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ÖNSÖZ
Konumu seçip araştırma yapmaya başlayınca yaşadığım bölgeyi bilmediğimi
anladım. Girne Bölgesi'ndeki halkın yaşam şeklini, tarihi eserlerini şimdi öğrendim
diyebilirim.
Halkın dilinin ve edebiyatının ancak irdelenmekle öğrenildiğini anladım.
Atalarımızın dilinin Kıbrıs ağzı olduğu ve yeni neslin İstanbul ağzıyla konuşmaya
çalıştığını gördüm. Sorularımın cevaplarını halkımızın ağzıyla aktarmaya çalıştım.
Amacım ağız özelliklerimizi sizlere gösterebilmekti.
Bazı köylerimizde Rumca da bilinmektedir. Çünkü bu insanlar 1974'ten önce
Rumlarla bir arada yaşamaktaydı. Çamlıbel ve Kozanköy' de Rumca daha çok
bilinmektedir. Kayalar Köyü'nde ise Karadeniz ağzı ve Kıbrıs ağzı karışmış
durumdadır. Bütün köylerde yeni neslin İstanbul ağzını kullanmaya çalıştığını fark
etmemek elde değildi.
Bu köyleri elimden geldiğince detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Örneğin köy
adlarının nerden geldiği, orada yaşayan insanların inanışlarını, eğlencelerini, geçim
kaynaklarını, uğraşlarını kısacası sosyal durumlarını gelenek ve göreneklerini
araştırdım. Araştırdıkça bilmediğim birçok şeyle karşılaştım.
Yaşlılarla konuşurken onlardan çok etkilendiğimi de gizlememeliyim. Onlar bizim
için birer tarihtir. Onları sevip saymalıyız. Çünkü son yüzyılda bu adada meydana gelen
olayları görmüş ve yaşamış kişilerdir.
I

Çalışmamızdan Girne Bölgesi'nde

yaşayan insanların diliyle, edebiyatıyla,

yaşamıyla, uğraşlarıyla ilgili pek çok şey öğreneceğinize inanıyorum. İki yıla yakın bir
süre tez danışmanımla birlikte çok ciddi bir araştırma yaptık. Gittiğimiz insanların da
bizim de canımızın sıkıldığı anlar oldu. Topladıklarımızı düzenleyince yaptığımız
araştırma beni daha da heyecanlandırdı ve içimdeki isteği daha da artırdı. Tez
danışmanımın desteğiyle araştırmama dört elle sarıldım.
Bu çalışmayı yapmamdaki amaç Kıbrıs Türklerinin hayatını detaylı bir şekilde
öğrenip gelecek nesillere kalıcı bir belgeyle aktarmak ve Kıbrıs Türklerinin
Anadolu'dan geldiğini ve kültürlerinin zamanla değişikliğe uğradığını belirtmektir.
Konumuz çok geniş olmasına rağmen bulabildiğimiz tüm bilgileri sizlere aktarmaya
-f----_

çalıştık. Okumaya başlayınca daha da meraklanacağınızı şimdiden tahmin ediyorum.
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GİRİŞ
Çalışmanın İçeriği
Bu çalışmaya başlarken, halkın dilini biliyordum. Ama geçmiş hayatlarım
bilmiyordum. Araştırmaya başlayınca bu köylerdeki insanların eskiden birbirlerine
daha bağlı, daha içten, daha samimi olduğunu gördüm.
Eskiden düğünler bir hafta sürermiş. Düğüne davet mumlarla yapılırmış ve
kadınlarla erkekler ayrı ayrı eğlenirmiş. Düğün yapacak olan aileye tüm köylü elinden
geldiği kadar yardımda bulunurmuş. Kimisi patates, kimsi koyun, kimisi de yağ gibi
yiyecekler getirirmiş. Yemekleri de hep beraber pişirirlermiş. Günümüz düğünleriyle
kıyasladığımızda şimdikilerin oldubittiye getirildiğini yani üç saatin içinde başlayıp
bittiğini görüyoruz. Eskilerin deyimiyle 'Nerde o eski düğünler' diyorum. Sadece
düğünler mi, gece ocak başı sohbetleri, imeceyle yapılan işler, çocukların oynadıkları
oyunlar nerde?
Bunların hepsi nerde? Kısacası ben de eskiler gibi 'Nerde o eski günler' demekten
kendimi alamıyorum.
Tez çalışmam boyunca emeklerini esirgemeyen Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim
Üyesi Sayın Prof. Dr. Habib Derzinevesi'ne yardımları için teşekkür ederim.
Kuzenim Sertuğ Serengil'e ve Ablam Ayşe Alptürk'e teşekkür eder, sevgilerimi
sunarım.
Okumaya başlayınca bu yerleri görmemişseniz hemen gitmek isteyeceğinizi tahmin
ediyorum. Unutmayalım ki 'Okuyan ve gezen insan her şeyi daha iyi bilir.'

Elif ASVAROGLU
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ÇAMLIBEL (MİRTU)

Nüfus: 658 ( 2006 Nüfus sayımı - Gime Seçim Merkezi)

Gime'ye yaklaşık yirmi altı kilometre uzaklıkta olan Çamlıbel Köyü'nün diğer
adı Mirtu'dur. Köye rutubetli olduğu için Mirtu denmiş. Çamlıbel adı ise köydeki çam
ağaçlarından gelmektedir. Deniz seviyesinden yüksekte olan Çamlıbel'in etrafı dağlık
olmasına rağmen köyün yerleşim yeri düzlüktür. Köyün nüfusu altı yüz elli sekiz olup
seçmen sayısı beş yüz on dörttür. Burada yaşayan halk güneydeki Antroligu
(Gündoğdu) köyünden 1974 yılında gelmiştir. Köylü geçimini bahçecilik ve
memurlukla sağlamaktadır. Köyün toprağı kırmızı olduğu için adanın en ıyı
domateslerinin buradan çıkarıldığı söylenmektedir. Köydeki çocuklar ilköğretimlerini
Çamlıbel Aysun İlkokulu'nda bitirdikten sonra orta öğretim için Güzelyurt'a giderler.
Lefkoşa'dan köye giderken solda Pigades Tapınağı bulunmaktadır. Çamlıbel'in
1974'ten önce yapılan meşhur panayırı dillere 'destandır. Köyün Lefkoşa girişindeki
kilisesiyle eski benzinlik arasında kurulan panayır bir hafta sürmekteydi. Panayırın en
meşhur yiyeceği küp kebabıymış. Panayıra bütün bölgeden hatta adanın birçok
yerinden gelen olurmuş.
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HÜSEYİN TÜNELCİ (OSMAN AKİF)
Doğum Yeri: Antroligu (Gündoğdu) - Baf
Doğum Yılı: 1922Derleme Tarihi: 1 O - 03 - 2006

Bu kez modem bir evin kapısını çaldık. Meğer bu ev Rumların yaptığı son
evlerden biriymiş. Evde yaşayan genç bir çiftmiş. Bölgenin EOKA sorumlusunun evi
olduğu da söyleniyor. Ev bu yüzden modernmiş.
Hüseyin Dayı yaşından dolayı baston yardımıyla yürüyen, her tarafı kırış
kırış olmuş, beyaz saçlı, mavi gözlü, hafif kamburu olan bir kişidir. Elleri de
arkasındaki kambura benzemişti. Sebebini sorduğumuzda gençliğini madenlerde
çalışarak geçirdiğini söyledi (Lefke Bölgesi'nde). Hayatında birçok maddi sıkıntı
çektiğini ve 1974'ten sonra rahata kavuştuklarını belirtti. 1974'te güneyden kuzeye göç
e~erken ailesinin yanında olmadığını, o günlerde ailesinden haber almadığı için
hayatında en çok yıprandığı günlerin onlar olduğunu söyledi. Üç kızı, bir oğlu olan
Hüseyin Dayı on beş sene önce eşini kaybetmiş. Kızlarının üçü de İngiltere'de
yaşamaktadır. Hüseyin Dayı'dan geçmişe ait fotoğraflarını görmek istediğimizde 1974
harbi çıktığında Rumlar onları bulmasın diye eşinin yaktığını söyledi. Çünkü Hüseyin
Dayı 2.Cihan Harbi'ne katılan Kıbrıslı gazilerdendir. Fotoğraflan üniformalı olduğu
için Rumlar ailesine zarar verebilirdi. Aynca Hüseyin Dayı Lübnan ve Şam'da da
askerlik yapmış.
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1-) Adlar, Lakaplar:

1-1) Yeni doğan bebeklere hangi adlar veriliyor? Veriliş sebepleri?

a-) Dini inançlarla ilgili adlar.
Muhammed: Peygamberimizin adı olduğu için çocuklarına goyallardı.
Bekir (Ebubekir): Peygamber ismi olduğu için.
Osman: Peygamber ismi olduğu için.
Ali: Peygamber ismi olduğu için.

b-) Bitkilerle hayvanlarla ilgili olan isimler.
Ceylan: Trodos dağlarında yaşayan ceylanlardan dolayı çocuklarına bu isimleri
koydular.
Dudu: Dud ağacının meyvesidir ve çocuklarına bu ismi goymayı uygun gördüler.
(Hikaye'ye göre Dudu isminde biri varmış dereye düşmüş ve ona kurtulması için "Dud
Dudu dudu" demişler.

