsal, kutlu.

30

Entari: Genellikle tek parcali kadm giyecegi.

Dugune

Davet:

Kizin

ceyizinin

tamamlanmasiyla,

erkegin

de

eviru

bitirmesiyle aile buyukleri tarafidan duguntm en kisa zamanda yapilmasma karar
verilirdi. Dugun tarihi belirlenir belirlenmez de, davulcu ve zurnacrya haber verilirdi.
Okuyucu denilen bu kisiler de, dugune bir hafta kala iki tarafm akrabalanna mum
dagitarak, onlan dugunden haberdar ederlerdi. Dugune katilacak olan aileler mumu
kabul ederek, okuyuculara gonullerinden kopan herhangi bir hediyeyi verirlerdi. Bu
hediyeler cogunlukla, ailenin gelir kaynagma, meslegine gore degisirdi. Aile, ciftcilik
ile gecimini saghyorsa, sebze, meyve, tahil urunleri; cobanhk ile gecimini saghyorsa,
et ve silt urunleri hediye ederlerdi.

Bu hediyeler, ya dugunde kullamhr

ya da

dugtmden sonra gelinle damada kahrdi.

Ceyiz:

D <;

gun suren dugun, carsamba gunu kiz evinden ceyizm

cikanlmasryla baslardi. Ceyiz kiz evinden cikanhp, gelin evine goturulecegi zaman
once yorganlar kaplamrdi. Yorgan carsafi yere serildikten sonra, isteyenler (lzerine
para atarlardi, Geline ve damada kalan bu paralan gelin ancak, evine yerlesip
yorganlanm kullanmaya basladigi zaman bulurdu. Yorganlar kaplanmca, tiim ceyiz
bahceye cikanhr ve imam tarafmdan sayilarak, fiyati ile birlikte ceyiz defterine
yazihrdi. Kiz veya erkek tarafmdan yeni cifte, tarla veya hayvan verilecekse burada
verilir ve onlar da deftere kaydedilirdi. Bunun ardmdan, develere yiil<lenen ceyiz
gelin evine goturulurdu, Bu sirada aynayi kim tasirsaydi, damadm ailesi tarafmdan o
kisiye bahsis verilirdi.
Ceyiz tamamen tasmdiktan sonra, ceyizi tasimaya yardun eden gene; erkekler,
gelin adaymm onceden yaptigi ay - yildiz islemeli kirrmzi yastik icin, kosu yansmasi
duzenlerlerdi. Gelin evinden baslayan yastik kosusu yansmasun kazanan delikanh,
damadm yanma giderek ondan bahsis ahrdi. Yansmarun birincisi isterse yastigi
damada geri verir, isterse de hatira olarak saklardi.
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Silin: 1. Ingiliz lirasmm yirrnide biri olan para. 2. lngiliz somurgelerinde ve baska bazi ulkelerde
para birimi.

Gelin Hamami: Ceyizin tasmdigi gunun aksami, gelin bindalhs1m32 giyer,

yuzune al duvak: ortulur ve hamama goturulurdu, Hamam kapismda davul zurna
cahmrken, gelin de hamamda silecege33 sanlarak orada olan kisiler arasmda
aglayarak <loner arna yikanmazdi. Bu sirada gelinin etrafmda biri kendi ailesinden
biri de damadm ailesinden ellerinde buyuk murnlar olan iki bekar kiz olurdu.
Hamama gelinle birlikte giden diger gene kizlar ise beraberlerinde getirdikleri testiyi,
gelinin basmdan ti<; kez cevirerek kirarlardi. Gelin, hamamdan pembe veya mavi
gelinlik giyerek cikardi. Gelin, iki buyuk mumla buyuk bir kalabahk esliginde
gezdirilerek eve getirilirdi. Gelin ile birlikte annesinin evine gelen rnisafirlere kucuk
mumlar dagitildiktan sonra, gelin odasma cikanhrdi.

Damat ise; bu sirada kahvede damat tirasuu olurdu.
Kma Gecesi ve Gelin Aglatma: Gelin hamammdan sonra, ayru gece on ikiye
dogru davul zuma ile kiz evine getirilen damadm serce parmagma kma yakihr ve
damat yine ayru sekilde kahveye goturulurdu. Saat on ikiyi gecince, yani Persembe
gununun ilk saatlerinde misafirler, corek ve hellimle ya da davar kesilerek, davarm
yagh etinden bugdayla yapilan herse (k:i buna dovme de denirdi) ile agirlamrlardi.
Safak atarken, gelin beyaz gelinligini giyerek, onde gene kizlar ellerinde mumlarla
gelini odasmdan cikanrlardi. Kemanci "Kmamiz Mubarek Hazirlaym Bahsisi"
sarkisim cahp soylerken, gelinin, basibuturr'" harumlar tarafmdan Besmele ile kmasi
yakihrdi. Kma, kizm once sag eliyle sol eline; sonra da, sag ayagiyla sol ayagina
yakihrdi. Sag ele ve ayaga kimuzi mendil, sol ele ve ayaga da beyaz mendil
baglanirdi. Bunun ardmdan "Kiz Sana Nisan Geliyor", "Karsilama" gibi sarkilar
sonrasinda, ana baba ocagmdan aynlma ile ilgili agitlar, maniler ve turkuler
soylenerek gelin aglatihrdi. Iste bu manilere bir ornek;

"Karanfilim saksida
Bir yar sevdim Aksu' da
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Bindalh: Cok mor kadife uzerine sirma ile kabartma dal, yaprak ve cicek islenmis giysi veya ortu.
Silecek: Yikandiktan sonra kurulanmak icin kullamlir buyuk havlu, hamam havlusu.
34
Basibutun: Basmdan bir kez evlilik gecen ve balen evli olan kisi.
33

Gel yarim sanlahm
Aksam ile yatsida."

Gelinin kmasi yakildiktan

sonra, ortasmda kirrmzi mum yanan kma, kuru

yernis ile dolu bir sesda icerisine konarak misafirlere buyur edilir ve para toplamrdi.
Bu arada kahvede eglenirken

sarhos olan adamlar da, damadm ailesinin

evine

giderek, burada yapilan corbayi icerler ve oyun oynarlar, eglenmeye burada devam
ederlerdi.

Glines dogarken kiz kmadan kaldmlarak, yengenin yardumyla elleri ayaklan
yikamrdi.

Nikah: Kma yakma

islerninin

tamamlanmasinm

ardmdan yenge, krvrak

iplikle gelinin yuztmu ahr, gelin onar1c135 (Cemaliye Hamm veya Seriye Hamm) da,

gelinin gozune mindal ile siirme36 ceker, yanaklanna pembelik" surer ve pembelikle
almna, yeni ay seklini cizerdi,
Gelinin gozune cekilen surme, gelin onanci tarafmdan hazirlamrdi. Bir
tencere etrafma tas konularak, kapagmm basma zeytin yag: dokulurdu. Pamuk
ipliginden yapilan fitil, ucu yakilarak zeytin yagmm icine konur ve kapagm uzeri, ici
su dolu kadayif sinisi ile ortulurdu, Zeytin yagmm icinde yanan fitil, surme olurdu.
Gelinin basma gecirilen bashk ise genellikle taslarla suslu olurdu.

Artik nikah icin hazir olan kiz, carsafla ortulerek, kapi arkasma getirilirdi.
Kizm yanmda yenge ile damadm ailesinden bir kadm bulunurdu. Kapmm diger
tarafmda ise, sahit olarak getirilen, koyiin ileri gelenlerinden iki kisi ve imam
bulunurdu. imam kiza, "Allah'in emri, Peygamber'in kavli uzerine 'ol' de gizim"
veya "Vekilifi olayim, nikahifu gryayim mi?" sozunu ii<; kez tekrarlar ve kizdan "ol"
cevabmi beklerdi. Imarrun bu sozu ii<; kez tekrarlamasmm sebebi; "ol" soztmu,
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Gelin Onanci: Dngnn oncesinde gelini susleyen kisi,
Surme: Kirpik diplerine surulen siyah boya.
37
Pembelik: Kadinlann sus icin yanaklanna surdukleri al boya, alhk.

36

gercekten kizm soyleyip soylemedigini

anlamakti. K1z eger utamr ve imama "ol"

demezse idi, yamnda bulunan yenge veya damat ailesinden olan kadm tarafmdan
cimdiklenirdi.

Kiz "ol" dedikten sonra, imam gercekten "ol" diyen kisinin gelin

adaymm olup olmadiguu anlamak icin, bu kez de kiza "Allah icin senmi:fi?" diye
sorardi. Cunku "01" diyen kisi evlenecek olan kiz degilseydi, nikah baskasina

kiyhrms olacakti. imam kendisine gercekten kizm "ol" dedigini kabul ettigi zaman,
kiz damadi kabul ettiginden ciftin nikahini kryardi ve Persembe gunu ogleden sonra
kiz artik resmen gelin olmus olurdu.
Kiz evinde nikahm kiyilmasmm ardmdan, cevredeki cocuklar imamdan
nikahm kryildigim ogrenir ogrenmez damadm yamna kosup "On bes lira agirhk,
yirmi lira nikah. Mujdemi isderim." diyerek damattan bahsis ahrlardi.
Kusatma: Tam anlami ile gelin olan kiz, babasmm karsisma ctkanlarak,
kusak baglama islemi gerceklestirilirdi. Gelinin babasi, kirrmzi bir kusagi gelinin
basmdan cevirerek, beline baglar ve cozerdi. Bu islemi ti9 kez tekrarlayarak, "Hayirh
ugurlu olsun, gule gule gecinesifi." sozunu de il9 kez yinelerdi. Babamn bu islemi
tamamlamasiyla, bir kez de gelini ilk kez goren dam.at, kusagi gelinin basmdan
cevirerek beline baglardi. Damadm ailesi ise, geline para veya altm takacaksa bu
kusaga takardi. Gelinle darnat tokalasarak kol kola girer ve yine davul zurna
esliginde gelin evine giderlerdi.
1930'lu yillarda gelin evine deve uzerinde gozleri kapah bir sekilde giderken;
1940'h yillann sonlanna dogru, gelinle damat fotografcrya gittikten soma, birlikte
gelin evine giderlerdi.
Gerdek Gecesi: Gelin evine gelinince, yenge geline bir nar vererek, o nan atip
dagrtmasmi isterdi. Nar, ne kadar dagihrsa, ciftin o kadar 90k cocuklanrun olacagma
inaruhrdi. Bunun ardmdan damadm annesi, bir fincan icindeki an balun kapmm
esigine ve bas ucuna surer, gelin iceriye bundan soma konurdu.

V.J

Gelinle darnat, darnadm

ailesi tarafmdan

yapilan yemeklerini

yerlerde yedikten sonra, aksamla yatsi namazi arasmda damat Camii'ye

ayn

ayn

giderdi.

Camii'den, kahvelerden halk toplarur, birer mum yakarak imam ile birlikte damat
goturulup yumruklanarak

yeni evine birakihrdi.

Gelin kibleye " karsi duvagiyla

ortulu oturup beklerken, damat iceri girip iki rekat39 namazim kildiktan sonra, gelinin
duvaguu acardi.

Paca Gunu (Mubareki): Ertesi gun, gun dogmadan yenge gelip "Kiz kamm
isderim" derdi. Damat, kmmzi bir yemeni ile carsafi yengeye verirdi. Carsafi alan
yenge de, once damadm evine giderek babasinm gonlunden ne koparsa, gtimtisleme
adi altmda verdigi yuz gorumlulugunu ahr, sonra da kiz evine giderdi.

ilk Cuma: Gelin bu ilk cumasmda mavi veya kirmizi gelinlik giyerdi. Bu
gunde gelin evine gene kizlar ve gelin annesi gitmez, sadece aileler giderdi. Agzi ve
gozleri mendille bagh olan gelinin yalruzca yasli birisi geldigi zaman, onun elini
opmesi icin gozlerindeki ve agzmdaki mendiller cozulurdu. Yine bu gunde davulcu
ve zumaci, "Hayirli olsun" diyerek gelinin ve damadin ailelerini kapi kapi gezer ve
bahsis toplarlardi, Damadm ailesinin evinde de yemek yerlerdi. Boylece Persembe

giinii isi baslayan kemancmm ayru gunden isi biterken, Carsamba gunu isi baslayan
davulcu ve zurnacmm da Cuma gunu isi bitmis olurdu.

Pazar Ziyafeti Gunu: Dugunden sonraki ilk Pazar giinlerinde gelin ve darnat,
bir hayvan keserek,

damadm

ailesine bir ziyafet verirlerdi.

Bu gunde yapilan

yemekler cogunlukla, makarna, firm makarnasi finnda patates veya fmn kebabi
olurdu. Gelen misafirler,

eger isterse hediye getirirlerdi.

Bu hediyeler

ceyizlik

hediyeler olurdu.

Son Cuma: Bundan sonraki Cuma gununde gelin evine kizlar gider ve geline
cicek gotururlerdi.
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Kible: Namazda yonelinen yon.
Rekat: Namazda bir kiyam (ayakta durma), bir ri1ku (ayaktayken egilme) ve iki secdeden (yere
kapanma) olusan bolum.
39

ileriki zamanlarda

da ciftten memnun olan aileler, onlan yemege

davet

ederlerdi.

Gerdek Gecesi Kizin Dul Cikmasi: Gerdek gecesi kiz dul 91kt1g1 takdirde, kiz
basdan asagrya kara pestemaf'" ile ortulerek deve ile annesinin evine gonderiiirdi,

Cocugu Olmayan Yuva'da Yasam: Cocugu olrnayan ciftler, cogunlukla yakm
akrabalanmn cocuklanndan birini beslerne olarak ahr ve onu evlat edinirlerdi. Eger
damat tarafi bunu kabul etmezse de bu konudaki son soz damattan cikardi.

Ciftlerin Bosanmasi: Eskiden yapilan imam nikalu nedeniyle ciftler aynlmaya
karar verdiklerinde
disan cikmalan

bugunku gibi mahkemelere

yeterliydi.

Aynlacak

kosmak yerine, bahce kapismdan

olan kisi, esinin karsismda yoldan gecen

herhangi birisine "Bu insanlar sahiddir, ii§den(ii9) dokuza bosadim seni" demesi
ciftin bosanrms olmasi icin kafi geliyordu. Bu sebeple Gonyeli'de 90k kotu sekilde
kavga eden kan kocayla karsilasan

kisiler, etrafta bu sozu duyacak kirnsenin

kalmamasi icin cevredeki herkesin oradan uzaklasmasim saglarmis. Boylece o kisi, o
an icin de olsa bir yuvanm kaderini degistirmis oluyordu.

Diigiinle ilgili Inamslar:

Derleme Tarihi: 28. 02. 2004
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Degum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Bekar

bir

kisi,

bir

kapanacagma inamhr.
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Pestemal: Basa ortnlen dokuma.

baskasimn

nisan

yi.izi.igunli

takarsa

kismetinin

Dugunden once gelinin ellerine ve ayaklanna, damadm ise serce parmagma
kma yakilmasmm sebebi, kmamn bollugu ve bereketi simgeledigine inarulmasmdan
kaynaklamr.

Dugi.in oncesi ceyiz kiz evinden cikacagi sirada yorgan kaplandiktan

sonra

ilzerinden erkek cocuk cirilenirse'", ciftin ilk cocugunun erkek olacagma, kiz cocuk
cirilenirse, kiz olacagma inamhr.

Gelin hamama gotnruldugu
gelinin yeni evinde gozden hasetten

zaman, gens: kizlar tarafmdan testi kmlinca,
42

uzak olacagma inamhr.

Gerdek gecesi damat Camii' den ahrup dualar esliginde eve getirilirken ne dua
ederse, ne isterse gerceklesecegine inamhrdi.

Hamamdan cikarken, kma gecesinde ve gerdek gecesinde yakilan mumlann,
gelin evine bereket, safhk, ferahhk ve aydmhk getirecegine inamhrdi.

iki bayram arasmda nikah kiyihrsa, o evliligin yurumeyecegine inaruhr.

Kma gecesi gelinin eline baglanan beyaz mendil, safligi, temizligi, bereketi
simgelerken; kmmzi mendilin ise, bekareti simgeledigine inamhr.

Kusatma sirasinda gelinin beline dolanan kimuzi kusak bekareti simgeler.

Nikah oncesi gelin, ayakkabisinm altma bekar arkadaslannm isimlerini yazar.
Ayakkabmm altmdan ilk once kimin ismi silinirse, ilk once o kisinin evlenecegine
inaruhr.

Nisan yuzugunun kirmizi mantini'r' kucuk kucuk kesilerek, bekar kizlara ve
delikanhlara verilir. ilk once en kisa mantini alan kisinin nisan olacagina inamlir.
41

Cirilemek: Yuvarlamak.

42

Haset: Kiskanclik, Cekememezlik,

Ayru zamanda mantin alan kisinin, bu mantini yastigmm altina koydugu gece,
riiyasmda ileride evlenecegi kisiyi gorecegine inamhr. Bunun dismda, eger mantin
cuzdanda veya yastigm altmda saklamyorsa;

mantin oldugu yerden kayboldugu

zaman, mantinin sahibinin nisan olacagma inamhr.

Testi oyununda kmlan testi ne kadar 90k parcaya aynhrsa, ciftin o kadar 90k
cocugunun olacagma inaruhr.

4.1.3.4 OLUM ADETLERi:

Derleme Tarihi: 21.05.2005
Kaynak Kisi: Nebile Dayi
Degum Tarihi: 1931 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Dorduncu Simftan Terk.

Dunyadaki

en onemli gerceklerden

biri degum; her baslangicm

bir sonu

oldugu gibi dogumun sonu da olumdur. Tipki degum oncesinde yapilan hazuhklar
ve degum sonrasmda gerceklestirilen

adetler gibi, olum sonrasmda da yuzyillardir

suregelen inaruslara bagh olarak bir dizi adet gerceklestirilir.

Kisi omur birakngi'" zaman, ilk olarak olti yucu45 cagnhr. Olli yucu, naasin
boyunun olcusunu bir iplik yardmuyla

alarak, kaput bezinin bas ve ayak ucundan

keserek, naasm basmm bulunacagi yeri de delerek, iki boydan kefenini diker. Naa91
yikayan olu yucu, naasm iki ayak bas parmagmi birbirine baglar, Cenesini bir
tulbentle basma bagdiktan sonra, kulaklanna

ve parrnak aralanna da pamuk tikar,

Naasa kefeni giydirlirken, kefenin icine En'am46 da konur. Naasa giydirilen kefen

43

Mantin: Canfese benzeyen bir tur ipekli kumas, kurdele.

44

Omur Brrakmak: Vefat etmek, olmek,

45

Olu Yucu: Olu yikayici.

46

En'am: 1. Kur'an-i Kerim'de bir surenin adi. 2. Bazi ayet ve sureleri de ihtiva eden dini dua kitabi.

dismda iki boy kumas bicilip, birincisi tabutun icine serilmeden once naasi sanp
baglayacak

biiyiikliikte bezler kesilerek,

naasm basmm, ayaklanmn

ve belinin

gelecegi yerlere yerlestirilir. Kefenlenmis naas, tabuta konduktan sonra, ikinci kumas
da uzerine ortulerek,

basmdan,

ayaklanndan

ve belinden bu kumaslann

icine

baglarur.

Sabah Selasi'run ardmdan cenazenin ismi, gomulecegi yer ve saat belirtilir.
Cogunlukla cenaze toreni, ogle namazmm
Gonyeli Camii'ne

getirilir. Eski donemlerde,

goturulerek, mezarhktaki

ardmdan yapildigmdan,

cenaze oglen

cenaze kendi evinden kabristanhga

musalla ta;;mda47 Lefkosa'dan

getirilen hoca tarafmdan

duasi verilerek, namazi kilmirdi, Cenaze eger, camiiden kabristanliga goturulecekse;
ki gtiniimiizde hep boyledir, hoca; ogle namazmi kilarak, bahceye cikip cenaze
namazrm da kildmr. Cemaate "Bu gisiyi nasil bilirdifiiz?" sorusunu ti<; kez sorar.
Cemaat de tiy kez "iyi bilirdig", dedigi zaman, hoca bu defa Uy kez, "Haggifuzi helal
ediyor musufiuz?" diye sorar. Cemaat Uy kez, "Helal olsun" dedigi zaman, dort kisi
tabutu omzuna alarak Gonyeli Kabristanhgr'na

dogru yola cikihr. Hoca'mn sorusuna

cemaatten gelecek herhangi bir ters cevapla veya hicbir cevap verilmezse,

hoca

cenaze torenini birakrr ve halk cenazeyi kendisi kaldrrmak zorunda kahr. Gecmiste
kabristanliga kadar, onde hoca Kur'an okuyarak, omuzlarda giden cenaze, bugun
kabristanhgm uzakta olmasi nedeniyle belirli bir yere kadar omuzlarda, bir yerden
sonra da Gonyeli Belediyesi'nin

cenaze arabasiyla kabristanliga gotiirtilmektedir.

Gecmiste cenaze sahipleri tarafmdan capa ktirekle mezan, bas tarafi yastik
gibi kalacak sekilde kazihrdi. Bugun ise, teknolojinin gelismesiyle bu islem onceden
sirolarla'" yapilmaktadir. Kazilan mezann icine iki kisi inince, yukanda kalan kisiler
tabutu egip, mezarm icindeki iki kisinin cenazeyi mezara koymasiru saglar. Mezara
cenaze ile birlikte, Ayetu'l-Kursu okunup cikilanrrus, Kirk Ta~1 da konur. Cenazenin
uzeri yan yana konan taslarla, taslann uzeri de agac dallanyla ortulerek toprakla
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Musalla T~1: Camilerde cenaze konulup onunde namaz kilman yer.
Siro: Tahil, komur, kum gibi dokme yuklerin yuklenip bosaltilmasmda kullamlan, iki veya daha 90k
ceneden olusmus motorlu arac, kepce.
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kapatihr. Hece ta§149, Kara Tepe'den dogal yollarla cikanlarak getirilen ve gonyeli
mermeri olarak da bilinen mermerlerden yapihr. Mezarm bas ucuna hece tasi da
konduktan soma, uzerine cicekleri de konup, bas kismmdan gobek kismma kadar
olan yere, okunmus su50 dokulur, Bunun ardmdan hoca, Ihlas Suresi ile Hatim
Duasi'm okur. Halkm da 'Amin' sozu ile eslik ettigi Hatim Duasi bitince, halk
kabristanliktan cikar. Hoca da ayagim yere vurup cenazenin ismini de soyleyerek,
sorusunu sorar; "Sen di.ifiyadan gesdifi, diifiya senden gesdi mi?". Hoca sorusunu
sorduktan sonra, o gun kabristanhkta yapilacak toren sona ermis olur.

Bu ilk gecede, cogunlukla cenaze evinde ya da Camii'de aksam ile yatsi
namazi arasmda, yedi Yasin-i Serif'in, Tebareke Duasi'yla kirk bire tamamlanmasi
ile son bulur. Ikinci ve ucuncu gecelerde de Mevlitler okutulur. ilk ii<; sabah, ailesi
gun dogmadan kabristanhga gider ve yine gunes dogmadan eve doner, D cuncu gun
de, dostlarmdan akrabalarmdan hammlar toplarup, camasirlanm sulu sulu yikayip
camasrr teline asarlar. Saglam carnasirlan, ayakkabilan hayrr kurumlanna verilir.
Yine bu gun, helvasi yapilip okula, hayir kurumlarma, sinir ve ruh hastanesine, eger
gunlerden Cuma ise, Camii'ye de goturulup dagitilir.

Cenazenin kabrine yatngmm ilk sabahmdan itibaren, kirk bir gun boyunca,
gun

dogmadan sabah ezamndan once, Mevlidci tarafmdan Yasin-i Serif okunur. Yedi

Cumartesi sabahi yine gun dogmadan ailesi tarafmdan kabrine okunmus su dokulur.
Otuz yedinci veya otuz dokuzuncu gece, Kirk Mevlidi okutulurken; elli ikinci gece
ise, kutsal kitaburuz Kur'an Kerim'de yer alan Elli Ikinci Gece Duasi, yedi kez
okunur. Altinci aymda, mezar tasi yaptinhr, Olum yil donumlerinde ise, Sene
Mevlidleri istenirse evde, istenirse de camii'de okutulur. Sene Mevlidlerinde gelen
misafirler, olen kisinin en sevdigi yiyeceklerle agirlamr,
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Hece Ta:;;1: Mezann basina konan ve uzerine naasm ismi, degum ve olum tarihi yazrlan tas,
Okunmus Su: Hocalar tarafindan ayetler ve duaiar okunarak kutsanan su.

Oliim ve Cenazeyle ilgili Inamslar:

Derleme Tarihi: 28. 02. 2004
Kaynak Kisi: Keziban Cohan
Dogum Tarihi: 1960 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Bir kisi oldiigi.i zaman, cenazesinin kaldmlmasi,
helvasmm

dokulmesi

gibi adetler yerine getirilirken;

camasirlannm

yikanmasi,

bunlarla ugrasan kisilerin

yorulmasiru ve bunu soylernesini iyi tutmazlar.

Bir kisi ruyasinda, ciplak birisini gorurse, o kisinin olum haberi alacagma
inamhr.

Bir kisi tabutu deplek gibi calarsa, birisinin olecegine inamhr.

Cenaze bir gece bekletilip ertesi giin kaldmlacaksa, o gece cenazenin basmda
beklenir. Eger cenazenin basmda bekleyecek yakim yoksa, kaldigi odanm kapilan ve
pencereleri

sikica kapatihr.

Boylece kotu ruhlann

cenazeden uzak tutulacagma

inamhr.

Cenaze herhangi bir nedenle geri giderse, arkasmdan birini daha alacagma
inamhr.

Cenaze oldugu zaman ev supurulurse, supurulen coplerin olumm mezarma
gittigine inaruhr.

Cenazenin ardmdan yurumenin sevap olduguna inamlir.

Denizde bogularak olen kisinin cennete gittigine inarulir.

Eceli ile olen bir kisinin olum tarihinin degum tarihine yakm olduguna
inamhr.

Eski donemlerde koyde cenaze oldugu zaman, dugun dernek kurulmadigi gibi
radyo televizyon da acilmazdi.

Gecmis yillarda, kisi ruhunu teslim ettigi zaman mezan kazilirdi. Eger mezar
kazildiktan

sonra, herhangi bir nedenle

olu gomulmez ve mezan

acik kalrrsa;

topragm doymadigma ve baskalannm da olecegine inamhrdi.

Gudendez51 olan kisinin makammm cennet olduguna inamhr.

iki bayram arasmda olen kisinin cennete gidecegine inarulir.

Kisa surede arka arkaya iki kisi olurse, "Mezarhk acrldi" denir ve olti
sayismm yediye tamamlanacagma inamhr.
Kopek ulursa, sahibinin olumunun yaklasugmi haber verdigine inamlir ve
hemen susturulmaya cahsihr.
Koy halkinm gecim kaynaguun cobanhk ve ciftcilik oldugu donemlerde
koyde cenaze varsa, ise gidilmezdi. Cenazeye gitmenin bir odtmcleme olduguna
inaruldigmdan, herkes "Bugun o, yarm sen, obur gun ben" diyerek cenazeye katihrdi.

Kurban Bayrami ve Ramazan (Seker) Bayrarru oncesinde, kabristanliga gidip,
olmuslere dua etmenin sevap olduguna inamhr.
Mevlidin evde okutulmasmm Camii'de okutulmasmdan daha sevap olduguna
inamhr.

51

Gudendez: Torununun torununu goren kisi.

Olen kisinin ardmdan, camasirlan

yikamrken, helvasi dokulurken

gelsin" sozunun soylenmesi iyi karsilanmaz.

"kolay

Bu soz yerine "isifiiz kesad gidsin"

denmesi gerektigine inamhr.

Olunun

gomulmesinden

kirk gun

sonra, etinin kemiginden aynldigma

inamlir.

Derleme Tarihi: 12. 10. 2005
Kaynak Kisi: Yucel Coban

Degum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Olecek olan kisinin burnunun dustugune inanihr.

Olumu yaklasan kisinin saclannm dikildigine inamhr.

4.1.4 HALK HEKiMLiGi (KOCA KARI iLA(;LARI):

insanlar doktorun olmadigi veya doktora ulasmanm zor oldugu donemlerde,
hastalandiklan zaman kendi baslannm caresine bakmak zorundaydilar. Bu sebeple
hastalandiklannda cesitli yollar deneyerek, kimi zaman yanhs tedavi ile hastayi
kaybederken, kimi zaman da dogru yolu bulup hastayi hayata dondurmeyi
basarrmslardir. insanlar, ancak ellerinde bulunabilecek malzemelerle hastahklanna
care arayabildiklerinden, ilac olarak da, doga da yetisen bitkileri kullanmislardir.
Deneme - yamlma yoluyla dogru tedaviler bulununcaya kadar hastalar kaybedilse
de, sonrasmda dogru tedavilerin bulunmasiyla aym hastaliga tutulan kisiler
kurtanlrrustir.

Derleme Tarihi: 02. 03. 2005

Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu
Bobreklerinde agn olan kisiye, ovalarda bulunan ve bobrek otu olarak bilinen
otlardan kaynanhp icirtilir.

Dis agnsuu gidermek icin; agnyan disin tizerine karanfil konur.

Gozde capaklanma oldugu zaman, capaklanma gecsin diye kara cay
kaynatihp parnukla gaze surulurdu.
Midesinde sorun olan kisiye rahatlamasi icin sodah52 limonata icirilir.

Soguk algmhgi nedeniyle kasiklan agnyan ve yuruyemeyen cocugun
kasiklan zeytin yagi ile hep bir yonde ovulur. Soguk algmlagi cak fazla olan
cocuklar, ovulrnanm ardmdan yediklerini cikanr ve kisa stirede ayaga kalkip eskisi
gibi yurumeye baslar,
Tansiyonu dusen kisinin iyilesmesi icin, hastaya bol tuzlu ayran icirilirken;
tansiyonu yi.ikselen kisiye ise, tansiyonunun normale donmesi icin sarrmsak
(sanrnsak) yedirilir.

52

Soda: Karbonik: asidin bazlarla birleserek olusturdugu tuzlann gene! adi. Karbonat.

Derleme Tarihi: 01. 04. 2005

Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Dogum Tarihi: 1953 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Gobegi dusen kisinin iyilesmesi icin, o kisiye takla attmhr. Eger hastada
duzelme gorulmediyse,
bolgesindeki

la.yafetleri

hasta bilincli bir kisi tarafmdan sirt i.isti.i yatmlarak kann
yukanya srvarur. Bilirkisi,

isaret parmagiyla

hastamn

gobegini hep bir tarafa dogru yavasca cevirir. Hastanm gobegi bilirkisinin gobegini
ice dogru ceker, Bilirkisi, bu islemi bir iki dakika daha devam ettirdikten sonra, durur
ve diger eliyle hastamn obeginin etrafim hafifce bastmr. Bilirkisi bu kez hastamn
gobegini ters tarafa cevirdikten sonra, elini yavas ve dikkatli bir sekilde ceker. Bunun
ardmdan da, hasta zivaniya53 ile ovulur.

Kam dusuk olan kisi, pekmez yerse kam normale doner.

Karm agnlanm gidermek icin nane ve anason cayi yapilarak icilir.

Y ediginden zehirlenen bir kisiyi kurtarmak icin, o kisiye yogurt yedirilir.

Derleme Tarihi: 13. 04. 2005
Kaynak Kisi: Fatma Molla
Dogum Tarihi: 1935 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma yazmasi yok.

Bogaz agnsi icin; yanm bardak steak suya bir kasik karbonat kansrtmhr ve
bu su ile gargara yapihr.

53

Zivaniya: Uzumden cikanlan saf alkol.

Derleme Tarihi: 06.05.2005
Kaynak Kisi: Sevinc Ozenturk
Degum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu.

Grip icin; yanm limon ve bir kasik bal yanm bardak ihk su ile kanstmhr ve
bir defa da icilir.

Ustitrue veya tansiyonu yukseltmek icin; hasta sirt ustu yatmhp, sirtma ispirto
rakisi ya da zivaniya surulur. Carn bardaklann icine ispirto rakisi ile isrtilrms konup
ateslenir. Ters cevrilen bardaklar

hastarun ciplak sirtma bastmhr.

Hastanm

eti

bardaklann icine dogru girmeye basladiktan sonra, bardaklar hastanm sirtmda biraz
daha bekletilir ve yavas yavas ahrur.

Hastahklarla ilgili Inamslar:

Derleme Tarihi: 02. 12. 2003
Kaynak ~i:

Keziban Coban

Degum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Egzama54 hastahgi icin; aym hilal olarak goruldugt; ilk gece, hie konusmadan
yerden bir avuc toprak ahmr. Bu toprak

egzarna hastaligmm

bulundugu

yere

surulurken su dua okunur;
"Ay'1 gordum Allah'rm
Amentu billah
Aylann sana mubarek
54

Egzama: Birden bire ortaya cikarak gelisen kizarti, kasinma, sulanma, kabuk baglama gibi doku

bozukluklanyla

belirginlesen bir deri hastahgi, mayasil.

Bu ay1 gordum
Bu domuzu bir daha
Gormeyyim Allah' im."

Y astigm

altma

nar

s;irpisi55

konursa,

insam

kabus

(karabasan)

bastirmayacagina inaruhr.

Yihn ilk yagmuru, gozun icine darnlarsa, gozde o yil arpacik hastaligunrr"
cikmayacagina inamhr.

Derleme Tarihi: 12. 05. 2005
Kaynak Kisi; Mubeccel Coban
Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Bir kiside grip gorulur ya da kulak: iltihaplanmasi olursa, hocaya goturulurdu,
Hoca hastamn salgiladigi srvidan ahr, o srvmm kokusuna veya tadma gore hastaya
okur ufiirur veyahut da muska yazardi. Eger hasta bu muskayi yarundan ayirmazsa
iyilesecegine inamlirdi.

Fena (gunumuzde bunun korbarsak sancrsi oldugu anlasildi) sanciya tutulan
bir kisi, eski zamanda kalm ipten yapilan sahncaklann uzerindeki sinek pisliklerini
siymp, kaynatip icerse, sanctsuun gececegine inamhr.

Gozu seyiren kisi, kerpic

evin kibleye bakan tarafmdan

tilpri.ikleyip gozune surerse, goz seyinnesinin gececegine inamhr.

ss Cirpi: Ince degnek.
% Arpacik: Goz kapagimn kenannda cikan kucuk ciban, it dirsegi.

saman

alarak

Gozunde arpacik hastahgi olusan kisinin gozune, tavuk sillirgasi surulurse,
arpacik hastahgmm gececegine inaruhr.

4.1.5 BA YRAMLAR VE ONEMLi GUNLER:

Gunumuzde

buyuklerimizden

"Nerede o eski bayramlar"

en 90k duydugumuz

sozlerden

bir tanesi

sozudur. Gecmiste Ramazan Bayrami olsun, Kurban

Bayrami olsun arife guntmden bayram heyecam baslardi.

Bayram oncesinde anne ve baba, bayram ahs verisi icin o zamanm deyimi ile
sehere yani Lefkosa'ya carsrya giderdi. Bundan once cocuklar bahceden hirer deynek
bulup ayaklannm boyu kadar keserlerdi. Bu deynekler, carsidan ayakkabi ahnacagi
zaman anne baba tarafmdan 019-U olarak kullaruhrdi. Cocuklar en guzel deynegi
bulmaya cahsirlardi ki, deynege gore ahnan ayakkabi da guzel olsun. 0 donemlerde
bu gunku gibi istenildigi zaman kryafet veya ayakkabi almmaz, ama bayramlarda da
her anne baba cocuguna elinden geldigince ihtiyaca gore yeni kryafet veya ayakkabi
alrnaya cahsirdi.

Arife gunu, evde bayram temizligi adi altmda genel bir temizlik yapihr, her
taraf pml pml edilirdi. Gunes batmadan kabristanliga gidilir, kaybedilen herkes icin
ayn ayn dua edilirdi. Bu gelenek gunumuzde de yasatilmaktadrr. Ancak arife gecesi
banyo yaptiktan soma harumlann kendi ellerine ve kizlannm ellerine kina yakmasi
gelenegi gilntimtizde maalesef degerini kaybetmistir.

Bayram sabahi erkenden kalkan baba, Camii'ye

gidip Bayram Namazr'rn

kilar, Camii'de karsilastig; kisilerle bayramlasir ve eve donerdi. Bu arada anne ve
cocuklar da kalkip haztrlarurdi. Babamn eve gelmesiyle de ev halki bayramlasirdi.
Ramazan Bayrami'nda
Bayramr'nda

kahvaltmm

kurban kesildikten

ardmdan

buyukler ziyaret edilirken;

Kurban

soma buyuklerin ziyaretine gidilirdi. Eger evde

kurban kesilrnisse bu kurbanrn eti, sevap olduguna inamldigmdan en az yedi kapiya
dagitihrdi. Bayram ziyaretlerinde

buytiklerin elleri opulurdu. Ev sahibi kisiler de

gelen misafirlere bayram sekeri olarak da adlandmlan

tas seker veya lokum ve

kolonya ikram ederlerdi. Aynca kucuklere bayram harchgi verilirdi. Bugun bayram
harchgi ve kolonya yine verilmek:te, ancak bayram sekerinin yerini bir cok yerde
cikolatalar

alrms durumdadrr.

Bayram

ziyaretleri

tamamlandiktan

sonra aksam

yemeginin ardmdan, bayram yerine gidilirdi. 1920'li ve 1930'lu yillarda bayram yeri,
koyde evlenme cagma gelmis gene kizi olan herhangi bir evin bahcesine kurulurdu.
Evlenme cagina gelen gene kiz evleninceye

kadar da bayram yeri ayru evin

bahcesine kurulurdu. Kurulan bu bayram yerinde cmcirak veya gmcirak denilen ve
ipten yapilan buyuk bir salmcak bulunurdu. 0 donemde biitiin koy halki kurulan bu
bayram yerinde toplamr ve hep birlikte eglenirdi, ileriki yillarda Lefkosa'ya
gelmenin kolaylasmasiyla,
daha

90k ragbet

gidip

Lefkosa' da kurulan ve daha gelismis olan bayram yeri

gormustur.

Boylece

koyde

kurulan

bayram

yeri

degerini

kaybettiginden artik kurulmarmstir,

Eski

donemlerde

bayramlarda

ancak

butun

yala.n

koy

halki

akrabalar

birbiriyle

birbirini

bayramlasirken,

bugun

bayramlamaktadrrlar.

Yani

buyuklerirnizin dedigi gibi eski bayramlar gercekten bugun yok:tur.

1878 yihnda

adarun ingiliz

egemenligine

Turklugunden

hicbir sey kaybetmemistir.

Htikumeti'nin

koydugu yasa ve kurallarla,

yasamislardir.

Ingiliz

Hukumeti'nin

girmesine

Ingiliz

ragmen,

egemenligi

altmda,

ancak Turk kulturunu

koydugu

bazi yasaklara

ada halla.

lngiliz

benimseyerek

karsin

Osmanh

Devleti'nin izinden giden ada halki, Mustafa Kemal'in Turkiye Cumhuriyeti'ni

ilan

etmesiyle, Mustafa Kemal'in izinden gitmeye baslarms ve O'nun tiim devrimlerine
ayak uydurmustur. Tiirkiye Cumhuriyeti'nin

ilaru ile birlikte Kibnsh Tiirkler de Turk

Bayragi cekmek yasak olmasma ragmen, evlerine bayrak cekerek cumhuriyetin
ilarum kutlarmslardir. Her devrime ayak uyduran Kibns Turku, 1974 yilma kadar,
Ataturk'un

devrimlerini

gizlice kutlarken, Kibns Bans Harekati'nm

ardmdan bu

milli gunleri gosteriler dilzenleyerek kutlarmslardir.

Halen, 24 KasIID Ogretmenler
Ulusal Egemenlik

ve Cocuk Bayrami,

Gunu, Gonyeli ilkokulu'nda

kutlarurken;

19 Mayis Genclik ve Spor Bayrarm,

30

Agustos Zafer Bayrarm,
Cumhuriyeti

ve

29 Ekim Cwnhuriyet

Kuzey

Kibns

Turk

Bayrarru da, her taraf Turkiye

Cumhuriyeti

bayraklanyla

donatilarak

kutlanmaktadir. 1990'11 yillara kadar, bu milli gunler aynca Gonyeli Alayi tarafmdan
aksam gunes batttlctan sonra dtizenlenen fener alay157 ile de kutlanmaktaydi. Askerler
tarafindan askeri araclarla olusturulan fener alayi konvoyu btittin koyti bastan basa
dolasmaktaydi. Bunun dismda her yil, Mustafa Kemal Ataturk'un olum yildonumu
olan 10 Kasrm'da da, Ataturk amlmaktadir.

1974 yihnda K1 bns Bans Harekati 'nm gerceklestirilmesinin

ardmdan turn

Kibnsh Turkler gibi Gonyeli halki da her yil 20 Ternmuz gunu, etrafi bayraklarla
stisleyerek kutlamaktadirlar.

Aynca Bans Harekati ugruna sehit dusenler icin bu

gecede Gonyeli Carnii'nde mevlidler okutulmaktadir.
Kuzey Kibns Turk Cwnhuriyeti'nin

Bunun disinda, 15 Kasrmda

ilam da Gonyeli'de, yine her yer Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyeti ve Tiirkiye Cumhuriyeti bayraklanyla donatilarak kutlanmaktadrr.
Tum bu milli gunler Gonyeli
anlatimlarla

arnlmakta

ilkokulu'nda

ve kutlanmaktadir,

da siir yansmalanyla,
Aynca

kandil

gosterilerle,

gecelerinde,

Gonyeli

Camii'nde mevlitler okutularak; Lokrna gtinlerinde de evlerde lokrnalar dokulerek
komsulara da gonderilir.

4.1.6 OYUN - EGLENCE - SPOR

4.1.6.1 HALK OYUNLARI:

Derleme Tarihi: 25. 04. 2005
Kaynak Kisi: Seniz Kacmaz
Degum Tarihi: 1971 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ataturk Ogretmen Akademisi Mezunu
57

Ferrer Alayi: Bayram gecelerinde kalabahk halk topluluklanmn, ellerinde fener veya mesalelerle
sehri dolasarak yapukln gosteri.

I/

Her yorenin her bolgenin kendine ozgu degerleri arasmda sanmm en basta
halk danslan gelmektedir. Belediyemize
da balk danslanm

ait bir ekip yarnnda, Gonyeli Ilkokulu' nda

ogreten ayn bir ders kolu bulunmaktadir.

Gecmis yasantilan,

kiyafetleri her yonuyle bize tamtan halk oyunlanrmz, heyecan ve merak uyandirarak
kiside canhhgi gelistirir. Taklit kabiliyetlerini

ortaya cikarmakla da kalmaz, ayru

zamanda bu kabiliyetleri gelistirir. Oyuncuya kendini tamma ve tamtma olanagmi
saglamakla birlikte, isbirligi yapma duygusunu

da gelistirir. Bedeni hareketlerle

vucut gelisimini ve estetigini de saglar. Turkulu veya Turkusuz olarak oynanan bu
oyunlar, muzik bilgisini ve sesi gelistirir; ruhu dinlendirir. Y ansmalarla

rekabet

hevesini olgunlugu asilar, Gezme, gorme ve bilgi edinme yollanm acar.

Halk
oldugundan,

oyunlanmizda
oyunculann

esas

amac,

giydigi kiyafetler

Bugun sadece ninelerimizin

basmda

erkeklerimizin

basmda

izlerini

gilniimiize

tasimak

de gecmisten gunumuze tasmnusur.

gorebildigimiz

folklorcu kizlann basmda gorebiliyoruz.
folklorcu

gecrmsm

yemenileri

oyun sirasinda

Trpki yemeni gibi, fesi de oyun esnasmda

gormemiz

mumkundur.

Bunun dismda

kadin

giysileri arasmda; yelek, entari, ucetek, dantelli don, is; entari, salvar ve kusak yer
ahrken, aynca iskarpin'"
kullarulmaktadir,

Boyuna

denilen ayakkabilar
besibirlik

takihrken,

giyilir. Aksesuar olarak da mendil
yuze de dudaklara

kirrmzi

ruj,

yanaklara ise hafif alhk surulur.

Erkek giysileri icinde; camedan denen yelek, mintan59, salvar, zrvga olarak da
adlandmlan 9ak:~1r60, dizlik, kusak, corap, cizme yer almaktadir. Aksesuar olarak da
kostek yani zincirli saat ve mendil kullamhr.

Halk oyunlarmda gosteri sirasmda kullamlan muzik aletlerine gelince basta
deplek olmak uzere, keman, def, davul, zurna, ud, tambura, cumbus, kaval ve zil de
kullamlmak:tadrr.

58

iskarpin: Okceli, koncsuz ayakkabi,
Mintan: 1. Yakasiz.uzun kollu erkek gomlegi. 2. Gomlek uzerine giyilen kollu yelek.
60
Cagsir (Caksir): Paca bolumu diz ustunde veya diz altinda kalan bir tnr erkek salvan.
59

Kibns'ta oynanan oyunlar icinde Karsilamalar, Sirtolar, Zeybekler, Ciftetelli
ve Arabiyeler ile Taklidi ve Temsili Oyunlar yer almaktadir.

Karsilamalar: En az iki kisinin veya daha cok kisinin karsihkh oynadrgi bir
oyun olan karsilama,

oyunlara

baslangic

niteligini

tasimaktadir.

Dordu

kadm

karsilamasi, dordu erkek karsilamasi olarak top lam sekiz karsilama oyunu vardir.
Atismalarda

en cok k:ullamlan ezgiler; Dolama Dolamayi, Nane Mulla ve Pmar

Basr'dir. Bu oyunlar mani soyleme yani atisma (catisma) ile bitirilirler. Bu atismalar
erkekler ve kadmlar arasmda ayn ayn gerceklestirilir.
geldigini ortaya koyan seyircilerin
saglamasiyla

da atismalar

Taraflardan kimin i.isti.in

alkisi olur. Bir tarafm diger tarafa i.istlinli.ik

sona erer. Bu atismalara

ornek olabilecek

sunlardir:

I.

Oyuncu:

Defiizin dibi mildir61

Bizi soyleden dildir
Bir sen soyle bir da ben
Gorelim usda kimdir?

II.

Oyuncu:

Defiizin dibi ayna
Arifisafi sen agna
Ben yar buldum evlendim
Sen bulgur gibi gayna.

·
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Mil: selin surukleyip getirdigi cok kucuk taneli camurlasmis kum ve toprak kansirm.

maniler

I.

Oyuncu:

Bir mane soyle basdan
Hem kibridden, hem gasdan
Maneci oldugufiu bileyim
Bafia bir don dig dasdan

II.

Oyuncu:

Hey acarrn acarrn
Das adma, girafi carm
Sende utanma yogdur
Da almag isdefi gizi.

I.

Oyuncu:

Y enicami direg isder
Soylemeye yureg isder
Benim garmm togdur amma
Arkadasim boreg isder

II.

Oyuncu:

Davulumun ardi gevseg
Pirelere yazdim doseg
Arkadasimi sorarsafuz
iki gulagh bir esseg.

Sirtolar:

Sirto

oyunlan

tutusrnadan

oyuncular ikili olarak mendil tutusurlar.

oynamhr.

Sadece

bir

bolumunde

Karsilamalarda oldugu gibi sirtolar da kendi

icerisinde kadm ve erkek sirtolan olmak uzere ikiye aynlmaktadirlar. Erkek sirtolan
/

da kendi icerisinde

Seherli, Karagozlu,

Aziziye,

Iskele ve Azize olarak bese

aynhrken, kadm sirtolan ise, Feslikan ve Kma Sirtosu olarak ikiye aynhr.
Zeybekler:
Tutusmadan

Zeybek

oyunlan

diger

oyunlannuza

gore

daha

agirdirlar.

oynamlan bu oyunlar cogunlukla daire seklinde oynandigi gibi tek

kisilik zeybekler de bulunmaktadir.

Sozlu ve sozsuz iki tur muzigi olan zeybeklerin

sozsuz gecen bolumlerine 'Kesinti' adi verilir. Sozlu bolumleri olan zeybeklerin soz
bolumunde oyun oynanrnaz. Bashca Zeybek oyunlan; Zeybek I, Abdal Zeybegi,
Sarhos Zeybegi, San Zeybek, Kibns Zeybegi ve Anadolu Zeybegi' dir.

Ciftetelli
silkeleme,

ve Arabiyeler:

ve Arabiyeler,

gobek ve kalca atma hareketleriyle

olmayan bu oyunlar, tutusmadan,
sekilde

Ciftetelli

oynamrlar.

Bashca

oynanmaktadir.

eller yukanda

Ciftetelli

gerdan kirma,

omuz

Belli bir figfuii

parmak catlatilarak serbest bir

ve Arabiye

oyunlan;

Kibns

Ciftetellisi,

Kadifeden Kesesi, Bahriyeli Ciftetellisi, Arabiye Birinci ve Arabi ye ikinci' dir.

Taklidi ve Temsili Oyunlar: Bu oyunlar dramatik konulan anlatan sozlu
oyunlardir,

Kadm -

savaslan - catismalan,
olaylanm

erkek iliskilerini,

hayvan

hareketlerini

ve davramslanm,

hayvan hareketlerini ve davramslanru aym zamanda doga

taklit eden tiyatro seklindeki

oyunlardir,

Baslica Taklidi ve Temsili

oyunlar; Dan, Degirmenci, Kartal, Kasap, K1z Sana Nisan Geliyor, Kozan, Koroglu,
Orak ve Sandala Mandala yani Topal'du.

4.1.6.2 BUYUKLERiN EGLENCELERi:

Her insan kendisinin ve ailesinin gecimini saglayabilmek icin gunun buyuk
cogunlugunu

cahsarak

gecirmek

zorundadir.

Tipki

cocuklann

dinlenmeye

ve

eglenmeye ihtiyaci oldugu gibi, biiytiklerinde dinlenmeye ve eglenmeye ihtiyaclan
/

vardir.

/

Eski donemlerde kadmm gunu hemen hemen evin icinde gecerken, erkegin
gunu de bahcede, tarlada, ovada gecmekteydi. Y emegini pisirip, evinin temizligini
tamamlayan

hamrnlar

dinlenip

kahve

icebilmek

icin

ara

verdiklerinde,

ya

omsulanna giderler ya da onlan kendi evlerine davet ederlerdi. Komsuya gidecek
olan kadm, tentesini'f,
komsusunda
Gonyeli'de
kapismm

nakisim veya yun isini ahp evden oyle cikardi. Boylece

iken bile zamannu
yaz aylanmn

onunde

bosa gecirmedigi

en guzel ozelliklerinden

oturmasi

ve yoldan

gecen

gibi, dinlenmis

de olurdu.

bir tanesi aksamlan
herkesle

herkesin

de selamlasrlmasiydi.

Misafirlige gidildigi zaman, evde kimse yoksa kapiya mutlaka bir nisan birakrhrdi.
Daha sonraki karsilasmada

da, "Geldig evde yogudufiuz, kapiya

biragdig."

denilerek, kaprya birakilan nesne ne ise soylenir ve hangi gecede misafirlige gidildigi
belirtilirdi. Ozellikle gene kizlann ve hammlann eglencelerinden biri de koyde acilan
kurstu. Hammlar bu kursta, dikis, nakis ogrenirlerdi.

Harumlar ev islerini tamamladiktan
bahcede, tarlada islerini tamamladiktan

sonra komsuya gittikleri gibi, erkeklerde

sonra kahvehanede toplarurlar, kahve icmek

yanmda sohbet eder, kagit (iskambil) veya tavla oynarlardi. Bunun dismda koyun
yaslilan tarafmdan daha gene olan kisilere zeka gelistirici bilmeceler sorulur ve hep
birlikte bu sorulann cevaplanru bulmaya cahsirlardi.

1960'h yillardan 1974 yili oncesine kadar, Gonyelideki

bir diger eglence de

sinemalardi, Bu donemde koyde ikisi yazhk, ikisi kishk dort sinema bulunmaktaydi,
Ancak 1974 yilmda 20 Temmuz Bans Harekati nedeni ile sinemalarm dordu de
kapatildi.

Sinemada iki film arasmda gerceklestirilen

bir diger eglence de, tombala

cekilisi idi. iki film izleyecek olanlar, sinemaya girmeden once isterlerse kagitlanru
ahrlar ve film arasmda da cekilise katihrlardi.

1974 yih sonrasmda televizyonlar

nedeni ile sinemaya olan ilgi de azalmis ve sinemalar savas sonrasmda acilmarrusnr.
Zamanla televizyonun her eve girmesiyle sinemalar degerini tamamen kaybetmistir.
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Tente: Dantel isi.
/

Gonyeli Tiirk Spor Kuliibii (GTSK):

Derleme Tarihi: 20. 05. 2005

Kaynak Kisi: Mehmet Ali Cavusoglu
Dogum Tarihi: 1968 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu.

Derleme Tarihi: 26. 07. 2005
Kaynak Kis]: Ahmet Demirel
Dogum Tarihi: 1928 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Derleme Tarihi: 12. 08. 2005
Kaynak Kisi: V edat Karaokcu
Dogum Tarihi: 1935 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: llkokul Mezunu.

Gonyeli'de erkeklerin en onemli eglencelerinden biri gunumuzde oldugu gibi
gecmiste de futboldu. Oyle ki, daha Kibns Turk Futbol Federasyonu kurulmadan
Gonyeli Turk Spor Kulubu (GTSK) kurulmustur. Hemen her konuda birlik olmaya
cahsan

Gonyeli

halki

kulubun

kurulmasiyla

ulasabilecegine inananlar ve inanmayanlar

ilk

basta

kulubun

basanya

olarak ikiye aynlmrslardir. Ancak, gun

gectikce kulubun koy ve koytm gencleri icin de gercekten faydah oldugunu fark
etmisler ve ikilikten kurtulmuslardir.
oyun olan futbolun,
harcanrrnstir.

Gonyeli

Neredeyse her erkek cocugunun sevdigi bir

Koyu'nde

gelismesini

saglamak

icin 90k caba

Onceleri koyun buyuklerinin tesvikiyle koyun gencleri tarafmdan iki takim
olusrurulmus ve bu iki takim arasmda rnaclar yapilrmsnr. Gun gectikce Gonyeli' de
futbola olan ilginin artmasiyla

sirasmda, koyden gercekten iyi futbolcularm

karsilasmalar
edilmesiyle

ve koyun genclerinin kendi aralarmda yaptiklan

isin uzerine daha cok gidilmistir.

cikabileceginin

fark

0 donemde bir spor kulubunun

kurulabilmesi icin gerekli olan yirmi bes uye bulunur. Bu uyeler, Ahmet Demirel,
Huseyin Ali, Ahmet Lord, Ahmet Tilki, Ahmet Gozugormez,

Huseyin

Coban,

Silleyman Aksac, Nejdet Sevki, Nejdet Hayati, Mustafa Ozturk, Huseyin Zekai,

Behlul, Yusuf Hayati, Mehmet Tathci, Ali Ertemel,

Mustafa Raman, Mustafa

Mustafa H. Kalam, Ahmet Rifat, Omer Benli, Yusuf Ikinci, Ali Tosun, Kemal Usta,
Ali Ozkan Cavusoglu ve donemin muhtan olan Bekir Naci idi. Gerekli bu yirmi bes
uyenin tamamlanmasiyla

1948 yilmm mart aymda Gonyeli Turk Spor Kulubu

kurulmus olur.

Kulubun
bulunur,

islerinin yttrtttulebilmesi

ardmdan

da bir heyet

icin oncelikle kalici bir kulup binasi

olusturulur.

Idare Heyeti

denen bu heyetin

sekreterligini Ahmet Tilki, tahsildarhgmi Ahmet Demirel, veznedarhgmi ise Mustafa
Oztu.rk yapmaktaydi. Nejdet Sevki ve Omer Benli de Idare Heyeti'nde

faal63 uye

olarak gorev alrruslardi. 0 donemde zor yasam kosullan nedeni ile, idare Heyeti 'nin
en zor gorevi tahsildarhkti'".

Her ay belirli bir gtme kadar kulup icin her Uyeden bir

silin aylik almmaktaydi. Aylig; odemeyen uye olursa, ertesi ay tahsildar tarafmdan
kahvehanede ismi ve ayhgi odemedigi icin uyelikten dusuruldugu kaba bir dille
soylenirdi. Ancak kulubun gelecegi icin her uye kendi payma duseni de elinden
geldigince yapmaktaydi. Tipki uyeler gibi futbolcular da ellerinden gelenin en iyisini
yapmaya

cahsmaktaydilar.

Takimm

olusturulmasmm

ardmdan

her

futbolcu

formasmi kendisi tedarik ediyordu65. Kirmrzi sortun iizerinden, beyaz kisa kollu
fanila giyilirdi. Her futbolcu beyaz fanilasnun

sol gogsune kirmizi masira'" ile

G.T.S.K. harflerini isletirdi, Gunumuzde de Gonyeli Turk Spor Kulubu'nun renkleri
gecmiste oldugu gibi kirrruzi - beyazdir. Kulup tam bir duzene oturtuluncaya kadar,
63

Faal: 1. Cok cahsan, caliskan, canh, hareketli, aktif. 2. Isler durumda olan. 3. Etkin.
Tahsildarl:tk:Bir kimse veya bir kurulus adma para toplama isi.
65
Tedarik Etmek: Bulmak, saglamak.
66
Masira: iplik.
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olusturulan takim da bir 90k kez degisiklige ugrarrustir. Karsilasmaya

cikan ilk

takimda da Ekrem Y esilada, Ali Ertemel, Yusuf Birinci, Ahmet Demirel, Ahmet
Tilki, Cevdet Demirel, Huseyin Zekai, Macit Y esilada, Mustafa Ozturk, Huseyin Ali
Am.ca (Kucuk Terzi) ve Ahmet Mercan on biri yer almaktaydi. Bu ilk karsilasmada
takim kaptanligi gorevini ustlenen de Yusuf Birinci olmustur.

Uyeler

ve

futbolcular

kadar

futbolseverlerin

de

kulube

yardimlan

dokunmustur, Oyle ki, uzak koylerden karsilasma icin koye gelen takimlar oldugu

zaman onlara, futbolcular ya da futbolseverler tarafmdan hazirlanan yemek veya
pasta ile cay ikram edilirdi. ilk karsilasmalar ise, Yarelokko (Alaykoy), Dikomo
(Dikmen), Kizilbas gibi kornsu koylerin takimlanyla yapilmaktaydi.

Idare Heyeti'ne bir sure sonra Mustafa Billur (Mustesna) da katilrrustir.
Mustafa Billur'un katihmmm ardmdan kulupte sosyal faaliyetler baslanlnustir.
Tiyatrolar, piyangolar duzenlenmekte ve bunlardan elde edilen gelir kulube
kalmaktaydi. Bu sosyal etkinliklerin baslamasiyla kulubun rnali dururnu duzelmis,
hatta artiya da gecilmistir. Bugun de spor kulubu yaranna hala kulup binasmda
piyangolar duzenlenmekte ve her hafta Persembe geceleri tornbala cekilisi
yapilmaktadrr. Kulupte baskanhk sisternine gecilmesinin ardmdan, basa gecen ilk
kisi de Ekrern Yesilada olmustur.

ilk baslarda koydeki bos tarlalar surulerek saha olarak kullarulmaktaydi, Daha
sonra koy rnerkezinin dismda kalan tepeler duzeltilerek stadyum haline getirilmis ve
adma da Ali Naci Karacan Stadyumu denmistir. Bugun ise, koy smirlarmm
genislemesiyle koyun merkezine cok yakm olan stadyuma Gonyeli Stadyumu
denrnektedir.

1955 yihnda Kibns Turk Futbol Federasyonu (KTFF)'nun kurulur. Bu tarihe
kadar Gonyeli Turk Spor Kulubu'nde lisans islemleri icin gerekli tum hazrrhklar
yapildigmdan, bir nurnaradan on dort numaraya kadar turn lisanslar Gonyeli
futbolculanna cikanldigi gibi, ilk lisans da Vedat Karaokcu'ya cikanlrmsnr.
Kulubumuz gunumuze kadar bircok sampiyonluk kupasim koyumuze kazandirdigi

gibi, diizenlenen cesitli futbol turnuvalarmda da koyumuzu basanyla temsil etmistir.
Aynca, Gonyeli Turk Spor Kuliibii de, tumuvalar di.izenlemektedir. Bu tumuvalar
daha 90k kuliibe ve futbolculara gercekten faydasi dokunan ancak hayatuu kaybeden
kisiler icin dilzenlenmektedir.

Ornegin kulubun kurucu iiyelerinden olan Ali Ozkan

Cavusoglu, bunun disinda uzun yillar Gonyeli Turk Spor Kulubu'nde

yoneticilik

yapmis olan Mehrnet Coban, kuliip tarafmdan adma futbol turnuvasi diizenlenen
kisiler arasindadtrlar.

Aynca Gonyeli Turk Spor Kulubu tarafmdan

Kibns Bans Harekati sirasmda
dilzenlenmektedir.

1974 yilinda

sehit dusenler icin de, her yil futbol turnuvasi

Bugun minikler, yildizlar, gencler ve a takim olarak hala yeni

basanlara imza atmaya da devam etmektedir.

Gonyeli Avcihk ve Ancihk Kuliibii (Gonyeli Avellar Birligi):

Derleme Tarihi: 10.09.2005
Kaynak Kisi: Mustafa Kondoz
Degum Tarihi: 1946 -

Yer: Kmkkale (Melusa)
Tahsil Durumu: Universite Mezunu

Futboldan baska Gonyeli' de, erkeklerin en onemli eglencelerinden bir digeri
de avcihktir. Gonyeli' de bugiin de hemen her Gonyelilinin

en buyuk eglencesi

durumunda olan avcihk adma atilrms 90k onemli adimlar vardir. Uzun yillar boyunca
birlik olarak hareket eden Gonyelili avcilar, 1963 yilmda Gonyeli A vcihk ve Aticihk
Kulubu'nu resmen kurarlar. Kulup sayesinde, Gonyelili turn avcilar hem avlanmislar,
hem de doganm ve av hayvanlanmn

korunmasma katki saglarmslardir. Gonyeli'de

avciliga olan ilgiden dolayi, gecmiste oldugu gibi gunumuzde de hemen her evde en
az bir

tane

av kopegi

bulunmaktadir.

yetistirebilmek ve ava hazirlayabilmek

Avcilar

kopeklerini

en iyi

sekilde

icin onlarla gece gunduz ilgilenmektedirler.

Av zamam dismda da islerinin olmadigi giinlerde, kopeklerini gezdirmek amacryla
ovaya goturmektedirler.

Kulubun yirmi bes kisiden olusan k:urucu uyeleri arasmda; Hasan Sakir
Mehmet, Ali Osman, Aydm Hasan, Yusuf Mehmet Ali, Mustafa M. Zorba, Omer
Ahmet, Omer Mustafa, Fahri Omer, Sarni Yusuf, Lutfi M. Ali, Yasar Ali, Ahmet
Benli, Huseyin Zihni, Hasan Mehmet Desteban, Lutfi Mehmet Desteban,

Bekir

Mehmet Desteban, Huseyin Mehmet Desteban, Ahmet Omer M. Ali, Omer M.
Cavus, Necati Ozkan Hueyin Coban, Huseyin Zihni Ali, Idris Cahit, Ahmet Rasim
Osman, Rifat Huseyin Coban ve Ahmet C. Mehmet yer almaktadir.

Av tufegi sahibi olan ve avlanmak icin her turlu ehliyeti bulunan, herkes
kulube uye olabildigi

gibi; ehliyet

sahibi olabilmek

icin de yirmi bir yasmi

doldurmus olmak gerekir. Kulube iiye olan herkes Genel Kurul uyesi sayihr ve
Yonetim Kurulu da, bu uyeler tarafmdan secilir. Yonetim Kurulu'nun

gorev suresi

bir yil ile smirhdir. Gizli oyla Yonetim Kurulu secildikten soma Yonetim Kurulu
uyeleri de kendi aralarmda

bir baskan, bir baskan yardimcisi,

bir sekreter, bir

veznedar, bir tahsildar ve faal tryeleri secerler,

Birligin kurulmasmm ardmdan 9 Agustos 1976 tarihinde, on yedi maddeden
olusan bir tuzuk hazirlanrms ve bu tiiziige gore avciliga katkida bulunulmustur.
Birligin gelir kaynaklan birlige giris aidati, birlik uyelerinin ayhk aidati, bagislar ve
birligin amaclanna uygun yollardan saglanan gelirler olusturmaktadir. Elde edilen bu
gelirle, 1997 yilmda av hayvanlanmn

dogal ortamda cogalulmasma baslanrms, 1998

yihnda ise yetistirilen bu hayvanlann

Veteriner Dairesi'nden

da dogaya birakilmasma

baslanrmstir.

alman olumlu raporla

Yaklasik olarak ii<; yildan bu yana da, av

hayvanlanmn yetistirilerek dogaya birakilmasi islemi, A vcihk Federasyonu ve Cevre
Dairesi'nin

denetimi

altinda yurutulmeye

baslanrmstir.

Elde edilen gelirin bir

kisrmyla da, Gonyeli Avcihk ve Aticihk Kulubu tarafidan kendi uyelerinin herhangi
birinin vefat etmesi halinde, o kisi adma diizenlenen Sporting Y ansmalan icin
harcanmaktadir. Herhangi bir kisi icin duzenlenen sporting yansmalanna

vefat eden

kisinin ailesi, yakm arkadaslan ve kulup camiasi katilmaktadir. Y ansmayi kazanan
kisilere vefat eden kisi amsma kokteyl niteligi tasiyan bir torenle odul verilmektedir.
Boylece hayatim kaybeden avci unutulmarms olmakla birlikte yeniden amlrms olur.

Tiyatro:

Derleme Tarihi: 19. 12. 2003
Kaynak Kisi: Ahmet Demirel
Dogum Tarihi: 1928 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Derleme Tarihi: 12.08.2005
Kaynak Kisi: V edat Karaokcu

Degum Tarihi: 1938 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Gonyeli' de tiyatro faaliyetlerinin baslamasi, 1946-194 7 yillannda kurulan
Gonyeli Ciftciler Birligi sayesinde olmustur. ilk tiyatro oyununun, 1947 yihnda
oynandigi ve "30 Agustos" veya "Izmire Giderken" isimli oyunlardan biri oldugu
scylenmektedir. ilk oyun, Ciftciler Birligi menfaatine sahnelendi. Bunun dismda
1948 yihndan itibaren sahnelenen oyunlar ise, Gonyeli Spor Kulubu ve asker

yaranna oynanmistir.
0 donemde adada ingiliz baskisi hakim oldugundan dolayi en 90k ilgiyi
ceken oyunlar, milli duygulan yansitanlardi, Sahnelenen piyesler arasmda "30
Agustos" ' "Izmire Giderken" ' "Kozanoglu" ' "Coban"
"Tosun Bey" ' "Vatan kin"
y
'
y
'
"Kose ile Muhtar", "Karagozunan Hacivat", "Kopru", "Altun Sehir", "Ayyas'rn
Ki21"

ve 1963 yilmda "Bu Oyun Oynanmamah" adh oyunlar yer almaktadir. Aynca

"Bu Oyun Oynanmamah" Gonyelili amator tiyatroculann oynadigi son oyundur.

Tiyatro konusunda on plana cikanlar arasmda; Ahmet Demirel, Ah.met
Evliya, Ahmet Goccino, Ahmet Mehmetaga, Ahmet Tilki, Ali San, Hasan Huseyin,
Ibrahim Dayi, Mustafa Amcaoglu (Kalam), Mustafa Behlul, Mustafa Billur
(Mustesna), Mustafa Totoz, Tosun Ali, Tosun Mehmet ve Vedat Karaokcu gibi

isimleri saymak mumkundur. 0 donemde hammlann bu tur etkinlil<lere aktif olarak
kanlmalan ayip karsrlandigindan,

kadm rollerini yine erkekler oynardi. Gonyeli' de

kadm rolunu oynayan tek kisi ise, Ahmet Tilki idi.

Gcnyeli' de tiyatro oyunlan

ozellikle, gunumuzde de Cavus Dayi' nm Y eri

olarak cahstinlmakta

olan Erbay Raman (Hoca)'m Kahvesi olarak bilinen yerde ve

kisa sure cahstinlan

sinemalarda da oynandi. Bunun dismda on ti9 yilhk bu sure

zarfmda, Gonyelili tiyatrocular
Kirm'da

ve Limasol'da

ogretmenlik,

oyunlanru

Lefkosa'da

0 donemlerde Gonyeli'de bir sure

da sahnelediler.

muavinlik

ve

mudurluk

Belig Pasa Sinemasi'nda,

de

yapan

Huseyin

Cahit

Balman'm

yardimlanyla Gonyelililer oyunlanm Lefkosa Belig Pasa Sinemasi'nda da oynarlar.
Aynca, tiyatrocular kendi cabalanyla portatit67 sahne, dekor ve kostumlerini Kirni ve
hatta

Limasol'a

esekler

yardirmyla

goturerek,

oyunlanm

Gonyeli

dismda

tasumslardir.

4.1.6.3 <;OCUK OYUNLARI:

Gecmisten gtmumuze kadar degisen bir cok seyle karsilasmak
Bunlar arasmda cocuk oyunlannm
yaygm

olarak

oynadiklan

yeri de btiyuktiir, Gunumuzde

oyunlara

bakarsak;

en basta

mumkun.

cocuklann

bilgisayar

en

oyunlan

gelmektedir. Cocuklann en fazla iki kisi ile oynaya1!_ilecekleri atariler68, belki birkac
kisi grup olusturarak gezebilecekleri

bisikletler, motorlu skuterler69 gunumuzun en

yaygm oyuncaklan arasmda basi cekrnektedirler.

Gelisen teknolojiyle,
aglayan hatta konusan

67

eskiden elde dikilen bebeklerin yerini bugun gulen,

bebekler

almisken;

eskiden

tahtadan

yapilan

oyuncak

Portatif: 1. Kolay tasmabilen, katlanarak tasinabilir duruma getirilebilen, seyyar. 2. Sokulup baska
yerde kullanma imkam bulunan.
68
Atari: Bilgiayarlarda basit programlarla duzenlenmis bir oyun tiirii.
69
Motorlu Skuter: Motordan buyuk, bi.sikletten kucuk tek kisilik motorlu tasit.

tufeklerin

yerini

de, boncuk

atan,

kapsul

durumdadir. Gecmiste bahar mevsiminde,
bugtm binde

bir kendilerini

7°

patlatan

oyuncak

tufekler

alrms

gok yiizlinli susleyen ucurganlar+' bile,

gosterebilmekteler.

genisleten ve taklit yoluyla oynanan ogretmencilik,

Cocuklann

hayal

komsuculuk,

gucilnu

askercilik

de
gibi

oyunlar, bugunku cocuklann cogunun tammadigi bilmedigi oyunlar oldular. Eskiden
sadece cocuk parklarmda bulunan ve cocuklann en 90k ilgisini ceken oyuncaklar
arasmda olan sahncaklar, dangalibisdalarf

arnk hukmtmu kaybetmis durumdalar.

Bunlar gibi artik hie hatirlanmayan veya bir kusak sonra hatirlanmayacak olan bircok
oyun adr saymak mumkun, Iste bu oyunlar arasmdan bazilanna omekler:

Derleme Tarihi: 15.05.2005
Kaynak Kis]: Omer Uner Coban
Dogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

B .. eu (Gugo):

K1z ve erkek cocuklanrun

kansik

oynadiklan

bir oyundur.

Cok sayida

cocugun bir araya gelerek oynadigi bir oyundur. Her oyuncu icin cogunlukla bir tas
veya teneke kutu almir. Taslar list uste dizildikten soma, oynayacak olan oyuncular
bu taslardan dort - bes metre uzaga giderler. Bir kisi ebe olarak taslann yanmda kahr.
Oyuncular sira ile ellerine aldiklan taslarla dizili taslan devirmeye cahsirlar. Her
oyuncunun ardmdan ebe, devrilen taslan yeniden duzeltmeye

cahsir. Ta~1 atan

oyuncu da, ebe taslan duzeltene kadar kendi tasuu bulup yerine gecmeye cahsir.
Eger ebe oyuncu yerine gecmeden taslan

duzeltip oyuncuyu yakalarsa,

oyuncu

° Kapsul: Oyuncak tabancalarda kullamlan, serit biciminde iki kagit tabaka arasina konmus patlayici

7

madde.
71
Ucurgan: 1. Ucurtmak isi. 2. Uzeri renkli kagitlarla kaplannns, genellikle cokgen bicimindeki bir
govde ve suslu bir kuyruktan olusan, sicimle baglanarak, ruzgar yardumyla ucurulan bir cesit
oyuncak.
72 Dangalibisda: iki ucuna birer kisi oturup, karsihkh olarak havada yukselip inerek eglenmeyi
saglayan, ortasindan bir yere dayah tahta kalas. Tahterevalli.

yanmis olur ve ebe degisir. Boylece, ebe oyuncunun yerine gecer ve oyun bu sekilde
devam eder. Oyunun suresi oyunculann yorulmasma baghdir.

iki kisinin karsihkh oynadigi bu oyun, iki tarafm tekerleme turunde olan,
asagidaki sozleri sirayla soylemesiyle oynarur. Bu sozler soylenirken, birinci oyuncu
ikinci oyuncunun kulaklanru tutar ve en sonunda 'Vay essegim yandi, vay essegim
yandi!' veya 'yandi' yerine 'usudu' ya da 'ihdi' diyerek ikinci oyuncunun kulaklanm

hizla ceker. Ikinci oyuncu 'suvarmadrm' derse de, birinci oyuncu 'Vay essegim
susuz oldu' diyerek ikinci oyuncunun kulaklanru ceker.

-

E§§egi suvardimifi?

-

Suvardim,
Sicag rmydi, sovug muydu?
Sicag.

-

Vay essegim yandi. Vay essegim yandil

- Essegi suvardmufi?
Suvardim.
Sicag miydr, sovug muydu?
Svgug,
-

Vay essegim usudu, vay essegirn il§iidii!

-

E§§egi suvardimifi?

-

Suvardim.

-

Sicag rmydi, sovug muydu?

-

Ihk.

-

Vay essegim ilidi. Vay essegim thdi'

Isim -Hayvan:

Kiz ve erkek cocuklannm kansik olarak oynadiklan bir zeka oyunudur.
Oyuncu sayisi en az iki veya ii9 olur. Her oyuncu, kendine ait bir kagit iizerine 'isim,
hayvan, bitki, esya, artist ve memleket' yazar. Aralanndan bir kisi, icinden a'dan
z'ye kadar sayar, bir kisi de 'dur' der. Sayan kisi hangi harfte kaldiysa, tum
oyuncular o harfle isim, hayvan, bitki, esya, artist ve memleket ismi bularak
arkadaslanrun gormemesini saglayacak sekilde, kendi kagrtlanna bunlann isimlerini
yazarlar. isimlerin hepsini yazip bitirmeyi basaran ilk kisi birden yirmiye kadar
yavas yavas sayar. Yirmiye geldigi zaman tum oyuncular, isim yazmaktan vazgecer,
Sonra herkes tek tek yazdigi ismi soyler. Her oyuncu soyledigi her isim icin on sayi
ahr. Ayru ismi soyleyen kisiler varsa, onlar bes sayi ahr. Tum isimler soylendikten
sonra, sayilar hesaplarur ve yan tarafa yazihr. Bunun ardmdan yine bir kisi harfleri
sayar ve ayru oyun tekrar oynamr. Eger soylenen harf cikarsa, harfler bastan sayihr.
Turn harfler soylenip, oyun oynandiktan soma her turun sonunda hesaplanan sayilar
toplamr. En 90k sayi alan kisi oyunun kazanam olur.

Lingiri:
Daha 90k erkeklerin oynadigi bir oyundur. En az iki kisi ile oynarur. Ayru
biiyiikliikte iki iri tas, yan yana konarak 'ocak' olusturulur. Biri yirmi bes - otuz
santim buyuklugunde, digeri de oyuncunun belini egilmeden yere yetisebilecegi
biiyiikliikte iki duzgun degnek ahrur. Kucuk degnege lingiri adi verilir. Lingiri
ocagm ilzerine, alt! boslukta kalacak sekilde konur. Kisiler sirayla buyuk degnek
yardumyla lingiriyi ocaktan uzaklastmrlar. Daha uzaga atan kisi oyuna once baslar.
Lingiri eger 90k uzaga atilrmssa, "tu lingiri" denir. Oyun birler, ikiler ve ucler olmak
uzere tic; asamadan olusur. Bu oyunda, lingiriye ilk vurusa 'matsas', ikinci vurusa
'g .. sas', ucuncu vurusa ise 'andribitsas' denir.