1-2) Yörede yaşayan kişilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
Susam Hüseyin: Aklının susam gibi hafif olduğu söylenir.
Deli Hüseyin: Sinirli ve tez gızdığı için Deli Hüseyin demişler.
Bello Tahir (Deli Tahir): Düşüncesiz davranışlarda bulunduğu için bu lakap takılmış.
Balligaro Ahmet Hulusi: Kişinin fiziki yapısına göre takılan lakap.
Zorba İsmail: Kaba saba bir kişiliğe sahip olduğu için.
Galliga Asaf: Zamanında nalbantçılıkla uğraşırdı.
Fıstıkçı Mustafa Mehmet: İçki içerken çok fıstık yermiş.
Zabit Ahmet: Uzaktan gelen silah sesinin tavşanı vurup vurmadığını doğru tahmin
ettiği için derlerdi.

1-3) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
Cinsine, rengine, tipin, huyuna göre verirlerdi.
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) Köy, ilçe, şehir, dağ, ova, ırmak, göl v.b. yerlere verilen adlar nelerdir? Sebepleri?
arsa efsaneleri?
ligu: İtalyanca bir kelimedir.
: Dürüst adam.
Andrigomeno: Çok kuvvetli. Orada yaşayan adamlar güçlü ve kuvvetliymiş. Bu yüzden
oraya Antroligu ismi verildi. (O yerin havası insana kuvvet verirmiş.)
Poli: Baf'ta bir yerdir. Antroligu ile arası altı yedi mildir. Orada çok insan yaşadığı için
İtalyanlar zamanında Bolidia denirdi. Daha sonra Rumlar Poli dedi.
Vahnadu Frangu: Tarlanın içindeki daşı Fransızlar oymuş ve bu daşın içinde üzüm
basıp sirke yaptıkları için Vahnadu Frangu denilmiş.
Ayfıller Bölgesi (Tarla adı): Orada bulunan kilisenin ismiydi ve bölgeye de bu isim
gonuldu.

2-) Dualar, Beddualar (Dilekler, ilençler, inlemeler):

2-1) Halk iyi dileklerini belirten hangi sözleri kullanıyor?
Allah her kazadan beladan korusun seni da evlatlarını da.

2-2) Dualar, dilekler hangi olaylardan sonra söylenir?
Biri gendine eylik yaparsa onun için dua ederdi.

2-3) Beddua olarak hangi sözler kullanılıyor?
Ben bedduadan gorkarım ne söylerim ne da söylenen yerde dururum.

2-4) Hangi olaylardan sonra beddua ediliyor?
Yetim galanların baba miraslarını onlara bakan dayısı, amcası yerdi. Ona ''N alet olsun,
hasbasını yesin" gibi beddualar ederlerdi.
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sözleri nelerdir?
aleyküm, akşam şerefleriniz hayırlı olsun.

sözler ne zaman ve kimlere söylenir?

il aleyküm: Gündüzleri gaveye girilince söylenir.
şerefleriniz hayırlı olsun: Akşam saatlerinde söylenir.

rkekler kendi aralarında ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?

olmayan gadınlarla selamlaşma olmazdı. (Yanlış anlaşılmaması için).

) Selamın mesleklere göre çeşitleri nelerdir?

"

ldu be Enver Polis. Adamın mesleği polis olduğu için.
ldu be Hüseyin Ziraatçı. Adam ziraat mühendisi olduğu için ona böyle dendi.

Çağırmalar, hitaplar:

İnsanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
insan birbirini duymayacak gadar uzakdaysa barınaklarını ağzına goyarak ıslık
.tardıve haberleşirlerdi.(Herkes birbirinin ıslığını tanırdı.)

4-2) Hayvanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
İnsanlar ıslık atardı ve hayvanları yanına giderdi. (Hayvanlar kendi sahibinin ıslığını
tanırdı ve kendi sahibine doğru yönelirdi.)
Bir gün deniz kenarındaydım ve dağdan gulağıma bir ıslık sesi geldi. Beş on metre
uzağımda olan bir keçinin ıslık sesini duyunca sağa sola bakıp hemen dağdaki
mandıraya doğru yola çıktığını gördüm.

13

birbirlerini hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
l~=ı~auuı;;ıı

iyi evlad yetiştirdin.

yapdı öldüysa da Allah rahmet eylesin.
hırsızını, garibin hakkını yedi. Zehirini yesin.

sanlar hangi hayvanları övmekte ve yermektedir?
şan, çok süt veren hayvanları severlerdi.
inin binden fazla goyunu, keçisi olursaydı, bir goyuna altın çan takılırdı. Hem
ibi ödül almış olurdu hem da hayvanları. Başkası bu altın çanlı goyunu görünca
çobanın bin tane hayvanı varıdı.

sanlar bitkileri hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
geldiğinde "Berikat versin, bu yıl güzel mahsül aldık" derlerdi.
urak geldiğinde, "Ga vorkana bu sene Allah'ın otunda bile hayır yok" derlerdi.

Nasihat amacıyla büyüklerce hangi sözler söylenmektedir?
insan eyi, kötü insan kötü, hırsız hırsız nasihatı verirdi. Hüseyin dayı "Dünya eyi
ı, şimdiye gadar ahmak beller" der.

Nasihat kimlere verilmektedir?
a göre çok lafazanlık eden nasihat isterdi. Ama kimse böylelerine bir şey demezdi,
ü onların parası vardı.

sonra nasihat edilmektedir?
davranılınca da nasihat edilirdi.

Nasihatı tutma veya tutmama durumlarında neler yapılmaktadır?
ullarda falaka cezası vardı.

) Kimlerin nasihatı etkili olmaktadır?
e, baba, muhtar (Muhtar ne söylesa ona inanırlardı. Yalan da söylesa polis bile ona

-) Argo sözler:

8-1) Kötü insanlar, hayvanlar, bitkiler için hangi sözler söylenmektedir?
Yerimo galsın: Hayvanlara söylenirdi.
Beytambal sistari nerden çıktı: Kırmızı ve beyaz çiçekleri olan bir bitkiydi ve hayvanlar
bu bitkiyi yeyinca gamı giderdi ve bazen da ölürdü.
Hayvanlar

tazesini

yeyinca

ırsal

olurdu.

Bayatını

yeyincalar

beslenirlerdi.

8-2) Hangi olaylardan sonra küfür edilmektedir?
İnsanın canı fazla sıkıldığında.

8-3) Kültür hakkında halkın inançları nelerdir?
Allah'a inanırlardı. Hala Sultan'a inanırlardı. Yerli Rumlar da banayiyalarına, ayozlara
taparlardı. Kiliseye giderlerdi.

9-) Atasözleri ve deyimler:

9-1) Kullanılan atasözleri ve anlamları nelerdir?
Sabırla goruk helva olur: Sabredersan işin olur.
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lar yakın gelir eşeğila. (Eskiden gemiyla, yolculuğa çıkarlardı. Elimizde bir çanta
emet bir hafta gemide yerdik.).

üzümü görerekten gararır.
ıışunun mezarını açan gendi girer.
me gomşuna gelir başına.
ğ dağa gavuşmaz insan insana gavuşur.
gar eden dereden gorkma, uslu dereden gork.
uyur düşman uyumaz.
ylu huyundan vaz geçmez.
peğin guyruğunu bir gamuşun içine goyan kırk gün galınca da çıkarın gene eğridir.