Birinci asama olarak, ocagm ilzerindeki lingiri degnegi buyuk degnek
yardimryla havalandmhr ve sert bir vurusla uzaklastmhr. Diger oyuncu lingiri

degnegini

havada karsilayabilirse

oyunu kazarur, am.a karsilayamazsa

deynegi

dii~tiigii yerden ahp ocaga dogru atar. Birinci oyuncu lingirinin ocaga dusmesini
engellemeye cahsir. Lingiri degneginin dti~tligii yerle ocak arasmda buyuk degnegin
boyu kadar veya boyundan az bir fark varsa, yine birinci oyuncu yanar. Eger fark
fazla

ise,

birinci

oyuncu

lingiriye

u.9

kez

vurarak,

degnegi

havalandmp

uzaklastirmaya cahsir. Uctmcu vurusun sonunda lingiri degnegi neredeyse, oradan

ahp ocaga dogru gider ve adimlanm sayar. Her yirmi adim icin ocagin yamna bir
kucuk tas koyar.
Ikinci asamada lingiri degnegi ocagm uzerine konur ve iki bacak arasmdan

buyuk degnekle yukseltilip uzaklastmlmaya 9ah~11Ir. Bunun ardmdan birinci
asamada gerceklestirilen tum kosullar yeniden gerceklestirilir.
Ucuncu asamada ise, oyuncu ocaga yuzunu yan donup yine iki bacagmm
arasmdan lingiriyi havalandirarak buyuk degnekle sek:tirir. Oyuncu lingiriyi her
sektirmesinde sayi almis olur. En cok sayryi alan oyuncu oyunun kazanam olur.

Topae Oyunu:
Cogunlukla erkek cocuklann oynadiklan bir oyundur. Armut seklinde olan
topacm sivri ucunda civi gibi ancak ucu sapka seklinde demir parcasi bulunmaktadir,
Topacm uzerine bu sivri ucundan baslayarak duzgun bir sekilde sicim veya ip sanhr.
Ipin diger ucu ise, parmaga baglarur. A vuc icine alman topac, hizla yere birakilir.

Boylece topacin ipten kurtulmasi ve yerde donmesi saglamr. Topacmi en uzun sure
dondurmeyi basaran oyuncu en basanh oyuncu kabul edilir.

Topacm bir baska oynanma sekli ise; bir oyuncu topacnu dondurdugu zaman,
ikinci bir oyuncu kendi topacim dondurerek diger topaci durdurmaya cahsir.
Buradaki esas amac birinci topaci durdururken, ikinci topacm donmesini saglamaktir.
ikinci oyuncu, birinci oyuncunun topacim durdurduktan sonra, kendi topacmm
donmesini saglayabilmisse, oyunun kazanaru olmus demektir.

Derleme Tarihi: 15.05.2005
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Alayda Malayda:

Kiz erkek kansik ve iki grup halinde oynanan bir oyundur. iki grup karsihkh
olmak uzere yan yana dizilerek, birbirlerine su sozleri soylerler:

- Alayda malayda megdub saraydan
-

Ne isder ne isder bizim saraydan?

-

Icifiizde bir guzel var bir cihan var onu isderig t

-

0 guzelin, o cihamn adi neyimis?

-

0 guzelin, o cihanm adi

-

Alhdir pulludur, biz gizmnzi vermeyig!

-

Telini da sokerig, pulunu da sokerig biz gizmuzi almg!

imis.

diyerek, karsi grubun uzerine yiiriiyerek, ismini verdikleri kisiyi diger gruptan cekip
ahrlar ve sira eleman kaybeden gruba gecer.

Badi Diigme:

Kiz ve erkek cocuklanrun kansik oynadiklan bir oyundur. Sira halinde yan
yana oturan cocuklar, ayaklanru one dogru uzatirlar. Ebe olarak secilen kisi, onlann
onune gecerek, "topacig" kelimesine

gelinceye kadar, her kelimede bir kisinin

ayagina dokunarak su tekerlemeyi soyler:

Badi badi dugme
Galg okuze yem ver

./V

Ben vermern sen ver
Abam abama kusdu
Abarnm elini sise kesdi
Minarenin kilidi
Agsam gelen kimidi?
Amcamm oglu Musdafa'cig!
Eli golu kisacig
Kullum kiipecig
Cek ayagnu topacig.

Son olarak "topacig" kelimesinde ise; her hecede birisinin ayagina dokunacak
sekilde devam eder. Son hece kimde soylenirse, o kisi ayagmi geriye ceker. iki
ayagma da dokunulan kisi, yanmis olur. En sona kalan kisi ise oyunu kazarur.

Grvrrmcrkr

Bu oyun ozellikle buyuklerin -ki bunlar genellikle anne veya baba olur-,
kU9iik cocuklarla oynadiklan bir oyundur. Ebeveyn cocugun elini tutarak parmagmi
avcunun ortasmda cevirir. Bu sirada;

Grvnm grvnm grvnmcig
Ortasmda tavisancig

sozlerini soyler. Bunun ardmdan da cocugun parrnaklanm tek tek tutarak;

Bu vurdu,
Bu bisirdi,
Bu yedi,
Bu megdebden geldi, "Hani bafia" dedi,
0 da; "al topuzu da pk daga" dedi.

seklinde oynamr. Cocugun son parmagi da tutulduktan sonra, ebeveyn parmaklanm
ylirlitiir gibi cocugun kolundan gogsune dogru hareket ettirerek cocugu giciklar.

Ip Atlama:
Kiz erkek kansik oynanan bu oyun, aslmda bir tiir spordur. Tek kisilik duz
atlama, kisinin kendi boyundan ipi duz bir sekilde arkadan one dogru cevirmesiyle
oynanrrken; tek kisilik capraz atlama, ip arkadan one dogru cevrilirken yukanda
capraz hale getirilmesiyle oynamr. iki uc; kisilik duz atlama da, iki kisi ipin birer
ucundan tutar ve ucuncu kisi de, iki kisinin cevirdigi ipin uzerinden atlar. Bir diger ip
atlama oyunu ise; ipin iki ucunun birbirine baglanmasiyla oynamr. Ipin iki ucu
birbirine baglandiktan sonra, iki kisi bu ipin icine girer ve ipi gergileyerek ayaklanna
takarlar. Ucuncu kisi de, bu ipe takilmadan yediye kadar sayarak ipin uzerinden atlar.

Ip bileklerde iken bider basamagi kabul edilir. ip bele gelinceye kadar bes basamak
tamamlamr. Besler basamagma kadar takilmadan veya en az takilarak gelmeyi
basaran kisi oyunu kazanmis olur.

. ·1·73
I :
Pm
Cogunlukla erkek cocuklann oynadigi bir oyundur. Yalmzca tek kisili
oynanamayan pirili oyununda, kisi simrlamasi yoktur. iki cesit olan pirililerin biiyiik
olanma 'enek' denir.
Oyuncular arasmda yapilan anlasmaya gore herkes ortaya belirli sayida pirili
koyar. Sira ile enek piriliyle, ortadaki pirililere parmak yardirruyla yerden ans yapihr.
Pirilileri dagitmayi basaran kisiye, onceden anlasilan miktarda pirili verilir. Eger bir
kisinin enegine isabet ettirilirse, enegin sahibi isabet eden kisiye normal piriliye

73

Pirili: T~, maden, toprak, cam gibi seylerden yapilnus kucnk yuvarlak, bilye, misket.

isabet edildigi zaman verilen pirili sayisindan daha fazla pirili verir. V erilecek olan
~

pirili sayisi oyunun basmda belirlenir. Elinde pirilisi kalmayan kisi oyunu kaybeder.

Stop:

K1z erkek ortak: oyunudur. Kalabalik oyuncu kitlesi ile oynamr. Her oyuncu
icin yere bir cukur acihr. Ebe secilen bir kisi, topu bu cukurlann icine atmaya cahsir.
Top kimin cukuruna girerse, o kisi topu ahrken diger oyuncular kosarak oradan
uzaklasirlar, Topu tutan kisi 'stop' diye bagmr, Bunun uzerine herkes oldugu yerde
durur. Topu tutan kisi de, kendisine en yakm olan, rahathkla vurabilecegine inandigi
kisiye topu atar. Vurmayi basaramazsa, oyunculardan herhangi biri topu tutup 'stop'
der. Ta ki, bir kisi vuruluncaya kadar oyun boyle devam eder. Bir kisi vuruldugu
zaman da, vurulan kisi topu yeniden cukura atar ve oyun yinelenir.

Derleme Tarihi: 04.06.2005
Kaynak Kisi; Ahmet Demirel
Degum Tarihi: 1964 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

K1z erkek kansik oynanan oyunlardan biridir. Oyuncular arasmdan iki kisi
secilir ve geriye kalan kisiler, tek sira halinde arka arkaya dizilirler. Aralanndan
aynlan iki kisi, kendi aralannda

hirer isim secerler ve diger kisilere soylemezler.

Kalabahk olan grup, karsihkh olarak el ele tutusan kisi onunde siraya girer. Hep bir
agizdan;

Kapici basi ac kapiyi
Bezirgan girsin

Bezirgan ciksin
En arkada kalan yadigar olsun.

seklindeki tekerlemeyi soylerken, iki kisi ellerini kopru bicimine getirir ve digerleri
de, sira halinde bu koprunun altmdan gecerler. En son kelimede koprunun icinde
kalan kisiye bu iki isim soylenir ve iclerinden birini secmesi istenir. Tutulan kisi
hangi ismi sectiyse, o ismi secen kisinin arkasma gecer. Herkes koprude tutulup isim
sectikten sonra, yere duz bir cizgi cekilir. iki grup, biri cizginin bir tarafma digeri
oteki tarafma gecerek arka arkaya karsihkh iki tek sira olustururlar. Herkes birbirini
belinden sikica tutar. Grup baslan da, el ele tutusur ve iki grup da, karsi grubu kendi
tarafma cekmeye cahsir. Basanh olan grup oyunu kazanmis olur.

Ko§e Kapmaca:

K1z ve erkek cocuklanrun kansik olarak oynadiklan bu oyunda oyuncu sayisi
ne kadar cok olursa, oyun o kadar zevkli gecer.

Agachk bolgede oynanan bu oyunda, oyuncu sayismdan bir eksik sayida agac
belirlenir. Bir kisi saymaca tekerlemeleri ile ebe olarak secilir ve geriye kalan
oyunculardan her biri bir agac secer. Agaca dokunan oyuncular, baska bir
arkadasiyla yer degistirmeye cahsirlar. Bu yer degistirme sirasmda ebe, bos kalan
agaclardan birine dokunursa, ortada kalan oyuncu ebe olur. Oyun bu sekilde
oyuncular yoruluncaya kadar devam eder.

Saklambae:
Kiz ve erkek cocuklannm kansik oynadiklan bir oyundur. Saklambac,
gecmisten gtinumuze kadar gelmeyi basaran ender oyunlardan biridir. Kalabahk bir
oyuncu grubu ile oynanan saklambac, gunduz oynandigi gibi gece de oynanmaktadir.

Saymaca tekerlemeleri

ile ebe secilir. Ebe, bir koseye gecerek gozlerini

yumar ve elleriyle de yuzunu kapatarak birden yirmiye kadar tek tek veya bes bes
yiize kadar sayar. Bu strada diger oyunculann da, her biri ayn bir yere gizlenir. Ebe,
sayma islemini tamamladiktan

sonra, "onum, arkam, sagim, solum tu tu tu" der.

Bundaki amac, eger acikgozluk yaparak ebenin hemen yamnda duran birisi varsa,
diger oyunculann

bu durumdan zarar gormeden kurtulmasim ve oyunun adaletli

gecmesini saglamaktir. Bu sozun ardindan gozlerini acan ebe, tek tek arkadaslanm
bulmaya cahsir. Ebe arkadaslanndan
soyleyerek yumdugu

birini gordugu zaman, gordugu kisinin adun

yere tukurur, Ebeden once davrarup, yumulan yere gelip

tiikiiren olursa ebe olmaktan kurtulur.

Herkes ortaya cikmca, ebenin tukurdugu kisiler, ebeden uzaklasarak kendi
aralarrnda isim bulurlar. Herkes icin ayn bir isim secilir ve bu isimler ebeye soylenir.
Bu isimler cogunlukla meyve isimleri olur. Ebe soylenen isimler arasmdan birini
secer, secilen isim kime aitse o kisi ebe olur. Oyun ebe degismek suretiyle, cocuklar
yoruluncaya kadar devam eder.

Tutmaca (Y akalamaca):

Kiz erkek kansik oynanan bu oyun, oyuna kanlacak olanlar arasmdan ebeyi
secmekle baslar. Secmece tekerlemeleri

ile ebe secildikten sonra, herkes bir tarafa

dagihr ve ebe onlan tutmaya cahsir. Ebe, basanya ulasip birini tuttugu zaman,
tutulan kisi ebe olur.

Uzun Esek (iki Sekiz Bir On Dokuz):

Erkek cocuklannm oynadigi bir oyundur. iki gruba aynlan cocuklar, yazi tura
atarak ebe olacak grubu belirlerler. Kaybeden grup, duvar veya agac dibine egilerek
birbirlerinin belini tutarak, tek sira halinde dizilirler. Diger grup da, arkalarmda tek
siraya girerler. En ondeki kisiden baslayarak, sirayla kosarak egili duran grubun

.J.V.J.

sirtma crkarlar. Birinci grup, ikinci gruptaki oyuncularm tumunu dagilmadan sirtinda
tutrnayi basanrsa,

ikinci gruptan son atlayan kisi, "iki sekiz bir on dok:uz, uc

yirmiynan bir otuz." der. Eger ikinci gruptaki herkes, duzgun bir sekilde birinci
grubun sirtinda oturmayi basanyorsa, kimin sirtmda ise o kisinin sirtma bir yumruk
vurur ve "bir de yagh topuz" der. Birinci grup dagilmadan durmayi basardigi zaman
oyunu kazanrms olur. Bu kez de diger grup egilir, Eger birinci grup, durmayi
basaramazsa diger grubu sirtmda tasir.

Yakan Top:

Kiz ve erkek cocuklannm kansik olarak oynadiklan bir diger oyun da, yak:an
toptur. Yakan topta, iki kisi ebe olarak secilir. Ebeler uzak bir sekilde karsihkh
olarak dururlar ve diger oyunculan toplu bir halde aralanna ahrlar. Eheler sira ile,
toplu olarak duran oyuncularm
oyuncular,

oyun alamndan

uzerine dogru topu atarlar. Bu sirada ortadaki

90k uzaklasmamak

sartryla vurulmamak

icin caba

gosterirler. Ebelerden birisi basanh oldugu takdirde, vurulan kisi oyun d1~1 kahr.
Aynca, ebelerden birinin attigi topu yakalamayi basaran olursa, bir can kazamr ve o
kisi iki kez vurulunca oyun dismda kahr. Bu oyun, ortada bir tek kisi kalmcaya kadar
devam eder ve ortada kalan tek kisi oyunun kazanam olur.

Derleme Tarihi: 06. 06. 2005
Kaynak Kisi; Nebile Kondoz
Degum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Davaci -Sopaci:

Kiz ve erkek cocuklanmn

kansik olarak oynadiklan bir oyundur. Dort kisi

ile; bir sopa ve dort parca kii9iik kagrtla oynamr. Dort kucuk parca kagidin her birine

ayn ayn, 'davaci, sopaci, hirsiz ve polis' kelimeleri yazihr. Bu kagitlar teker teker
dorde katlamrlar. Kagrtlar kanstmlarak,

her oyuncu bir kagit secer, Davaci kagidim

secen oyuncu, davaci oldugunu belirtir. Polis de, hirsizin kim oldugunu bulmaya
cahsir. Polis eger dogru tahminde bulunmussa, hirsiz davacmm belirledigi miktarda
sopa yer. Eger polis yanhs tahmin yaprrussa da, yanhs tahmininin cezasi olarak yine
davacmm belirledigi miktarda sopa yer. Oyun bu sekilde oyuncular vazgecinceye
dek devam eder.
l

Plaka:

Kizlann oynadigi bir oyundur. Beton zemin ilzerine alci ile, ilk ilc; rakam ust
tiste, dort ve be} onlann uzerine gelecek sekilde yan yana, altinci kare dorduncu ve
besinci karelerin uzerine, yedinci ve sekizinci kareler de altmci karenin uzerine
gelecek sekilde toplam sekiz kare cizilir, Siraya giren kizlar, ellerine aldiklan bir tasi
birinci kareden baslayarak karelerin icine atarlar. Atilan tas istenilen kareye girerse,
cizgilere ve ta} atilan kareye basmamak sarti ile, ilk uc; kareye ve altmci kareye tek
ayakla, dorduncu - besinci ve yedinci - sekizinci karelere de iki ayak aym anda
basacak sekilde devam eder. Yedinci ve sekizinci karelere cizgilere basmadan
gitmeyi basaran oyuncu, bu karelerde oldugu yerde yine cizgilere basmadan donmeyi
basanrsa, bu kez aym sekilde birinci kareye geri doner. ilk once hatasiz olarak
sekizinci kareye ulasan oyuncu, oyunu kazanrms sayihr.

Saodalye Oyunu:
Kiz erkek kansik oynanan bir oyundur. Oyuna katilacak oyuncu sayismdan
bir eksik sayida olacak sekilde sandalyeler yan yana dizilir. Disandan bir kisi,
muzikle veya tutturdugu bir tempo ile oyunculan yonlendirir. Mtizik devam ettigi
surece oyuncular sandalyelerin etrafmda donerler. Muzik durmadan duraklayan,
sandalyeye oturan kisi yanar. Muzik durdugu anda, herkes sandalyelere oturmaya

l
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cahsir, disanda kalan bir kisi yandigi icin bir sandalye alip oyundan aynhr. Bir tek
kisi kalmcaya kadar oyun devam eder. Kalan tek kisi oyunu kazanrms olur.

Yag Satanm:

Kiz erkek kan~1k,... oynanan bir oyundur. Bir kisi ebe secilir, diger kisiler de
halka olusturarak, yere cokerler. Ebe eline bir mendil ahr ve halkamn dismda,
etraflannda <loner. Bu sirada hep birlikte su tekerleme soylenir:

Yag satanm bal satanm
U sdam olmus ben satanm
Usdamdan da ala satanm.
Ebe halkamn etrafmda donerken kimseye farkettirmeden mendili iclerinden
birisinin arkasma birakir ve ayrn sekilde donmeye devam eder. Arkasma mendil
btrakilan kisi, bu durumu fark ettigi zaman mendili eline ahp, ebenin arkasmdan
kosmaya baslar. Eger ebe arkasma mendil koydugu kisi kendisini tutmadan, onun
yerine oturmayi basanrsa, ebe arkasma mendil birakilan kisi olur. Ebe oturmadan
arkasma mendil biraktigi kisi tarafmdan tutulursa, yeniden ebe olur.

4.1.7 KALIPLASMIS SOZLER:

4.1.7.1 ATASOZLERi:
Sozluk anlanu "uzun deneme ve gozlemlere dayamlarak soylenmis ve halka
mal olmus soz" (Parlatrr; 1998; 155) demek olan atasozu icin Suat Batur'un
aciklamasi ise; "Atalanrmzm uzun denemelere dayanan yargilanru genel kural,

ilgece dusunce ya da ogilt olarak dusturlasnran" ve kahplasrms bicimleri bulunan
kamuca benimsenmis oz sozlere 'Atasozu' denir." (Batur; 1998; 603) seklindedir.

Ulusal

varhk

olan

atasozleri;

kahplasrrus,

kisa

ve

ozlu

sozlerdir.

Atasozlerimiz bize bazen toplumsal olaylan, doga olaylanm anlatirken, bazen ahlak
dersi veya ogut verir, bazen yol gosterirken,

bazen de gecmisten

gunumuze

gercekleri, gelenek ve gorenekleri hatta inanislan aktanr.

Bilindigi
ozellikleri

gibi atasozleri

vardrr. Kimisinde

kahplasrms

(formel) yapilardir.

uyak, kimisinde

konusmaya bir melodik yapi kazandmrlar.

Bunlann

ise ic uyak vardir.

siirsel

Dolayisiyle

Aynca, soylenen soziin vurucu gucunu de

artirmaktadirlar,

Turk dtmyasmm her yamnda oldugu gibi, Kibns Turku de bol bol atasozu ve
deyim kullanmaktadir.

Yaptigrm hire bir gorusmeler sonucu, adi yazilan kisilerden

asagidaki omekleri derledim:

Derleme Tarihi: 27. 05. 2004
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Dogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Besle gargayi oysun gozufit;
Dogdorun yefiisi, avugatm esgisi.
Gara goyun ak suruye gurd olur .
. Kedi yetisemedigi ciyere 'of ne kokar' der.
Misafir umdugunu deyil buldugunu yer.
Olumu gorunca sidmaya razi olur insan.

i4

Dustur: l. Genel kural, kaide. 2. Yasalan icine alan kitap.

105

Para pesin, girmizi mesin 75.
Sevmedigifi od, burnufida tiiter.76
Soyuna yegmeyen soysuz olur.
Su icerkan ilan ilana bile ilismez.
T esdici suyu sagsidan icer.

Derleme Tarihi: 31. 10. 2004
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Ata bir bagi bagislarms, evlat bir salkrm uzumu acmns:
Atm guyrugu dursun, senifi elifi durmasm.
Coban oturdug sovra davar irar.
Cocugun yedigi helal, geydigi haramdir.
El .eli ikar, el da cloner yuzu ikar.
Erkeg evladi buyutmeyen, Allah gorkusu bilmez,
Esegi bizleyen o .. ruguna gatlarur.
Hergun dere kiltiig getirmez.
Kirkmdan sovra azarn tabid tenesir pagler.
Kopeg kopegi isirmaz,
Sahabsiz beddua, gendini bulur.
Sana soylerim gizim sen isid gelinim.
Sigarayi gave, gaveyi nargile, nargileyi tabid tenesir paglar.
Tembelin yii.ku agtr olur.
Yavas giden tez gider.

75
76

Mesin: 1. Sepilenmis koyun derisi. 2. Bu deriden yapilmis olan.
Tiitmek: Kokmak.

!VV

Derleme Tarihi: 28. 10. 2004
Kaynak Kisi: Sevinc Ozenturk
Dogum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Afi domuzu, al topuzu.
Bos duram Allah sevmez.
Delinin agh yovusa ayagi vardir.
Galabaligda olum bile dadhdir.
Isiracag kepeg havlamaz.
Isini bilmeyen cavuslar, doner b .. nu avuclar.
Kim yabdi Durali.
Ovlan dogurmayan, degum sancisi bilmez.
Tilkiyi -deligi sigmaymca g .. une gabag baglar.
Ulu sozu diynemeyen uluya gahr.
Y apamnan bozan avaraci galmaz.
Yemeyenin yeyicisi vardir.

Derleme Tarihi: D. -04. 2005
Kaynak Kisi: ismet Yonluer
Dogum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli

Tahsil Dnrumu: Ilkokul Mezunu

Ah yabanda galmaz.
Ay1 gordum Allah'rm yildiza tamah1m77 yog,
Kediye b .. ufi derman demisler, gidmis samanruga saglanus.
Korunan yatan sasi gakar.

77

Tamah: A~ gozluluk, hirs,
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Y alan yakisan yerde soylenir.
Y anmsdan donmeg yigidligdir.
Zenginin goynti olana gadar fakmn gobegi duser.

Derleme Ta-rihi: -03. 12. 2003
Kaynak Ki~i: Fatma Molla
Degum Tarihi: 1935 Yer: Gonyeli

Tahsil DurumuOkuraa-yazmasi yok.

Adamm -gamma -gamma vurmuslar -da 'av arkam' demis.
Bah barmagi uzun olan deyil, kismeti olan yer.
Bes barmagm besi da bir deyildir.
Deveye hav1d178 yug olmaz.
Eoeli -g-el-e-n kopeg cami duvanna siyer {iser).
Haydan gel en huya gider.
Ot olmazsa melez goyun gudulmez,
V akitsiz oten horozun omru kisa olur.

Derleme Tarihi: 04. 12. 2003
Kaynak Kisi: Asim Coban
Degum Tarihi: 1951 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Defuze dusen ilana sanhr.
Han kapisma oturan esegin ayagina gakar.
Kismedde olan gasigda cikar.

78

Havid: Devenin sirtmdaki tumsek, cikmti, horguc,

108

Odunc yeyen gendi cebinden yer.
Zenginin mah zuvurdun cefiesini yorar.

Derleme Tarihi: 07. 12. 2003
Kaynak Kisi: Nebile Kondoz
Dogum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Acele ise seytan gansir.
Allah dissize verir pesemedi.
B .. klu sidikliye guldu.
Dirnagsiz bas gasmmaz.
El icun aglayan gozsuz gahr.
Goz dagi devirir.
Hasdaya corba sorulmaz.

Keci guldu goyuna.
Kopeglerin dovasi gabil olsa gogden kemig yagardi.
Sicanm sidigi defiize faydadrr,
Y e:fiilen horoz gulese doymaz.

Derleme Tarihi: 09. 04. 2005
Kaynak Kisi: Ayse Coban
Dogum Tarihi: 1914 - 2000
Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu (Eski Turkce)

Dufiya en son zinaynan binadan gaynaycag.
Gelen gidene rahmet okudur.
Mart kapidan bagdmr, gazma kureg yagdmr.

1V'1

Derleme Tarihi: 14. 12. 2003
Kaynak Kisi: Mehmet Coban
Degum Tarihi: 1946 - 1999
Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Kelin melhemi olsa gendi basma siirer.
Kotu gomsu adarm ev sahabi yapar.
T enc ire tekerlendi kapaguu buldu.

Derleme Tarihi: 21. 12. 2003
Kaynak Kisi: Cevdet Demirel
Dogum Tarihi: 1930 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Bir bucuk yil gece mektebine gitti.

Al11?

veris rmsdagman ", dosdlug kantannan'".

Camiyi calan gilifuu hazrrlar.
Ovunen okuz ulaya tez s .. ar.

Derleme Tarihi: 01.05.2005
Kaynak Kisi: Hidayet Gokcekus
Dogum Tarihi: 1941 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

79

Misdag (Misdak): Bir seyin dogru oldugunu ispat eden sey; olcut.
° Kantar:
1. Agirhk sifirken yatay duran bir kaldirac koluna dik olarak tutturulmus bir ibrenin

8

sapmasiyla kiitleleri tartan arac. 2. Tartilacak kiitle, alttaki cengele takilmca sarmal bir yaya bagh olan
ve normal olarak sifm gosteren bir okun, yanlarda gosterilmis agirhk birimleri hizasina gelmesiyle
kiitle agirliguu belirleyen bir tiir tarn aleti, el kantan.

llV

Cok tamahm devlete zaran vardir.
Gabahad sarmr kurg olsa, kimse usdtme almaz.
Gozleyen yansiru bulur, gozlemeyen his bulmaz.

Derleme Tarihi: 18.05.2005
Kaynak Kisi: Bekir Barut
Degum Tarihi: 1970 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Yuksek Okul Mezunu.

Kopegsiz kov gordufi, deynegsiz yonifi,

Derleme Tarihi: 30. 06. 2005
Kaynak Kisi: Emine Benli
Dogum Tarihi: 1926 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Param rezil, carnm aziz.

Derleme Tarihi: 19.07.2005
Kaynak Kisi: ijlal Avseven
Degum Tarihi: 1951-

y er: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Oncaccig ayip gadi gizinda da olur.
Sasgm ordek g .. un g .. un gider.

iii

4.1. 7.2 DEYiMLER:

Gercek anlammm

dismda, cekici bir anlatim yapisma sahip, kahplasmis

sozler olan deyimler en az iki kelimeden olusmaktadirlar. Aym zamanda, bir kavrami
belirtmek icin bulunmus

ozel bir anlatirn kahbi da olan deyimlerde

kelimelerin yerine es anlamhlan kullarulmaz.

yer alan

Cunku, boyle bir durumda deyim

anlamrm kaybeder.

Deyimlerin atasozleri gibi ders, og-Ut ya da nasihat vermek gibi amaclan
yoktur. Onlann amaci bir kavrarm, ozel kahbi icinde daha hos ya da cekici bir
anlatimla sunmaktir.

Derleme Tarihi: 10. 02. 2005
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Dogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Agzma kira isder gonusmaya.
Aleminan gelen diiviin bayram.
Daglar Memedali c;:1grrd1.
Deneme tahdasi etmeg.
Gusun agh danda,
Hie fesi gomaz yere.
Imami bulmusukan nikahi grymag.
it ite buyurmus it da guyruguna.
Iyneye iblig dagmamag.
Lokum deycegine b .. um der.
Olur yazanm sinek s .. madig yere.
Potinneman agzma girmeg.
Sorma gir hamna dondurmeg.

Tembelligden kopege dayi demeg.

Derleme Tarihi: 31. 10. 2004
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Bir galbir'" samaru iki essege polemez.
Ceyran tepmise donmeg.
Carsamba bazarma dondu surati.
Defiizden gesdik golde mi bogulacayik?
Dolab beygiri gibi donmeg.
Ekrnegi butun, kopegi tok isdeller.
E~~egini gaybedenin gitmedigi yer.
Gaytannan goyverddi gene.
Her b .. a madonoz olmag.
i9 donu goyneg, Elmaz Emine.
N' oldum delisi olmag.
Pesdilini cikarmag.
Smgrllryi'" siyirdi, esgi saraya gandil yagdi.
Saka derkan k..a oldu.
Y elyepereg gelmeg.
Y eni dogmus gunsuz oglak gibi bofiurdmeg.
Yuregi bes barmag yag bagladi,

81

Galbir (Kalbur): Tahil ve baska iri taneli maddeleri elemek icin kullamlan buyuk delikli veua seyrek
telli elek.
82
Smgil (Smgin): l. Gozu korkmus, sinmis (kimse). 2. Cekingen, urkek.
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Derleme Tarihi: 09. 12. 2003
Kaynak Ki~i: Ayse Coban
Degum Tarihi: 1914 - 2000.
Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu (Eski Turkce).

Aklrmda olacagma, ganumda olsun.
Bal yabmaz an gibin dolamr.
Elleri hanur ofgalar, gozleri dana govcalar.
Olunun g .. tine ellerifii sogsafi dirileceg.
Sirke surecek agh olsa ...
Sog dislerifii da gir goca okuzun g .. une.

Derleme Tarihi: 05. 04. 2005
Kaynak Kisi: Sevinc Ozenturk
Dogum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Asvalyalan83 admag.
Carsida essegini tammayannardandir

bu.

Essegini dovmeyen semerini dover.
Hevesi gursagmda galdi.
Leb demeden leblebiyi annamafi luzum.
Onun her 'kif dedigi tavuk olsa ...
Okuztm bicaga bakdigi gibi bagmag.
Rahmetligi s .. irdmag.
Tarlaya tekerlek dagmag.

13

Asvalya: Ozellikle elektirik devresinde, akim cok guclu oldugunda eriyerek guvenligi saglayan,
kazayi onleyen nesne veya duzen. Sigorta.

i i.,.

Derlerne Tarihi: 19. 12. 2003
Kaynak Kisi: Sultan Demirel
Dogum Tarihi: 1933 - 1998.
Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yok.

Arabayi devirmeg.
Kapiya goyamn mandah84 gmlsm.
Pilavdan donenin gasigi gmlsm.

Derleme Tarihi: 19. 12. 2003
Kaynak Kisi: Ahmet Demirel
Dogum Tarihi: 1964 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Defiiz b .. unu addi.
Hindisdan' da bir guyu, her p

in bir huyu.

Okuzun tirene bagdigt gibi bakmag.
Zivri zahar gibi dolasmag.

Derleme Tarihi: 15. 12. 2003
Kaynak Kisi: Ismet Y onluer
Dogum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Agzirn break acmaz.

84

Mandal: Kapi gibi seyleri kapah tutmaya yarayan, doner tahta veya metal parca,

i

Devede gulag gabilinden.

L./

85

Sil1e&6 oglanma cevirmeg.
Vuracag koc gibi bakmag.

Derleme Tarihi: 15. 12. 2003
Kaynak Kisi: Fatma Molla
Degum Tarihi: 1935 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yok

Dam dingil gidmek.
Gidecegimiz kovun minareleri gorundu.
Kopeg olah bir av yakalamag.
Patiraman e~~egi87 gibi dovmeg.
S .. digim b .. ytizegcilig88 mi ovredeceg bafia.
Ulu papa gelmeg.

Derleme Tarihi: 19.07.2005
Kaynak Kisi: ijlal Avseven
Dogum Tarihi: 1951 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Serin serin oturduk amma bundan sovra guyrugumuzu tava sapma cevireceg,

85

Gabil (Kabil): Gibi, turunden, cesidinden.

86

Sille: Acik elin ic; yuznyle vurulan tokat.

87

Patiraman Esegi: Cok kaba ve aptal olup agir ~ goren kisi.

88

Yuzekcilik: Kendinden buyuk ve egitimli olanlara bosbogazca konusan,

110

Derleme Tarihi: 26.07.2005
Kaynak Kisi: Ahmet Demirel
Degum Tarihi: 1928 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Gihcindan gan damlar.

Derleme Tarihi: 09. 08. 2005
Kaynak Kisi: D nsal Ozasil
Dogum Tarihi: 1949 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Ev isi dev isi.
Ortahgdan el esik cekildi.
V erilmis sadakaii vandi.

4.1.7.3 BiLMECELER:

"Bir seyin admi anmadan, niteliklerini ustu kapah soyleyerek o seyin ne
oldugunu bulmayi dinleyene veya ok:uyana brrakan oyun"(Parlatu; 1998; 298) demek
olan bilmeceler,

somut soyut hemen her konuyu karakteristik

bir ya da birkac

yonuyle ele ahrlar.

Bilmeceler ilk bakista sadece bir eglence vasitasi olarak gorulse de, bu tam
anlarmyla dogru olarak kabul edilemez. Cunku, bilmeceler insanm dusunme gucunu
gelistirdigi gibi, insanm kelime dagarcigrm da zenginlestirmektedir.

l

Derleme Tarihi: 28. 11. 2003

Kaynak Kisi: Nebile Kondoz
Degum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Arsm ayagh:

Ley leg.

Dagda takilar:

Capa

Ftrma biyigh:

Tavisan

Suda cipiler:

Ordeg

Yer eltmda gelin gezer: Su.

Derleme Tarihi: 04. 12. 2003

Kaynak Ki~i: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Carsida bulunmaz
Mandile gonrnaz
Ondan dadh ~ey olmaz:

Uyku

Dagdan gelir dasdan gelir
Bir yularsiz aslan gelir:

Sel

Derleme Tarihi: 11. 12. 2003

Kaynak Kisi: Fatma Molla
Degum Tarihi: 1935 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yok.

l

I

iio

Seyirddim

89

cigdim tepeye

Yular dagdim subbaya:

Dikis iynesi

Don icinde dig durur:

Ferrer

4.1.7.4 l)lJl\l,~:
Hayir duasi ya da alkis olarak da bilinen dualar; kendimize, yakin cevremize
ve sevdiklerimize

karsi icimizden

gecen iyi dileklerin kabul edilmesi amacryla

Allah' a yalvarma seklinde soylenen bicimidir.

Insanlar

dualarla Allah'a yakm olmayi diledikleri

gibi, gelecekle

ilgili

beklentilerini dualarla ifade ederken, kotuluklerden ve tehlikelerden korunmak icin
ya da maddi kazanclannm artmasi icin de duaya basvururlar.

Derleme Tarihi: 06. 12. 2003
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Dogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil I>urumu: ilkokul Mezunu

Allah bagislasin.
Allah eyilik, saghk, afiyet versin.
Allah goynufie gore versin.
Allah zihin acighgi versin.
Allah'tan eylik, hi.iktimedden ayhk.
Gazarnb getirenin, bisirib gurtaranm bast disi agnmasin.
ilahi Y arabbi ~i.iki.ir.

89

Seyirdmek (Seyirtmek): Kosmak, segirtmek,

Innallahim menessabiri.

Derleme Tarihi: 07.04.2005
Kaynak Kisi: Keziban Coban

Degum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

- Usdtifiden uzag olsun.
- Senifi da usdunden uzag olsun.

Allah akil ezan versin.
Allah bereket versin.
Allah capidh seytan serrinden gorusun.
Allah cirkin talihi versin.
Allah yog eylemesin.
Allah'rm bu gadanynan def eylesin.
Allah'tm, sindi sevmesin.
Allah ziyade eylesin.
Ellerifiize gollanfuza saghg, kesefiize bereket.
Gule gule gecinesifiiz.

ls bitmez, Allah bitirmesin.
Ziyade olsun.

Derleme Tarihi: 09.08.2005
Kaynak Kisi: Sanh Coban

Dogum Tarihi: 1974 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

lL.V

Allah caresiz dert vermesin.

4.1. 7.5 BEDDUALAR:

Cogunlukla

baskalan

icin istenen kotuluklerin

dile getirildigi beddualar,

kargis, lanet ve ilenc olarak da bilinmektedir.

Beddualar, kisinin kendisine, yakrn cevresine, sevdiklerine ve topluma karsi
yapilan kotu ve yanhs hareketler icin bir kmama, bela dileme, muhatap'" alman kisi
ve kurumlann zor durumda kalmasuu isteme temeli uzerine kurulmuslardir.

Yapi

bakmundan dualarla benzerlik gosterseler bile, dilimizde beddualar maalesef sayica
dualardan 90k daha fazladirlar.

Derleme Tarihi: 06. 12. 2003
Kaynak Kisi: Ahmet Demirel
Degum Tarihi: 1964 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: IIkokul Mezunu

Das cakilsm hirtlagifia.
Gurgurafida'" galsm.
Icifi disifia donsun issallah,
Yer otursun usdufie,
Zifdin pekini yeyesifi.