-1) Atasözü ve deyim kabul edilmediği halde, beyit ve dörtlüklerle düşünceleri
latan sözler nelerdir?
örünüşe aldanma, her gördüğün şeye da ganma.

-2) İnsan karakterleri hayvanlarla nasıl bağdaştırılmaktaydı?
ini çabuk yapanlar at huyunda olanlardı.
ğır ağır davranıp serin yürekli olanlar öküz huylulardır.
ytan gibi gurnaz olan insanlar tilki huyundadır.

Hangi bilmeceler ne zaman, nerelerde, kimler tarafından sorulup cevaplandırılır?
ıvı.ı;;;;:;ı;;;ıa.

eskiden ne gramafon ne radyo vardı. Herkes bir evde ya da gaveye toplanırdı.

geçirmek için veya eğlence olsun diye birbirlerine söylerlerdi.
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(

,µçagdaölü, ellinin körü, götüne barınak atmazsan geviş getirmez?

ağdan enen arapcık, ayağında babuşcuk?

l-2) Bilmeceyi doğru cevaplandıranlara mükafat, yanlış cevaplara ceza veriliyor mu?
ara mükafatı yoktu, eğlence olsun diye söylerdik.
,ı.vı.UA.a.ı.a.~

olsun diye köfter, guru incir, helva, guru üzüm gibi yiyecekler verirdik.

1-3) Bilmece sorma eğlence olarak mı kabul edilmektedir?
.c,gıı:aıı.;c

gabul edilirdi.

12-)Şaşırtmacalar:

12-l)Söz oyunu hangi yanıltmacalar, kimler tarafından, nerede, nasıl kullanılmaktadır?
Saklambaç oynarken sobelenenler oynadığımız yerde ebeyi sobeleyip onları da
kurtarması için "elma dersem çık armut dersem çıkma" derdi.

12-2)Yanıltmacalarkimlerden öğrenilirdi?
Oyun oynarken büyüklerden duyardık ve onlar olmadığında biz söylerdik.

13-)Yakıştırmalar:

13-1)Yörede hangi yakıştırmalar yapılmaktadır?
Sinecik:Oyun oynarken çok hızlıydı ve topa vurmadan sıyrılıp geçerdi.
Rambo:Oyunda gorkmadan ağaçlara çıkardı.

'

!
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· ·-l)Yörede anlatılan masallar hangileridir?
ullalli Masalı:Adam zengindi bir oğlu vardı ve bir ciraya gönül verdi.Onu ciradan
geçirmek için "Ben derim ya Mullali, tarifet oğluma.Keserim

başını karpuz gibi,

ma sakalını çekerim gıl gıl" derlerdi.

4-2) Masallar yörede kimlerden, nasıl öğrenilmektedir?
skiler yani büyükler anlatırdı. Gece toplanınca söylerlerdi.

Kimler daha çok masal anlatmaktadır?
yaşlılar.

14-4) Masal anlatanlara, para ve armağan veriliyor mu?
Vermezlerdi. Ama bilgin olarak görürlerdi.

14-5) Devamı sonraki günlerde anlatılan uzun masallar var mı?
Uydurur uydurur gidellerdi.

14-6) Masallarda anlatılanlara halk inanıyor mu?
Yani masaldır derlerdi.

15-) Efsaneler:

15-1) Yörede· dünyanın yaratılışı; insanların, hayvanların, bitkilerin varoluşlarıyla ilgili
hangi efsaneler anlatılmaktadır?
İnsanın varoluşu: Adem ile Hava' dan insanlık oluştu.

/
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Halk Hikayeleri:

6-1) Yörede konusu sevgi, aşk olan hangi halk hikayeleri anlatılmaktadır?
eloğlan: Padişah'ın

zamanında bir harp çıkdıydı. Keloğlan çok güzeldi ama saçı

yoğudu. Keloğlan saldırdı düşman ordusuna, padişah gızı onu ~ördü. Savaş bitince
padişah gızına sordu. Seni şunlardan biriyle evlendireyim. Gızı da dedi ben istediğimi
alacam. Padişah halkı sıraya goydu. Gızı da " Ben kime atarsam elmayı onu alacam"
der ve elmayı Keloğlan'a atar. Herkes yanlışlık diye itiraz etti. Baştan geçtiler ve gız
gene Keloğlan'a attı.Padişah gızına " Bula bula bu keli isten, gızım" dedi. Padişahın
da "Ama bu adam beni gurtardı" dedi.

Fıkralar:

17-1) Yörede Nasrettin Hoca ile ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
Nasreddin Hoca uykusunda yapmış üstüne gabasını. Sabah gagdı garıya ne desin.
Üstüme yaptım mı desin olmaz. Garı hocaya "gak" der. Hoca "Yok, çok fena bir rüya
gördüm, gakamam" der .. Garısı hocaya "Ne gördün?"der. Hoca "Beni minarenin içinde
bir masaya, onun da üstünde bir sandalyeye goydular. Rüzgar da bir oyana bir bu yana
sallardı, çok gorgdum. Eee garı sen olsan napardın?" der. Garı hocaya "Vallahi ben
işerdim donuma" der. Hoca da "Ben da sışdım donuma" der.
Nasreddin Hoca'ya sordular." Gökyüzünde kaç yıldız var?" Hoca hemen cevap verir.
"Bunu bilemeyecek ne var, siz bu sorunun cevabını bilemediniz mi" der. İnsanlar
hocaya "Nerden bilelim kaç <lane olduğunu" der. Hoca "Eşeğin kaç gılı varsa o gadar
yıldız vardır" der. İnsanlar "Hemen saydın hoca da bilin" derler. Hoca da "İnanmasanız
sayın da görün" der.

I

ı1
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18-) Maniler:

18-1) Maniler ne zaman, nerede, kimler tarafından, hangi amaçlarla söylenmektedir?
Sesi güzel olanlar, hamamda, işgi içerkan söylerdi.

18-2) Maniler kimlerden, nasıl öğreniliyor? Anında mani söyleyen var mı?
Esgilerden duyarlardı. Evet.

19-) Halk Oyunları:

19-1) Oynanan oyunların adları nelerdir?
Sirto, dere oyunu, saklambaç, zeybek.

19-2) Halk oyunları nasıl öğrenilmektedir?
Herkes birbirinden öğrenirdi hem okulda öğrenirdi.

20-) Halk Tiyatrosu:

A-) Gölge Oyunu:

A-1) Yöredeki Karagözcüler kimlerdir?
Başga yerlerden gelillerdi.
A-2) Sanatı kimden öğrenmişlerdir?
Atalarından öğrendilerdi.

'-
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1-) Oyun, Eğlence, Sporla İlgili Sorular:

A-) Çocuk Oyunları:

Çocuklar kendi aralarında hangi oyunları oynuyorlar?

Saklambaç: biri yumardı diğerleri da saklanırdı. Hepsini bulana gadar arardı.
Bulduglarını tüpürürdü (sobelemek).Arada biri çıkar da onu tüpürüsa da "Tu hepsi için
der" başdan yumardı.
Lingri:Uzun değneğila kısa değneg varıdı. Kısayı iki daşın arasına gordug. Uzunla da
vururdug. Garşımızdakiler yere düşmeden dutarsa gaybederdig. Sıra dutana
geçerdi.Değneg yere düşersa biz devam ederdig ve üç defa daha vururduk. Vururken da
'atses, yotses, andiritses' derdik. En son da değneğin uzaglığını sayardıg.

I

Kemik: Bir kemiği alıp saglardıg.İki gurup vardı. Bulanlar gazanırdı.
Pilaka: Gızlar oynardı. Yere beş birleşig kutu cizellerdi da bir daşla sekerek oynallardı.

A-2) Oyunlar kimlerden öğrenilmektedir?
Büyüklerden.

A-3) Oyun sırasında ilk başlayacak oyuncu nasıl belirleniyor?
Çocuklar gendi aralarında uyuşurdu. Bazen tekerlemecik söylellerdi.

A-4) Oyun sırasında hangi araç ve gereçler kullanılıyor?
Daş, değenek, kemik, kireç, kireç daşı.

A-5) Çocuğun oyun oynaması karşısında büyüklerin tepkisi ne olmaktadır?
Gızardılar. İş yapsınlar diye.
·ı

B-) Büyüklerin Oyunları, Eğlenceleri:

B-1) Erkekler kahvelerde hangi oyunları oynuyorlar?
lsgambil, altmış altı oynardık.