90
91

Muhatap: Kendisine soz soylenen kimse, kendisiyle konusulan kimse.
Gurgura: Girtlak.

lL..1

Derleme Tarihi: 06. 12. 2003
Kaynak Kisi: Nebile Kondoz
Dogum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Defiizde bogulasifi ikanma isderneyesifi.
Kebab kok:usu duyasni da kemig yalayasifi.
Grran92 supursun issallah,

Derleme Tarihi: 07. 12. 2003
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Cehenneme gadar yolufi var.
Cefiesine hirsiz dasi.
Esseg govcalasin seni bundan Digomu'ya gadar.
Gurusun da deyneg olsun.
Gursun agsin issallah.
Kokime kezzab suyu.
Kopegler cekisdirsin lesifii.
Zehir ziggim'" olsun.

92

Giran (Kiran): 1. Kirmak isini yapan (kimse). 2. Bir toplulugun ve ozellikle hayvanlann buyuk bir
bolumunu yok eden hastahk veya baska sebep, olet, afet,
93

Ziggim (Zikkrm): l. Zehir, ag1. 2. ic;ki ve sigararun kotu ve zararh etkisini belirtmek icin kullaruhr.

Derleme Tarihi: 08. 12. 2003
Kaynak Kisi: ismet Yonluer
Dogum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Bir cangman dokuz goca dolasasifi.
Bir yasdigda dok:uz goca dolasasifi,
Guru derelerde bogulasifi.
Olmus gargalar oysun gozilfiil.

Derleme Tarihi: 08. 12. 2003
Kaynak Ki~i: Cevdet Demirel
Dogum Tarihi: 1930 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Bir bucuk yil gece mektebine gitti.

Allah seni bildigi gibin yapsm.

:t1d goziifi bir deligden cigsm.

Derleme Tarihi: 18.05.2005
Kaynak Kisi: Fatma Barut
Degum Tarihi: 1943 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Kupum gibi tekerlene tekerlene, g .. tin g .. un gitsin.

.l L...J

4.1.7.6 YEMiNLER:
Yemin etmek, soz vermek ya da bir baska deyisle ant icmek; her insanm
dogasmda vardir. Her insan zaman zaman daha inandmci olmak adma 'Vallahi' veya
'Allah icin' sozlerini k:ullamr. Y emin eden kisi kimi zaman ettigi yeminle birlikte
elini saklayip parmaklanru capraz duruma getirir veya bir ayagmi havaya kaldmr ki,
yemini tutmasm. Ancak onemli olan agizdan cikan soz degil midir acaba? Iste
Gonyeli Koyu'nde edilen yeminlere ornekler:

Derleme Tarihi: 15. 11. 2003
KaynakKi~i:Ismet Yonluer
Degum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Allah beni yaksm catir catir.
Buracigdan oraciga gidemeyyim.
Bu ~avka94 kor bakayrm.
Dufiya alem nalet (lanet) okusun bafia.
Eger yalan soylersam agzim dilim gurusun,
Eger yalan soylesam dilim dutulsun da gonusamayyim.
Eger yalan soylersam en adi o ... cocuguyum,
iki gozum kor olsun.
iki gozum kor olsun da duvar duvar gideyim.
iki gozum onume aksm,
Turg soztl.
Y ediglerirn isdiglerim gozume dizime dursun.
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Savk: Lamba.

Derleme Tarihi: 12. 11. 2003

Kaynak Kisi: Sultan Demirel
Dogum Tarihi: 1933 - 1998

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yok.

Var lahana bir lahana
Dokuz dolma bir sahana.

Y eminim yemin olsun
Kedi benim olsun
B..u senifi olsun.

4.1.7. 7 SELAMLA~MALAR:

Gonyeli
selemlasmalardan

Koyu'ne

ait

en

bahsedilmektedir.

onemli

ozelliklerden

birisi

olarak:

Oyle ki; eskiden yolda karsilasan

birbirini tamsm tarumasin karstsmdakinden
birbirini tamyan kisiler selemlasiyor.

da,

herkes,

selarmm esirgemezdi. Bugun ise, sadece

Arna yine de samnm, gelisen teknolojinin

getirisi olan motorlu tasitlar sayesinde insanlar zamanla selamlasmayi sadece, bir el
kaldtrmadan ibaret sayacaklar. Boylece motorlu tasrtlar nedeniyle, yolda yururken
karsilasildigmda soylenebilecek onca selamlasma sozlerimiz de tarihe kansacaktir.

Derleme Tarihi: 14. 11. 2003
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

-

Allah'm selami usdufie olsun.

-

Gunnerifi hayir ola.

-

Gunufiuz aydm ola.

- Aydmmgda olasifuz.

- N' oldu be arkadas?
- N' olsun be arkadas.

Derleme Tarihi: 11. 11. 2004
Kaynak Kisi: Cevdet Demirel
Dogum Tarihi: 1930 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Bir bucuk yil gece mektebine gitti.

-

Sabah-1 seriflerin'" hayir ola.

-

Encanufi.96 hayirh olsun.

-

Selammaleykiim. 97

-Aleykiim es'selam.98

-N'oldu

olan?

-N'olsun

be.

Gunaydm.
Hosvakit.
Merhaba.
Se lam.
Tunaydm.
95
96
97
98

Serif 1. Serefli, mubarek, kutsal. 2. soylu, temiz.
Encam: I. Son, isin sonu. 2. Gelecek.
Selamunaleykum: "Selamet sizin uzerinizde olsun." anlammda esenleme sozu.
Aleylctimselam: "Esenlik, selamet uzerinize olsun." Anlaminda Selarnunaleykum sozune karsilik.

4.1.8 ANLATMA ESASINA DAY ALI TURLER

4.1.8.1 FIKRALAR:

Genellikle gercek hayattan olaylardan hareketle ders vermeyi amaclayan, kisa
ve ozlu anlatnm olan, ince anlamh, guldururken du~iindiiren mensur hikayelerdir.

Zamamnda ve dogru kisi tarafmdan,

dogru bir sekilde anlatilan fikralar,

dinleyeni terbiye edebilecegi gibi, dinleyenin zekasmi, manngmi, espiri ve yargilama
gucunu de gelistirebilir.

Derleme Tarihi: 15.04.2005
Kaynak Ki~i: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

iddia:

Gunnerden bir gun bir grup arkadas gavede otururkan iddiaya dutusmuslar;
"gece mezarhgda helva bisirirdifi bisiremezdifi." Islennden bir tanesi demis "ben
bisiririm." Hebsi annasnus;
mezarligda

gozlerinin

o gece mezarliga gidecegler ve arkadaslan

ofiunde

bisireceg.

Helvayi

bisireceg

helvayi

olan malzemeleri

hazirlarkan, otekiler da mezarliga gider, bos bir mezann yanma ocagi gurallar. Ocagi
gurdugdan

sovra da islerinden

biri bos mezara girer saglamr. Mezarm usdunu

kapaddigdan sovra, digerleri da helvayi bisireceg olan adami seyretmeye baslallar.

--

Adam mezarm basinda helvayi bisirinca, mezara saklanan adam elini uzadib, "ben da
helva isderim" demis, Helvayi bisiren adam da, elindeki kevgiri mezardaki adamm
eline vurub "once diriler yeyceg, sovra o1u:ler" demis,
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Zavalh I don't know'cuk 99 :

Adamm biri bir gun Ingiltere 'ye gider. Bir hastanenin onunden gecerkan
orda bir galabalig gorur, N' oldugunu merag eden adam, orasda gordugt; birine
u'oldugunu sorar. Amma adam Turkce gonusdugu icin aldigi cevab "I don't know"
olur.

Adam ertesi giin bir kilisenin
garsilasir, galabahgm

ofitinden gecerkan, gene bir galabahginan

diigiin icin oldugunu annayan adam orasda gordugu birine

kimin evlendigini sorar. Adamm aldigi cevap gene aymdir; "I don't know."

Adam ucuncu gun, mezarhgm o:fiunden gecerkan galabaligman garsilasdrgr
zaman da, kimin oldugunu

sorar. Adama ucuncu defa "I don't know" cevabi

verilinca, adam da "zavalh I don't know'cuk, gecen gun dogdu, dun evlendi, boyun
oldu" demis.

Derleme Tarihi: 07. 06. 2005
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Agz1fim Cuntasr:

iki dane adam tartismaya

girmisler.

Tartisma buyuduk sovra sesler da

yugselmeye baslamis. Biri demis "agzui cuntasma s .. anm ha!" Diger adam, bu
sozden sovra husmus ve ordan cikip evine gidmis, baslamis dusunmeye.

Gansi

adami dusunceli gorunca n' oldugunu sormus, Adam bir iki "bisey yog" deyceg
olmus, sovra donmus gansma sormus; "insanm agzmm cuntasi neresidir?" Gansi da

99

I don't know: Bilmiyorum.

eliynan, cefiesiynan dudagirun arasmi gosdermis. Adam baslamis bagirmaya; "Vay
p .. evenk vay, biraz daha s .. acagdi agzima."

Aver:

Adam on sezon boyunca ava gitmis amma bir tane bile av vuramamis.
Bafiyadala.100 arkadaslan da, onun hie av vuramamasmdan tedirgin olmuslar.
Adamlar annasmislar, galabaligm arasmda birisi av vurursa, bir bahane bulup
'vuramadim, gacirddim' deycek, avi arkadaslanna birakacaklar,

Derkan bir giin, bafiya yururkan garsilanna bir keklik 91km1~. Adamlar atrms
vurmus kekligi amma, biri "tuh be acele eddim"; digeri "benim da ti.ifek patlamadi";
bir baskasi "elim gaydi", her biri bir bahane bulunca, adam alrms kekligi asmis
beline. Kekligi beline asan aver dudmus gahvenin yolunu.
Gaveci adamm belinde kekligi gorunca "Hade hayirhsi, vurdufi kekligi girdnt
seytanm bacagmi" demis. Avci da gavecinin yuzune bakmis, bir havaynan demis;
"kokunu gurudacayim bu ovalarm".

Seytamn Bacagi:

Adamm biri bir gun arkadasma demis; "Gir bu seytarun bacaguu". Adam da
arkadasmm sozunu diynemis, alrms eline odunu baslarms dovmeye arkadasnu.
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Bafiya: Ava birlikte giden arkadas grubu.

Zer:

Ada.nun bir tanesi yurt disma gideceg gara gara dusunur. Daha evvel yurt
dismda yasayan bir arkadasrynan garsilasan adama, arkadasi sormus neyi var diye.
Adam da, arkadasma yurt disma gidecegini am.ma yabanci dil bilmedigi icin
gorgdugunu soylemis, Arkadasi da adama gizmis; "Dusundugufi seye bak!" demis.
"Gonusdugufi her kelimenin arkasina 'zer' go da tamamdir." demis,

Adam arkadasina inanmis, yurt disma gidmis, Lokantanm birine gmnca,
garsonu cagmp, 'ben pilavzerinan fasulyazer isderim' demis. Adam ne isdediysa
ofi.iine gelmis, ad.am da bir giizel garrnru doyurmus. Hesabi isdeycegi vakid da,
garsona "Gavvole bos yere gorgmusum, o gadar da zor deyilmis bu yabanci dil."
demis, Garson da adarna, "Duva ed ben Turk'um da yedifi yernegini, yoksa burasdan
yemeg deyil bir araba dayag yer da giderdifi." demis.

Derleme Tarihi: 12. 06. 2005
Kaynak Kisi: Nebile Dayi
Degum Tarihi: 1931 Yer: Gonyeli
Tahsil Duru.mu: ilkokul Dorduncu Smiftan Terk.

Eyvallah Hadma Gadm:

Adam gene; yasda dul gahnca, gonu gomsu bir olur adami evlendirmeye garar
venr. Adami evlenmeye igna edeller, hemen evlendireceg birini da bulullar.
Gadmman adam birbirini gorrneden gorticu usuliiynan dugunu da yapallar.
Dugunden sovra evde boyug bir galabahk halinde herkes otururkan adamlar damadi
eve getiriller. Damat eve gelinca, "hade eyvallah" deyen cikar gider. Adam bakmis
gakan giddi gakan giddi, icerde galdi cirkin bir gadm "hade benden da eyvallah
Hadma Gadin" demis cikmis gitmis evden.
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Derleme Tarihi: 15.04.2005
Kaynak Kisi: Nebile Kondoz

Dogum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Allah izin Verirsa:

Gocagan gocaman ilk aksam evlerinde oturullarkan adam duddurmus; "yann
sabah sabah oduna gideceyim" demeye. Gansi da adama "Allah izin verirsa de herif"
demis. Gansmm bu sozunun usdune adam da "Allah izin verse da gideceyim,
vermese da gideceyim" demis.
Ertesi giin sabah sabah adam baltasiru bisgrsmi alrms, oduna gidmeye diye
yola cikrms. Biraz giddigden sovra bir ri.izgar, bir yagmir adam daha fazla
gidememis, eve geri donmus. Adam, eve gelip kapryi calmca, gansma "Allah izin
verirsa as kapiyi da gireyim iceri" demis.

izindeyiz:
Adamm biri bir gun hasta olan cocuklanm dogdora bagdmnaya hasdaneye
goturmus. Adam, hasdanenin kapismdan iceri girinca, Ataturk'tm resmini ve resmin
altmdaki iZiNDEYiZ yazrsuu gormus.

Adam evine donunca, gansi dogdorun cocuklann hasdaligi icin ne soyledigini
sormus. Adam da; "Izindeymisler, ben da dondum da geldim eve" demis.

4.1.8.2 MASALLAR:

Anonim halk edebiyatmm en yaygm iiriinlerinden olan masallar, "halkin
yaratugi, agizdan agiza, kusaktan kusaga surup gelen, cogunlukla insanlann veya
tannlann basmdan gecen, olagan d1~1 olaylan anlatan hikaye"(Parlatrr; 1998; 1510)
olarak bilinse de, aslmda her masal yalmzca olaganustuyu anlatmamaktadir, Ogut
verici ve ahlak dersi veren alegorik'i" eser olarak da tarumlanan rnasallar tamarnen
hayal tiriinti olsalar da, olaganustu nitelikler tasimayabilirler.

Belirli kahramanlan bulunan masallar yanmda, kirn oldugu ve hangi ulkenin
basmda oldugu belirtilmeyen krallar, padisahlar da masallarda onemli bir yere
sahiptirler.

Derleme Tarihi: 03. 12. 2003
Kaynak Kisi: ismet Yonluer

Degum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Padisahman V eziri:

Bir gun padisahin dusunceli halini goren veziri, padisaha neyi oldugunu sorar.
Padisah da vezirine aglma dakilan u9 soru oldugunu soyler. Padisah aghndaki
sorulan vezirine sorudugu zaman, bu defa da vezir gara gara dusunmeye baslar.

Vezir aksam usdu dusunceli bir sekilde evine gider. Vezirin dusunceli halini
goren gizi, babasma neyi oldugunu sorar. V ezir gizma cevap verir:
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Alegorik: Bir goruntu, bir yasanti veya bir davranism daha iyi kavranmasuu saglamak icin goz
onunde canlandmhp dile getirme isi,

-

"Bugun

Padisahrrmzm

dusunceli

bir hali vandi.

Padisahirmza

neyi

oldugunu sordugum zaman bafia, aglma dakilan iii; soru oldugunu soyledi ve bu
sorularm

cevaplanm

benden

isdedi.

Amma

ben

bu

sorulann

cevaplanru

bulamayyorum." der.

Gizi da babasma bu sorulann neler oldugunu sorar. Vezir, gizma ilk soruyu
sorar:

- "Hayaddaki en dadh sey nedir gizim ?"

G1z1 hemen cevab verir:

- "Zina babacigim ! "

Vezir, aldigi cevaba bir anlam verernedigi icin nedenini sorar ve gizi da
nemen nedenini aciklar:

- "Eger zina dadli olmayaydi, annem surekli zina yabmazdi babacigim."

V ezir, ikinci soruyu da sorar:

- "Peki hayadda en aci sey nedir gizim ?"

G1z, hemen ikinci soruya da cevab verir:

- "Degum babacigrm!"

Vezir, bu cevabm sebebini da ogrenmeg ister, gizi hemen onun nedenini da
iciglar:

- "Eger degum yapmag aci olmayaydi, annem her degum yapacagmda
;adar cok c;1ghk admaz, bagirmazdi babacigim."

o
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Vezir, daha fazla gonusrnadan gizina ucuncu soruyu da yoneldir:

- "O zaman, hayaddaki en guslu sey nedir gizim?"

Vezirin gizi bu sorunun cevabnu da verir; ancag bu defa, babasi verdigi
cevabm nedenini sormadan hemen gendi aciglar:

- "At babacigim, cunku hicbir sey insamn ayaglanm o gadar capik yerden
kesemez ve insamn yerini o gadar capik degisdiremez."

Derleme Tarihi: 15.04.2005
Kaynak Ki~i: Keziban Coban

Degum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

DulGadm:
Kovun birinde gadmm biri gocasim gaybedmis, Gel zaman gid zaman bazi
gendini bilmez, gozu donmiis adamlar, dul gadmm evine dadanrmslar. Ne yapacagmi
sasirdan gadm, kovun hocasma damsmayi uygun gormus.

Dul gaduun derdini dinneyen hoca, gadmm isdedigi gibi, ona bir yol tarif
edmis ve ona her gece yadmadan evvel bir defa Eyuzu Besmele'yi okumasnu,
arkasmdan da yirrni bir defa Besmele cegmesini ternbihlemis,

Aksama evine donen gadm, hocarnn dedigi gibi Eyuzu Besmele'yi
okudugdan sovra yirrni bir defa da Besmele cegmis ve yerine yadrms. 0 aksam
hocamn dedigi gibi eve his kimse gelmemis. Dul gadm, hocarun tarif eddigi yolun
duddugunu gorunca, her aksam dovasmi okudugdan sovra yadmaya baslamis.

lY+

Bir aksam

gadm

cok yorgun

oldugu

icin, dovasim

tamamlayamadan

uyuyagalrrus. 0 aksam adamlann sesiynan uyanan gadm, dovayi okumaya galdigi
yerden devam edmis. Gadm dovasim okuyub bitirinca adamlann sesi kesilmis ve dul
gadm uyukusuna devam edmis.

Ertesi sabah dul gadm ve kov halki uyandigmda dul gadnun evinin edrafmda
ezilmis bir 90k insan olusune raslarmslar.

4.1.9 ANONiM ~iiRLER

4.1.9.1 MANiLER:

Anonim Halk Edebiyati'mn

en yaygim ve en fazla ornegi bulunan konusu

olan maniler, aym zamanda halk siirinin en kucuk nazun seklidir. Dort rmsradan
olusan maniler, cogunlukla

yedili hece ol9iisii ile soylenmektedirler.

Manilerin

hemen hepsinde "a a b a" kafiye seklini gormek mumkundur. Hemen hemen her
konuyu ele alan manilerin karsihkh soylenenleri de vardir.

Derleme Tarihi: 03. 12. 2003
Kaynak Kisi: Fatma Molla
Degum Tarihi: 1935 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yoktur.

Garafilim girmizr
Sevdigim Urum gizi
U rum gizi olmassa
Terkederim Gibnz'i

1.J.J

Garafilim mor asdi
Sagsilan dolasdi
Sen benim olacagsifi
Falcilar kitab asdi

Garafilim mor dalda
Saclanfi dalga dalga
Benim goynum sendedir
Ne parada ne malda

Gaya dibinde tavisan
Mandilim safia nisan
Alacagsafi al beni

Olacayrm perisan

Potinim var geyilmez
Susdahdir cozulmez
Benim goynum sendedir
Garanrug yer gorunmez

Derleme Tarihi: 03. 12. 2003
Kaynak Ki~i: Ismet Yonluer
Dogum Tarihi: 1940 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Asmanm yesiline
Mandil verdim elifie
Agzifidan bal akryor
Camm gurban dilifie

Bahcalarda

balgabag

Acihr tabag tabag
Aha ben gidiyorum

Gibnz size galacag

Garafilim pembeden
Gonul verdim gormeden
Y akdi gavirdi beni
Evine goturmeden

Guslar ucar uzagdan
Sesleri gelir hosdan
Berri oldursalar da

Hie; aynlmam Gibnz'dan

Ocagifida killilii olayrm
Bahcafida giiliifi olayrm
Sabah sabah acilayim
Y anacigifia sacilayim

San dagsi geliyor
Dagi dasi deliyor
Y ol verifi arkadaslar
Zeki Muren geliyor

Telefon diregi kobdu
Ti.irklerde yi.irek cogdu
Gonyeli ovalan
Gavir lesi kogdu

L:> I

Derleme Tarihi: 04. 12. 2003
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Al geydim alsin deyi
Mor geydim sarsm deyi
isdeyene varmadrm
Sevdigim alsm deyi

Altm tabag olayim
Y ar ofiune gonayrm
Y arim palto bisdirmis
Yakasi ben olayim

Arabamn arkasi
Kadillagdir markasi
Sevdigimi operkan
Yandi trafik lambasi

Atesi koz oldurur
Surmeyi goz oldurur
Yigidi bicak kesmez
Bir aci soz oldurur

Bagaram ioz telli pullu
Neyleyim hen da onu
Olursa yarim olsun
Her tarafi kokulu
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Bagara (Bakara): Ozellikle terzilerin buyuk dikis makinelerine takarak kullandiklan iplik.
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Dal ustunde gulurn var
Bu dufiyada olum var
Sacunm teli gadar
Benim sende goynum var

Elma anrud yer misifi
Sen beni sever misifi
Aghfia geldiginde
Ah sevdigim der misifi

Gave bisdigi yerde
Telve dasdigi yerde
Cirkin guzel sorulmaz
Gonul dusdugu yerde

Gar yagar meselerde
Gi.il yagi siselerde
Herkis yarini alrms
Ben galdim goselerde

Garyolam'l" meselerde
Gul yag: siselerde
Anam safia giz vermez
Dolasma goselerde

Gemi gelir yanasir
Ici dolu camasir
Benim bir sevdigim var
Goren gozler gamasir
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Garyola (Karyola): Uzerine yatak yapilip yatilan tahta veya metal kerevet.
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Guzuydu koc oldu
Bilmem sahad kac oldu
Yarimin hasiretifie
Gadlanmasi gti9 oldu

Seviyorum ama kimi
En dadh birisini
Nasil annadsam safia
ilk harflara bagsafia

Yaza yaza yaz geldi
Carsrya kiraz geldi
Daha yazacadnn da
Mureggebe zam geldi

Derleme Tarihi: 05. 12. 2003
Kaynak Kisi: Sevinc Ozenturk
Dogum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Cekmecerni cekemem
Ki.ilden goyneg bicemem
Y arim gayed guzeldir
Goynum dusdu gecemem

Cukur gazdim derine
Gi.il oturddum yerine
Ben diifiyada sagikan

Gorrill verme birine

i,v

Kebab ince ~i~ ince
Cevirirler bisince
Allah bile ginamaz
Gonul yare dusunce

Derleme Tarihi: 08. 12. 2003
KaynakKi~i:Guzin Ozasil
Dogum Tarihi: 1953 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Bunu yazan bir boceg
Elbed bir gun oleceg
Arna. bu yazilannar
Asla silinmeyeceg

Dern geliyor dere
Gumunu sere sere
Al gotur beni dre
Sevdigimin oldugu yere

Gibnz Gibnz icinde

Gibnz alev icinde
Yanma Gibnz'rm yanma
Sevdigim var icinde

Guller girmizi pembe
Ne de uyrnus deftere
Nerden sesdim bilmem ki
San kirnuzi pembe

Derleme Tarihi: 17. 12. 2003
Kaynak Kisi: N ebile Kondoz

Dogum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Ag guvercin olaydrm
Cadde yola gonaydrrn
Gidib gelen yolcudan
Ben yarimi soraydim

Agsam oldu neyleyim
Bade doldu neyleyim
Bahar oldu gill asdi
Omrurn soldu neyleyim

Ag dulbendim yuydurmam
Icine gul goydurmam
Sevmedigim ovlana
Nikahirm grydirmam

Aglama gulizanm
Sen soyle ben yazanm
iki dasm arasi

0 lsun benim mezanm

Asgiti goynumde yara
Bahdrm sacnidan gara
Bahdimi agardmadifi

G1z saslanfi agara

Ata vurdum golani
Yar kapida dolam
Madem beni sevmezsifi
Neye soylefi yalam

Ayagmdaki mesler
Y ere vuranda sesler
Buyugdur memeleri
Ikimizi da besler

Ay dogar bedir, Allah
Bu sevda nedir Allah
Ya yarime gavusdur
Ya bafia sabir Allah

Ay dovar ukandan
Gun dovar Giilisdan' dan
Sevdigim karpiz isder

Y edrnis iki bosdandan
Aysem Aysem as mola
Goynu dolu musmulla
Seni bafia vermedi
Annen Allah' clan bula

Bakrsrfi canlar yakar
Sevdafi galbime akar
Sen vankan sevdigim
Gunese kimler bakar

Ben ne isdim ne yedirn
Kime dedim ne dedim
Mum gibi huzurufida

Y ana yana eridim

Bulbulum gule gurban
Agzifida dile gurban
Y ardan bir megdub aldun
Okuyan gula gurban

Cebimde guru uzum
Sevdigim iki gozum
Senden basga seversam
Kor olsun iki gozum

Cayinn cicegine
Mesenin piiryegine104
U can guslardan selam
Y ar buradan gesdi mi

Cocuga bakar anne
Evine tapar anne
Gece gunduz cahsir

Y anm yapar anne

Dagarc1g1105 yagladim
Bos bogrume bagladim
Giddim gomsu kapiya
Y ar yar deyi agladim

to4 Purcek: Bitkilerin sacakh koku veya puskulu.
Dagarcik: Mesin torba.
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Dagda fayton yorumez
Gisdir garlar erimez
Yuregimde derd cogdur
Perdelidir gorunmez

Defiizde gayiglanrn
Odlan ayiglanm
Sevdigimin adim
Her gece sayiglanm

Dereler agmaz oldu
Yar bafia bagmaz oldu
Yar bir ciceg yolladi
Gurudu kogmaz oldu

Dosduiiu guzel sesme
Sevdigifie naz gesme
Tann unuddu bizi
Bari sen da vazgesme

Endim guyun dibine
Bagdim suyun rengine
Analar giz besleyyor
Vermeyyor sevdigine

Endim guyun dibine
Bagdrm suyun rengine
Mala tamah edmeyifi
G1z1 verifi sevdigine

14.)

Entarimi ben bisdim
Kendim dikecem diye
Gornsu oglu sevdim
Her gun gorecem diye

Entarisi damgali
Penceresi halkah
Alacagsafi. al beni
Benim basim gavgali

Esmer yarim vallah
Seni sevdim billah
Dova ederim ikimizi
Ayirmasm Allah

Gadifeden yelegim
Seni sevdim melegim
Biraz da sen sev beni
Rahat edsin yuregim

Gave isdim telveli
Akildan eddi:fi beni
Oyle bir yar sevdim ki
Hem oynak hem cilveli

Gaveyi bisiririm
Telveyi dasmnm
Ben yarimi gorunca
Y olumu sasmnm

1'-tU

Ganadim yok ucamam
Inci mercan sacamam
Her ofitime gelene
Gizli sirnm acamam

Ganhca'run da~1111
Sil gozufitm yasnu
Bubam verse bile
Annem keser basifu

Garalan bagladim
Cigerleri dagladim
Guzel gozlum asgifidan
Gece gunduz agladim

Garafil gadmer oldu
Aynhg yeter oldu
Bu defaki aynlig
Olumden beter oldu

Garafilim duz beyaz
Ayn dtisdiig biz bu yaz
Eyer beni seversafi
Megdubufia sigca yaz

Garafilim mor asdi
Sagsilan dolasdi
Sen benimsifi ben senifi
Falcilar boyle asdi

14/

Gara buber egmeli
Damdan dama segmeli

0 yar yaruma gelinca
Gerdarundan opmeli

Gar yagar kepeg gibi
Perc;emi106 ipeg gibi
Gomsu ovlu seveni
Govalar kopeg gibi

Gemi gelir kacacag
Atesini sacacag
Annem beni vermezsa
Ben giderim gosarag

Giderim yolum budur
Aynldim zulum budur
Y ardan ayn dolasmag
Ecelsiz olum budur

Gidiyorum yatmaya
Selam soyle Hadrna'ya
Dosesin yataklan
Y ar geliyor yatmaya

Golumda altm burma
Durma sevdigim durma
Bubam vermeyyor diye
Cekib gendifii vurma
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Percem: 1. Baslaruu tiras edenlerin tepede biraktiklan sac tutami. 2. Kakul.

Gogde yildiz bir sira
Y arim gider Misir' a
Diz gadar gar olsa
Giderim ardi sira

Goynum yetimdir yetim
Isde son vasiyetim
Ben bu derdden olursam
Y ardan alifi diyetim

Gulagimda

cil kiipe

Camasrr serdim ipe
Sevdigime

varmazsam

Ya guyuya ya ipe

GUI egdim hardal oldu
Dokuldu hardal oldu
Befizimin sanhgi
Gara sevdadan oldu

Gunesin alasi cog
Her evin cilesi cog
Analar ceker yuku
Kimsenin bilesi yog

Incirin sudu akar
Agdigi yeri yakar
Y ar asgere gidiyor
Gozumden yaslar akar

\

.l""'f'J

Kapifi kapima bakar
Atesifi beni yakar
Oyle bir yar sevmisim
Yumurtaya gulb dakar

Kemanenin teliyim
Y elpazenin yeliyim
Sanma k:i akillandim
Gene esgi deliyirn

Kise tavugum kise
Usdufie kuller duse
Beni yardan edenin

0 sdune

burnba duse

Kobru var deresi yog
Basmda beresi yog
Safia gonul verende
Aghn zerresi yog

Ne soylerim ne derim
Ardrnagdadu kederim
Ben sevinca yarimi
Olesiye severim

Ocagda as bisiyor
Bulbuller otusuyor
Y ar aghrna dusunca
Yuregim dutusuyor

DV

Ovalarda elemez
0 yar bafia gelemez
Annesinden isdedim
Gucucugmus veremez

Ovalarda yakacag
Gemim doldu gakacag
Hep gonuller bir olmus
Gadi mufdu napacag?

Pencirede bocegler
Bal dogdum ti.~ti.~duler
Sevmedigim oglana
Beni zorla verdiler

Sekerim yuze aldim
Serbetim siize aldim
Senle evlenmeg icun
Herseyi goze aldim

Su derede ordu var
Ordu gagdi yeri var
Sen of cegdifi ben bildim
Aynhgm derdi var

Taze gave bisdi mi
Sogudu yar isdi mi
Sormag ayib olmasm
Y ar burasdan gesdi mi

Teknelerde unurn var
Allah' dan umudum var
0 yar benim olursa
Dedelere murnurn var

Tokat yolu tahdmuz
Acilmayyor bahdmnz
Benim guzu bagnmi
Gucuctigden yagdifuz

Ucan gus dutulur mu
Sevda unudulur mu
Y ari uzagda olan
Meragdan gurtulur mu

Uzun uzun carsilar
Y arim beni garsilar

0 yar benim olursa
Cadlar padlar gomsular

Y armr yagar gannan
Elma biter nannan
Acab o gun olur mu
Bir sanlam yannan

Yamir yagar kiri~107 gibi
Eridim gumus gibi
Ben yari arzulanm
Turfanda yemis gibi
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Kiris: Ok atilan yayin ucundaki senek bag.

Y ardan aldim rnakasi
Asdrm goyneg yakasi
Benimki

giller yuzlu

Senifiki yuz garasi

Y arin

gasr yay olur

Dere akar cay olur
Senifinan bir arada
Gulube saray olur

Y emenimi aladim
Cigerimi dagladrm
Guzelimin asgmdan
Gece gunduz agladim

Y eni yorgan dureyim
A~ goynufiu gireyim
Uyan uyan sev beni
Y ar oldugufiu bileyim

Yuzuk dasi peruze
Su cevirifi defiize
Bir geldim yi.izilii egri
Bir daha gelmem size

Derleme Tarihi: 25.04.2005
Kaynak Kisi; Seniz Kacmaz
Dogum Tarihi: 1975 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ataturk Ogretmen Akademisi Mezunu

A benim aci yarim
Basimm taci yarim
Anafi bafi.a acunaz
Sen olsun act yarim

Arpa ekdim dashga
Gtmes cigdi gu!?luga108

Ben safia ne dediydim
Dayanamam asliga

Ata bindim eyersiz
B~ bagladim cembersiz
Y efi.ile bir yar sevdim

Anasmdan habersiz

Atese godum guve9109
Gel bu sevdadan vazgec
Madem o senden gacar
Gendifie basga yar sec

Atifun bashgi yog
Goynufiim hoslugu yog
Sen kimseyi sevemefi
Cebifiin hashgi yog

Ay dovar ayan beyan

110

Bitiverir isgence
Sofiunda saadet var
Bosdur kederi:fi bence

ios Gusluk (Kusluk): Gunun sabahla ogle arasmdaki bolnmu.
109

Guvec: lcinde yemek bisirilen toprak kap.
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Ayan Beyan: Besbelli, apacik, acik secik.

Cayir cimen pusgurme
Y armr yagar usdume
Sen soziifie sadig ol
Soz vereyim usdufie

Cekmecemi

cekemem

Killden goynek bicemem

Y arim gayet guzeldir
Goynum dusdu gecemem

Cicegi asmag gereg
Kokuyu sasmag gereg
Her gelene acilan
Guzelden gasmag gereg

Coban elinde gaval
Caldigca cloner davar

0 giz benim olursa
Y edi bas gurbarum var

Dagm ardi yakacag
Vapir doldu gakacag
iki gonul bir olsa
Anafi bubafi napacag

Dalda gizanr elma
F azla derine dalma
G1z bulurug oglufia
Isder al isder alma

Defiizde gara balig
Oggahgdir!'

oggahg

Buba beni evlendir
Y eter artig bekarhg

Defiizin dibi ayna
Arif isafi sen anna
Ben yar buldum evlendim
Bulgur gibi sen gayna

Dutulmusum

gacamam

Ganadrm yog ucamam
Goynumden
Kimselere

Ellerinan

gecenneri
acamam

dolasdi

Carmrlara bulasdi
Dediler yar geliyor
Ayaglan dolasdi

Elma bicag isdemez
Mandil sa9a~ isdemez

V erifi bafia yarimi
Y organ yatag isdemez

Entarifi bicim bicim
Y ananm icin icin
Anafi bafia dusmandir
Seni sevdigim icun

iu Ogga (Okka): 1283 gramhk agirlik olcusu birimi, 400 dirhem bir okka ederdi, kiyye.

L..JV

Ortalig yesillenir
Galblere nese gelir
Issallah sevdigimi
Bubasi bafia verir

Su gelir akar gider
Y ar baiia bakar gider
Neyleyim boyle yari
Yuregimi yakar gider

Tabaga koyulastfi
Nar gibi oyulasifi
Sen baiia kasden eddifi
Balik gibi yanasifi

Karsrhkh soylenen manilerimize gelince;

Ata binen agadir
Atm yolu dagadir
Surme gozlu arkadas
Bu maniler safiadir

Atesi koz oldurur
Surmeyi goz oldurur
Yigidi bicag kesmez
Bir aci soz oldurur

Endim dere beglerim
Vay benim emeglerim
Y ahruz yata yata
Gurudu kemiglerim

Ogredmen

rnani isder

Mani da nida isder
Ben neyleyim

boylesini

Kafada akil isder

Ey daglar ulu daglar
Yurecigim

gan aglar

Y ar buradan

gesdi mi

Soyleyifi bafia daglar

Agsam olsun geleyim
Halim kime soyleyyim
Var gid vefasiz agsam
Y arsiz seni neyleyyim

Fidne kesdim dalmdan
Mandil aldim elinden
iki gozum sevdigim
Seker akar dilifiden

Alnrda san saman
Aman a beyim aman
El dilinden usandim
Nikalurmz

ne zaman

Karpizi bicagladim
i9ine su sagladnn
Y ari yammda

sandim

Y asdigi gucagladim

Karpiz bicaglarur rm

D sdu

sacaglanrr rm

Gidi Allah' dan gorgmaz
Y asdig gucaglarur mi

Su gelir Hile Hile
Y arim gelir gule gule
Elinde ipeg mandil
T erini sile sile

Basdrm cigdim fuma
Bagdim M1s1r yoluna
Eger yarim gelirsa
Cifde gurban yoluna

4.1.9.2 TEKERLEMELER:

Herhangi bir ana konudan yoksun olan tekerlemeler, vezin, kafiye, ses taklidi
ve

ikilemelerden

yararlamlarak,

alakasiz

bir

takim

hayal

ve

dusuncelerin

iralanmasryla olusturulan s6z dizileridir. Belirli bir konusu olmayan tekerlemelerin
tam bir tanmum yapmak da zordur.

Derleme Tarihi: 03.03.2005
Kaynak Kisi: Omer Dner Coban
Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli

Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Garga garga gak dedi
Cik su dala bak dedi
Garga 91kd1 bu dala
Bu garga ne budala.

Garga garga gak dedi
Cik su dala bak dedi
Garga seni dutanm
Ganadifu yolanm.

Innallahim perde
Kim dusurddu seni bu derde.

Derleme Tarihi: 19. 04. 2005
Kaynak Kisi: Keziban Cohan
Dogum Tarihi: 1960 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Az galdi maraz galdi
Teller kobdu saz galdi

U9 uc bocegim
Yann dugtm olacag
Annem bafia terlig
Babic alacag.

Dsudum

usudum

Daldan elma dusurdum
Elmacigimi kabdilar
Beni yola saldilar

Y olda bir an buldum
Anyi gusa verdim
G~ bafia ganad verdi
Ganadlandrm usdum
Giddim Haleb Kapisi'na
Bir vurdum acilmadi
Bir daha vurdum acrldi
Bagdim icinde gazannar gaynar
Deyeyim dedim
Elim gana bulasdr
Nere sileyim anam
Nere sileyim?
Hasan Aga'nm kosgune
Hasan Aga'rnn kosgunde ne var?
Yazi yazan oglu var
Inci dizen gizi var
Degirmen gadar golosu (g .. ti) var.

Derleme Tarihi: 20. 11. 2003
Kaynak Kisi: Nebile Kondoz
Dogum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Gabagda bisdi
Duz isder
Benim carum da
G1z isder.

T arana tartar
Bagznm yirtar

Gag gocagan
T aranayi gurtar.

Derleme Tarihi: 05. 12. 2003
Kaynak Kisi: Fauna Molla
Dogum Tarihi: 1935 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yok.

U9 uc babagura112
Bafia hellim egmeg getir
U9 uc babagura
Bafia sevdigimi getir.

D sudum

doiidum sogugdan

Ana bir giz bakar olugdan
Bafia da verseler o tavigdan.

Derleme Tarihi: 05. 12. 2003
Ka-ynak Ki~i: ismet Yonluer

Degum Tarihi: 1940 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Elifden beye
Seyirddim koye
Koyde gaymag yedim
Hocadan dayak yedim

112

Babagura: Ugurbocegi,

Aldim dayagi giddim dadima
Dadim bafia at verdi
Bindim giddim Garasu'ya
Garasu' da ganlar akar

iki dilber bafia bakar.

Derleme Tarihi: 17. 11. 2003
Kaynak Kisi: Guzin Ozasil
Degum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Bi bi bi bi cak cak cak
Annefi seni satacak
Y anm silin alacak
Y anm silini napacak?
T erlik babic alacak
Terlik babier napacak?
Dugtmlerde smgir mmgir oynaycak,

Elimi sallasam ellisi
Sacirru sallasam ziilufil tellisi.

N edir bu koku
Arap'm b .. u

Yagmur yagiyor
Seller akryor
Arap km.
Camdan bakiyor

Derleme Tarihi: 04. 12. 2003
Kaynak Kisi: Cevdet Demirel
Dogum Tarihi: 1930 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Bir bucuk yil gece mektebine gitti.

Ah nortonum nortonum
Senifi lasdigifi galmadi
Benim da donum.

Isim Tekerlemelerimiz:

Derleme Tarihi: 19.04.2005
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Emete emdeg
Babier gornden
Nikahhsi gelmis
Zeytinnig Koyden

Emete Emete
Gotii delig teneke

Emine Emine
Kopeg s .. di 6fii.ine
Aldi godu cebine
Nenesine hediye.

Musdafa Misdig
Arabaya kisdig

D c; mum yagdig
Seyrine bagdig

Derleme Tarihi: 02. 12. 2003
Kaynak Kisi: Omer Oner Coban
Dogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Ahmedi medi
Guyrugu kedi
Bir sican duddu
Y alamadan yuddu

Hasan Hasan
Helva basan
Cart o .. ran
Bardagi grran.

Derleme Tarihi: 05. 12. 2003
Kaynak Kisi: Fatma Molla
Dogum Tarihi: 1935 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Okuma-yazmasi yok.

Day1, e-?~eg yedi buydayi
Kerev etin ay ag1
Hasan yedi dayagi.

Karsihkh Soylenen Tekerlemelerimiz:

Derleme Tarihi: 02. 12. 2003
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: llkokul Mezunu

-G1rlang19
-G1k
-

Sahatifi kac?

-D9
-

Al da bura uc.

Derleme Tarihi: 20. 11. 2003
Kaynak Kisi: Nebile Kondoz
Degum Tarihi: 1961 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

-GomEju?
-Huuu\
-

Oglufi geldi mi?

-Geldi!
- Ne getirdi?
-

lncik boncuk !

-Kime kime?
-

Safia baiia!

-

Basga kime?

-

Gara kediye!

-

Gara kedi nerde?

-Dala
-Dal

91kd1!
nerde?

-

Balta kesdi !

-

Balta nerde?

-

Suya dusdu!

-Sunerde?
-inek

isdi!

-· Inek nerde?
-

Daga 91gd1 !

-Dag
-

nerde?

Y andi biddi kill oldu ...

Saymaca Tekerlemelerimiz:

Derleme Tarihi: 17. 11. 2003
Kaynak Kisi: Guzin Ozasil
Degum Tarihi: 1953 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkok:ul Mezunu

lnnik minnik tatarinnik
Turk kizi ince dizi
incesinden daha guzeli kimdir?

Portokali soydum
Bas ucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum.

4.1.9.3 l'liNNiLER:

Ninniler, annelerin kucuk cocuklannm

uyumasmi saglamak ya da onlan

aglamaktan vazgecirmek icin ezgi ile soyledikleri siirlerdir.

Ba.ZI ninniler cocugun cinsiyetine gore farklihklar gosterirken, bazi ninnilerde
cinsiyet aynrm yapilmaz. Ninnilerde genellikle cocuktan beklenenler dile getirilir.

Derleme Tarihi: 01.05.2005
Kaynak Kisi: Hidayet Gokcekus
Dogum Tarihi: 1941 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu

Nenni da nenni nennice
Bol suvanm borulce
Gizim I oglum yesin doyunca
Eeeee ....

Dandini dandini dasdana
Danalar girdi bosdana
Gorn.a bosdanci danayi

Y emesin lahanayi
Eeeee ....

Uyusunda buyusun ninni
T1p1~ tipis yorustm ninni
Eeeee ....

4.1.9.4 TURKULER:

Kaynagi
ttirlerindendir.

'TUrk'

kelimesi

Cogunlukla

olan

'TUrkU' Anonim

Derleme Tarihi: 27.05.2005
Kaynak Kisi; Omer -Oner Coban
Dogum Tarihi: 1953 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Bes Parmak:

Bes parmak dagi sira
Ot sanlrms rmsira
Ben gurbete duseli
Aysemi kimler sara
Yar seni kimler sara

Gillemedim ben nidem o yari
Sevilmedim ben niye a cicim
Guzel Aysemi eller almis
Kime vanp ne diyem a carnm (Nakarat)

Y ol boyu selvi dolu
Caya gider bir kolu
Dun gordugum guzelin

Sana benzerdi boyu

Siirinin

en eski

hece ol9i.isii ile kaleme almrms olan Turkuler,

ezgileriyle bestelenmis nazrrnlardir.

Y are benzerdi boyu

Halk

halk

(Nakarat)

Gonyeli' de cinar yok
Y az kis akan pman yok
Bin turlu derde dustiim
Halimi hie soran yok
Derdime hie varan yok.

(Nakarat).

Bir Mendil Aldim Seherden:

Bir mendil aldim seherden
Y olun gecmez yar buradan
Bin bir derdim var Y aradan

Guzel seni 90k ozledim
Di; ay oldu yol gozledim
Hakikattir bu sozlerim (Nakarat)

Bahar cicek acar dalda
Omur gecer hep bu yolda
Benim gozum degil malda

(Nakarat)

Selam gelir mektubunla
Mektup degil bu bir sille
Sever isen beni dinle

(Nakarat).

4.1.10 GONYELi'DE

YETi~EN SAHALARINDA UNY APMI~ Ki~iLER

4.1.10.1 HASAN BEHLUL (1891 - 1975):

Derleme Tarihi: 23.05.2005
Kaynak Kisi: Y ilmaz Behlul
Dogum Tarihi: 1959 Yer: Gonyeli

Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.

Hasan Behliil, 1891 yilmda Gonyelide dunyaya geldi. Okuma yazmasi
yoktu. Evlenip aynlrms olan Hasan Behlul, besi erkek tic; kiz sekiz cocuk sahibiydi.
Evden cikacagi zaman yanma mutlaka tekerleklerinde lastik olmayan bisikletini alan
Hasan Behlul, cesitli islerde gorev almisti. Genclik yillannda yani arabanm olmadigi
donemlerde, at arabasiyla Gonyelilileri Lefkosa'ya goturur ve geri getirirdi. Bir sure
bu sekilde arabacihk yapan Hasan Behlul, bir sure de Karatepe' de alcicihk yaprmsti.
Hayatmm son donemlerinde ise, balluralar1113 sokttp ekin tarlalanm ternizledi.

Hasan Behlul'un donernine yetisip O'nu taruma imkamm bulan Gonyelililer,
1975 yilmda hayatuu kaybeden Hasan Behlill icin, "Gonyeli'riin Nasreddin Hocasi"
tammmi yapmaktadirlar. Alcak gonullu bir kisilige sahip olan Hasan Behlul'un en
onemli ozelligi, cocuklugundan olumune kadar kafiyeli sozcuklerle dogaclarna
yoluyla konusmasidir. Soyledigi sozler yasadigi donemde kaleme almmadigi icin,
gtmumuze ulasanlar akillarda yer edinen smrrh sayidaki sozleridir, Hasan Behliil'iin
soyledigi bu

sozlerin bir cogu dortlukler biciminde ve genellikle mani

niteligindedirler. Hasan Behlul soylemek istediklerini, duygulanru, dusuncelerini bu
yolla aktarmak istediginden dortluklerde olculere cok dikkat etmemistir.
Hasan Behlul zaman zaman agrr sozlerle, zaman zaman da ovgti sozleriyle
herkese takilmayi seven birisiydi. Aym zamanda O'nun bu ozelligini bilen herkes de
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Ballura: Caln otu.

ondan bir mani duyabilmek

icin O'na takihrdi.

Icinde bir kotuluk olmadigim

bildiklerinden kufurlu sozlerinden kimse de almrnazdi.

Hasan Dayi, adi Ayseli olan esinden aynlrms olmasma ragmen, esine olan
sevgisi ve hasreti hicbir zaman bitmernisti, Hasan Behliil bitmeyen bu hasreti ve
sevgiyi her zaman manileriyle dile getirmistir.

Y ola cigdim velesbidinan (bisiklet) yayan
Y oldan gecer bir bayan
Ben Ayselime hasiredim
Dayan goynum dayan

Esinden ayn olan Hasan Behlul, zor durumda kaldigi zamanlarda da ondan
yardim istemekten de hie vazgecmemistir.

Yine boyle bir durumda iken kendisine

karsi cikarak yardim etmek istemeyen esine el kaldiran Hasan Behlul'e
Mustafa karsi ciknusnr.

Tum kardesleri

de, oglu

gibi, annesinin yanmda buyurnus

olan

Mustafa da, annesini korumak amaciyla, eline gecirdigi bir sopa ile babasmm basma
vurarak annesini bu zor durumdan kurtarrrustir. Oglundan sopayi yiyen Hasan Dayi,
oglu icin de mani sdylemekten geri kalmamistrr:

Arabaya gosdum nalh katir
Lef gosa' dan cigdrm takir takir
Ne gonul diyner ne da hatir
Oglum Musdaa, vurdu kafama catir catir.

Bir

gun

Hasan

Behlul,

cocuklarmdan

birini

sirtma

almis

ve

yolda

yuruyorrnus. Onun bu halini goren koylulerden biri ona takilmadan duramarms ve
"Erkeg esseg subba114 mt dasir?" diye sormus. Hasan Behliil de bu soruya karsihk ~u

mani ile cevap vermis:

114

Subba: Esek yavrusu.

Otme horozum otme
Vagdi degildir otumuri
Buna da gadlanacayim artig

Cunku cezasidir g .. i.imilii.
Yine bir gun Hasan Behlul okulun yarundan gecerken, orada sans yapmaya
cahsan corekcinin sozlerine kulak misafiri olmus. Y ast epey iierlemis olan corekci,
esinin o gunlerde kendisine tosun gibi bir erkek evladi verdiginden bahsediyormus.
Bu duruma ihtimal vermeyen Hasan Dayi da, yash corekci icin hemen bir rnani
duzmus:

Kerem soyledi saz caldi
Gun giddi gunes alcaldi
Coregci da zannetsin cocugu var
Gansi basgasmdan caldi.

Herkese

takilmaktan

hoslanan

Hasan Behlill,

yagmur

altmda

islanrms

cobanlan gortmce onlara takilmadan durabilir mi? Hemen islanrrus cobanlar icin de
bir mani soyler:

Dereye vardrm
Dere sazhg doseg
Semsiyesiz coban islanir
Yulanndan bagh esseg gibi.

Hasan Behlul'un kendilerine eseklik basmasmdan hoslanmayan cobanlardan
biri de hemen ona "B .. yedifi burasda Hasan Dayr" diyerek karsihk verir. Ancak altta
kalmak istemeyen Hasan Behlul, cobani yine karsihkstz birakmaz ve ona amnda
"Senifi agzifunan oldugdan sovra memisayr" bile sondururum" diye yamt verir.

115

Memisa: Tuvalet.

Hasan Behlul'tm sevda iizerine soyledigi

manileri ise sunlardir:

Dasa ekin ekilmez
Ipe un serilmez
Sevda cegmeyen
Asgm giymetini

bilmez

Dag usdufide cetene

116

Gill sanlrms tikene
Gadir Mevlam sabir versin
El gizmm asgma dusub da
Gizli sevda cekene.

Gaveyi isdim filcandan
Tesbihim var mercandan117
El gizma gonul verdim
Severim candan.

Dag ustunde dumanh perde
El grzmm asgi dustrrddu beni bu derde
iki gonul bir o lunca
Eski samanmg nerde?

Hasan Behlul, kendisine yalan soylenildigini hissettigi zaman, yalaru
soyleyen kisilere soyleyebilecegi maniler de uretmistir:

Dumanmdir daglar bast
Y olda gordurn cakil dasi
Dedem bugun 90k gonusur
116

Cetene: Kendir (kenevir) tohumu.
Mercan: 1. Tropik ve ihk denizlerde yasayan, genis resifler olusturan, mercanlar simfuun ornegi
olan, krrrmzi kalker iskeletli hayvan. 2. Bu hayvanm iskeletinden elde edilen, siis esyalan yapimmda
kullarnlan madde. 3. bu maddeden yaprlmis.
117

Cefiesine firsiz dasi.

Tabagdan yedim pilavi
Bir tarafa egdim kulaln
Sen basga lafa bag
Ben diynemem bu lafi.

Terzilerde iitii var
Giz goynufida tlitii var
Bafia bu haberi getirenin (Bu yalam sovleyenin)
Gazziga layig g .. ti var.

Herkese takilmayi adet edinen Hasan Behlul'un bu manilerine de birkac
ornek:

Camhbel'dc az1g118 olur
Atimi baglamaya odundan gazig olur
Angonimin

119

elindeki cekicin sapi koparsa

G .. tine gore gazig olur

Garadag'rn lalesi
A:;;d1 giiliin goncesi

Mandalsiz pencere
Ruzgann eglencesi

Gaveyi isdim beraberinde geldi tepsisi
Talihsiz isin devam eder aksisi
Harnide G1z iyne salmaya geldi
Beraberinde daksisi

118
119

AZJ.g (Azik): Yiyecek, besin, gida.
Angoni: Torun.

Tavlaya addirn zan
Tarlaya addrm dan
Sakallan kogden kesmis
Bizim koyun muhdan

Baskalanru elestirmeyi seven Hasan Behlul kendi kendini elestirmekten de
geri kalmaz:

Arafat Dagi'nm tasi
Kabe-i Serif' dir dimyamn ortasi
Benim da cog hosuma gider

Y agda gavnlmis alina yumurtasi

Gasmmm kar kar yapanm taglidi
Tavigci tavigdan kapar biti
Kopeg dadanmis duvara cikar
Vay ag zina yandigimmm iti,

4.1.10.2 MUSTAFA GOK(:EOGLU

1942 yihnda

(1942 - ):

Gonyeli' de dunyaya

gelen Mustafa

Gokceoglu,

evlenmis

aynlrms ve eski esiyle yeniden evlenmistir. Esiyle iki kez evlenmis olan Mustafa
Gokceoglu'nun

iki cocugu olmustur. Ancak Mustafa Gokceoglu'riun

cglu, daha

kucuk yasta iken bir kaza sonucu hayatnu kaybetmistir.

Mustafa Gokceoglu 1955 yilmda ilkokulu, ardmdan 1961 yilmda ise liseyi
bitirdi. Maddi problemler nedeni ile liseden soma okula bir sure ara vermek zorunda
kaldi. Bu donemde insaat isciligi ve santral memurlugu yapti. 1963 yilmda Kibns
Cumhuriyeti'nin

yikilmasiyla

1967 yilma kadar mucahitlik

gorevinde

bulundu.

Bunun ardindan istanbul Egitim Enstitusu, Fen ve Tabiat Bilimleri Bolumu'nde
Turkiye Cumhuriyeti'nden

saglanan bursla egitim gordu. Ada'ya dondukten sonra

bir sure issiz kaldi. iki yil ilkokul ogretmenligi yaptiktan sonra yeniden issiz kaldi ve
yine

insaatlarda

cahsti,

Bu

sirada

ogretmenlik

icin

basvurdugu

Turkiye

Cumhuriyeti' nd.en olumlu yamt g,eldi ve l 972 - l 97 4 y71llan arasmda Tfukije' de
Gemerek ve Sivas Liselerinde, lise ogretmenligi yapti. 15 Temmuz 1974'te tatil icin
Kibns'ta

bulundugu

sirada Rumlar'm

darbe

gerceklestirmesi

sonucu

askerlik

gorevine geri dondu, 20 Temmuz Bans Harekati sirasmda kardesi Huseyin Omer
sehit dusunce, babasi Turkiye'ye

donmesine

izin vermedi. Gecimini

saglamak

amacryla bir inek ciftligi kurdu, am.a ciftligin kisa surede iflas etmesi sonucu yeniden
ogretmenlige

dondu.

1976

yilmda

Gonendere

Ortaokulu'nda,

1978'de

de

Lefkosa'daki Sehit Huseyin Ruso Ortaokulu'na ardmdan da Bayraktar Ortaokulu'na
atandi. Fen Bilgisi ve Matematik ogretmenligi yapan Gokceoglu, devletten emekli
olduktan soma Y akin Dogu Universitesi
Edebiyati Bolumu'nde

Fen - Edebiyat Fakiiltesi Ti.irk Dili ve

Kibns Turk Halk Edebiyati dersleri vermeye basladi ve

bugun halen bu gorevi yurutmektedir.

Halen Kibns Ti.irk Halkbilimi

uzerine derleme ve arasurma cahsmalanm

surduren Gokceoglu, bu cahsmalanm hem yayrmlarms, hem de bilimsel toplannlarda
sunmustur. Uluslararasi etkinliklerde

de illkemizi tamtmisnr. Bir donem Yazarlar

Birligi'nin baskanhgrrn yapmasi yanmda Kibnsh Turk yazarlann orgutlenmesinde de
etkili olmustur. Arasnrmaci yazanmizm yayimlanrrus kitaplan sunlardir:

1. Dulun Oglu (Oykuler), Lefkosa, 1985.
2. Tezler ve Sozler=- I (Halkbilim Arastirmalan), Lefkosa, 1988.
3. Tezler ve Sozler+ II (Halkbilim Arastirmalan), Lefkosa, 1991.
4. Kibns Turk Atasozleri ve Deyimler Sozlugu, istanbul, 1991.
5. Tezler ve Sozler - III, Lefkosa, 1992.
6. Aynali'nm Okudugu Siirler (Halk Destanlan), Lefkosa, 1992.
7. Su Adamiz Dedigimiz (Destan Denemesi), Gazi Magusa, 1995.

8. Kibns Halk Fikralan (Genisletilmis II. Baski), istanbul, 1996.
9. Bir Varrms I iki Yokmus (Masallar), Lefkosa, 1996.
10. Kibns

Turk Atasozleri

Istanbul, 1997.

ve Deyirnler

Sozltigil (Genisletilmis

III. Baski),

11. Cihan Sah (Cocuk Masah), Lefkosa, 1997.
12. Kibns

Turk

Halkbilimi

-

Bilmece

Bulmaca

Ltigaz120

Muamma

-

Bilmecelerimiz, Lefkosa, 1998.
13. Bilmecelerimiz, Lefkosa, 1999.
14. Hikayelerimiz Tekerlemelerimiz,

Lefkosa, 1999.

15. Bildiriler I Panel Notlan, Lefkosa, 2000.
16. Masal Agaci, Lefkosa, 2001.
17. Telefonun Ucundaki Sevda Sozleri, Lefkosa, 2001.
18. Manilerimiz, Lefkosa, 2002.
19. Ikilemeler ve Yansima Sesleri Sozliigii, Lefkosa, 2004.
20. Efsanelerimiz.Lefkosa,

2004.

21. Masal Cografyarmz+ I, He Babam De Babam, Lefkosa, 2005.
22. Masal Cografyamiz - II, Ay Oglum Ayan Oglum, Lefkosa, 2005.

4.1.10.3 PROF. DR. HUSEYiN GOK<;EKU~ (1960 - ):
Aslen Gonyelili olan Huseyin Gokcekus, 23 Arahk 1960 tarihinde dunyaya
gelmistir. Evli ve iki cocuk babasidir. 0 donemde hemen her Gonyelilinin yaptigi
gibi Huseyin Gokcekus da ilkokul egitimini Gonyeli Ilkokulu'nda

tamamlarmstir.

Ortaokul ve lise egitimini ise, Lefkosa' da tamamladi.

1978 - 1982 yillan arasmda Ankara Universitesi, Fen Fakliltesi'nde Jeoloji':"
Muhendisligi

Bolurnu'nde

lisans programma

basladi. Huseyin Gokcekus,

yihnda bu programi tamamlayarak, yine ayru bolumde Hidrojeoloji
lisans

yapti.

Ayru

Universitesi'nde

zamanda

1983

1990 yilma kadar,

yrlmdan
Jeoloji

itibaren

Muhendisligi

122

Orta

1982

uzerine yuksek
Dogu

Teknik

Bolumu'nde

Yuksek

Muhendis ilnvaru ile arastirma gorevlisi olarak gorev yapti. 1984 yilmda Ankara
Universitesi,

120

Fen

Fakultesi,

Jeoloji

Muhendisligi

Bolumu'nde

yuksek

Lngaz: Bilmece, bulmaca, yarultmaca.
Jeoloji: Yer bilimi.
122
Hidrojeoloji: Yer alti sulannm arastmlmasim ve elde edilmesini inceleyen yer bilimi kolu.

121

lisans

programmi tamamladiktan
Muhendisligi

sonra, Orta Dogu Teknik Universitesi (ODTU), Jeoloji

Bolumu, Fen Bilimleri

Enstitusu'nde

Hidrojeoloji

uzerine yaptigi

cahsmasryla 1990 yilmda Doktor unvamni aldi. Bumm ardmdan 1991 yilina kadar da
Doktor unvam ile Arastirma Gorevlisi olarak gorev yapti. 1992 yilmda ise, Y akm
Dogu Universitesi, Insaat Muhendisligi Bolumu'nde Yardimci Docent Doktor tmvaru
ile Ogretim -Oyeligi gorevini ustlendi.

1994 yihrun 28 Ekim tarihinde Docentlik

unvarum alan Gokcekus; 2001 yilmm 3 Aralik tarihinde ise, Profesorluk unvaruru
Y akm Dogu Universitesi'nde

(YDU) aldt. Halen Yakm Dogu Universitesi, Insaat

Muhendisligi Bolumu'nde hem Ogretim Uyesi, hem de Bolum Baskarn olarak gorev
yapan Huseyin Gokcekus, aym zamanda da Rektor Yardimctsr'dir.

Huseyin
sempozyum

124

Gokcekus,

ulusal

ve

uluslararasi

bircok

bilimsel

kongre123,

ve seminer125 duzenledigi gibi, ulusal ve uluslararasi bircok bilimsel

toplanti, konferanslara126 katilrms; ve bu kanhmlannda, bazen Y akin Dogu
Universitesi'ni

bazen de Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'ni

temsil etmistir. Aynca

yurt icinde ve yurt dismda atolye cahsmalanna; bunun dismda, uluslararasi ve yurtici
projelere katilrmstir. Bircok makaleye ve kitaba da imza atan Huseyin Gokcekus'un
yaymlanan kitaplan sunlardir;

1. Gokc;eku~, H., 1998, (Editor). Proceedings of the International Conference
on Water Problems in the Mediterranean Countries, WPMC 97, Vols. 1 and
2, Educational Foundation of Near East University, NEU - Lefkosa, TRNC.

2. Yilmazer,

i.,

Yrlmazer,

0., Ozkok, D., Gokc;eku~, H., 1999.

Jeoteknik

Tasanma Giri~, Yilmazer Egitim ve Miihendislik, Ankara.

123
Kongre: 1. Cesitli ulkelerden yoneticilerin, elcilerin, delegelerin katilmasryla yapilan toplanti, 2.
Bir kurulusun, temel sorunlan konusmak uzere belli surelerle yapt1g1 genel toplanti, kurultay.
124
Sempozyum: Belli bir konuda diizenlenen oturum veya seminer, bilgi soleni.
125
Seminer: 1. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler uzerinde tartismak amaciyla birkac
yetk:ilinin yonetimi altmda diizenlenen toplanti. 2. Universitelerde ve ynksek okullarda ogretim
tiyesinin yonetimi altmda ogrencilerin yaptiklan arastirmalarla ilgili rapor hazirlama, tartisma
biciminde yonetilen grup cahsmasi, toplu cahsma,
126
Konferans: 1. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi bir konuda bilgi vermek icin yapilan
konusma. 2. Milletler arast bir sorunun cozulmesi icin yapilan toplanti.

3. Gokc;eku§,H., 1999, (Editor). KKTC 4. Be~ Yilhk Kalkmma Plam Su Ozel
ihtisas Komisyonu Raporu, KKTC Icisleri ve Koyisleri Bakanhgi, Lefkosa
KKTC.

4. Gokc;eku§,H., 2000, (Editor). Proceedings of the International Conference
on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region EHRMR 99,
Vols. 1 and 2, Educational

Foundation of Near East University, NEU -

P.O.Box 670 Lefkosa, TRNC.

5. Gokc;eku~,H., 2002, (Editor). Proceedings of the International Conference
on European Environmental Policy and the Case of Cyprus Mines, Near East
University, Lefkosa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

6. Gokc;eku~,H., 2002, (Editor). Kibns'rn Dunu Bugunu ve Gelecege Iliskin
Vizyonu Konulu Uluslararasi

Sempozyum

Bildiri Kitabi, KDGBV 2001,

Yakm Dogu Universitesi Egitim V akfi, Yakm Dogu Universitesi, Lefkosa,
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti.

7. Gokc;eku~,H., 2002, (Editor). Proceedings of the International Symposium
on The Cyprus Issue Past, Present and the Vision for the Future, CI PP VF
2001 Educational Foundation of Near East University, Near East University.
Lefkosa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

8. Gokc;eku~,H., 2002, Guzelyurt Ilcesi'nin KKTC Acismdan Onemi "Toprak
ve Su", GTS 2002, Yakm Dogu Universitesi Egitim Vakfi, Yakm Dogu
Universitesi, Lefkosa, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti.

9. Gokc;eku~,H., ve Arkan, I. 2003 (Editdrler), "21. Yuzyilda Nas1l Bir Orta
Ogretim ve Egitim, Yakm Dogu Koleji

10. Y1l Etkinlikleri

- Egitim

Panelleri", Bildiri Kitab1 YNBOE 2003, Yakm Dogu Universitesi Egitim
V akfi, Y akm Dogu Universitesi, Lefkosa - KKTC.

10. Gok~eku~, H,. Sozen, S., and Orban, D., (Guest Editors). Selected Papers
Presented in the International Conference on Environmental Problems of the
Mediterranean

Region April 12 - 15, 2002, Special Issue of Journal of

Environmental Sciences and Health, Part A, Toxic I Hazardous Substances &
Environmental Engineering, Volume A38, Number 8. MARCEL DEKKER,
INC. New York Basel.

11. Gok~eku~, H., 2003 (Editor). Proceedings of the International Conference
on Environmental Problems of the Mediterranean Region, EPMR - 2002,
Vols 1, 2 and 3, Education Foundation of Near East University, Near East
University, Lefkosa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

4.1.10.4 YILMAZ BEHLUL (1959- ):
1959 dogumlu olan Yilmaz Behlul, Hasan Behlul'un torunudur. Evli ve il9
erkek cocuk sahibidir. Yilmaz Behli.il de tipki dedesi Hasan Behlul gibi cesitli islerde
cahsrmstir. ilkokulu bitirdikten sonra is hayatma atilan Yilmaz Behlul, demircilik ve
aluminyumculuk yapmistir, Aynca futbolcu olan Yilmaz Behlul, futbol hayatma son
verdikten sonra uzun yillar hakemlik de yaprmstir.

Yilmaz Behlul'un dedesinden farkh bir ozelligi dedesi gibi mani soylemek
yerine siir yazmasidir. Siirlerini yazarken kafiyeye dikkat etmektedir. Yilmaz Behltil
siirlerini kaleme ahrken konu aynrm yapmaz ve anlatmak istediklerini, duygulanm,
dusuncelerini siirlerle anlatir.

Yilmaz Behlul'un

"Sehidim"

adh siirinin ilk dortlugu, Gonyeli Camii'nin

yanmda bulunan Gonyeli Sehitler Anrtr'nda yazihdir. Yilmaz Behliil'iln siirlerine bir
kac ornek:

Sehidim

Vatan ugrunda akittm kamm
Toprak icin feda ettin camm
Sehit olup kurtardm vatamrn
Carunla aldm nammi sehidim.

Devraldik elinden silahi
Emanet ettin bize topragi
Gonderden indirmedik bayragi
Suktirler olsun sana sehidim.

Sehitsiz toprak olmaz
Topraksiz vatan olmaz
Irkmnz bayraksiz olmaz
Marsmuz istiklal' dir sehidim.
Yilmaz Behlul'un kaleme aldigi bir diger siiri de Ogretmenin1'dir. Ilkokul
bittikten yillar sonra ilkokul ogretmeni icin yazdigi siirinden bir bolum:

Ogretmenim
Cocuktuk heni.iz bilmezdik alfabeyi
Sabir ve sevkatle ogrettin bizlere harfleri
Senden ogrendik sevgi ve sevkati
Gey de olsa tesekkur ederiz sana ogretmenim.

Hepimiz birer fidandik yillar once elinde
Hayat verip yeserttin bilgi ve becerinle
Bugun birer agac olduk senin sayende
Sana borcumuz bitmez sevgili ogretmenim.

USL

Hala ammsanz 'gilnaydm cocuklar' diyen sesini
Yillarca cahsip aktardm bize bilgini
Umanz bu agaclar vermistir meyvesini
En kutsal gorev senindir ogretmenim.

Kimine ana oldun baba oldun kimine de arkadas
Bazen sevindin bazen eksik olmadi gozunde yas
Egitmekle gorevlisin ugras babam ugras
Sizleri sevmekten bikmayiz ogretmenim.

Sabrrla ugrasip sevgiyle oksadm
Binlerce cocuga kucak acip sanldm
Bilgini bikmadan usanmadan aktardm
Sizleri kutlar saygiyla ananz ogretmenim.

Ben Bu Giinleri Seninle Y asarnn

Sevginle duslerde yasanm,
Acryorum kendime, askmla yananm,
Teselliyi siirler sarkilarda aranm;
Ben bu gi.inleriseninle yasanm.

Yanar yuregim icimdesin,
Bitsin diye hasretin,
Hep yollanm gozlerim;
Ben bu gi.inleriseninle yasanm.

Sen bahanmda cicegimsin,
His; bitmedi icimde hasretin,
Nasil olsa gelmeyeceksin;
Ben bu gi.inleriseninle yasanm.

4.1.11 BATIL iNANI~LAR:

Batil inancm sozluk anlanu, "dcga ustu olaylara, gizli ve akil d1~1 guclere,
kehanetlere asm derecede bagh bos inane" (Parlatir; 1998; 245) seklinde
aciklanmaktadir. Batil inanclann kaynaklan bilimsel temele dayanrnadrgi gibi, dini
temele de dayanmamaktadir. Kaynaklan kesin olarak saptanamanus olan batil
inanclar, cogunlukla din, ekonomik yasam, toplumsal iliskiler ve cesitli doga
deneyimleri sonucu ortaya cikrmstirlar.
Inane, bilginin bittigi yerde baslar, Bilmedigini hayal eden ve hayalinde
yarattiklanna da inanan insanoglu, bilgi ile aciklayamadigrru hayal gucu ile
aciklarmstrr. Gizli gucler hayal etmis ve bu gizli guclerden yardim beklemistir.
Bugun Gonyeli' de de halk arasmda gecerliligini surduren bir 90k inams
bulmak mumkundur. Bu inamslann

buyuk bir bolumuyle Anadolu'da

da

karsilasilmakta ve bu inanclar arasmda Eski Tiirkler'in Saman inarusmdan izler
tasryanlanna da rastlamlmaktadir. Atesin kutsalligi, demirin koruyucu gucune
inanma Samanizm' den gunumuze kadar gelmeyi basaran inanclardan sadece
birkacidir,

Derleme Tarihi: 28. 02. 2004
Kaynak Ki~i:Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.
Aksam otururken birisi ayaklanm sallarsa, alacakhlann kapiya dizilecegine
inamhr.
Askere giden bir kisinin arkasmdan aglamayi iyi tutmazlar. Askerin
arkasmdan aglamrsa, asker ocagmda basma kotu seylerin gelecegine inamhr.

Atesle oynayan cocugun yatagina iseyecegine inamlir.

Ay yeni dogdugu zaman, asagidaki Dua'nm okunmasmm sevap olduguna
inamhr:
"Ay1 gordum Allah
Amentu billah

Aylarm sana mubarek
Ya Resulallah"
Ayaginm alti kasman kisinin gezmeye gidecegine inaruhr.

Bir hayvan kesilecegi zaman, hayvam kesecek olan kisi onu acirsa, o
hayvarnn kolay kolay olmeyecegine, 90k fazla can cekisecegine inamhr.
Bir kisi ayakta yemek yerse, yedigi yemegin yansmi seytanlann yedigine
inamhr.
Bir kisi dikis dikecegi zaman, iynenin ipligini bir baskasi dugumlerse, o iki
kisinin ahirette bulusmayacagma inamhr.
Bir kisi pilav yedikten sonra tabagmda pmnc tanesi birakirsa, ileride
evlenecegi kisinin yuziinde, tabakta birakugi pirinc tanesi kadar sivilce olacagma

inamhr.
Bir kisiye her ne sebeple olursa olsun lakap takrnanm gunah olduguna
inamhr.
Bir kisiyi hickmk tuttugu zaman, o kisiye bir yalan soylenir. Hickmk tutan
kisi, gercekten yalana inamrsa hickmgmm gececegine inamlir. Aynca hickmk tutan
kisi, su ictigi zaman da hickingmm gececegine inaruhr.

Bir yerde esikten gecerken, sag ayakla ve Besmele cekilerek iceriye girilirse,
orada yapilacak olan isin yolunda gidecegine inamhr.

Bumu acisan kisinin aglayacagina inamhr.

Buyuklerin yamnda veya yemek yerken ayak ayak uzerine atilmaz. Bunu
buyuklere veya ekmege karsi saygisizhk olduguna inamhr.

Cuma

gunu konusmadan

icilen

kahvenin

falma bakildrgmda,

o falm

gerceklesecegine inamhr.

Cocuk ne zarnan kendi ayak parmaklanm

ismrsa, o zarnan cocugun bir

tulum127 sutu ictigine inamhr.

Elbise provasr yapihrken, igne elbise sahibine batarsa, elbisenin guzel
olacagma inamhr.
Elden ele break verilirse, o iki kisi arasmda kavga cikacagma inamhr.

Elden ele sabun verilirse, sabun ahs verisinde bulunan kisilerin aralarmda
sogukluk olacagma inamhr.
Ellerini baglayip oturan kisinin, kismetini bagladigma inaruhr.

Evi ustunkoru supuren bir gene kizm, evlendigi zarnan esinin kel olacagma
inamhr.
Evin girisine asilan nalm, eve ugur getirecegine inamlrr.
C;

t27 Tulum: Bazi yiyecek ve icecekler icin koruyucu kap olarak kullamlan, onu yanlmadan biitiin
olarak ynzulmus hayvan derisi.

Gem; bir kiz "of' cekerse, "of anam of Allah alsm canmu da kurtulayim"
derse, "koca ister" denilir.

Gunes

batacagi

zaman,

etraf

kizillamrsa,

birkac

yil icerisinde

savas

cikacagma inaruhr.

Hasta

birinden

veya

herhangi

bir

yerinde

ozuru

bulunan

birisinden

bahsederken "olciim olmasm" denir. Boylece bahsedilen sorunun soyleyen kiside
olmayacagma inamhr.

Herhangi bir konudan bahsederken, o konuda goze veya nazara ugramamak
amacryla tahtaya vurulur ve kulak memesi cekilir, boylece o konuda nazardan
korunulacagma inaruhr.

iki kisi bir anda aym seyi soylerse, bu iki kisiden hangisi once kimuzi renkli
bir sey tutarsa o kisinin, muradma erecegine inamlrr.
·
Insaru
kabus basnrdigi

128

zaman Besmele cekerse, kabus bastirmasmdan

kurtulacagma, kendisini bastiran golgenin basmda sapka varsa ve o kisi bu sapkayi
alabilirse, o kisinin zengin olacagma inamhr.

insanm goztl seyirirse; o kisi tlztilur veya sevinir. Bazi insanlar sag gozu
seyirdigi zaman sevinir, bazi insanlar ise sol gozu seyirdigi zaman sevinir.

Kabagi sevmeyip yemeyen kisinin esinin cirkin olacagina inaruhr.

Kadm duz deyince, adamm g .. u 'ciz' dermis,

Kara kedinin ve baykusun ugursuzluk getirdigine inamlir.
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Kabus Bastirmasi: l. Karabasan, sikmtilr ve korkulu dti~. 2. Bir kimseninicinde bulundugu
karmakansik, sikmnh ruh durumu.

Kotu hastahga yakalanan birisini, baska bir kisiye benzetirken benzetilen kisi
de aym hastahga yakalanmasm diye "benzetmek gibi olmasm" denir.

Kulaklan cmlayan kisinin birisi tarafmdan aruldigma inaruhr.

Misafir susar ve o evden su icmeden cikarsa, o evden gelin cikacagmda
gelinin ceyizinin evden eksik cikacagma inamhr.

Misafirin ardmdan ocak tasi atilirsa veya ev supurulurse, o kisinin bir daha o
eve gelmeyecegine inarnhr.

Pisirilen yemegin kokusunun, gogun yedi kat uzerine ve yerin yedi kat altina
ulasugma inamhr.

Sabahleyin evden sag ayakla ve Besmele cekilerek cikihrsa; o gun her isin
yolunda gidecegine ve aksam kazasiz belasiz eve donulecegine inamhr.

Sag eli kasman kisinin para alacagma,

sol eli kasman kisinin ise para

verecegine inamhr,

San kannca olu yer, kara karmca ise yemez. Ingilizler ve Rumlar domuz eti
yer, Turkler ise yemez. Bu yuzden san karmcanm Ingiliz kanncasi olduguna, kara
kanncarnn ise, Turk kanncasi olduguna inamlir.