I
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, Oyunlar nasıl, nerede, kimlerden öğrenilmektedir?
de, büyüklerden öğrenirdig..

,) Eğlencelerde neler yenilip içilmektedir?
:llimli,zeytinli, peksemet yenilirdi. Gave, çay, sütlü çay içilmektedir.

) Kadınların kendi aralarında oynadıkları oyunlar nerdir?
daş, pilakka oynallardı.

\

:-1) Güreş nerelerde, ne zaman, kimler tarafından, hangi sebeple yapılmaktadır?

üreş, düğün ya da bayramlarda gençler yapardı. Eğlence olsun ve yiğitlikleri
.göstersinler diye güreşirlerdi.

· C-2) Güreş çeşitleri nelerdir?
Diz çekerek güreş, dönerek güreş vardı.

C-3) Güreşi kimler idare etmektedir? Güreşe nasıl başlanılmaktadır? Galip, nasıl ilan
edilmektedir?
Esgi güresçile_rdenbiri idare ederdi. İdarecinin işaretiyle başlardı. Yenilen bardon çeker
galip galen de belli olurdu.

C-4) Güreşte müzik
kullanılmaktadır?

kullanılmakta

mıdır?

Kullanılıyorsa hangi

tür

müzik

;

Kullanılıyordu. Davul zurna çalardı.

C-5) Rahvan at yarışları ne zaman, nasıl yapılmaktadır?
Bayramlarda yapılırdı.

C-6) Av hangi zamanlarda, ne gibi amaçlarla yapılmaktadır?
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onbahar, kış aylarında avlanılmaktadır. Tavşan vurup yesinler diye.

C-6) Yörede ne tür av hayvanları avlanmaktadır?
· Tavşan, keklik, güvercin, fasa, yaban tavuğu, üveyik.

C-7) Avcılıkta kullanılan araç ve gereçler nelerdir?
Ağızdan dolma silah, barut, dağarcık.

22-) Bayramlar, Törenler, Kutlamalarla İlgili Sorular:

22-1) Dini bayramlar hangileridir?
Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı.

22-2) Bu bayramların hangi sebeplerle yapıldığına inanılmaktadır?
Dinimizin inançlarına göre öyledir.

22-3) Dini bayramlar öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
Parası varsa çocuklara uruba alır, yiyecek alır, gurban alırlar.

22-4) Bayram namazıyla ilgili gelenekler, inanışlar nelerdir?
Bayramda

herkes camiye gider ve sabahtan bayram namazını

gılarlardı. Bayram

namazından sonra herkes birbirinin bayramım kutlar, küs olanlar barışırdı.

22-5) Bayramlaşma nasıl yapılmaktadır?
Güçükler büyüklerin elini öperdi. Eğer varsa onlara ya yemiş veya bira para verirlerdi.

22-6) Bayramlaşmada neler ikram edilmekte; neler verilmektedir?
Guruşun dörtde birini verirlerdi. Ya da helva verirlerdi.

"
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,7) Kimler kurban kesebilir?

anlar ve parası olanlar keserdi.

.-8) Kurban eti nasıl dağıtılır?
ir fukaraya verirlerdi. Kesilen gurbanın bir bölü üçünü gendine ayırırdı ve geri
anı da dağıtırlardı.

-9) Mezarlık ziyareti nasıl yapılır?
ersin dalı götürerek ziyaret ederlerdi.

2"10) Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşılır?
a biriyla önceden haber yollanırdı ya da önceden mektup yazılırdı.

'22-11) Milli bayramlar hangileridir?
23 Nisan, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 20 Temmuz milli bayramlarımızdır.

22-12) Milli bayramlarda halkın kutlanması nasıl olmaktadır?
At koşusu, eşek güreşi, ip çekellerdi, gülle atallardı. Civar köylerin gençleri eşeklere
ve Poli' de toplanarak eşeklerin üstünde güreşillerdi.

22-13) Kandil kaç adettir? Adları nelerdir?
İki danedir. Regaip ve Miraç.

22-14) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
Bazıları camiye gidip dua ederdi.

22-15) Mübarek (kutsal) aylar hangileridir?
Üç aylar. Recep, Ramazan, Şaban.

22-16) Ramazan ayıyla ilgili gelenekler nelerdir?
Oruç dutallar, zekat veriller, fakir fukaraya yiyecek verirlerdi. Mal varlığının dörte bir
gıymetinin sadakasını fukaralara verillerdi.
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117) Ramazanda nelerin yapılması uygun bulunmaz?
iiçmezler, kötü laf ağızlarına almazlardı.

-ı 8) Ramazana özgü yiyecek ve içecekler nelerdir?
a, ince bitta, üzüm pekmezi.

2-19) Askere giden gençler nasıl uğurlanmaktadır?
akirdiler diye bir şey yapmazlardı. Yalnız İkinci Dünya savaşına gidenlere davul
a çalallardı.

:72-20)Askerden dönenler nasıl karşılanırlardı?
zel bir şey yapmazdık. Askerliği bitirdiği için onu tebrik eder hayırlısı olsun deyip
oş geldin derdik.

22-21) Hacca gidenler nasıl uğurlanmaktadır?
Özel bir şey yoğudu. Gendi gider yazılır ve günü gelinca giderdi.

22-22) Hacdan dönenler nasıl karşılanmaktadır?
Onlara artık "Hacı Dayı" ya da "Hacı Deyze" derdik.

23-) Dayanışma, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorular:

23-1) İmece nasıl ve niçin yapılır?
Bütün köylü gidip kimin evi yapılacaysa yapardı. Çabuk bitsin diye, hem golay olsun
diye. Birinin hayvanı guya düşse herkes giderdi. Çünkü onun da düştüğünde diğerleri
giderdi. Manen herkes birbirine yardım ederdi.

23-2) İmecede neler yenilmektedir?
Pilav, badadez, yahni, gabag, ekmek, zeytin.
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;zekat kimlere nasıl verilmektedir?
ııtanlar fakire verirdi.

· Adaklar kimlere nasıl verilmektedir? Neler adak olmaktadır?
e ve fakirlere adak verilirdi. Zengin olanlar camiye
verirdi. Fakire eşya, yiyecek verirlerdi.

Sadaka taşlarıyla ilgili gelenekler nelerdir?
· bir bela adladırsa, başından para çevirip bir fakire verirdi.

O • Çeşme, köprü, cami, okul yapımı gibi hayır işleri kimler tarafından, hangi
lçlarla yapılmaktadır?
iginler yapardı. Halkın faydalanması için yaparlardı.

-7)Komşuluk hakkı nedir?
9mşuluk hakkı bilene çoktur, bilmeyene yoktur.

-8) Misafırlikle ilgili gelenekler nelerdir?
lene yemek varsa yemek gollardı. Üzüm, incir gollardı.

..) Doğumla İlgili Sorular:

:4-l)Çocuk sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara başvurmaktadır?
fade herkes çocuk isterdi.

24-2)Çocuğu olmasını istediği halde çocuk sahibi olamayanlar ne gibi uygulamalara
başvurmaktadır?
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Doğumdan önce çocuk için ne gibi hazırlıklar yapılır?
çarşaf yıkardı, çocuğa bez olsun diye. Çarşafı keser çocuğa bez hazırlardı.
. Doğumu kimler yaptırmaktadır?

:r yapdırıllardı.
Doğum nasıl ve nerede yapılmaktadır?
u yatakta yapmazlardı. Ya kütük üzerinde, ya sandalye üzerinde ya da garının
ndan biri dutardı ebe da doğurdurdu .

.6) Doğumdan sonra çocuğa ne gibi bakım yapılırdı?
a. yerine mersini gurudup dövellerdi ve çocuğa gollardı. Mis gibi tüterdi. Hem
uk biçilmezdi. Sürme yapallardı. Garayağı urubanın içinde yakalardı ve o dumanı
.· gaba alırdılar. O dumandan çıkan gara isi süpürge çubuğuyla çocuğun gözlerine
ellerdi. Çocuk sürmeli gözlü olsun diyf ve gözleri iyi görsün diye sürellerdi.

-:7) Doğumdan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ocuğu bir teknenin

içinde

duza belellerdi.

Böyüdüğünde

teni kokmasın

diye

.pallardı. Ertesi gün çocuğu yıkallardı.

4-8) Çocuğun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
ocuğu gondaklardılar.

Bezila sarallardı. Golarını da içine sokallardı.

Bir acamı

<lığında kemikleri gaymasın diye gondaklardılar.

4-9) Doğum yapan kadınla ilgili gelenekler nelerdir?
Ogadına gomşular on beş gün yemek götürürdü. Temizliğini yapardı.

<24-1 O) Doğum aileye nasıl duyurulur? Haberi veren kişi nasıl mükafatlandırılır?
Ebe söylerdi. Fakirdik diye mükafat yoğudu.

"
24-11) Çocuk ilk defa kimin kucağına verilir?
Anasının gucağına verilir.
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2) Lohusanın sütünün bol olması ne yapılır?

) Çocuğa ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
sonra ad verilir. Anne, baba, gardeşler, neneler, dedeler, adını

Çocuk görmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
görmeye gidenler çocuğun ihtiyacı olan malzeme götürmeye çalışıllardı, Gendi
arının fazlalık urubalarını götürüllerdi.

5}Çocuk görmeye ne zaman, kimler gelir?
Mular ertesi gün gelillerdi. "Şükür sağlığına" dellerdi.

16} Çocuk ve anne ilk defa sokağa ne zaman çıkabilir?
en · bir haftada

çıkardı.

Kırk

gün çıkmamaya

çalışıllardı,

Çıkarsa

da dere

meyeceğdi. Geçersa uzağa gitmiş sayılırdı.

.'."17) Bir yıla kadar çocuğun beslenmesi nasıl yapılır?

5-) Sünnetle İlgili Sorular:
-1) Genellikle erkek çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde sünnet edilmektedir?
fallahi duruma bağlı. Lefkoşa' dan sünnetci gelinca yapardık. Bazısı altı yedi yaşında
· · hınca yapardık. Sünnetci eşeğila gelirdi ve köyde sünnet olmak isteyenleri yapardı.

Çocuğun yatağı nasıl hazırlanır?
Özel yatağı yoktu.Şimdikiler yapar ama o zaman para yoğudu. Sadece çocuğun
yatacağı yatağın pamuklarını gabardıllardı. Üzerine temiz çarşaf goyallardı.

29

Hayır sünnetleri nasıl yapılır?
m yedi gişiyi yapdırdıydı. Sokagda oynardık. Çağırdılar bizi gaveye götürdüler da

,) Evlenmeyle İlgili Sorular:

- 1) Evlenilecek kız ve erkekte aranılan özellikler nelerdir?
in, ayağının, gözünün, gaşının düzgün olmasına bakarlardı.

Gızların namuslu,

ic.eklerin bir işi olmasına önem verilerdi.

6-2) Gençler evlenme isteğini nasıl belli ederler?
abası annesi filan gız eyidir dersa da genç da "Eh dersa" olurdu. Genç "Filan daha

:yidir"dersa aile gencin onu istediğini anlar ona giderdi.

26-3) Evlenme yaşının başlangıcı kız ve erkeklerde hangi yaştır?
Aslında gelişi güzeldir. Ama aşağı yukarı gızlar on altı, on yedi. Erkekler yirmi, yirmi

26-4) Kız arama nasıl yapılmaktadır?
Bir aile bir köyden gız isteyeceğinde o köyden biri aileye misafirliğe gider. Gızın
ailesine haber verir ve gonuşurllardı. Anlaşırsalar olurdu.

26-5) Söz kesimi nasıl yapılmaktadır?
Gızla oğlan davullar çalmadan bir birini göremezdi. Ayleler anlaşdık deyerek söz
keserdi.

26-6) Gençlerin anlaşması halinde evliliğe hazırlık nasıl olmaktadır?
Gençler bir şey düşünmezdi. Çünkü görüşdürmezlerdi.

I
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,_7) Kız kaçırma

olayı hangi

hallerde

meydana

gelmektedir?

n gaçırmadım. Beni gaçırdılar. Ayleler izin vermeyinca
dı. Bilenler filandadır

derlerdi ve muhtarınan

Bu olay nasıl

gaçırırlardı. Ayle gızını

oğlanın evine gidellerdi.

Gıza

fgendin göğnünüla gaçdın yoksa seni gaçırdılar .mı?" dellerdi. O da "Göğnümüla
çdım deyinca" gızı oğlana verillerdi ama düğün töreni yapmazlardı.

-8) Nişan hazırlığı nasıl yapılmaktadır?
nim zamanımda nişan yoğudu .

. . 6-9) Başlık nasıl verilmektedir?
Qğlan tarafı gıztarafına beş on lira başlık verirdi. Ama dullara vermezlerdi.

f 6-1 O) Geline ailesi tarafından ne gibi çeyiz verilir?
eyiz olarak ne verilerse yazalardı. Tarla verillersa gıza adına sened yapallardı. Surulla
.Tencere: Altı geniş ağzı dardı. Bakır tabak, dişli tabak üstünden da kapacığı vardı.
Tencere gibi kapanırdı. İki, üç bakır tencere, bicez hasır sandalye, iki, üç toprak
masa yerine sele verillerdi.

1) Çehiz asma, gösterme geleneği var mı? Varsa nasıl yapılıyor?
gün herkesin önünde listeyi yazalardı. Orda bir gişi söylerdi bu yandan da
Herkeş da duyardı.

26-12) Düğüne davet nasıl yapılır?
Büyük davetliysa, önemli insansa ona galın mum vererek davet ederdik. Normal,
sıradan biriysa ona ince mum verirdik. Çobanları ekmek çöreğiyle davet ederdik.
Çobanlar da tavuk ya da et getirirdi. Düğün sahibine yardım olsun diye.

26-13) Düğüne davet edilenler hediye olarak neler getirirler?
··~

Herkes elinden geleni getirirdi. Genelde hediye olarak yiyecek getirillerdi.
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14) Düğün için yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır?
kes yahni, su gabağı, badadez, pilav, kolokas yapardı. İçecek olarak zivaniya
lallardı çünkü maksıldı. Gız beyaz gelinlik geyerdi. Erkek ise en yeni urubalarını
erdi. Yoğusa ödünç alıllardı başkasından.

15) Güveye de kına yakılıyor mu?
ret. Kınayı erkekler köyde gezdirirdi. Hocayla güveyi gavede otorurdu. Bir selenin
de kına vardı ki mumlar da yanardı. Gavede seleyi gezdiri,llerdi. Para dutanlar içine
dı sonra da hoca güveyiyi kınalardı.

-16) Kına gecesi yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır?
n kınasım da gızlar selenin içinde köyde gezdirirdi. Sonra da gız evinde yakallardı.

16-17) Kına gecesi eğlenceleri nelerdir?
kekler gızlar ayrı ayrıydı. Gavedeysa gızlar uzagdan bakardı da erkeklerin davullu
alı oynamasını izlerdi.

8) Gelin hamamı nasıl yapılır?
ın eltisi varsaydı gız evine gidmeden son gün eltisine giderdi güya onda yıkanırdı.

"

:6-19) Güveyi hamamı yapılıyor mu?

~6-20) Damat tıraşıyla ilgili gelenekler nelerdir?
l>avul zurnayla tıraş edellerdi. Onlar çalardı berber da havlıda tıraş ederdi.

26-21) Kimler sağdıç olur sağdıcın görevleri nelerdir?
Gadın sağdıca gumera, erkek sağdıca gumbaro derdik. Gelinila güveyi uyuşurdu da
kimi istersa onu seçerdi. Sağdıç düğünün düzeninden sorumluydu·misafirleri.garşılardı.

i Paralıysa da masrafları garşılardı.

'S2

, relin, damat, sağdıç, kayınvalide, kayınpeder giyimleri düğünde nasıldı?
elin beyaz potin, beyaz gelinlik geyerdi. Diğerleri en yeni urubalarını geyerdi.

Gelin alma nasıl yapılır?
köye gideceğsa bir yakını (dayı, amca) atıla alırdı da götürürdü.

) Güveyi evine girerken neler yapılır? Anlamları nelerdir?
· camiden eve gelene gadar herkes yüksek sesle dua okurdu.

Düğünde neler yenilir içilir?
ıkas, pilav, badadez yenilir. Zivaniya içilir.

;) Düğünde geline neler armağan edilmektedir?
arında varsa altın ya da para dakardı.