Sela vakti ev isiyapmamn,

ozellikle ev supurmenin gunah olduguna inaruhr.

S1rt1 kasman kisinin, dayak yiyecegine inaruhr.

Sofrada ekmek kesen kisinin omrunun kisa olacagma inaruhr.

Sasilacak kadar cok gorulen, begenilen sey icin tahtaya vurulup kulak cekilir
ve "Masallah" denir.

Ugursuz olduguna inamlan kisilerin ugursuzlugunun, yamna gittigi kisiyi de
etkileyecegine, o kisiye bulasacagma inamhr ve boy le kisiler icin "suru
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yaramaz"

denir.

Uzun yolculuga cikan bir kisi ardmdan "sular gibi gitsin, sular gibi gelsin"
denilerek su dokulur.

Zeytin daliyla tiitiinmeyle, nazann yani goz tutmasmm onlenecegine ve goz
hasetin cikacagma inamhr.

Derleme Tarihi: 28. 02. 2004
Kaynak Kisi: Omer Uner Coban
Dogum Tarihi: 1953 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.
Annenin

cocuguna

ettigi

bedduanm

tutmadigma,

ancak

babamn

ettigi

bedduamn tuttuguna inamhr.

A vci ava gidecegi zaman, bir baskasi avcimn arkasmdan kans verip donup
bakmadan gider ve "Avifi ganm (kanh) olsun" derse, avcmm avda basanh olacagma
inaruhr.

Bir kisiye gunahsiz yere beddua edilirse, o bedduanm bedduayi eden kisiye
donecegine inamhr.

Insaat temeline yeni baslamrken maddi gucune gore horoz ya da davar kurban
olarak kesilmezse,

kurbandan

akacagina inamhr.

tz9 Sur: Ugur, aim yazrsi, talih.

akitilmasi

gereken

kamn

insaat

cahsanlanndan

Kara yilanm evin koruyucusu ve uguru olduguna ve insana zarar vermedikce
oldurulmesinin dogru olmadigma inamhr.

Kurban kesildigi zaman, kesilen kurban etinin yedi kapiya dagmlmasmm
sevap olduguna inamlir. Aynca,

adak kurbam kestiren kisinin, kestirdigi kurban

etinden yemesinin gunah olduguna; Kurban Bayramr'nda kestirilen kurban etinin,
kestiren kisi tarafmdan da yenmesinin sevap olduguna inamlir.

"Sali sallamr" dusuncesiyle, Sah gi.in yeni bir ise baslanmadigi gibi; yapilan
is de Sali'ya birakilmaz. Aynca, Sah gunleri evde camasir yikanmadigi gibi, agir ev
isleri de yapilmaz.

T encereden yemek yeyen bir kisinin dugtmunde yagmur yagacagma inamhr.

Yilanm insam gordilgil zaman yedi damla kan akrttigma, insanm yilam
gordiigil zaman da, bir damla kan akittigma; yani yilanm insandan, insamn yilandan
korktugundan daha 90k korktuguna inamhr.

Derleme Tarihi: 28. 02. 2004
Kaynak Kisi: Sevinc Ozenti.irk
Dogum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu.

Aym isimli iki kisi arasmda

durularak tutulan dilegin gerceklesecegine

Bir sey kirk kez tekrarlandigi

takdirde, tekrarlanan seyin gerceklesecegine

inamhr.

inamhr. Oyle ki; akilh bir adama kirk gun deli denirse, adamm kirk birinci deli
olacagma inaruhr.

Bumburiya'<" eve girerse, o eve misafir gelecegine inaruhr.

Degum gununde mumlan bir seferde sondurenin dileginin gerceklesecegine
inarulrr.

Ezan vak:ti, is yapmamn

ve ayak ayak ustune atmanm gunah olduguna

inaruhr.

iki eliyle cenesini

avuclan arasina

alan kisinin,

anne veya babasmm

olumunun yakin olduguna inamhr.

Kediyi bilincli veya bilincsiz

olarak oldurenin, yedi yil ugursuzluklarla

savasmak zorunda kalacagma inamhr.

Kirlangicm yuvasiru bozamn, kendi evinin de bozulacagina inarulir.

Renkli gozlu insanlann gozunun tuttuguna inaruhr.

Sactan bir tel veya bir tutam gozun enune duserse, o gun misafir gelecegine
inamhr.

Yilbasinda golifa yapilarak evde yendigi gibi komsulara da gonderilir. Golifa
ne kadar 90k komsuya gonderilirse, o yilm o kadar bereketli gececegine inamlir.

Derleme Tarihi: 12. 03. 2004
Kaynak Ki~i: Mi.ibeccel Coban
Dogum Tarihi: 1953 -

Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu.
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Bumburiya: Misafir Bocegi.

Ayna kinhrsa, aynayi bran kisinin, kmlan parcalann yedi kati yil kadar evde
kalacagma inarnhr.

Bir kisinin kiyafeti

sirtiye
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baglamrsa,

o kisinin sismanlayacagma

ve

hayatmm silinti olacagma yani hayir etmeyecegine inamhr.

Gece

disan

hamur

mayasi

verdigine; yumurta verilirse,

verilirse,

kavgaya

mayayi

verenin

kendi

kismetini

sebep olduguna, ancak yumurtaya

komur

surulerek verilirse bunun engellenebilecegine inamhr.

Gece

ishk

calan

kisinin

seytanlan

cagirdigma

ve basma

seytanlann

ususecegine inamhr.

Gece tirnak kesilmesinin

gunah olduguna, Cuma gunu Sela vakti tirnak

kesilmesinin ise, sevap olduguna inamhr.

Hurma agacimn ilk meyvesini,

sahibinin torunu oldugu zaman verdigine

inamhr.

is; camasmru ters giyen kisinin, nazardan uzak olacagma inaruhr.

iki ayakkabi biribiri tizerine gelirse, sahibinin evinden cenaze cikacagma
inamhr.

Kucuk bir cocugun basiru havaya kaldirarak aglamasina 'uluma'

denildigi

gibi, uluyan cocugun da babasuun olurriunu haber verdigine inamhr.

Makasin agzi acik kahrsa veya birisi anahtar sallarsa, ev halki arasmda kavga
cikacagma inamhr.
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Sirti: Koy fmmm silmede kullamlan, uzerine bez baglanan uzun degnek.

Satter yaptigi ilk satism parasmm

yere atilmasuu

ister. Cunku o gun

toplanacak olan paranm, yere anlan para sayesinde bereketini topraktan alacagma ve
bu sayede bol kazanc saglanacagma inamhr.

Ters donen ayak:kabmm sahibine beddua edilecegine inamhr.

Turfanda
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Y emeklik

bir meyve ilk kez yenecegi zaman "sifa niyetine" denir ve yenir.

ayiklarken

yere

dusurulurse,

o yemekten

bir misafirin

de

yiyecegine inamhr.

Y eni meyve vermeye baslayan bir agacm ilk meyvesini, cok cocuklu birisinin
yemesirun, agaca ugur getirdigine ve agacm meyvesinin her zaman bol olacagma
inamhr.

Yuruyen bir cocuk evin icinde emeklerse, o eve misafir gelecegine inarulir.

Derleme Tarihi: 07.06.2005
Kaynak Kisi; Semahat Coban
Dogum Tarihi: 1951 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: ilkokul Mezunu.

Yeni alman ic camasm,

elbise, ayakkabi, terlik v.s. ilk kez Cuma gunu

giyilirse, bunun ahirette sorgusunun olmayacagma inaruhr.
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Turfanda: Mevsimin basmda ilk yetisen (meyve, sebze).

1

7 -.J

Derleme Tarihi: 17. 01. 2003
Kaynak Kisi: Cevdet Demirel
Dogum Tarihi: 1930 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: 1.5 yil gece mektebine gitti.
Agustos

ayi icerisinde

derelerde

su olursa (catlak su), o yilin yagmur

bakimmdan kesat gidecegine inamhr.

Agustos aymda dumanh 9ig varsa, yuz ellinci gun 90k soguk olur.

Agustos aymda dumanh ve sulu 9ig varsa, yuz ellinci gun yagmur yagacagina
inamhr.

Denizin gurlemesi yagmurun habercisidir.

Erkek keklik, farkli otusuyle yagmurun gelecegini bildirir.

Horoz vakitsiz oterse yagmur gelir.

Kargalar kafile halinde alcaktan ucarsa yagmur olacagma inamlir.

Koyurt, yagmur yagacagi zaman oldugu yerden aynlmaz.

Uzun sure yagmur yagarsa, kara sacm disan atrlmasiyla yagmurun duracagma
inamhr.

Y az aymda, 9ig olmazsa kism yagmursuz gececegine inamlir; eger kis 9igli
gecerse, bol yagmur olur.

Y az gunu sabahm erken saatinde 9ig varsa, o gun 90k steak olur.
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Y azin, kuru sis varsa ve hava gurlerse, kar yagacagina inaruhr.
Zikkim bitkisi gur olursa, ertesi yil yagmurun bol olacagina inanihr.

4.1.12 GONYELi MUTFAGI:

Bir evin en onemli bolumlerinden biri mutfak, mutfaktaki en onemli islerden
biri de muhakkak ki yemektir. Gunumuzde yemekler, modern mutfaklann modern
ocaklannda ve fmnlannda

pisirilirken;

gecrniste cogunlukla arka bahceye kurulan

ocaklarda veya hemen her evin bahcesinde bulunan ekmek firmlannda pisiriliyordu,

Gecmiste mutfagm tiim isleri kadmlara ait oldugundan ocagi hazirlamak da
yine ev kadmmm goreviydi. Ocak taslanru tencereyi sigacak sekilde siralayan kadm,
taslann arasma odunlan da dizip atese verirdi. Eski donemin ev kadrm yemegini bu
zorlu kosullar altmda, gununun buyuk bir bolumunu ocak basmda gecirerek pisirirdi.
Oysa gunumuz kadimnm yapmasi gereken, yernegi hazirlayip fmna vermek ya da
ocagm tizerine koymak, sonra da ocagin veya fmnm saatini ayarlayarak arada bir
kanstirarak yemegin pismesini beklemek:tir. insanlar bugun ekmegini, yogurdunu,
stitiinti, hellimini,

tarhanasim

gecmiste kadmlanrmz,

istedigi vakitte marketten

alabilmektedirler.

yemek pisirmek dismda, tiim bu yiyecekleri

Oysa

de bahceye

kurduklan ocaklarda yapmak zorundaydilar.

Eski donemlerde
bireylerinin

Gonyeli Koyu'nde

evde ve sofrada

olmasim

aileler, sofraya otururken

isterlerdi.

Aynca

Gonyeliiiler,

tiim aile
aksam

yerneginden en gee bes bucuk - alti gibi kalkarlardi. Bu gelenek bazi evlerde halen
surdurulmektedir.

II. Dunya Savasi sonuna kadar, ice donuk bir yasarn tarzmm gerektirdigi gibi
yasayan Gonyeli halki, Anadolu'dan

getirdigi kabaklan disanya vermemistir, baska

koylerde yapilan farkli yemekleri benimsememistir.

Fasulye bu yerneklere en iyi

orneklerden bir tanesidir. II. Dunya 'Savasi sonrasmda disanya acilmaya baslayan

,,

Gonyeli insam, bu doneme kadar ozellikle dogada yetisen cmnara, gazagayi, gomec,
hostes, gafgant, ispanah, kadm kasigi, mor gobekli, semiz otu, agrelli ve lapsana ile
yapilan ot yemekleri yanmda; hamur yemekleri ile beslenme ihtiyacim gidermistir.
II. Dunya Savasr'nm

ardmdan,

drsanya

acilmaya baslayan

Gonyelililer,

baska

koylerde pisirilen yemekleri ogrenmeye ve yemeye basladiklan gibi, baska ulkelerin
yemeklerine de ilgi duymaya baslarmslardir.

Orne gin mulihiya, bulgur koftesi bu

yemekler arasmda iken; ~ammali ve samisi de tathlar icin en guzel ornekleri teskil
ederler. Bu farkh tatlar, Kibns Turk mutfagma Arap mutfagmdan gecmis yemek ve
tath cesitleridir. Gonyelililer disa acilmaya basladiktan sonra bu farkh yemekleri •
tatrmslar,

onlan

mutfaklanna

bitkilerden

yaptiklan

yiyecekler

Gonyeli insamnm

ve sofralanna

yemeklerinden

koymuslar,

de vazgecmemislerdir.

ama dogada

yetisen

Oyle ki tum

bu

sofrasmi susleyen bashca yemekler arasindadirlar.

Y emeklerin yanmda, sofrada eksik edilmeyen bir diger yiyecek ise, tabii ki tursudur.
Bugun akla gelebilecek hemen her tur sebze ile tursu yapiiabildigi gibi bu tursuian
marketlerde hazir olarak bulmak da mumkundur. Hatta bu tursular arasma ahtapot,
yumurta, bildircm ve daha cogalulabilecek

bircok hayvansal tursu da eklenmis

durumdadir. Ancak eski donemlerde tursular sadece belirli yiyeceklerle yapihyordu.

Sabah kahvaltisr olarak corba dismdaki en onemli kahvalt1hklardan bir tanesi
de hie; kuskusuz ki receldir, Ailesinin
beslenmesini

saglayabilmek

amaciyla,

ve kendisinin
ekmegine

en iyi sekilde ve saghkh

surup kahvalttsim

yapabilecegi

recelini kendisi hazirlayan Gonyeli kadiru, gecmiste oldugu gibi gunumuzde de evine
gelen misafirine ikram etmek icin macununu da kendisi yapmrstir. Bunun dismda
kahvenin ardmdan ikram edebilmek icin meyve suyunu, lirnonatasuu da kendisi
hazirlarmsur.

4.1.12.1 <;ORBALARIMIZ:

Derleme Tarihi: 24. 08. 2005
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Mercimek Corbasu

Kirmizi mercimek, az miktarda pirinc ve ~ehirge133 ile yapilan bir corba
cesididir. Sehirge ile rendelenmis sogan, az miktardaki aycicek yagmda kizartilir ve
icine su dokulur. Su iyice kaynadiktan sonra, pirinc ve mercimek de suya katihr. Bir
sure de bu sekilde kaynatilan corbaya tuz, tavuk suyu ve bol miktarda limon da
eklenir. Bir kaynatihp sondurulur.

Pirine Corbasi:
Pirincler ayiklarup yikanarak, sisinceye kadar kaynatihrlar. Daha sonra icine
tuz, margarin ve tavuk suyu kanstmhr. On dakika daha kaynatihp sondurulur.

Sebze Corbasi:

Yapilacagi rnevsime gore icme konacak sebze cesitleri de degisebilen
corba cesididir.

Pirinc kaynatildiktan

bir

sonra aycicek yagi konup, kucuk kucuk

dogranrms patatesler, ince kryilrms kereviz, maydonoz, domates, havuc da eklenerek
bir arada kaynatihrlar.

Icine tuzu, tavuk suyu ve lirnonu da katildiktan sonra bes

dakika kadar daha kaynatihp sondurulur.
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Sehirge: Sehriye.

Sehirge Corbasu

Sehirge, aycicek yaginda kizartildiktan sonra suyu dokulup, tuzu, tavuk suyu
konur ve kaynamaya birakihr.

Corba kaynayrp pistikten sonra, icine limonu da

konup, bes dakika daha kaynatihp ocak sondurulur.

Tarhana Corbasr:
Tarhana

corbasmm

yapilabilmesi

icin ilk once tarhananm

hazirlamast

gerekmektedir. Tarhanayi hazirlamak icin de oncelikle bugdaym yikanarak, gtmeste
kurutulmasi ve ardmdan da ogiitiilmesi gerekir. Bugday degirmende ogiitiilerek eve
getirilince, icine bir olcu tarhanaya, iki olcu gelecek sekilde hafif eksili yogurt, kuru
nane, garacocca
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ve tuz konarak pilav halini almcaya kadar pisirilir. Pisen tarhana,

parca parca kesilerek guneste kurutulur.

Kurutulan tarhana artik corba olmaya hazir oldugundan istenildigi zaman
corba yapilabilir,
miktardaki

Corbayi yapmak icin once hellim kucuk kucuk dogranarak

aycicek yagmda kizartihr.

Krzaran hellimlerin

az

uzerine su dokulerek

kaynamaya birakihr. Su kaynarken bir taraftan da tarhana acilsm diye ilik suda
bekletilir, Su kaynadigi zaman tarhana tamamen ezilerek suya kanhr. Tarhana iyice
pisince icine tavuk suyu ve tuz konarak biraz daha kaynatihr ve ocak sondurulur.
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Garacocca: Corek otu.

4.1.12.2 ANA YEMEKLER:

Derleme Tarihi: 247. 08. 2005
Kaynak Kisi: Keziban Cohan
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Ayak Koftesi:
Kryma, patates veya ekmek ici, un, tuz ve maydonoz
yogrulur.

Avuc icinde sekil verilerek

ile kanstmhrak

diizeltilen kofteler, bol aycicek yagmda

kizartihr.

Cmnara:
Bir cesit ot yernegidir. Cmnarlar ayiklarup yikandiktan soma bir bucuk - iki
santim buyuklugunde

dogramrlar.

Cmnaraya

cogunlukla kirrmzi et konur. Etler

aycicek yaginda krzartildtktan soma, tenceredeki yag azaltihr. Bu yagda macun
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kizartihr ve tencere yanm olacak sekilde su ile doldurulur. Icine et ile tuzu da
konulduktan sonra su kaynamaya birakihr. Suyun kaynamasmm ardmdan cmnaralar
da icine atihp iyice pisinceye kadar kaynatilmaya devam edilir. Icine eksisi
dokuldukten soma bes - on dakika daha kaynatrlir ve ocak sondtirulur.

t35
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Macun: Domates salcasi.
Eksi: Limon.
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de

Et Dolmasi:

Dolma yemegi icin soylenen "dolma ici hazirlama, kiz ceyizi hazirlarnaya
benzer" sozu aslmda hie de yalan degildir. Hem yalanci dolma, hem de et dolmasi
yapmak oldukca zahmetli bir istir.

Et dolmasi istege gore, pazt yapragi, asma yapragi, sogan, enginar, domates,
biber, patates, kabak veya pathcan doldurularak yapilabilir. Pazi yapragi ile asma
yapragi suda veya gtmeste soldurularak doldurulur. Domates, biber, patates, kabak ve
pathcan ise, yagda kizarnldiktan

sonra doldurulur. Sogamn her kati aynhr ve icleri

tek tek doldurulur. Enginann ise, ust dallan ayiklandiktan sonra, yapraklanmn bumu
kisaltiur. Gobegi sokulen enginarlar, eksili suda yikandiktan sonra suyu suzulur,
kizartihr.

Gobegine

hafif tuz

sacildiktan

sonra doldurulur.

Dolmalar

kansik

yapilacaksa, en i.iste yapraklar konur.

Et dolmasmm icine konan malzemeler, kiyma, maydonoz, biraz pirinc, eksi,
tuz, domates, sogan, biraz karabiberdir. Tum bu malzemeler yagda oldiiriildiikten
sonra, icine domates macunu da konur. Dolmalar hazirlamp tencereye dizildikten
sonra, tencereye yemegin uzerini ortecek kadar su konur. Y ernegin uzerini ortecek
buyuklukte

bir tabakla yemegin

uzeri ortulur ve yemek kisik ocakta suyunu

cekinceye kadar pisirilir.

Et Kabagi:

Kabak yikamp ince ince soyulur. De; dort parmak buyuklugunde

kesilip,

diklernesine ince ince dogramr. Kabak az miktardaki aycicek yagmda kavrulduktan
soma,

icine

krymasi

anhp,

krymanm

da kizarmasi

saglamr.

Icine

onceden

rendelenmis domates, biraz macun, sarrrusak'Y, istege gore pirinc de eklendikten
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Sarmisak: Sanmsak.

sonra suyu dokulur. Y emek kaynayip pistikten sonra da son olarak icine, biraz
karabiber, tuz ve eksi konup bes dakika daha kaynatihp alti sondurulur.

Gafganth Bulgur Pilavi:

Gafgantlar ayiklarurken, ayiklanan gafgant kararmasm diye dogrudan eksili
suya konur. Tum gafgantlar ayiklandiktan soma eksili sudan ahmp iyice yikamriar.
Kucuk kucuk dogranarak 90k az aycicek yaginda kizartihrlar. Gafgantlar kizardiktan
sonra, icine bir olcu bulgura iki olcu su olacak sekilde su konur ve kaynanhr. Su
kaynaymca onceden olculmus bulgur suya katihr ve kaynamasi beklenir. Bulgur
kaynaymca ocagm alti kisilarak icine agiz tadma gore, karabiber, tuz ve tavuk suyu
konur. Pilavm iyice pismesi beklenir.

Gazagayr (Gazayagi):
Yesil mercimekle pisirilen gazagayilar, toplandiktan sonra ayiklamr ve iyice
yikamrlar. iki - uc santim uzunlugunda dogranan gazagayilar, kaynar su icine
atilarak haslamrken diger taraftan yesil mercimekler de kaynatihrlar. Iri bir sogan ve
iri bir domates rendelenerek bir kasik aycicek yaginda kizartildiktan sonra, icine su
eklenir ve yesil mercimekle gazagayilar da kanstmhr. Yemek iyice pisinceye kadar
kaynauhr. Limonu ve tuzu da eklendikten soma bes dakika kadar daha kaynatihr ve
ocak sondurulur.

Hostes:

Bir cesit yabani ot olan hostes, ayiklamp iki - ii9 santim uzunlugunda
dogramr. Yikarup pismeye hazir hale getirilen hostes, oncelikle kaynar suya auhp
haslamr. Yemege konacak olan et ki; hostes yemegine cogunlukia kirmizi et k-onur,
kizartildiktan sonra macun da kizartihp uzerine su dokulur ve kaynatihr. Su

kaynaymca et ve hostes de icine eklenir. Tuzu ve limonu da katilan yemek, bes
dakika kadar daha kaynatrldiktan sonra ocak sondurulur.

Aynca hostes kuru fasulye icerisine de konur. Hostesler kaynar suya atilarak
iyice pisirilirler.

Daha sonra ayn bir tencerede

pisirilen kuru fasuiyenin

icine

dokulerek ikisi bir arada, ozdeslesene kadar yani bes on dakika kaynatihrlar.

Ispanah:
Ispanahlar iki i.i9 santim boyunda dograndiktan sonra yikamr ve cok az
rniktardaki aycicek yagmda soldurulur. Ispanahlar iyice solduktan sonra, yemegin
rnacunu da konur ve uzerine steak su dokulur. Bir avuc kadar pirinc de yemege ilave
edildikten sonra, eksisi tuzu konur. Pirincler acilip pistikten sonra ocak sondurulur.

Mulihiya (Molohiya):
Dallanndan aynlan mulihiyalar, taze olarak pisirildigi gibi kurutularak kis
aylannda da pisirilmektedir. Mulihiya kurutularak yenecekse, bir carsaf uzerine
yayilarak dort bes gun boyunca kuflenmemesi icin ara ara kanstmlarak kurutulur.
Taze mulihiya, ispanah gibi pisirilir. Aralanndaki fark mulihiyaya pirinc
konmamasidir. Ancak kurutulmus mulihiya, yikandiktan sonra kaynar suda haslarur.
Yemege konacak olan et kizarttldiktan sonra ayn bir kaba ahmr. Sogan ile macun
kizartildiktan sonra icine su konup kaynamaya birakihr. Su kaynadiktan sonra
mulihiya ile et icine atihr ve tuz eklenir. Yemegin pismesine yakm bol limon
konularak biraz daha kaynatilir.

Patates, Bullez138, Bidda:

Patatesler ve bullezler soyulup yikamr ve bir bez arasma konarak temiz bir
tasla catlatilarak, bol yagda kizartihrlar.
Bidda icin ise; un ve tuz, su ile yogrulur. Bir karts buyuklugunde yuvarlak
sekilde acilan hamur sacta pisirilir, Patates ve bullezler, biddamn arasma dizilerek
sanhr ve yenir.

Seftali Kebaln:
Bir kilo kiymarun icine, bir orta boy sogan, bir orta boy patates, bir orta boy
domates ve dort - bes dis sarrmsak rendelenir ve iyice kanstinhr. Bir tutam
maydonoz ince ince dogranarak bu kansmun icine eklenir. Istege gore icme
karabiber de kanstmlarak yogrulur, Daha soma, kofte sekli verilen kansim acilmis
kannyagmm 139 arasma sanlir ve kebaplar telin arasma dizilerek, komure temas
etmeyecek sekilde mangalm uzerinde pisirilir.

~i~ Kebab1:

Bir kilo kus basi etin icme orta boy bir domates ve bir orta boy sogan
rendelenir. Agiz tadma gore kimyon, kekik ve karabiber de katilarak iyice kanstmhr
ve et yanm saat kadar dinlendirilir. Sislere dizilen etler mangalda pisirilir.

138
139

Bullez: D1~1tuylu, ici beyaz kolakastan kucuk bir tur kis bitkisi.
Kann yagr. i9 yag1.

Yalanci Dolma:

Y alanci dolma istege gore pazi yapragiyla, asma yapragiyla veya kabak
cicegiyie yapilabilir. Pazi veya asma yapragiyla yapilan dolmalar icin oncelikle
yapraklar soldurulur. Yapraklar ya guneste ya da kaynar suda soldurulurlar. Dolrna
eger cicekle yapilacaksa, oncelikle ciceklerin sap kismi ve yapraklan ayiklamr.

Istege gore sehirge veya sogan kizarnhp, onceden rendelenmis domates de
eklenip, bir sure daha kizartihr. Bunun ardmdan icine pirinci de katilip kanstmhr ve
bu kansim kullamlacak olan malzemenin icine doldurularak, hazirlanan dolmalar
tencereye dizilir. Tencere, yemeklerin uzerini ortecek kadar su ile doldurulur ve
yemek kisik ateste pisirilir.

Yumurtah Lapsana:

Taze lapsanamn bumundaki

tomurcugu aynlarak, yikamr ve kaynar suya

anhr. Daha sonra da yumurta ve patatesle birlikte kizartilarak yenir.

Derleme Tarihi: 27.08.2005
Kaynak Kisi: Nebile Kondoz
Degum Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Barn ya:
/

Bamya yernegi, istege gore kuru bamya ve taze bamya olarak iki sekilde
yapilmaktadir.

Bamyalar kurutularak pisirilecekse,

onceden bast kesilerek yorgan

ignesiyle iplige dizilirler ve bir kac gun guneste kurutulmaya birakihrlar.
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Bamya kuru

soldurulmas:
konacak

veya taze o lsun, once lik l e aycicek yagmd a k iz art i l arak renginin

gcrckir.

Bamyalar

krzartildtktan soma, ayn bir kaba alrrur ve yemege

olan kirrmz: veya beyaz ct k.zartrhr.

rendelenmis

Et de ayn bir kaba alindiktan

sonra,

sogan vc domates k izaru l rr. Sogan vc dornates k.zardig: zarnan icine su

konur ve kaynamaya btrakiur. Su kaynayinca barnya ve et icine katiur. Yemegin
pismesine yak m tuzu ve limonu da konup biraz daha kaynatihr

ve ocak sondurulur.

Firm Kebabr:

Etier buyuk parcalar halinde porsiyon porsiyon kesilirler. Etler kalin tuz ile
iyrce ovalandrktan

sonra, parcalar

dagilmasin diye kalin ip ile srkica baglamrlar.

Onceden isitilnus kebap finnmm icine oluk kiremitleri

dizilir. Finn sicak oldugundan

etler, Iinnm icine rastgele atilir. Fmrun agzi, samanli camur ile etler hava almayacak
sekilde sivarur. Finn herhangi bir yerden hava ahrsa, kebaplar yanar. Kebaplar
verildikten

finna

alti - yedi saat soma firm acilarak etler ahrnr.

Kiip Kebabi:

Finn kebab111111 sulusu olan kup kebab: icin, etler porsiyon porsiyon kesilir ve
kalm tuz ile tuzlarurlar.

[Gip icerisine

koku verrnesi icin etlerin aralanna

Gunumuzde

cikardrg: icin kebaplann
kagidmm

Yemege

guzel bir

defne yapragi konur. Istege gore etlerin

soyulrnus butun patates de konduktan
kag1cl1140 i1e kapatihr.

sikrsik sekilde dizilirler.

yanrna

soma, bir bardak su eklenir ve kupun agzi foil

su yerine bir bardak sarap da konmaktadir.

sulu olmamasiru

ve hava almasim saglamak amaciyla,

Et su
foil

uzerine birkac kucuk delik acilir. Fmn yakihp iyice ismmasi beklendikten

soma, kup firma verilir ve fmrun agz: firm hava almayacak sekilde samanh camur ile
sivarur. Yemegin

pismesi

icin yaklasik

sonunda firm acilarak yemek finndan
1111

Foil Kagid:

kagit.

( Fol yo Kag1d1): Yiyecekleri

olarak uc saat kadar beklenir

ve uc saatin

ahrur.
korumak

icin kullarulan,

atese dayarukh

mce metal renkh

Patates, Safurga Kabagi, Pathcan, Tath Biber Kavurrna:

BUWn malzerneler soyulduktan
k.zartrlnlar.

Tek cesit halincle tabaklara

sonra ince ince dograrup,
cikanhrlar

ve uzerlerine

aycicek

yagmda

tuz serpilir. Diger

taraftan da, yemegin sosu hazrrlaru r.

Sosu icin; dornates ve scgan, ya ince ince dcgramr, ya da rendelenir. Sogan
ve dornates suyunu cek inceye kadar kizarnldrktan

sonra bu sos, kizartmalann uzerine

doku lur ve yernek steak steak yenir.

Sogan Yernegi (Tava):

Ova tavsani ile yapilan sogan yemegi daha makbuldur. Tavsan eti cok buyuk
olmayacak sek ilde parca parca dogranir ve aycicek yaginda krzartrlrr. Krzartilan etler

yagdan ahrur. 0 yagrn rcme ince ince dogranmis scganlar dokulur. Soganlar iyice
oldurulur ve icerisine bir kasik yemek macunu konarak kanstmhr. Macun ile
soganlar iyice kansinca icine kizartrlrrus tavsanlar konur. Uzerini kaplayacak kadar
steak su dokulur. Tavsanlar pisinceye kadar, ki bu bir saati alir, kaynauhr.

Derleme Tarihi: 30. 08. 2005
Kaynak Kisi: Guzin Ozasil
Oogum Tarihi: 1953 Yer: Gonyeli
Tahsil Dururnu:

llkokul Mezunu

Bezelye (Bizella):

Patates ile yemege konacak clan ktrrruz: ya da beyaz et ayn ayn kizartildiktan
sonra, tenceredeki yag azalulir ve bezelye de kizartihr. Bezelyenin kizarmasma yakin
bir vakitte kucuk kucuk dogranrms kerevizler ve havuclar da bezelye ile birlikte

krzartihrlar.

Yemegin

macunu

da krzartildiktan

kayanarnaya

b1 rakil ir. Y ernegi n pismesine

yakin,

sonra,

uzerine

tuzu,

patatesi,

sicak su dokulerek
eti ve limo nu da

katildiktan soma bir sure daha kaynatilip ocak sondurulur.

Fmuda Patates:

Patatesler soyulup yikandiktan sonra, dorde bolunurler ve kadayif sinisinin
altina konurlar. Yemege konacak olan krmuzi veya beyaz et ise, patateslerin uzerine
konur. Ayn bi r tabagin icinde macun, lirnon, tuz, aycicek yag: ve istege gore biraz
baharat da kanstinhp yemegin uzerine dokulur. Domates ve sogan da ince ince
yuvarlak bicirnde kesilerek yemegin uzerine konur. Yemegin kokulu olmasi icin de
bir iki defne yapragi ile suslenip firma verilir.

Kaynanrms Taze Bogrulce:

Bogrulceler

kenarlanrnn kilciklan temizlendikten

sonra, i.ic;: - dort santim

uzunlugunda dograrurlar. Yikanan bogrulceler, kaynar suya atilip, haslanir. Bogrulce
iyice pisince ocak sondurulup, icine lirnon srkilarak zeytin yag: dokulur ve salata
haline getirilir.

Bogrulce pisirilirken

istenirse, icine Gonyeli Kabagi da denen kaynanma

kabag: da konur. Gonyeli kabagi, bogrulce ile birlikte kaynatilabilecegi
ayn ayn kaynati hp soma da kanstm labilirler.

gibi, ikisi

Miiceud ra Pilavi:

Butun mercimek'I",

butun mercirnekler

pirinc ve tavukla yapilan miicendra pilavi icin oncelikle,

kaynatihr.

Ayn

bir tencere

icinde aycicek

yagmda

tavuk

kizartrldiktan sonra, yag1 azaltihp tavuk da kaynamaya birakihr. Kaynanlip sogutuian
tavuk, ayn bir yere almarak tiftiklenir. Trice bir sogan rendelendikten soma kizartihr

ve icinde tavuk kaynatilan su, yine bire iki olacak sekilde olculerek, kizartilrrns
sogarun uzerine dokulur. Su kaynadiktan soma icine pirinci ve mercimegi, tuzu
katihr. Pirinc suyunu tamamen cekinceye kadar pilav pisirilir.

Tii rlti:

Patates, pathcan, kabak

ve bamya ile yapilan bir yernektir. Patatesler,

pathcanlar ve kabaklar buyukluklerine gore, dort veya alti parcaya bolunurler. Srra
ile aycicek yagmda kizaruldiktan soma yemege konacak et de kizartih r ve ayn
tabaga almirlar. Rendelenmis domates ve sogan iyice kizartildiktan soma patatesler,
patlicanlar, kabaklar ve bamyalar da icine eklenir. Tencereye yemeklerin uzerini
ortecek kadar su konur. Yemek kaynarnaya basladigi zaman tuzu ve limonu da
eklenip bes - on dakika daha kaynauhr ve ocak sondurulur.

Derleme Tarihi: 05. 09. 2005
Kaynak Kisi: Tulin Demirel

Dogum Tarihi: 1959 Yer: Baf - Kukla
Tabsil Durumu: Ilkokul Mezunu

is i Butun

M ercimek: Yesi I mercirnek.
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Bu\gur Koftesi:

Kiyma, sogan, maydonoz,
kaynar

suya konup,

pilav k ivamma

zaman, un ve su ile yogrulur,
parcalara

aynltp,

tuz, karabiber ile kanstmhp kavrulur. Bulgur, tuzlu
gelince

ocak sondurulur.

Bulgur

sogudugu

hamur haline getirilir. Kahve fincaru bi.iyi.ik!Ugi.incle

oval bicimde yuvarlarur.

Gobegi delinip ici kryma ile doldurulur,

istenirse icine kuru uzum konur ve agz: kapatiur.

Yumurta seklini alan kofteler, bol

aycicek yagmda kizartihr.

P1rasa:

Pt rasalar bir - bir bucuk santim boyunda kesildikten
Tavuk

eti veya kirrruzi

azalnlip

geriye

kizarrnasuun

kalan

ardindan

et aycicek

yaginda kizartildiktan

yagda prrasalar
icine

soma iyice yikamrlar.

yernek

soluncaya

macunu

sonra,

kadar

da konup

tenceredeki

kizartilirlar.
ikisinin

yag

Yemegin

iyice kansmasi

saglarur. Daha sonra uzerine steak su dokulur, eti ile tuzu konur ve yemgin pisrnesine
yakin

eksisi

eklenir.

Bes dakika

kadar

daha kaynatildiktan

soma

yemegin

alt,

sondurulur.

Semiz Otu:

Serniz otlan ayrklarup yikamr ve az miktardaki aycicek yaginda soldurulurlar.
Semiz

otlannm

kanstiktan

solmasimn

ardmdan

icine yemek macunu

Ikisi

iyice

sonra uzerine steak su dokulur ve yemek iyice pisinceye kaclar kaynatihr.

Tavuk suyu, eksi ve tuzu cla konduktan
sondurulur.

cla konur.

soma biraz daha kaynatrlan

yernegin aln

Taze Balda:

Baklalar

miktardaki

yikamp

ayiklandiktan

aycicek yagmda kizaruhrlar.

sonra,

sulann:

suzrneleri

saglarur ve az

Icine yernek macunu cla konup, baklalar!a

macunun iyice kansmasi saglanir ve uzerine steak su dokulur. Tuzu, eksisi ve tavuk
suyu konduktan sonra yernegin

iyice pismesi beklenir.

Derleme Tarihi: 15.09.2005
Kaynak Kisi: Mukaddes Cohan

Dogum Tarihi: 1947 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Bulgur Pilavi:

Sehirge az miktarda aycicek yaginda kizartildiktan
katihr ve pilavm

suyu

bire iki olacak sekilde konur.

soma, bulgur cla icine

Tuzu ve tavuk suyu

da

eklenerek, suyunu tamamen cekip pisinceye kadar kaynatihr.

Gurnee; (Comee):

Gumecler toplamp ayiklandiktan

soma yikamr ve kaynar suya atihrlar. lyice

pisen gumecler buyuk bir tabaga almrp icine limon,
yernr.

tuz ve zeytin yag: dokulerek
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Yaprak lan
Kaynar

ayiklanan

suya atilarak

kadm

kasrklari,

iyice pis: nceye

yikanarak kucuk kucuk dogramrlar.

kadar kaynatilirlar.

Daha sonra bakla veya

bogrlllce ile kanstinlarak saJata gibi yenir.

Pirinc Pilavi:

Sehirgeler
yikanrrus

az

miktarda

olan pirincler sehirgenin

aycicek

yaginda

kizartildiktan

sonra,

onceden

icine dokulur ve ikisi birlikte yagda bir iki kez

dondurul erek yagda kan stin hrlar. Ard mdan, bire iki o lacak sekilde su kan hr. Tuz ve
tavuk suyu da konarak suyunu cekinceye kadar pisirilir.

Yumurta Otu:

Ayiklanarak yikanan yurnurta otu, kaynar suya atihr. Bes dakika beklemeden
erimemesi

icin hemen kaynar suclan cikanhr.

aycicek yagmda kizaruldiktan

Kucuk kucuk dogranan patatesler,

sonra, icine yurnurta kmlarak yumurta otu da at: hr ve

yurnurtalar pisinceye kadar kizaru l irlar.

Derlerne Tarihi: 15.09.2005
Kaynak Kisi: Fatma Coban

Dogum Tarihi: 1954 Yer: Yayla
Tahsil Durumu: Okuma - yazmasi yok.

L. l I

Bu\\i\i142 Mak ar na:

Tavuk aycicek yagmda kizaruldiktan sonra yag: azaltilarak icine bol su konur
ve kaynamaya

brrakiIarak iyice pismesi

saglanir.

kasrk tuz konan su kaynatihr. Su kaynadigi

Bir baska tencerede

ise, icine bir

zaman icine rnakarna dokulur.

Tavugun

suyundan bir IG:l$Ik su, makarnanm suyuna eklenir. Makarna piserken, dibi tutmasin
diye surekli

kanstmhr.

Diger taraftan

da hellim rendelenerek kuru nane ile

kansunlir. Makarna pi9tigi zaman tabaga

rendelenmis

hellim serpildikten soma

makarna konur ve uzerine yeniden hellim serpilir.

Fmn Makarnasi ( Fmnda Makarna ):

Tuzlu suda kaynatilan makarnanm suyu suzulerek, yansi suuye dokulur.
Kiymamn

icine rendelenmis sogan

konarak krzartiltr.

Icine maydonoz ve tuz da

eklendikten sonra, sinideki rnakarnarnn uzerine dokulur. Geriye kalan makarna da
kiymarun uzerine dokulur.

Sosu icin ise; bes bardak sut, bes kasik un, rendelenmis bol hellim ve nane
kansunhr. Bu kansim da makarnarun uzerine dokulunce tepsi fmna verilir, ustu
kizanncaya kaclar pisirilir.

Kuru Fasulye:

Fasiilyeler ayiklamp

yikandiktan

soma, aracla bir kez de suyu degistirilerek

iyice sisinceye kadar kaynatilirlar. Fasulyeler kaynatihp ayn bir kaba almdiktan
sonra, rendelenmis sogan ve domates ya da rnacun kizartihr. Fasulyeler de icine
dokulur

142

ve tencereye yemegin

Bulli: Tavuk.

uzerini

ortecek kadar su konur. Yemek

kaynayinca

L

eksisi, tuzu ve tavuk suyu cla eklenip biraz daha kaynanldiktan

l L.

sonra ocak

sondu rii I Li r.

Yurrnurtah Agrelli:

Ince ince dogranan agrelliler yikanarak kaynar suya aulirlar. Bir taraftan
agrelliler

piserken,

diger

taraftan cla kucuk

kucuk dogranrms patatesler aycicek

yagmda kizartrhrlar. Agrelliler pistikten sonra suyu suzulerek icine yumurta cla
kinlarak

patatesle

kanstmhrlar.

Yumurtalar pisinceye

kadar

Li9Li

bir

arada

kizartrhrlar.

Derleme Tarihi: 17. 09. 2005
Kaynak Kisi: Hidayet Gokcekus
Dogum Tarihi: 1941 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu,

Herse:

Temizlenip

yikanan

tavuk,

kemiginden

aynlmcaya

kadar

kaynatihr.

Kaynayan tavuk eti tiftiklenerek tekrar ayrn suyun icine konur. Arzuya gore icine bir
parca cla kuyruk yag, atihr. Bugday yikandiktan soma kaynayan tavuklarla ayru
tencereye ati hr. Agiz tadma gore tuzu da eklenir, Yemek kisik ateste pisirilirken
tencerenin altina, yemegin dibinin tutmasim engellemek amaciyla gabiral1k143 konur.
Yemek hie kanstinlmaz ancak, dibinin tutup tutmadigim kontrol etmek icin kasik
tencerenin en altma kadar batihr. Boylece yemegin dibinin de hava almasi saglanir
ve yemegin

dibinin

tutrnasi

da bir bakima engellenir.

Bugday pisip

ocak

sonduruldukten sonra tencerenin uzerine temiz bir bez ortulur ve bugdaym tamamen

1~0

Gabiralik: Uzerinde ekmek kizartmaya yarayan, i.ist kisrru telle kaplanrrus

suyunu cekmesi

bek lenir. Bugday

suyunu cekip muhallebi

kivamma

gelince

bol bol

kanstinhr ve servis yapihr.

Mor Gobekli (Mor G . .lii):

Mor gobekli de trpki kadin kastgi gibi, ayiklanip yikandiktan sonra ince ince
dogranarak kaynar suya atihr. Iyice pisen mor gobekli, hostes gibi kuru fasulye ile
kanstinlarak yenir.

Pirohu:

Una, tuz ve su katilarak hamur yogrulur. lnce bir aski acildiktan sonra,
fincanla delinir ve her bir hamurun icine nor konur. Bohca seklinde kapatilan
hamurlar kaynar su icine atihr ve makarna gibi pisirilirler.

Taze Fasiilye:

Fasulyeler yikandiktan
parmak buyuklugunde
sonra tenceredeki

sonra, kenarlanrun kilciklan

almir ve iki veya uc

dograrurlar. lstcge gore km111z1 veya beyaz et kizartildtktan

aycicek yag1 azaltihr ve fasulyeler soluncaya kadar bu yagda

krzartilirlar. Fasiilyelerin kizarmasrrun ardmdan icine yemek macunu da konur ve
fasulyelerle macun kansincaya kadar yemek kanstinhr. Daha soma yernegin icine
sicak su dokulur ve eti de icine konur. Tuzu konduktan soma, yemegin pismesine
yakm bir vakitte de eksisi dokulur, Be9 dakika daha kaynatildiktan soma yemegin

alu sondurulur.

L

l'+

Derleme Tarihi: 19. 09. 2005

Kaynak Kisi: Sevinc Ozenturk
Dogum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Bum bar:

Keci veya koyun bagirsagmdan

yapilan bir yemektir. Kiyma, maydonoz,

biraz pirinc, eksi, tuz, domates, sogan, biraz karabiber, aycicek yaginda kizartihr ve
icine domates macunu konur. Hazirlanan bu kan~1111 iyice yikanan bagirsaklann icine
doldurulur. Doldurulan bagirsaklar sekiz - on santim boyunda arahklar birakilarak
baglarurlar.

Bir tencerede

kaynatihr ve bu sirada patlamasm diye bir break

yardurnyla yer yer delinir. Daha sonra sudan alman bumbarlar aycicek yaginda
kizaruhr. Bumbarlann kaynatildrgi suda pilav yapihr ve krzartilan bumbarlar bu
pilavla birlikte yenir.

Cicekler dal dal aynldi ktan soma kaynar suya atihp haslarurlar. Rengi solan
cicekler kaynar suclan almip sogumaya birakihr. Orta buyuklukteki patatesler dort
veya alti parcaya bolunerek kizartrldiktan sonra, suyunu si.izen cicekler de kizartilir.
Patatesler tekrar tencereye ahrur ve macun cla icine konarak yagda bir iki kez daha
karistm l tr. [9i ne cicekler de konduktan suyu dokiilur; tuz ve tavuk suyu eklenip
ycrnek pisi ri 1 ir.

Cicek

lahanast

yenebi lrnektedir.

rnacunlanarak

yendigi

gibi, kizartilrrus

birakilarak

cla

LI.)

Kolakas:
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Patates ve kolakaslar soyulup yikandiktan sonra, iri iri dogranir. Tavuk veya
kirmizt

et, kolakas

ve patates

sirasiyla

aycicek yagmda

kizartildiktan

sonra,

malzerneler ayn bir tabaga cikartilip. tenceredeki yag azaltihr. Macun da kizartilarak,
icine tum malzemelerle birlikte tuzu da konup kayuamaya birakiltr.

Yernek kaynayip

iyice pisince, yemegin limonu da konup bes dakika daha kaynatilip altr sondurulur.

Nohut:

Nohut c;:ogunlukla bir gece suda birakihr. Boylece kabuklannm soyulmasi
daha kolay olur. Nohut bir sure kaynatihr ve ayn bir kaba alimr. Kiyma kizartildiktan
soma uzerine su eklenir. Nohut da suya atihr ve iyice pisince icine eksisi tuzu ile
birlikte ince ince kiyilrms maydonoz eklenir. Bes, - on dakika daha kaynatilan
yemegin alti sondurulur.

Taze Bogriilce:

Dornates ve sogan rendelenip kizartihr. Onceden kenarmm kilciklan alinip,
uc dort santim boyunda dograndiktan soma yikanan bogrulceler, ktzarrrus domates
ve soganm icine dokulup kanstmhr. Bogrulceler

soldurulduktan soma, icine su

dokulup kaynatihr ve limon, tuz ve tavuk suyu konup biraz daha kaynatihr.
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Kolakas:

D1~1

tuylii, ici beyaz bir tur kis sebzesi.

LlV

4.1.12.3 MEZE VE SALATALAR:

Derleme Tarihi: 24. 08. 2005
Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Ourumu: Ilkokul Mezunu

Cacik:

Salatalik yikandiktan soma dort parcaya bolunerek ince ince dogramr. Icine
iki yemek kasig: yogurt konur ve iyice kanstmhr. Ince ince dogranan sarrmsak da
i lave edi ldikten sonra, kuru nane ve agiz tadma gore tuz da eklenir.

Kuru Balda Salatasi:

Baklalar iyice pismceye kadar kaynatihrlar.

Daha sonra buyuk bir tabaga

cikanlarak ve icine domates dogramr. Eksi, tuz ve zeytin yagi da konarak yenir.

Kuru Bogriilce Salatasi:

Kuru bogrulceler

kaynatildiktan

sonra suyu suzulur ve buyuk bir tabaga

ctkarihrlar. Uzerine cogunlukla domates dograndiktan sonra eksisi, tuzu ve zeytin
yag1 cla konur. Istege gore icine domatesten farkh salata malzemeleri yani salatahk,
rokka (roka), luvana, yesil sarma, mor sarma, kereviz, marul, gollandro145, semiz otu,
turp, sogan, cakistes'('", patlican, havuc da konur.

145
l.j(,

Gollandiro: Ince yaprakli, koklu bir tur salata bitkisi.
Cakistes: Yesil zeytin.

LI
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Kuru Fasulye Salatasi:

Kuru

fasulyeler

kaynauhp suyu

suzuldukten soma,

buyuk

bir tabaga

dokulurler. Tabagui icine istenen salata malzemeleri de dograndiktan sonra eksisi,

zeytin yag, ve tuzu da konarak yerneye haztr duruma getiri li r.

Pancar Salatasi:

Pancarlar ve patatesler iyice yikarup bol suda, pisinceye kadar kaynatilirlar.
Soyulup ince ince dogranan pancar ve patateslerin iizerine sadece kuru nane, Limon,
tuz ve zeytin yag1 dokulerek yenebildigi

gibi, icerisine

salatalik malzemeler

dogranarak da yapilabilmektedir.

Patates Salatasi:

Aym buyuklukteki patatesler iyice yikamp bir tencereye konur. Patateslerin
uzerini ortecek kadar su da tencereye

konduktan

sonra, patatesler kaynarnaya

biraki hrlar. Patateslerin uzeri ara ara bir btcakla delinerek pisip pismedigi kontrol
edilir. Patatesler pistikten sonra, kabuklan soyulup bir tabaga dogramrlar. Istenirse
icine sadece limon, kuru nane, tuz ve zeytin yag: konarak yenir. Bumm disinda istege
gore icine salatalik her tur malzeme de dcgranabilir.

Salata:

Mevsirnine gore icine istenilen tum rnalzemeler konur. Salatahk, domates,
rokka, luvana, yesil sarma, rnor sarma, kereviz, rnarul, gollandro, semiz otu, turp,
scgan,

cakistes, patlican,

havuc da

bu

malzemeler

icerisindedir. Tum bu

malzemelerden, istege uygun olanlan dograndiktan soma icine limon, tuz ve zeytin
yag: cla konur. Aynca bu salataya sirke koyanlar da vardir.

Derleme Tarihi: 27. 08. 2005
Kayn ak Kisi: Nebile Kondoz

Dogurn Tarihi: 1961 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

kus

Bir

temizlendikten

turu
sonra,

olan

dicci,

istege

gore

hazirlanarak
mantar,

meze

sogan,

olarak

Ayiklanrp

yenir.

yumurta ile, ya da sade olarak

kizartilarak yenir.

Garavolli

147:

De;: defa suyu degistirilerek kaynatilan garavolliler, istege gore kaynanmis
birakilarak yenir. Bumm d1$111da garavollinin kebab: da yapilmaktadir.
degistirilerek

kaynatilan garavolliler,

telin uzerine

siralanarak

De;: kez suyu

kornurde pisirilirler.

Kebap piserken, garavollilerin agzma tereyagi surulur. Kebabm pistigi, yagiru cektigi
zaman anlasihr.

Humus:

Nohut bir gece suda btrakildtktan

sonra, ertesi gtm icine bir kasik da soda

eklenerek haslamr. Haslanan nohut ogi:iti.ildi:ikten soma, icine oglitlilmi:i$ sarrnisak,
bol eksi ve agrz tadma uygun olarak tuz, katihr. Hepsi iyice kansana kadar cirpihr.
Tabaga

alman

humusun

uzerine,

uzerlerinde zeytin yag: gezdirilir.

147

Garavelli: Salyangoz.

karabiber,

krrmtzi

biber,

rnaydonoz

konur

ve

llY

Pu\ya:

Gocmen

bir kus tilru olan pulyanm

ustu temizlendikten

soma, kaynatihr.

Meze olarak kullanilan pulyarun ici, kaynatildiktan soma yenecegi sirada cikarihr.

4. i .12.4 HAMUR YEMEKLERi:

Oerleme Tarihi: 24.08.2005
Kaynak Kisi: Keziban Cohan
Dogum Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu
A g1z 148 B"oregi:
y

Y•

Agizin icine seker ve dovulrnus bahar149 konarak kanstmlir. Un, tuz ve su ile
yogrularak, harnur ince ince acihr ve uzerine agiz surulur. Kenarlan acilmayacak
seki Ide kapatilan borek, aycicek yagmda kizartt hr.

Hellim Boregi:

Rendelenen ya cla ince ince dogranan sogan kizartrhr.
sogutulurken, diger taraftan

hellim

rendelenir.

Bir taraftan sogan

Sagan soguduktan soma icine

rendelenmis hellim ve bir kahve fincam su konup kanstinhr. Un, tuz ve su ile
yogrularak, hamur ince ince acilir. Hamur, icine hazirlanrms kansimdan
. . ·1·
1capati 1 ir ve sac d a 150 JJ1$1D
rr.

x

14

149
150

Agiz: lnegin veya davann dogurduktan son.ra birkac gun elde edilen sutu.
Bahar: Tarc111.
Sac: I. Ya;s1 demir celik urunti. 2. Bu nesneden yapilrms disbukey pisirrne araci.

konarak

Hellimli:

Rendelenen hellirnin icine yumurta kmlir. Maya, sut ve yag ile yogrulduktan
sonra icine garacocca da konarak hamur yapihr. Buyuk bir fmn tepsisinin icine iki
veya uc harnur gelecek seki Ide a91 lan hamurun uzerine yumurtali hellim konup finna
verilir.

lspanah Boregi:

Ispanaklar ince ince dcgrarup yikandiktan soma, duru suda haslamp suyu
suzulur, Icine tuz, aycicek yagi, karabiber, pirinc kanstinhr.

Sut, aycicek yagi, maya, garacocca ve aldigi kadar un ile hamur ycgrulur.
Harnur girdikten

sonra, yanrn santim boyunda yuvarlak bidda acilir. Biddamn

yansina hazirlamms ic konur, diger yansiyla da uzeri kapatilarak kenarlan bastmlip
acilmayacak sekilde kivnhr. Sinilere dizilen borekler fmna verilir. Borekler eger tas
finnda yapilacaksa, dogrudan tasm uzerine konur.

Kabak Boregi:

Kabak, surtecegini ' buyuk tarafmdan rendelenerek,

sikihp suyu suzulur.

lcine bir avuc pirinc atilarak bekletilir. Pirinc kabagin suyunu cekince icine, seker,
bahar, aycicek yag1 konur ve karistm hr. Ispanah boreginde oldugu gibi hamur
yogrulup icine malzemeler konur ve borek finna verilir.
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Siirtecek: Rende.

Kahvalti Boregi:

Rendelenmis

hellimin

icine,

hellimin

dagilmamasim

saglayacak

kadar

yumurta kirihr. Ince dogranrms taze nane de icine eklenip kanstmlir. Una sadece tuz

ve su katilarak

hamur yogrulur.

Ince acilan hamurun

icine, onceden

hazirlanan

kansun konup kapati lir ve aycicek yaginda kizarnltr.

Kiyma Boregi:

Rendelenmis veya ince ince dogranrms sogan aycicek yagmda kizartildiktan
soma icine kiyma da k:onup ikisi birlikte kizarti hr. Kiyma ocaktan ahnacagi srrada
icine mayclonoz,

karabiber ve tuz da konur. Un, tuz ve suyla hamur yogrulup, ince

ince acihr ve arasma kiyma konup kapatilir.

Istenirse aycicek

yagmda krzartihr,

istenirse de sacda pisirilir.

Lalangi:

Un maya tozu, garacocca, tuz su ile yogrularak hamur yapihr. Bir taraftan
tavsan kizartihp kaynatilir. Hamur bir sure girmesi icin bekletildikten sonra, tavsarun
kaynattldigi

su ile yogrularak

gevseltilir.

Tavsan da hamurun

icine tiftiklenerek,

hamur yeniden yogrulur. Parca parca aynlan hamur, aycicek yagmda kizartihr.

Nor Boregi:

Nor ezilerek icine seker ve bahar konup kanstinhr. Un, tuz ve su ile yogrulan
hamur, ince ince acilarak
yagmda kizartilir.

uzerine hazirlanrms

nor surulup

kapatihr

ve aycicek

Pastirmah:

Pastirma bir parmak boyunda dogranarak icine yumurta kmlir. Maya, sut ve
yag ile yogrulduktan soma icine garacocca da konarak hamur yapihr. Buyuk bir firm
tepsisinin icine iki veya lie;: hamur gelecek sekilde acilan hamurun uzerine yumurtali
pastirma konup fmna verili r.

Pilavuna:

Kasar peyniri renclelenerek icine kuru nane ve yumurta katihr. Unun icine tuz,
aycicek yagi, garacocca, biraz da maya katilarak slit ile yogrulur. Hamur biraz
bekletilclikten soma, oklava ile acilarak uzerine onceden hazrrlanrms peynir kansmu
konur. Onun da uzerine yumurta sansi surulerek susam ekelenir ve steak fmna
sahrur.

4.l.12.5 MACON VE TATLILAR:

Derlerne Tarihi: 24.08.2005

Kaynak Kisi: Keziban Coban
Dogurn Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu:

Ilkokul Mezunu

Ah<,:152 Receli:

Ekim - Kasim
yikarurlar. Cekirdekleri

aylannda olgunlasan

aliclar, toplanarak

iyice temizlenip

ile birlikte pisinceye kadar kaynatildiktan soma, ezilerek

pure haline getirilir. Daha soma siizgecten gecirilerek cekirdekleri uzerinden aynhr.
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f\11<;:: I. Gulgillerden,

kirlarda yetisen yabani bir agac 2. Bu agacm mayhos meyvesi.

Cekirdekleri aynlan aliclar, bire bir ol9Cl ile sekerle kanstinhr.
al111d1g1 zaman

akrnayacak

dereceye

K1s1k ateste ka$1ga

gelene kadar pisirilir. Uzun sure tazeligini

koruyabilmek icin sogutulduktan sonra cam kavanozlara konularak rnuhafaza edilir.

Ayva Macunu:

Ayvalar

yikarup

soyulduktan

sonra dort parcaya ayrihrlar

ve cekirdekli

kisnnlan atihr. Bir saat kadar eksili suda bekletilirler. Daha sonra iki kilo ayvaya bir
bucuk kilo seker konarak

k1S1k ateste pisirilirler.

Iyice pisen ayvalar sogumaya

birakihr. Ardmdan icine limon sikilarak yeniden kaynatihr. Son kez sogutulduktan
sonra cam kavanozlara konur.
,r,,

.,,

Tuz, su ve un yogrularak hazirlanan hamur, ince ince acihr. Aycicek yagmda
kizarttlan hamur, yagdan cikanldigi anda sekerlenerek steak steak yenir.

Ekrnek Kadayrfi:

Norun icerisine seker konur ve nor iyice ezildikten soma icine cicek suyu ve
badern de katihr. Ayn bir tencerede bite bir ol9i.i ile serbeti hazirlarur. Baska bir tepsi
icerisinde de kadayifin yapilacagi ozel ekmegin birinci katt rlik serbet ile yavas yavas
her yeri islanlir. Birinci ekmegin uzerine nor dokuldukten sonra uzeri, ikinci ekmek
ile kapatihr.

Ikinci ekmegin uzeri de geriye kalan serbet ile yavas yavas tslatilir.

Buzdolabinda sogutulan ekmek kadayifl yemege hazir dururna gelmis olur.

Kikrrdakh

Bularnac:

iki dilim ev ekmeginin
aycicek yagmda

ozellikle kabuklan, kucuk kucuk dograndiktan soma

kizartihr ve ayn bir tabaga cikanhr. Yedi bardak sutun icine, yedi

kasik un ve yedi kasik seker kouarak bulamac pisirildikten sonra, kizarrms ekmekler
de icine kanstmhr ve kaselere bosalnlrr.

Pisgotlu153 Mahallebi:

Pisgotlar bir sira halinde kadayif sinisine dizilir. Baska bir tencerenin icinde
silt, seker ve un kanstinlir. Bu kansim kisik ateste pisirildikten sonra yartsi, kadayif
sinisindeki pisgotlann ustune dokulur. Muhallebinin ustune bir sira pisgot daha
dizilir ve geriye kalan muhallebi de ikinci kat pisgotun ustune dokulurek sogumaya
birakilrr.

Simit154 Helvasi:

Bademler kaynatihp kabugu soyulur ve bir kasik kadar aycicek yagmda
kizartildiktan sonra, icine simit dokulur. Simitin krzartilmasmm ardmdan icine bire
bir olacak sekilde seker; bire iki olacak sekilde de su dokulur. Simit suyunu
cekinceye kadar pisirilir. Simit suyunu tamamen cekince, helva baska bir kaba
almarak scgumaya birakihr.

Sulu Muhallebi:

Nisasta, seker ve su ile yapilan sulu muhallebi icin turn malzemeler bire bir
gelecek sekilde olculur ve tencereye konur. Kansim kaynaymcaya kadar surekli
153
154

Pigot: Biskuvi.
Simit: Irmik.

kanstmlir.

Kaynadiktan sonra ocagin alti k1s11Jp iki - uc dakika daha kaynatihr ve

alt: sondunilur.

Kaselere bosaltihp

sogumaya brrakihr.

Soguyan muhallebi , yernek

tabagma almarak ezilir ve pure haline getirilir. lcine darnak tad ma gore bir - iki kasik
daha seker konur. Su ve gUl suyu da eklenerek sekeri eritilip yenir.

(hum Receli:
Uzumler iyice yikanarak copleri ayiklamr.

Bir okka uzum icin iki bardak

seker konarak biraz kaynamasi beklenir. lcine karanfil ilave edilerek koyulasincaya
kadar kaynatihr.

Uzumler recel kivamrru aldigr zaman icine limon suyu da eklenerek

yeniden kaynatihr ve sogumaya brrakihr. Soguyan recel earn kavanozlarda muhafaza
ed i1i r.

Derleme Tarihi: 05.09.2005
Kaynak Kisi: Tulin Demirel
Dogum Tarihi: 1959 Yer: Baf - Kukla
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Greyfurt - Portokal -Tu rune Macunu:

turuncgilin
turuncgillerin

macun

turuncgiller,

bekletildikten

aynidir.

Kabuk

kisimlan

list kisrm rendelendikten

aynlan
soma,

seki lde bir hafta suda bekletilirler. Bir gece de kirecte

ertesi

gttn Uc;: kez kaynatilirlar.
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Il<i saat de limonlu suda

soma, icine her elli parcaya bir okka gelecek sekilde seker ilave

edilerek kisik ateste kaynatihrlar.

155

da

icleri bicakla ayiklamr. Kabuklannm

suyu hergun degistirilecek
bekletilen

yapihs:

Turuncgiller iyice pistikten sonra, scgutulurlar

Kirec: 1. Menner, tebesir, kirec tasi, alci gibi bircok
Kalsiyum hidroksit Ca (OH).

ta~111

maddesini olusturan kalsiyum oksit. 2.

ve

icine limon koriularak

bir kez daha kaynatihrlar. Son kez sogutulan turuncgiller cam

k avanozlara konularak muhafaza edilirler.

Erik Receli:

Iyice yikanan erikler, kaynatildiktan sonra sogurnaya birakilir. Daha sonra
ezilen erikler, suzgecten gecirilerek kabuklan ve cekirdekleri ayiklanarak pure haline
getirilirler. Erik puresine bire bir olcu ile seker ilave edilir. Icine eksi de sikildiktan
sonra, kisik ateste pisirilir, Soguyan erik receli cam kavanozlarda muhafaza edilir.

lncir Receli:

Incirlerin kabuklan soyularak, incirler yumusaymcaya kadar haslarnrlar. Bir
tepsiye dizilen incirlerin, aralanna toz seker ve bir kahve fincam su ekleyerek bir
gece bekletilirler. Ertesi gim kisik ateste agir agir kanstmlarak pisirilirler. Incirler
recel kivammi almca icine yanm limon sikilarak, gul suyu da ilave edilir. Bir - iki
kez daha kaynatildiktan soma recel ocaktan almarak sogumaya birakilir. Daha soma
soguyan recel cam kavanozlara dokulur.

Portakal ve Limon Receli:

Limon ve portakal recellerinin yapihslan aymdir. Buna gore; rec;:el yapilacagi
zaman oncelikle kullarulacak olan rneyve yikanarak kabuklan soyulur. Ince ve
yuvarlak dilirnler seklinde kesildikten sonra, cekirdekleri cikanhr. Bir bucuk okka
meyve icin, bir okka seker konur. Meyveler kisik ateste recel kivarmna gelinceye
kadar kaynatihrlar. Meyvenin onceden ayiklanan kabuklan rendelenerek recelin icine
dokulur ve recelin daha kokulu ve daha tath olmasi saglamr.

Tahmh:

Bir bardak sut, bir bardak aycicek yagi, bir kahve fincaru
kadar un eklenerek,

hamur

Oklava ile acilan hamurun

kulak memesi

seker ve aldig:

yumusakligmda olana kadar yogrulur.

yartst kesilir ve uzerine sekerlenmis tahin surulur. Harnur

i nee i nee san ldi ktan sonra bir kez daha talun surulur ve tahmm da uzeri ne seker
serpilir.

Yaglanmis

krzanncaya

tepsiye

dizilen

tahinhlar

sicak

finna

verilir.

Talunlilar

kadar pisirilirler.

Derleme Tarihi: 15. 09. 2005
Kaynak Kisi: Ernine Gurkut
Dogurn Tarihi: 1974 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Universite Mezunu

Lokma:

Un, maya tozu, garacocca ve tuz, su ile yogrularak harnur yapilir. Hamm bir
sure bekletildikten soma,

s11

ile gevseltilir, Kucuk parcalar haline getirilen hamur, bol

aycicek yagmda kizarul tp yagdan alimr. Hemen ardmdan da onceden hazirlanrrus
serbetin iceri sine atihr ve cikarn hr.

Yedi bardak su ve iki bardak seker, serbet halini almcaya kadar kaynati hr.
Onceden ezilmis bir paket mezleki ve iki bardak simit serbetin icine eklenir ve
pisinceye kadar kaynatilir.

Su, uu ve tuz ile yorulan

hamur dinlendirilir

parmak kalmligmda kesilen harnurun

ve ince ince acihr. Dort - bes

icine kansun konur. Kenarlan kapatilan

hamur,

ucgen seklinde kesilir ve bol aycicek yagmda kizartthr.

Derleme Tarihi: 15.09.2005
Kaynak

Kisi: Fatma Coban

Oogum Tarihi: 1954 Yer: Yayla
Tahsil Dururnu: Okuma- yazmasi yok.

Kabak Macunu:

Dilimlenen kabaklann kabugu soyulduktan sonra, kabaklar bes - alti santim
boyunda parcalar halinde kesilirler. iki saat kadar eksili suda bekletilen kabaklar,
sudan almdiktan soma da alti saat kirecte bekletilirler. Alti saati n sonunda kabaklar
kaynatilarak suyu suzulur. Her elli parca kabak icin, bir okka seker konarak kabaklar
iki saat sekerde dinlendirilir.

K1s1k ateste pisirilen kabaklar sogutulduktan

soma,

icine biraz limon ve vanilya konarak bir kez daha kaynatihrlar. Yeniden sogutulan
kabaklar earn kavanozlara konarak saklarurlar.

Pathcan Macunu:

Soyulan patlicanlar, iki saat eksili suda birakildiktan sonra alti saat de kirecte
bekletilirler. Alu saatin sonunda patlicanlar iki kez kaynatilirlar. Elli patlican icin bir
okka seker konarak, patlicanlar iki saat da sekerde bekletilirler. Daha sonra uzerine
vanilya dokulen patlicanlar,
limon sikrlarak

krsik ateste kaynatihtlar.

yeniden kaynatilan

kavanozlarda muhafaza edilirler.

patlicanlar,

Sogutulduktan

sonra icine

iyice pistikten sonra sogutularak

L..L..7

Samrnali:

Yarim okka yogurt, bir kasik soda, bir bucuk bardak simit, bir paket mezleki
ve bardak seker kanstmlir. Yaglanmis tepsiye dokulen kansimm uzerine kizarnlrms
bademler siralanir ve tepsi finna verilir. Sammali pistikten soma uzerine, onceden
hazirlanrms ve sogutulmus serbet dokulur.

Derleme Tarihi: 19. 09. 2005
Kaynak Kisi: Sevinc Ozenttirk
Dogum Tarihi: 1962 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Lise Mezunu

Ceviz Macunu:

Ceviz macununu yapmak icin en uygun donem Nisan ayi sonu ve Mayis ayi
basidir. Cunku cevizler bu kisa donem icerisinde tazeligini korumakta ve bundan
soma sertlesmektedirler. Soyulan

cevizler yedi - sekiz gun suda birakihrlar.

Cevizlerin suda birakildigi bu donem icerisinde her gun suyu degistirilir. Boylece
acrhg: giden cevizler, son gUnUn ardmdan bir gece kirecli suda btrakihrlar. Ertesi gttn

kirecten alman cevizler, kaynatildrktan soma 9i9 yardirmyla ortasmdan delinerek bir
kac saat lirnonlu suda bekletilir. Cevizler limonlu sudan alindiktan sonra, deLinen
yerlerine kavrulmus ic badernle karanfil konur. Her yuz ceviz icin bir okka seker
konarak, dort - bes saat cevizler seker icerisinde bekletilir. Bu surenin soriunda,
cevizler kisik ateste kaynatilirlar.

Son kaynarnada cevizlere limon da katihr ve

cevizlerin uzun sure kahci olrnasi saglanrr,

Golifa:

Bugday kaynan hp si.izli lerek, sogumaya biraktlrr. Kuru incir ve kuru kayis:
kucuk kucuk

dograrur.

Diger taraftan

badern kaynatilarak kabugu

erk an hp ikiye

ayrihr. Soguyan bugday buyiik bir kabm icine ahrup, kuru incir, kuru kayisi, kuru
uzum, badem, susam, garacocca, karanfil, nar, fmdik ve ceviz de konarak kanstmlir.

Kaymak Yagh Katmer:

Un, tuz ve suyla hamur yogrulur. Yuvarlak bir bicirnde acrlan hamur
ortasindan ikiye ayn hr. Her yerine kaymak yag1 surilldukten soma usdune de baharla
kanstinlrms

seker serpilir, Yuvarlak bir siniyi clolduracak bicirnde, yuvarlak olarak

sininin icine rulo yapi hr. Ustune kaymak yagi surulup, cicek suyu dokulur ve seker
serpilerek fmna verilir.

Sini Katmeri:

Un, tuz ve suyla hamur yogrulur. Kaymak yagi hamurun uzerine surulur ve
onun da uzerine bahar ile kanstinlrrus

seker serpilir. Harnurun kapatilacak

olan

yerlerine de kaymak yag1 surulerek, bohca gibi kapatihr. Dort kose bir sekil alan
hamur, saccla cevrilerek pisirilir,

4.1.12.6 TURSULAR:

Derleme Tarihi: 15.09.2005
Kayuak Kisi: Ahmet Coban
Dogum Tarihi: 1944 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Biber Tursusu:

Cok aci olmayacak sekilde secilen yesil biberler, iyice yikandiktan sonra
kuyruklan yukanda kaiacak sekilde bir cam kavanoz icerisine dizilirler. Kavanoz
biberler!e doldurulduktan sonra icine biberlerin uzerini ortecek kadar sirke dokulur.
On - on bes gi.in kadar agzi hie; acilrnadan

bekletilen biberler bu surenin sonunda

tursu olarak yenmeye hazir duruma gelmis olur.

Gabbar156 Tursusu:

Ekim - Kasun aylanncla olusan gabbarlar toplanarak

yedi - sekiz giin

boyunca her gun suyu degistirilmek kosuluyla suda bekletilirler. Bu surenin sonunda
sudan alman gabbarlar,

cam kavanoz icerisine dizilirler. Daha soma kavanoza

gabbarlann uzerlerini ortecek kadar sirke konur. Gabbarlar Uc; hafta kadar sirkede
bekletildikten sonra yenmeye hazir cluruma gelmis olurlar.

Gazagayi (Oazayagt) Tursusu:

Bir tur diken ve k19 bitkisi clan gazagaymm Mart ayina kaclar dikenleri
cikrnaz.

Gazagayilar taze olduklan bu donemde

toplanarak,

kink ve solgun

yapraklanndan aynlirlar. Eger olgunlasrms dikenleri varsa onlar da ayiklandiktan
soma bir - iki gun guneste so ldurulurlar. Soldurulan gazagayilar, kaynar su icine
au ldiktan sonra, bir - iki dakika bekletilerek hem en sudan almular. Gazagayilar
sudan alindrktan

sonra bir sure sudan tamamen arinmalan icin bekletilirler. Suyunu

suzen gazagayilar, kavanoza konduktan sonra icine uzerini ortecek kadar sirke de
dokulerek on - on bes gun sirkede bekletilirler.

156

Gabbar: Gebere denen ve tursusu yapilan bir tiir bitki.

4.l.12.7 T(::ECEKLER:

Derleme Tarihi:

24.08.2005

Kayuak Kisi: Keziban Coban

Dogurn Tarihi: 1960 Yer: Gonyeli
Tahsil Durumu: Ilkokul Mezunu

Cay:

Gonyeli

insaru evine gelen rnisafirine

kis gecelerinde

kahve ikrammm

ardmdan cay ikram eder. Cayin icerisine bahar, anason, karanfil ve kara cay konur.
boylece kokulu bir cay elde edilir.

Limonata ve Meyve Suyu:

Yapilacak olan icecek limonata ise, limon; portakal

suyu ise portakal,

mandalin suyu ise mandalin sikilarak icecekler yapildig: gibi hepsi kanstmlarak da
icecek

hazrrlarur.

Meyvelerin

kabuklan soyularak sikihrlarsa, asidi ahndigindan

icecek daha hafif olur. Sikrlan meyvelerin cekirdeklerini

ayrrabilmek icin sulan

suzgecten gecirilir. Icecek krs aylannda yapihyorsa bir olc,:i.i suya, iki olcu seker
eklenir; ancak icecek yaz aylan1151a yapihyorsa, rneyveler tathlandigrndan bir olc,:-U
suya bi r o lcu seker konur ve sekeri eriyinceye kadar kaynati hr. Seker eridigi zaman
meyve sulan sogumaya birakihr. Soguduktan
muhafaza edilir.

soma da siselere

doldurularak

4.2 ARASTIRMANIN

AMA<;:LARI iLE

4.2.1 ARASTIRMANIN

Arastirmanm
yasantismm

n.cn.t BULGULAR

AMA<;:LARI iLE

VE YORUM

n.cn.t BULGULAR

amaci, Gonyeli Koyu'nde

yasayan halkm sosyal, ekonomik

icerisinde ne gibi ozellikler bulundugunu;

gelenek, gorenek, orf ve

adetlerinin neler oldugunu bularak derleyip yansitabilmektir.

Arastirmanm amacma

uygun olarak derleme metodu kullamlmis ve su sonuclar elde edilmistir:

dogmus veya evlenerek buraya yerlesmis otuz dokuz

1. Gonyeli Koyu'nde
kisiye

ulasilmis

ve

her

biriyle

bilgi

sahibi

oldugu

konu

hakkmda

gorusulm ustur.
2. Gelisen ve degisen yasam kosullan ile birlikte, tanm ve hayvanciligm yerini
farkh meslek

gruplan

almistrr. Bu meslekler

arasmda

en yaygm olam

memurluktur.
3. Gunumuzde Gonyeli Koyu'nde uygulanan gelenek ve goreneklerin bir cogu
otuz - otuz bes yil once uygulanan gelenek ve goreneklerden izler tasisa da
buyuk degisikliklere ugrarmslardir.
4. ilerleyen teknoloji ile birlikte tibbm gelismesine bagli olarak halk hekimligi
tamamen

yok

hekimligini

olmaktadir.

uygulasa

Bug-Un

orta

yasm

uzerindeki

da, gencler koca kan ilaclanm

kisiler

kullanmak

halk
yerine

doktora gitmeyi tercih etmektedirler.
5. Gecmiste

hem

anlayislanyla,

kucuklerin hem de buyuklerin

bugunun cocuklanmn

eglenme

ve dinlenme

ve buyuklerinin eglenme ve dinlenme

anlayislan 90k buyuk degisikliklere ugrarmstir. Gecmiste mahalle cocuklan
bir araya gelip hep birlikte oyunlar oynarken, bugun cocuklar gunun buyuk
bir bolumunu

bilgisayar basmda gecirmektedirler.

kahve icip dinlenmek

Buyukler ise, gecmiste

icin hemen hemen butun mahalle halki bir araya

gelirdi. Oysa bugun herkes televizyonun karsisinda kahvesini yudumlayarak
dinlenmeyi tercih etmektedir.
6. Gecmiste

kullamlan

atasozu, deyim, bilmece...

gibi kahplasmis

sozlerle,

fikralar, masallar hikayeler de gunumuzde unutulmaya yuz tutmuslardir.