7) Resmi nikah, imam nikahı nasıl yapılmaktadır?
imam nikahıydı. İmam mecburdu müftülüğe yazsın. Müftülük'ten da 'kağıt gelirdi

~) Ölümle İlgili Sorular:

,7-1) Ölecek kişi hasta ise ölüm belirtileri nelerdir?
gözleri kararınca da görmez, insanları tanımayınca.

Bunlar ölüm

· 27-2) Bir hastanın öleceğine kanaat getirilirse ne yapılır?
Çoluk çocuğu, ailesi uzagdaysa onlara haber verilir hayatayken gelsinler onu görsünler.
(

27-3) Ölüm olayının hemen arkasından yapılan işler nelerdir?
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yapılır. Üzerine yeşil bir örtü örterler.
enaze namazı nasıl kılınır? Bu namaza kimler katılır?
çıkınca ölüyü alıp mezarda musalla daşına gollar ve namazı orada gılıp
. Namazı mezarlıkdakiler gılar.

lü mezarlığa nasıl taşınır?
in omzunda taşınır. Devamlı değişerek

farklı gişiler daşır. Çünkü ölüyü

ı sebap sayallar.

ezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
doğru kazallardı.

Ölü mezara nasıl gömülür?
başı batıya, yüzünü gıbleye gollar.

Gömülme işlemi sırasında ne gibi dini işlemler yapılır?

) Ölü yemeği veriliyorsa özelikleri nelerdir?
gişinin sevdiği yemekleri yapallar. Fakir fukarayı yediriller, sonra da mevlid

9) Başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılır?
yakınlarına gidilip "Başınız sağolsun" derik.

O) Yas tutma geleneği var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
arsa yas dutmazlardı ama gencisa gadınlar kırk gün ağlardı. Adamlar ise sakal

Yas ne zaman kalkmaktadır?
günden sonra marazları hafifler.
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bayramda yaslı ailenin durumu nasıl olur?
bayram değildi. Normal hayat devam ederdi

evir işlemi nasıl yapılır?
yakınları aileden birini tereke memuru seçerdi. Herkesi anlaştırır ve eşit

işlemi nasıl yapılır?
günahları Allah tarafından bağışlansın diye günahlarına garşılık ayle fakirlere

Ölünün gömüldüğü akşam hatim duası yapılır mı?

Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
ömülünca üç gün arka arkaya sabah güneş doğmadan giderik ve okunmuş suyu
a dökerik.

) Başka hangi zamanlarda ziyaret edilmektedir?
anılarda ölüm yıldönümlerinde giderik.

8) Mevlit okutma geleneği var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
en ilk üç gece okudurduk ama şimdi yalnız üçüncü gece okunur. Hoca okur
lar başını örter ve dinler. Mevlidin ortasında herkesin eline çiçek suyu dökülür. En

9) Ölünün giydiği kıyafetler ne yapılır?

30) Yörede ölüler mutlaka mezarlığa mı gömülmektedir?
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ezarlıkta ayni ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir?

:r şart yoğudu ama rast gelirsa da gömülebilirdi aile memnun olurdu.
Mezarın iki ucuna neler dikilmektedir?
gollardı başucuna ve ayak kısmına.

Mezar taşlarına neler yazılmaktadır?
süresini, ismini ve bilirsalardı doğum tarihini da yazallardı.

Ölülerin adları geçtiğinde neler söylenmektedir?
rahmet eylesin canı nur içinde yatsın.

alk Hekimliğiyle İlgili Sorular:

arasında hastalıkları tedavi eden kişilere hangi isimler verilmektedir?

kimselerin özellikleri nelerdir?
onları duyduğuna insanları inandırıllardı.

Hastalıkları nasıl teşhis etmektedirler? Hangi belirtiler hangi hastalığın işareti
edilmektedir?
la yaz gününde ter dökersa ve üşür sıtmadır derdi.

) Hastalıkları nasıl tedavi etmektedirler?
ilerla, okuyarak, muskayla.
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ilaçlarının

tarifleri nelerdir?

Bu ilaçların her biri hangi hastalıkların

kullanılmaktadır?
talığı için okurdu. Gapparı basardı yere, üstüne da su dökerdi ve hasta
eçinca eyi olurdu. Yani bu da hocaların marifetiydi. Tesbih ağacının dalını
ardığı yağı temeye sürellerdi ve geçerdi.

yoldan hayvan hastalıkları nasıl tedavi edilmektedir?
e yapallardı.

ve çıkıkların tedavisi nasıl yapılmaktadır?
mukavayla sarıp bağlarlardı.

berelerin tedavisi nasıl yapılmaktadır?
damladıllardı, odlarla iyi edellerdi. Fislikan otonu yıkayıp ezellerdi ve
sarallardı.

ev içinde kendi kendine tedavisi nasıl olmaktadır?
ana kiremidi gızdırıp gamına gollardı. Sağ taraf ağrırsa körbarsakdır derler
bez gollardı.Sonra da dogdora götürüllerdi.

ştaların beslenmesi nasıl yapılıyor?
ercimek ve un çorbası yapalardı hasta olanlara.

kimler çekmektedir?

ı,.,ı.,n..ırn. yöntemleri
µı;;uı;;ıırnı,

nelerdir? Sökülen diş ne yapılıyor?

bazıları da kapıya bağlar öyle çekerdi. Gençler dama atardı da

altın diş yolla" derdiler.
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eterinerliğiyle İlgili Sorular:

anlardaki kırık ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?
:rtadan ikiye yarardılar ve gırılan ayağın iki tarafına goyarak iyice sarardılar.
başka bir de iki düzgün tahta bulunur ve onlar yerleştirilerek

sarılırdı.

.yağı belli bir süre sonra eyi olurdu.

an doğumları nasıl yaptırılmaktadır?
doğurdurdu.

Sağlam çobanısa

da anlardı

hayvana

yardım

ederedi

da

gi hastalıklarda hayvanın tedavisinden ümit kesilerek öldürülmektedir? Ölü
ın etleri cesetleri ne yapılmaktadır?
""

esilmiş hasta hayvanı ayırıllardı bir kenara. Ona yanına yem su gollardı.
akardı, gakmasa kartallara atallardı.

hayvanların beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
ne bulularsa onu yellerdi.

hayvan hastalıkları hakkındaki bilgisi nedir?
bazen anlardı ve ona göre hasta hayvana gendi yöntemiyle müdahale

lk Meteorolojisiyle İlgili Sorular:

örede tabiat olaylarına bilinen adların dışında ne gibi adlar verilmektedir?
(Kasırga) Küçük zarar vermeyen hortumlara galoyiro derdik.

"'"
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• · olaylarının sebepleri nasıl açıklanmaktadır?
· idi, fazla yağmur yağınca toprak dalga dalga gayardı. Yazda da o kil çok

türlü yağmur, dolu yağışı, rüzgar çeşiti vardır?

olarak bir çileşme hafif yağan yağmur, dolgun yağmur bu normal yağmur
Bir da bora yağmuru vardı o da aniden gelir ve geçerdi. Dolu yağışı ise biz bir
biliriz. Her türlü dolu yağışına dolu deriz. Rüzgarlardan ise fırtına vardır.

ıyı kimler hava tahmini yapmaktadır? Bu yeteneği nasıl

yapmaktadır. Ateş yagdıkları zaman eğer ateş yere doğru yayılıp gidersa
çok yakında gelecek demekti. Yengeçlerla, kurbağalar dereden çıkıp
----

doğru gidinca anlarsınız ki hemen yağmur gelecek.

Gökteki cisimlere bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
ayında havayı takip ederlerdi ve kışın hangi aylarda yağmur olacağını
·. Bunun adına "Minalayalar" derlerdi.

Bitkilerin durumuna bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
yaprağı esinti olmadan kıpırdadığında yağmur geliyor derlerdi.

davranışlarına ve organlardaki ağrılara göre nasıl hava tahmini

ll,ıırlar ayakları üşüyünca, dizleri ağrıyınca yağmur geliyor derlerdi.
Güneş ve ay tutulmasıyla ilgili inanışlar nelerdir?
ve ay dutulunca teneke çalalardı gurtulsun diye.