7.

Gecrniste
cesitleri

yasanan

ice donuk yasam

gunumuzde

bitkilerinden

de yaprlmaktadir.

yapilan

yerneklerdir.

tarzirun
Bunlar

Bu yemekler

bir getirisi
arasmda

ohm farkh

yernek

bast cekenler

kultur

da cinnara,

hostes,

arasinda

mor gobekli, kadin kasigi v.b bulunmaktadir.

4.2.2 BULGULAR VE SONU(

1. Gunumuzde

uygulanan

gelenek

ve

goreneklerle,

eski

donem lerde

uygulananlar arasmda her gecen gun degisiklik olrnaktadir.
2. Gelisen teknoloj i ve degisen hayat sartlan kulttirlerin kansrnasma neden
o lmaktadir.
3. Kaybedilen

her

ya91I

cmarla

birlikte orf ve

adetlerimiz

de

tarihe

kan smaktad 1 r.
4. Ilerleyen

teknolojiyle

birlikte insanlann sosyal yasamlan degistigi

sosyal iliskiler de degismekte ve azalmaktadir.

gibi,

BOLUMV

5.1 YORUM VE ONERiLER

Gecmis yillarda ozellikle koy yerlerinde kimse atas111111 yamnda konusmazdi,
Evin

yetiskin

cglanlan

evlenmek

istediklerinde,

yuregindekilerini analanna

aktanrlardi ya da aksam yemegi pilav oldugu gece, tahta kasigi pilava saplarlardi,
Pilava saplanmis kasik, .yetiskin gencin evlenme isteginin bir gostergesiydi, Aile bu
durumu anlayinca, uygun gordukleri kiza yaslilar vasitasryla dunurculuge gidilirdi.
Dunurculukte kahveler serbetler icilirdi. Eskiden kiz tarafi kendini agirdan sattigi
icin, birinci geliste "Buyuklere soralun" denirdi. U9-Unc-U gidisle belki de -U<;: sayismm
kutsal olduguna inamldigmdandir, olumlu ya da olumsuz bir yamt verilirdi.
Gunumuzde bu gelenekler artik terk edildi, evlilikler degisti. Bunun temel nedeni de,
1950 yilmda cikarilan Aile Yasasidir. Bu yasamn geregi olarak da imam nikahi
yerine, balk deyisiy le hukumet nikahi yani resmi nikahlar kiyilmaya basladi. Boy lece
gecmisteki uzun nikahlilik donemi gerilerde kaldi. Gecmisteki uzun nikahlihklar,
evlenecek olan kisilere buyuk acilar ve sikmtilar verirdi. Uzun nikahhlik donerni
yasayip da, en erken zamanda evlenmek isteyen kizlar, yureklerindekini "of anam of,
Allah alsin canuru da kurtulayirn" diyerek dile getirirlerdi. Tum ugrasmalanna
ragmen,

kimi yillann kurak gecrnesi ozlemle yamp tutusanlann birlesmelerini

engellemekteydi.

Gecmiste "krz besikte, cey iz sandikta" clenircli. K1z cocugu do gar dogrnaz
ceyizi hazirlanmaya baslamrdi. Yapilan bu ise de "Sandik Basma" denirdi. Cunku
sandik ceyizle basa basa doldurulurclu. Bu ise baslarken de, ilk once don alimrdi ve
"don aldim, ceyizi donansin" denirdi. Gene kizlar ev ve tarla islerini bitirdikten sonra
evde beslenen hayvanalara bakarlardi. Kalan zamanlannda da bez dokurlar, gergef
islerler ya da oya yaparlardi Toplumun her kesiminde, oldugu gibi kizlar arasinda da
ceyiz konusuncla rekabet vardi. K1z evleneceginde duvarlar arasma ipler gerilirdi.
Yapilan.

uretilen

isler iplerin uzerine

atilarak gelinin marifetleri

sergilenirdi.

Sergilenrne isinden once k1z111 ceyiz clefteri yazihrdi. Baba evinden getirmis olduklan

kalem kalem yazihr ve yazilanlara

bilir kisiler tarafindan

deger bicilirdi.

Aynlma

olayi sirasinda, krz birlikte getirdiklerini geri ahp babasimn evine donerdi.

iyi gozle bakilmazdi. Evlenenler mutlu

Gecmis dbnemde eslerin aynlmalanna
olmanm yollanru

aray ip bulrnak zorundaydtlar. Yine de tum ugrasma ve iyi niyetlere

ragmen ayrilmalar ender de olsa gorulurdu

Aynlan kadmlann durumlan hie de ic

acici olmazdi. Aynlan kad111111 babasi k1z111a sert davrarurdi

ve kocasi ile ne yapip

yapip gecinmesini istercli. lste o gunlerde "gelin ata kapismdan cikarken han kapisi,
geri donerken

varliklann

de kumes kapisi"

paylasum

deyisi y ay gindi.

Gunumuzde

aynlma

sirasinda

yasalarla belirlenmektedir.

Gecmiste dugune clavet mumlarla yapilirdi.

Dr;: turlu mum dokturulurdu. Bu

murnlar: yesil clipli mumlar, beyaz mumlar ve san mumlar bicimindeydi.
kisiler bal mumunclan

Siradan

uretilen mumlarla davet edilirlerdi; daha saygm olanlar beyaz

mumlarla; beldenin

ileri gelenleri ise,

Oysa gunumuzde,

murnlarm

yesil dipli mumlarla dugune davet edilirlerdi.

yerini matbaalarda

basilan davetiyeler

alrrustir.

Bu

degisim dugun ve sunnet manileri dedigimiz yeni bir edebiyat turunun dogmasina da
neden olmustur. Bu tur manilere asagidaki ornekleri verebiliriz:

Basima giyclim fes
Aniden oldum prens
Eline dustum sunnetci amca
Acrtmadan kes.

BCUbLil lale gLtl ister
Erkek clan kiz ister
K1bns'111 guzel kizlan

( ..... )'i sunnetli ister.

Davul zurna yansir
Danlanlar bansir
Sunnetci

ile babam bir olrnus

Buna kirnler kansir.

Karst karsi duralim
Allah'm

emrine uyalim

Buyurun

sevgili dostlanmiz

OUgUn dernek kural11;,

Soz verdik birbirimize
Yolumuz evimize
Butun dost ve akrabalan
Bekleriz dugunumuze

Yasamm

kaynagi sevgiyse eger,

Sevgi tutku, tutku bir amacsa,
Arnac, mutlulugu

paylasmaksa,

Bu mutlu gecernizi bizimle
Paylasmanizi diliyoruz.

Gecmiste
atilmazdi.

koy

Gerdek

namaz kildiktan

yollan

karanhk

gecesi mumlar
soma.

oldugundan,

ceplere konurdu.

cli.igUn alay indakiler

darnat. mum alayinda aydmlik icerisinde
artik

sokak

duyulmamaktadir.
bashkli
kansmistir.

konuda

lambalan

yanmaktadir.

Dolay isryle
belirttigirniz

davet

dorduncu
gibi,

icin gonderilen

Guveyi Camii'ye gidip iki rekat

mumlan yakardi,

Bir fener alayi gibi

gerclek evine goturulurdu.
Boylece
bolumde

guveyinin

mumlar

mumlara

Gunumuzde ise,
da

gereksinim

yer alan evlenme

torenlerimiz

dilek

tutma

gelenegi

de

tarihe

Gunumuzde yasalara bagh olundugundan, evlilik kocamn iki dudagi arasmda
olmaktan

ciknustir.

Aynlrnalar

ancak

cagdas yasalara bagh olarak ve yargiclar

huzurunda olmaktadir.

Aynlma

olay111111 gerceklesme

da degismistir.
kaliplasmrs
yasamisur.

biciminde oldugu gibi yasarmn diger alanlan

Cagumz iletisim cagidtr.

yapisi terk edilmistir.

Gecmisin

Iletisim caginda gecrnisin duraganhgi

ve

Baska bir deyisle cagnrnz 90k buyuk degisim
gelenekler, gorenekler

deger yargilan,

alt list olmustur. Sozel

degerlerle evlilik kurumu da paylanna duseni almislardir. Artik ne ceyiz sandiklan
ne de ceyiz basmalari kalrmstir.
de ev yapma
oturmakta,
arabalan

zorunlulugu

Bunlann yerini 9agda:;; mobilyalar alrrnstir. Erkegin

ortaclan

kalkti.

buna karsm evi olmayan
bulunmaktadir.

Gunumuzde

ccgu yeni evliler kirada

bu ciftlerin hemen hepsinin ayn ayn birer

Baska bir dey isle cogu gelenek ve goreneklerimiz

yok

olmustur.

Dugunlerde,

clerneklercle,

burcak tarlalannda soylenen maniler bile soluksuz

kaldi. Gundert gune islevlerini yitirir oldular. Ancak orta yas ve orta yasin uzerindeki
surdurrne ugrasi vermektedirler. Baska bir

kisilerde boluk porcuk de olsa yasamlanm

deyisle bir kusak sonra bunlar cla unutulup giclecek. Tipki masallann unutulmaya yuz
tuttugu gibi ...

Bizier bu kaygilarla ve hocarn Doc. Dr. Habib Derzinevesi'nin
konuyu sectik.

Yuzlerce binlerce yilda

onerisiyle bu

olusan gelenek ve goreneklerle toplumsal

degerlerin yok olup gitrnesi hie cle hos degildir. En azmclan yok olmak uzere olan bu
toplurnsal

birikimi

arasurmalanrmzi

kay tt

surdurduk.

altina

almak

Bulgulanmizr

isteclik.

Bu

amacumz

dogrultusunda

bir tez sisternetigi icerisinde

toplayip

irdeledik ve bi! irnsel suzgecten gecirdik. Kuskusuz degisim selinin ahp goti.irdlikleri
. yalrnzca bizim tez konumuzla ilgili olanlar degildir. Y asam ve y asam bicirni artan bir
hizla bicimden

bicime girmektedir. Bu degisimin

yapilan arastrrmalann

onernini de artirmaktadir.

kapsami ve hizi halkbilimi acldma

Da111~ma1111n Doc; Dr. Habib Derzinevesi
bana

boy le

degerlerimizin
arastirma

bir

konuyu
gelecek

verdiginden,
kusak lara

y apmaya cahstim. Elde

boy lesine uygun zamanlamayi

kaybolmaya

aktanlmasuu

yuz

tutrnus

saglayabilmek

olan
icin

secip
kulturel

boyle

bir

ettigimiz veriler icin, Kibns Turk gelenegi ve

goreuegi adma kendisine bir kez daha tesekkur ederim. Cunku kuresellesme denen
bu degisirnin onune kimse gecemernektedir.

""
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KA YNAK KiSiLER

1. Ahmet Coban: 1944 yilinda Gonyelide dogdu. Ilkokul mezunudur.

Ozel bir

sirketten ernekl idir.

2. Ahmet

Dernirel:

Gardiyanliktan

l 928

yilinda

Gonyelide

dcgdu.

ilkokul

mezunudur.

emeklidir.

3. Ahmet Demi rel: 1964 y ilmda Gonyeli' de dogdu. Ilkokul mezunudur.

Ozel bir

sirkette calismaktadir.

4.

Asim Cohan:

1951 ytlinda Gonyeli 'de dogdu. ilkokul mezunudur.

Devlette

isci olarak cahsrnaktadir.

5. Ayse Coban: 1914 yihnda Gonyeli' de dcgdu. 2000 yihnda hayatim kaybetti.
Ilkokul mezunu idi, Eski Turkce okumustu, Ev hammiydi.

6.

Bekir

Barut:

1970 yrlmdaGonyelide

dogdu,

Yuksek

okul

mezunudur.

Polistir.

7.

Cevdet Dernirel:

1930 yilinda Gonyelide dogdu. Bir bucuk yil gece okuluna

gitti. Devletten emeklidir.

8. Emine

Benli:

1926 y ihnda

Gonyelide

dogdu.

Ilkokul

mezunudur.

Ev

1974 y rhnda Gonyelide dogdu. Universite mezunudur.

Ev

hamrrudtr.

9.

Ernine Gurkut:
hanmudir.

10. Fatrna Barut: 1943 yilmda Gonyelide

dogdu. Lise muzeunudur. Emekli kurs

bgretrnenidir.

11. Fatma Coban:

1954 yilinda

yilmda Gonyeli'ye

Gazi Magusa'nm Yayla Koyu'nde dogdu, 1973

gelin olarak geldi. Okuma yazmasi yoktur. Ev hammidir.

12. Fat111a Karaokcu:

J

938 yilmda Gonyelide

dogdu,

Ilkokul mezunudur.

Ev

harumidir.

13. Fatrna Molla:

1935 yilinda Gonyelide

dcgdu. Okuma yazrnasi yoktur. Ev

harumidrr.

14. Fatma Solak: Gonyeli 'de dogdu. Seksen yaslannda iken 2004 yilmda hayatim
kaybetti. Okuma yazmasi yoktu. Ev han11111yd1.

15. Guzin Ozasil:

1953 y ihnda Gonyelide

dcgdu. ilkokul mezunudur.

Ev

ha1111111cl1r.

16. Hediye Omer Kofali: 1931 y ihnda Goneylide

dogdu, Dort yd okula gitti. Ev

harurmdir.

17. Hiday et Gokcekus: 1941 yrlinda Gonyeli' de dogdu. Ilkokul mezunudur, Ozel
bir sirketten erneklidir.

18. Ijlal Avseven:

1951 yihnda Gonyelide

dogdu.

Ilkokul mezunudur. Ozel bir

sirketten emekliclir.

19. lsmet

Yonluer:

1940

y ihnda Gonyelide

dcgdu.

ilkokul

mezunudur.

Ev

h am mi cl ir.

20. Keziban Coban: 1960 yrlmda Gonyeli 'de dogdu, ilkokul mezunudur. Ozel bir
sirkette cahsir.
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21. Mehmet Ali Cavusoglu:

22. Mehrnet Coban:

1968 y il mda Gonyelide dogdu. Lise mezunudur.

[946 yilmda Gonyeli'de dogdu,

1999 yilinda hayatim

kay betti. Ilkokul rnezunuydu. Demirciydi.

23. Mukaddes Coban: 1947 yilmda Gonyeli'de dogdu. Ilkokul mezunudur. Ev
hanmudir.

24. Mustafa Gokceoglu: 1942 yihnda

Gonyeli'de dogdu. Universite mezunudur.

Arastirmaci - yazardrr ve Yakin Dogu Universitesinde ogretim elemam
olarak gorev yapmaktadir.

25.Mustafa Kondoz: 1946 y ihnda Kinkkale (Melusa) Koyu'nde dogdu, 1992
yilinda Gonyeliye

damat olarak geldi. Universite mezunudur. Ozel bir
11

sirkette mudurdur.

:ll

26. Mubeccel Coban: 1953 yiltnda

Gonyelide dogdu. ilkokul mezunudur. Ev

harurrudir.

27. Nebile Dayi: 1931 y ilmda Goney lide dogdu, ilkokul dorduncu suuftan soma
okumasina izin verilmernistir

28. Nebile Kondoz

Ev harumidtr.

1961 yrlmda

Gonyelide

dogdu. Lise mezunudur. Ev

harunudir.

29. Omer Dner Coban: 1953 yilinda Gonyeli'de dogdu. Ilkokul mezunudur.
Kahpcidu

30. Sanli Coban:
memurudur.

1974 yihnda Gonyelide

dogdu. Lise mezunudur. Devlet

31. Semahat Coban: 1951 yilinda Gonyeli'de dcgdu. Ilkokul mezunudur. Devlet
hastahanesinde hasta bakici olarak calismaktadir.

32. Sevinc Ozenturk: 1962 yihnda Gonyelide dogdu, Lise mezunudur. Devlet
memurudur.

33. Sultan Demirel:

1933 yihnda

Gonyelide

dcgdu.

1998 yilmda hayatim

kaybetti. Okuma yazmasi yoktu. Ev hamrmydi.

34. Seniz Kacmaz: 1971 yilmda Gonyelide dogdu, Ataturk Ogretmen Akademisi
mezunudur.

Ilkokul

ogretmenidir.

Aynca,

folklor

ogretmenligi

de

yapmaktadir.

35. Tulin Demirel:

1959 yihnda Baf'm Kukla Koyu'nde dogdu, 1979 yilinda

Gonyeli'yc gelin olarak geldi. Ilkokul mezunudur. Ev hanmudir.

36. Unsal Ozasil: 1949 yilmda Gonyeli' de dogdu. Ilkokul mezunudur. Devletten
emeklidir.

37. Vedat

Karaokcu:

1935 yihnda

Gonyeli'de

dogdu.

llkokul

mezunudur.

Gonyeli'de

dogdu.

llkokul

mezunudur.

Emeklidir.

38. Yilmaz

Behlul:

1959 yihnda

Al uminyumcudur.

39. Yucel Gokcekus:
hanimidir.

1940 yilmda Gonyelide dogdu. llkokul mezunudur. Ev

SOZLUK

Abluka: Bir ulkenin veya bir yerin dis dunya ile olan her turlu baglanusmi kuvvet
kullanarak kesme, kusatma, ihata.
Ag1z: Inegin veya davann dogurduktan soma birkac gun elde edilen sutu,

Al Basrn asi: Degum sirasinda ternizlige dikkat edilmemesi yuzunden logusanm
tutuldugu atesli hastalik. logusa hummasi, albasti.

Alegorik:

Bir goruntu,

bir yasanti

saglarnak icin goz onunde canlandmhp

Aleyktimselam:

"Esenlik,

veya bir davrarnsm

daha 1y1 kavranmasim

dile getirme isi.

selamet uzerinize olsun." Anlammda

Selamunaleykum

sozune karsilik.
Ahc: l. Gulgillerden, kirlarda yetisen yabani bir agac. 2. Bu agacin mayhos meyvesi.

Ambargo:

l. Bir devletin,

gernilerin

kendi

limanlanndan

ayrilmasmi yasaklama

buyrugu. 2. Bir malin serbest surumunu engellemek icin konulan yasak.

Angoni: Torun.
Antoloji: Sairlerin, yazarlar:n. bestecilerin eserlerii1den ahnrms secme parcalardan
olusan kitap, secki, guldeste.

Antropologya: lnsanbilimcilik.
Arkaik: l. Arkaizmle ilgili, eskimis (soz veya eser). 2. Guzel sanatlarda klasik cag
oncesinden kalan.
Arpacik:

Asvalya:

Goz kapag111111 kenarinda
Ozellikle

elektirik

cikan kucuk ciban, it dirsegi.

clevresincle,

akim

cok

guclu

oldugunda

eriyerek

guvenligi saglayan, kazayi onleyen nesne veya duzen. Sigorta.

Atari: Bilgiayarlarda basit programlarla duzenlenmis bir oyun turu.
Ayan Bey an: Besbelli. apacik. acik secik.
Az1g (Azik): Yiyecek. besin. gida.

Babagura: Ugurbocegi.
Bagara

(Bakara):

kullandiklan

iplik.

Bahar: Tan;:111.
Ballu ra: Calti otu.

Ozellikle

terzilerin

buyuk

dikis

makinelerine

takarak

Bafiya: Ava birlikte giden arkadas grubu.
Basdis:

Gunumuzde sunnet ve evlenme torenlerinde gelen misafirlere ikram edilen

bir tur kuru pasta.
Basindan bir kez evlilik gecen ve halen evli olan kisi.

Bastbutiin:

Baymdrr: Gelisip

guzellesmesi.

hayat

sartlanrnn

uygun duruma getirilmesi

19111

uzerinde cahsilrrus clan. mamur.
Belek: 1. Kundak, cocuk bezi. 2. Besige konulan yatak.
Benna: Yapi yapan, mimar, kalfa, dulger. Yapici ustasi.
Bindalh:

Cok mor kadife uzerine sirrna ile kabartrna dal, yaprak ve cicek islenmis

giysi veya ortu.
Bullez:

01~1

tuy lu, ici beyaz kolakastan kucuk bir tur

kis bitkisi.

Bulli: Tavuk.
Bumburiya:

Misafir

Butun Mercimek:
Cirilemek:

Bocegi,

Yesil rnercirnek.

Yuvarlarnak.

Cunta: Bir ulkede yonetime el koyan kimselerclen

olusan kurul.

Cagsir (Caksir): Paca bolumu diz ustunde veya diz altinda kalan bir tiir erkek
sal van
Cakistes:

Yesil zeytin.

Cetene: Kendi r (kenevir) to hurnu.

<;1k1: Kucuk bohca, 91km.
Cift Siirmek: Saban, pulluk kullanarak topragi ekilebilir cluruma getirmek.

<;ig: Nern.
Cirpi: Ince degnek.
Dagarcik:

Mesin torba.

Dangalibisda:

iki ucuna birer kisi oturup,

karsihkli olarak havada yukselip inerek

eglenmeyi saglayan, ortasindan bir yere clay al! tahta kalas. Tahterevalli.
Debbag: Sepici, tabak, deri terbiye eden kirnse.
Def: Zilli bir kasnaga gecirilrnis kursak zanndan
Deplek:

Toprak veya rnadenclen

Darbuka.
Dernek: Sunnet toreni.

olusan calgi. Tef.

y apilan, bir yam acik, uzunca bir tur dumbelek.

Devsirm e: Bir araya getirme, derleme. toplama.
Dustur:

1. Gene! kural, kaide. 2 Yasalan icine alan kitap.

Egzama:

Birden bire

ortaya

cikarak

gelisen kizarn, kasinma,

baglarna gibi doku bozuk luklariyla belirginlesen

sulanma,

kabuk

bir deri hastahgi, mayasil.

Eksi: Limon.
En'am:

1. Kur'an-i Kerimde bir surenin adi. 2. Bazi ayet ve sureleri de ihtiva eden

dini dua kitabi.
Encam:
Entari:

1. Son, isin sonu. 2. Gelecek.
Genellikle tek parcah kadrn giyecegi.

Etnogfarya:

Kavimleri karsilastirarak

inceleyen, kultur olusumlanru arastiran bilim,

budun betimi, kavmiyat.
Etnoloji:

Insanlann

irklara

ayrihsuu.

yeryuzune

yayd191111, aralanndaki

bunlann

nereden

ciktigim,

niteliklerini inceleyip karsilastiran

olusumunu,
ve simflayan

bilirn, budun bilimi, irkiyyat.
Faal: 1.

Cok calisan, caliskan, canh. hareketli. aktif. 2. Isler durumda olan. 3. Etkin.

Federal:

Federasyon

durumuna gelmek
Federe:

durumunda

birlesrnis

clan. Kucuk devletlerin tek bir devlet

icin yaptiklan ortakhktan olusan devletler birligi,

1. Bir federasyona baglr olan. 2. Bir konfederasyonun uyesi olan.

Fener Alayr: Bayrarn gecelerinde kalabahk halk topluluklanrnn, ellerinde fener veya

mesalelerle sehri dolasarak yaptikln gosteri.
Feodal: Derebeylikle ilgili
Foil Kag1ch (Folyo Kagrdr):

Yiyecekleri

korumak icin kullarulan, atese dayamkh

ince metal renkli kagit.
Frenk:

l. Anglosakson,

Osrnanldann

Cerrnen veya Latin

birinden

olan kimse.

2.

Avrupah lara, ozellikle Fransizlara verdikleri ad.

Gebere denen ve tursusu yapilan

Gabbar:

irklanrun

bir tur bitki.

Gabi! (Kabil): Gibi. tuninden. cesidinden.
Gabirahk:

Uzerinde

ekmek kizartmaya yarayan,

List kismi telle kaplanrms kare

seklinde baku.

Gaflet: Dalginhk, dikkatsizlik, bos bulunrna, ayrnazhk, dalgi, ihtiyatsizhk.
Galbir

(Kalbur):

Tahil ve baska iri taneli maddeleri elernek

delikli veua sevrek telli elek.

icin kullamlan buyuk
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Garacocca:

Corek otu.

Garavolli:

Salyangoz.

Garyola (Karyola):

.

Uzerine yatak yapihp yatilan tahta veya metal kerevet.

Gelin Onarrci: Dugun bncesinde gelini susleyen kisi.
Gergef: Uzerine kumas gerilerek nakis islenmeye yarar, cogu dikdortgen biciminde

olan cerceve.
Crran

(Ktr'an]: 1. Kirmak isini yapan (kimse).

2. Bir toplulugun

ve ozellikle

hayvanlarin buyuk bir bolumunu yok eden hastalik veya baska sebep, olet, afet.
Golifa: Bugday kaynanrmsi.

Icine badem ve fisnk ici ile nar tanesi ekelenip yenir.

Ince yaprakh. koklu bir tur salata bitkisi.

Gollanchro:

Gon: 1. Tabaklanrrus deri. 2. Kosele.
Gudendez:
Gurgura:

Torununun torununu goren kisi.
Girtlak.

Gu~luk (Kusluk): Gunun sabahla

ogle arasindaki

bolumu.

Cuvec: Icinde yemek bisirilen toprak kap.

Halkiyyat: Folklor.
Hallac:

1. Yunu, pamugu yay veya tokmak gibi bir aracla kabartma, dikme 1~m1

yapan kimse, atimci. 2. Yorganci.
Harsiyat:

Harsla ilgili sey ler, kultur isleri.

Haset: Kiskanchk, Cekernemezlik.
Havid: Devenin sirtindaki tumsek, cikintr, horguc.
Hece Tasi: Mezann

basma konan ve uzerine naasin

ismi, degum ve al-Um tarihi

yazilan tas.
Hellim: Kibnsa
Hidrojeoloji:

ozgu bir sut urunu. Kibns peyniri.
Yer alt: sulanrun

arastirtlmasuu

ve elde edilmesini

inceleyen

yer

bilimi kolu.
I don't know: Bilmiyorum.
ilhak etmek:

l.Katrnak. baglamak

2. Egernenligi altina almak.

Iltim as: 1. Haksiz yere, yasa ve kurallara uymaksizin kayirrna, arka
herhangi bir konuda oncelik ve ayncahk tanima.
Iskan:

J. Yurtlandirma. yerlestirme 2. Yurtlanma, yerlesme.

Iskarpin:

Okceli. koncsuz ayakkabr.

cikma, 2. Birine
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Ispirro Rak1s1: 1. Etil alkol 2. lcki.
Jeoloji: Yer bilimi.
Kabus Bastirm asr: I. Karabasan,
bulundugu

karmakansik.

sikmnl t ve korkulu dus, 2. Bir kimseninicinde

sikmtrh ruh durumu.

Kantar: I. Agirl.k srfirken yatav duran bir kaldirac koluna dik olarak tutturulmus
ibrenin saprnasiyla
sarmal

bi r yaya

gosterilmis

kutleleri tartan arac. 2. Tartilacak
bagh

olan ve normal

olarak

agirhk birimleri hizasina gelrnesiyle

bir

kutle, alttaki cengele takihnca

sifin gosteren

bir ohm, yanlarda

kutle agirhgim belirleyen

bir tur tart!

aleti, el kantan.
Kapsul: Oyuncak

tabancalarda kullarulan,

serit biciminde

iki kagit tabaka arasma

konrnus patlay ici maclcle.
Kann yag1: Ic yagr.
Kaval: I. Ka1111$tan yapilan. genellikle

cobanlann caldigi, yumusak sesli, perdeli

buyuk duduk. 2. Dilli duduk. _
Kaymak Yagi: Slit sagrldiktar,

soma bir gece bekletildikten

soma i.izerinde olusan

yag.
Kazaz: Ham ipeg: iplik ve ibrisirn durumuna
Kemhacr:

getiren kimse.

Ipekli kumas clokuyan kimse

Kible: Narnazda yonelinen yon.
Kile: Genellikle

tahil olcrnede kullarulan bir olcek.

Kirec: 1. Mermer.
kalsiyum

tebesir,

oksit. 2. Kalsiyum

kirec tasi, alci gibi bircok tasm maddesini
hidroksit

Kiris: Ok atrlan yaym ucundaki
Kolakas:
Komiinist:

Ca (OH).

senek bag.

D1$t tuylu, ici beyaz bir tur k1$ sebzesi.
1. butun mallann

ortaklasa

kullaruldigi

ve ozel rnulkiyetin

toplum cli.izenini isteyen kimse. 2. Boyle bir cli.izenin kurulmasim
ekonomik

olusturan

ve toplumsal

olmadigi

amaclayan siyasi,

ogreti.

Konferans: 1. Dinleyicilere

bilirn, sanat, edebiyat

gibi bir konuda bilgi vermek icin

yaptlan konusma. 2. Milletler arasi bir sorunun cozulmesi icin yapilan toplanti.
Kongre: 1. Cesitl: ulkelerden

yoneticilerin,

toplantr. 2. Bir kurulusun, temel sorunlan
gene! toplanti. kurultay

elcilerin, delegelerin

katilmasryla yapilan

konusmak uzere belli surelerle yaptigr
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Leven t: 1. Osmanh

donanrnasinda

ve kryrlannda

gorev

yapan

asker s1111f1. 2. Boylu

boslu. yak isrk l: (kirnse)

Liigaz:

Bilmece. bulmaca. varultmaca.

Macun:

Dom ates salcasi.

Mancia I: Kapi gibi sey leri kapah tutmaya yarayan. doner tahta veya metal parca.
Mantin: Canfese benzeyeu
Marifetiyle:

bir tur ipek li kurnas kurdele.

Eliy le. araciligiy la.

Masira: Iplik.
Melamilik:

Her turltt gosteris ve dunya kaygilanndan uzak kalrnayi ogutleyen

Sunni

tarikati

Mernisa:

Tuvalet.
ve ihk denizlerde

Mercan: I. Tropik
suufmrn

ornegi olan, kimuzi kalker iskeletli

elcle edilen, sus esyalan yapunmda
Mesin:
Mezhep:
kollardan

yasayan,

1. Sepilenmis
Bir dinin

hayvan. 2. Bu hayvamn

kullanilan

madde. 3. bu maddeden

mercanlar
iskeletinden

yapilrms.

koyun derisi. 2. Bu clericlen yapilrms olan.
gorus,

yorum

ve anlayis aynhklan

sebebiyle

ortaya

cikan

her biri,

M1sdag (Mtsdak): Bir seyin dogru oldugunu
Mil: Selin surukleyip
lVIintan:

genis resifler olusturan,

ispat eden sey; olcut.

getirdigi cok kucuk taneli camurlasmis kum ve toprak kansimi.

I. Yakasiz, uzun kollu erkek gornlegi.

2. Gornlek

uzerine giyilen

kollu

yelek.

Motorlu

Skuter: Motosikletten

kL'11;:C1k.;: bisikletten

buyuk tek kisilik motorlu tasrt.

Muhatap: Kenclisine soz soy lenen kimse, kenclisiyle konusulan kimse.
Mukavemet: 1. Day anrna. karsi koyrna. kars: durma, clirenme, direnis, dayarurhk. 2.

D1 m19.
Munclar:
Musalla
Mutaf:

Kirli, pis.
Tasi: Camilerde
1. Keci kihndan

kilmdan dokunrnus

cenaze konulup oruinde namaz kilinan yer.

hay van culu, yern torbasi gibi seyler dokuyan kimse. 2. Keci

veya i:ir(ilmL\$ hayvan culu, yern torbasi gibi sey.

Muvafakat: Uygun gorrne, onarna, kabul etme.
Mubar ek: Ugurlu, kutsal, kutlu.
Mucah it: 1. Ceht eden, savasan. 2 Kibns Mucadelesinde

Kibns Turk savascrsi,

L.'.)J

Baglasik.

Miittefik:

Nekropol: Antikcag

kentlerinin

buyuk

bir alana yayilan rnezarhgi.

1. Bir kentteki

y apilar ve evler gibi yerlestiri lmis. Tarihoucesinden ya da Antikcagdan kalma,

yzt da 90k arutsal nitelikli

mezar toplulugu.

az

2. Mezar arutlanmn yer aldigi btlyuk

mezarl ik.
Nor: Sutten yapilan

bir tur katik

Ogga (Okka): l283 gramhk agulik olcusu

birimi, 400 dirhem

bir okka ederdi,

kiyye

Oklava: harnur acmakta kullanilan
Okunrnus Su: Hocalar tarafmdan
Oli.i Yucu:

slinclir biciminde ince uzun degnek.
ayetler ve dualar okunarak kutsanan su.

Oli.i yrkayici.

Omifr Birakrnak: Vefat etmek, olmek.

Osiir: Asar. ondahk.
Panraman E~egi: Cok kaba ve aptal olup agir is goren kisi.
Pembelik: Kadinlann sus icin yanaklanna surdukleri al boya, alhk.
Percern:

l. Baslanru tiras edenlerin tepede birakuklan

say tutarrn. 2. Kakul.

Pestem al: Basa ortulen dokuma.
Peyarn:

Haber. baskasindan

alman bilgi.

Pirili:

Tas. rnaden, toprak. cam gibi seylerden yapilmis kucuk yuvarlak,

bilye,

misket.
Pisgot: Biskuvi.
Plebisit:
oylama.

l. Devletler

hukukunda

2. bir kimse veya

bir ulusun

hangi devlete

icin halkin

bir sorun

olumlu

baglanacagiyla

veya olumsuz

ilgili

kamsimn

be Ii rmesi amaciy la yapilau oy lama.
Portatif: 1. Ko lay tasinabi Jen. katlanarak
Sokul up baska yerde kullanma

duruma getirilebilen,

seyyar. 2.

imkam bulunan.

Pu reek: Bitkilerin

sacakh

Rekat: Namazcla

bir k1ya111 (ayakta

seccleclen (yere kapanma)

tasinabilir

koku veya puskulu.
clurma). bir ruku (ayaktayken

egilme) ve iki

olusan boh.1111.

Sac: 1. Yassi demit celik urunu. 2. Bu nesneclen yapilmis disbukey pisirrne araci.
Sa rm isak: Sanmsak.
Selamttn alevkum: "Selamet

sizin uzerinizde

olsun." anlammda

esenleme sozu.

L.J'+

Semin cr:

Bir konu i le ilgili

l

amacry la birkac yetkilinin
yuksek

okullarcla

arastumalarla

bilgi vermek ve bu bilgiler

yonetimi

ogretim

ilgili raper

altmda duzenlenen

uyesinin
hazularna.

vonetirni

uzerinde

tartismak

toplanti. 2. Universitelerde ve
altmda

tartisma biciminde

ogrencilerin
yonetilen grup

yaptiklan

calismasi,

toplu calisma.

Belli bir konuda duzenlenen otururn veya seminer, bilgi soleni.

Sempozyum:

Septik: Kuskucu, supheci.
Sescla: Yayvan sepet, sele.
Seyirdrnek

(Seyirtmek):

S111gtl (Smgm):

Kosmak. segirtmek.

1. Gozu korkrnus,

sinmis (kimse). 2. Cekingen,

urkek,

<,

Silecek:

Yikandrktan

sonra kurulanmak

icin kullarulir

buyuk havlu, hamam havlusu.

Sille: Ac;:1k el in ic yuzuy!e vurulan tokat.
Simit: lrmik.

Sirti: Koy fmrum silmecle kullanilan,
Socia: Karbonik

uzerine bez baglanan uzun degnek.

asidin bazlarla birleserek

olusturdugu

tuzlann genel adi. Karbonat.

Subb a: Esek yavrusu,
Sur: Ugur, aim yazisi, talih.
Siirgii: Taban.
Siirme: Kirpik diplerine surulen siyah boya.
Siirtecek:

Rende.

Savic Lamba.
Sehirge: Sehriye
Serif: l . Serefli, rnubarek, kutsal. 2. soy Ju. terniz.

Silin:

l. lngiliz

lirasuun yirrnicle biri clan para. 2. Ingiliz sornurgelerinde

ve baska

ba.« ulkelerde para birimi.

Si!!irga: D1$kt.
Sim: Tahil. kornur, kum gibi dokme yi.iklerin yuklenip
iki veya claha cok ceneden o1U$111ll$ motorlu
Tahsilda rhk: Bir kimse veya bir kurulus

Ta mah: Ac;: gozhiluk,

bosaltilmasmda kullanilan,

arac, kepce.

ad.na para toplama isi.

hirs.

Ta r ik at: Tasavvufa dayanan. Tannya ulasmak icin kendilerine gore bazi yontemler
benimseven

vollardan

her biri.

kJJ

niteligini

T'as avvuf: Taruirun

anlayisryla

evreuin

\t

clusumunu

varlik birligi

(Vahdetivucut)

aciklayan dini ve felsefi akun, [slam mistisizmi.

Ted arik Etrnek: Bulmak. saglamak
T"enbih:

1. Uyandirma.

uyarma.

uyan 2. Bir isin yapilmasuu, birakilmasuu veya o

isicn vazgec ilmesini tekrar tekrar hatirlatma.
Ten te: Dantel isi.
Tmaz: 1. Savrulmak
Tulu m:

icin hazirlanan

BaZI yiyecek

ve icecekler

yan lrnadan butun olarak yuzulmus
Turfauda: Mevsimin
Ttilbestra:

dovulmus ekin
icin

y1g1111.

koruyucu

2. Yigm.

kap olarak

kullamlan,

onu

hay van derisi.

basmdailk yetisen (rneyve. sebze).

Bebek belenclikten

sonra, bclegin

acilmamasi

rein uzerinden sanlarak

baglanan ince uzun bez,
Tutmek:

Kokmak.

Uckur: Sal var ve is donunu

bele baglamak

veya torba, kese agzim buzmek

H;:111

bunlara gecirilen bag.
Ucu rgau: 1. Ucurtmak
bicimindeki

bir govde ve sushi bir kuyruktan

yardtmry la ucurulan
Yas Kagidi:

isi. 2. Uzeri renkli kagitlarla

kaplanmis, genellikle

cokgen

olusan, sicirnle baglanarak, ruzgar

bir cesit oyuncak.

Degum belgesi.

Yayik: Tereyagi cikarrnak

icin sutun icinde dovuldugt; veya calkalandigi kap.

Yuzek cilik: Kendinclen buy uk ve egitimli olanlara bosbogazca konusan.
Z1gg1m (Zikkun): 1. Zehir. ag1. 2. lcki ve sigararun kotu ve zararh etkisini belirtmek

ici 11 kul lam l tr.
Zil: Zilli bir kasnaga gecirilmis
Zivuniya: Uzumden cikanlan

kursak zanndan olusan calgi. Def.
safalkol.