Yağmur yağdırmayla ilgili inanışlar nelerdir?
ı.,lerden talabeleri toblallardı deniz kenarına götürüllerdi. Dua okullardı ve bir

--

t

iı

!m içine daş atallardı. Sonra da çuvalı denize atallardı.
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~~·-, Halk Takvimiyle İlgili Sorular:

) Bilinen adların dışında yıllara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
!U'JUDi Evvel:

Ocak

~uni Sani: Şubat
· Evvel: Ekim
i Sani: Aralık

:;:~-2) Bir yıl kaç mevsim kabul edilmektedir.
mevsim .

.:1-3) Günlerle ilgili halk inanmaları nelerdir?
a namaz günüydü. İş yapma ya da namazdan sonra yap derlerdi.

- L-4) Yılbaşı olarak hangi ay ve gün kabul edilmektedir? Yılbaşı için kutlama yapılıyor

znı? Yapılıyorsa nasıl?
Benim yetişdiğim ve gördüğüm otuz bir aralıkdır. Arna büyüklermizden duyduğumuz
' a önceleri

mart ayındaymış.

Gollifa

yaparlardı

bunu öküzlere

ve insanlara

_ dirirlerdi. Çünkü öküzler bereketliydi tarlaları sürer mahsülün olmasını sağlardı.
Bunun için ilk golifayı onlara varillerdi.

~ 1-5) Hangi saat türü kullanılmaktadır?

Saat kullanılmıyorsa

zaman ayarı nasıl

yapılıyor?
Saat maat yoğudu. Güneşe göre hareket ederdik. Güneş doğmadan işe giderdik. Batınca
da gelirdik.

31-6) Kişilerin doğum tarihleri nerelere ve nasıl yazılmaktadır?
Köyün muhtarı yazı bilirsa yazardı.
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Hukukuyla İlgili Sorular:

eşle veya çok eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
rdim yapallardı. Yani iki üç ay sonra adam istersa iki şahit alırdı yanına garıyı
Götürürdü babasına ben istemem derdi bırakırdı. Ama gadın hiçbir zaman
Adam vardı yedi sekiz dane garı alırdı. Sonrada döner birinci

abalar arası evlenme görülmekte midir? Akraba evlilikleri hakkında olumlu
uz inanışlar nelerdir?
i. Ama lüzumudu çok fazla sevsinidi da alsın. Çünkü çocukların sakat doğma
ciuğunu bilillerdi .

.rkek ve kız çocukların, eşlerin miras payları nasıl belirlenmektedir?
evlat iki, ufak evlat bir buçuk, çoğusa evlatlar erkeğe iki, gıza bir pay düşerdi.

Evlatlık alınmakta mıdır? Evlatlıklar öz çocukların haklarına sahip midir?
de evlatlık uzagdan gelen ağalar alırdı. İnsanına bağlı ister iyi davranırdı istersa
İstersa öz evlatlarından ayırmaz ona da mal ülk verirdi. İstersa ona hiçbir şey
Artı o insanın gendine galmış bir şeydi.

Medeni nikahsız eşler mirastan nasıl faydalanmaktadır?

) Köydeki anlaşmazlıklar mahkemeye gidilmeden nasıl çözümlenmektedir?
şamayanlar rezil değilisa çözellerdi. Mızırısa mahkemeye

gidellerdi.

Genelde

şamayanları köyün muhtarı veya köyde ileri gelen bir yaşlı varsa onları bir araya
rir anlaştırırdı. Anlaşamazlarsa mahkemeye gidellerdi.
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Botaniğiyle İlgili Sorular:

Ik kendiliğinden yetişen ağaç türünden bitkilere ne gibi adlar vermektedir?
aşı ağaç çok azıdı. Bunlara Gazulari dellerdi. Kim aşılarsa onun malı olurdu.
ın tarlasın da olsa bile aşılayanın olurdu.

k, sihonora , urgan, labsana.

içeklerin çeşitleri nelerdir?
, gül, gül damlası.

ebzelerin çeşitleri nelerdir?
s (Banadura, Arapçadır), salatalık, patlıcan, gabak, fasulya.

eyvelerin çeşitleri nelerdir?
ut, alıç, üzüm, ayva.

eyif verici bitkiler hakkında inanışlar nelerdir?
şeytanın ocağı dellerdi. Biri içeceğinde

"Şeytanın

ocağı sönük gamlasın"

eyvelerin kerestelerinden nasıl yararlanılmaktadır?
ardı. Ceviz ve çınar çok değerliydi. Mobilya yapallardı. Andurukya

ağacından

Ormanların korunması konusunda halkın düşünceleri nelerdir?
devrinde başladı ormanları goruma. Her şey çobanların elindeydi.
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Zoolojisiyle İlgili Sorular:

ede hangi hayvan türleri yetiştirilmektedir?
, eşek, katır, beygir, öküz, inek.

anların nasıl yaratıldıklarına inanılmaktadır?
ından yaratıldığına inanırık.

cil hayvanlar nasıl çoğaltılmaktadır?
.yla çuvalıllardı.

öceklerin, kuşların tabiatta ne gibi görevler yaptıklarına inanılmaktadır?
guğular burada incir yedi. On mil uçar gidip pisler ve tohumu bırakır.

Hayvanların

öldürülmeleri,

öldürülmemeleri

konusundaki

halk

inanışları

yedi sene günahı ve nüsübetliği var dellerdi.

Ekonomisiyle İlgili Sorular:

örede tarım yapılıyorsa hangi ürünler yetiştirilmektedir?

Bu ürünleri yetiştirmek için toprak nasıl hazırlanmaktadır?
ineklerle, sabanıla sürellerdi. Tarlayı düzeltmek için uzun sürgü dedikleri
ineklere bağlayarak tarlayı dolaşıllardı ve tarladaki tezekler ezilerek düzelirdi.

Tarla nasıl ekilmekte, sebze nasıl dikilmektedir?
Lvııuııı

atarak ekerdik. İneklere bağladığımız sabanıla cizi açardık ve zebzeleri
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Meyve bahçeleri, bağ nasıl kurulmaktadır?
şimdiki gibi ekerdik. Ama o zaman draktör yoğudu diye daha sık ekerdik. Dört

Ürünlerin yetiştirilmesi sırasında ne gibi işlemler yapılmaktadır?
ekmeden önce budakları iki üç ay toprakda gömülü bırakırdık. Sonra çıkarıp
Fasulyalara değnek gorduk ve çaputla da bağlardık. Domatesleri çapalardık,
duk. Evleğila da sulardık.

Ürünlerin olgunlaştığı nasıl anlaşılmaktadır?
ler gızarınca köhünlere

doldurullardı.

Basmak için ayırıllardı.

Sucuk, sirke,

iya yapallardı. Pamukları kozalarla keserdik. Gomuşular bütün gece pamuklarla

Ürünlerin ekimi, dikimi, yetiştirilmesi, hasatı ve harman zamanında ne gibi araç
reçler kullanılmaktadır?
, yaba, galbur, saba, çapa, kürek.

Tahıllar değirmene nasıl hazırlanır?
ay eğer çepel isa bir gazan su doldurullardı. Buğdayı içine dökellerdi. Pislikler
üzerine çıkardı. Böylece temizlenirdi.

Buğdayı kuruttuktan

sonra değirmene

Köy değirmenlerinin yapısı, özellikleri nelerdir?
eğirmeniydi. Minare gibi depo yapallardı. Su içine düşerdi, su akdığı sürece altdaki
da dönerdi ve böylece buğday ezilirdi.

O) Tarımda kullanılan taşıma araçları nelerdir?
yoğudu. Hayvan vardı. En iyi taşıma aracı bizde eşeğidi.

1) Tarımda daha iyi verim almak için başvurulan yollar nelerdir?
gübresi gorduk.
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) Sebzeler ve meyveler kışa nasıl saklanmaktadır?
saklallardı. Çünkü çocuğun ilk maması nardı. Çocuk ilk doğduğunda ağzına ilk
nar sıkallardı. Narı ipe bağlar asardık gururdu. Ekşileri tam olgunlaşmadan
dık, Gumla samanı garıştırır içine ekşileri gömerdik. Her gün bu gumun üzerini
sulardık. Hem ekşiler burada olgunlaşır hem da sağlam galırdı. Biberleri ipe dizer

3) Tahıllar, sebze ve meyveler hastalıklardan nasıl korunmaktadır?
atardık.

Tarım ürünleri ailelerin geçimini sağlamaya yetiyor mu?
ile edersa yeterdi. Çünkü hayvanlar da yerdi. Az çıkarsa yetmezdi.

) Kışın hayvanların beslenme ve bakımları nasıl yapılmaktadır?
eşeğinan öküzün önüne yem gollardı. Çünkü onlar işlerdi. Diğerler dağda ve
buluğunu yerdi.

) Hayvanlara hangi işaretler konulmaktadır? Anlamları nelerdir?
plar alacağı hayvanın ensesine cizgi çekerdi garışmasınlar diye.

7) Hayvanların nallanması, kırkılması gibi işlemler hangi amaçlarla yapılmaktadır?
anlar rahat etsin ayağına bir şey batmasın diye nal çakallardı. Sıcak almasın diye
ırkallardı. Biz da tüğünden yararlanırdık.

18) Hayvancılıkta kullanılan araç ve gereçler nelerdir?
unduruk, çif deyneği (üstünde mıh varıdı, öküze da ononla dokunurdu ve istediği
a götürürdü), semer, çul.
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19) Arıcılıkta kullanılan usuller nelerdir?
prak govan varıdı. Arı peteği da gendi yapardı. Beş <lane boru gibi daşı üsdüsde
lardı. Ortada iki delik bırakılardı. Etrafı kapadılardı ve arı oğlunu içine gollardı.
ekler baldan daha bahalıydı. Çünkü petekten mum yapalardı.

O) Halk parasını nasıl saklar? Nasıl değerlendirmeyi düşünür?
sını ya duvarda, ya yerin altında bir çukurda saklardı. Ama para hep çok değerliydi.
alar yer aradı alsın da ev yapsın. O zaman yüz liraya beş yüz dönüm tarla alırdık.

1) Borçlanma, tasarruf konusunda halk inançları nelerdir?
erin malını o borçlanma yedi. Bazılarının da işgi masaları yedi. Bazı Türkler beş
iralık işgi içerdi şarhoş olurdular. Rumlar da elli altmış lira isterdi dutmazsaydı

)•·.Mallarınsatışında pazarlık nasıl yapılırdı?
beş yukarı niyeti olan satardı.

Eşya karşılığı alış veriş usulü var mı?
arıdı "Falan harnıplığı bırak bana da ben sana bu öküzleri vereyim" dellerdi.

k dükkan açılışında ne gibi geleneklere uyulur?

iflah parası nasıl alınır? Bu parayla ilgili inanmalar nelerdir?
den bu parayı alıp başından çevirirdi sırf bereketli olsun diye .

.ullanılan ölçü ve tartı aletleri nelerdir?
dirhem, okka, kile, terazi, kantar, önge. Bir kile yirmi iki okkaydı. Yani yirmi
ydu. Yüz dirhem yarım öngeydi, dört önge bir okkaydı.

aşıtlara asılan sözler nelerdir?
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Halk Sanatları Ve Zanaatlarıyla İlgili Sorular:
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örede kadınların uğraştıkları el sanatları nelerdir?
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a yapallardı. Çarşaf, halı, pataniya, uruba, yapallardı.

Her el sanatı çeşidi ele alınarak şu sorular sorulmalıdır?

sanat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
ından öğrenillerdi. Ana meraklıysa gızına tez öğredirdi.

gi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
esgi gumaş, pataniyada, çarşafda, urubada hep iplik gullanırlardı.

gi eşyalar üretilmektedir?
yyorgan, pataniya, çarşaf, yatak çiltesi, fanella, çorap, atkı.

tim hangi aletlerle yapılmaktadır?
tezgahı, iplik şişi, tığ, makas, dikiş iğnesi gibi malzemeler gullanarak

motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden mi
:,f ediliyor?

hesaplallardı ve ona göre yapallardı. Mesela dokuma işinde ipleri duvara
gazıklara sarardılar. Gazıkların üzerine kaç yiro iplik sardıklarını
dılar ve ona göre dokunacak eşyanın büyüklüğü ayarlanmış olurdu.

eşyalar hangi işlerde kullanılmaktadır? Satılanlar kimlere, hangi fiyat

süs olarak gulanılırdı. Herkes gendi için yapardı.
ama hadiye olarak verillerdi.
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Erkeklerin uğraştıkları el sanatları ve zanaatlar hangileridir?
pencere yapardı. Hasır işleyen varıdı. Hasır sepet,

Her zanaat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
n her zanaatın ustaları vardı. Bu ustalar yalnızca gendi zanaatlarını yapallardı.
alarm yanına giden çocuklar çırak olarak başlar. Eğer aklı ve eli işe yatkınsa
i geliştirir kalfalığa yükselir. Daha sonra da ustalaşır.

aat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
ustalardan öğrenilirdi. Eğer usta yanına verilecek çocuk iri yapılıysa dokuz on
nda verilirdi. Zayıf cılızsa on iki, on üç yaşlarında usta yanına verilirdi.

aklıktan kalfalığa, ustalığa geçiş var mı? Kalfa ve usta olurken ne gibi törenler

igdan kalfalığa ve ustalığa geçiş vardır. Öyle tören mören yapmazlardı. Yükselen
onu kutlallardı. Hayırlısı olsun dellerdi.

anışlarla İlgili Sorular:

Adakla, dilekle ilgili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nerelerdir?
lardı olması istedikleri şey için adaklar adallar, dilekler dilellerdi. Bu yerler Hala
ve Hz. Ömer Tekkesi' dir.

Ahiretle ilgili inanışlar nelerdir?
yapanın cenete, kötülük yapanın ceheneme gideceğine inanıllardı.

Ahlakla ilgili inanışlar nelerdir?
doğru düzgün insan ahlaklı, kötü insan ahlaksız olarak bilinir.
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Allah'la ilgili inanışlar nelerdir?
her şeyin yaratıcısıdır. Onun kitaplarına ve peygamberlerine

inanmak ve ibadet

dinimizde vardır.

lınyazısı, kaderle ilgili inanışlar nelerdir?
insan doğunca ne yazdıysa gene ona alın yazısı deller. Yazılan bozulmaz.

a ve baba ile ilgili inanışlar nelerdir?
e babalara karşı büyük saygı ve sevgi her zaman olmalıdır.

d töreniyle ilgili inanışlar nelerdir?
harba gideceklerinde and töreni yapalardı.

talara bağlılık ve saygıyla ilgili inanışlar nelerdir?
.baya saygı vardı. Ne desan doğurdu, büyüttü. Şimdiki gibi değil. Gadının sütü
zeytin ekmeği çiğnerdi ve çocuğuna yedirirdi.

teşle ilgili inanışlar nelerdir?

oğudu ama dünyada ateşe tapanlar varıdı.

<Şifalı sularla ilgili inanışlar nelerdir?
ormanındaki suyu içen iyileşirdi. Su soğuk değildi. Yemeği bişirdiğinde bile
rdin ki duz goymadın. O gadar datlıydı.

Ayna ile ilgili inanışlar nelerdir?
ynaya bakanlara, deniz aşırı gidecen dellerdi.

Baştan çevirip sadaka vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
ocuğum eyi olsun da falana para verecem" derdi. Eyi olursa da başından çevirip
i.bazan da gullurisini yapardı. Bir tepsi gadar büyük bir gulluri yapardı ve dört
asına bırakırdı. Kim rast gelirsa alır, evine götürür ve yellerdi.
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3) Bereketle bollukla ilgili inanışlar nelerdir?
hayvanını ilk sağdığında görürsa

da sütü çokgdur arkası gelsin diye yedi eve o

) Buhurla ilgili inanışlar nelerdir?
rin canı için her perşembe akşamı yakarık. Yeni ölünün ilk üç gecesi arka arkaya

) Büyüyle ilgili inanışlar nelerdir?
birini istemezsa sabuna okullardı ve denize atalardı sabun erirken o insan da erir

Cennet ve cehenemle ilgili inanışlar nelerdir?
apan cenete, fenalık yapan ceheneme gider.

Cinle ilgili inanışlar nelerdir?
tansiyon çarpar ya da felç olur. Esgiden bilmezlerdi diye cin çarptı dellerdi.

Dağlarla ilgili inanışlar nelerdir?
el'in kuzeydoğusundaki

tepeye Hoca'nın Pilavı Tepesi derlermiş. Çünkü orada

hocanın çok aşırı pilav yediğine inanırlarmış.

Devle ilgili inanışlar nelerdir?
· teknolojinin

esgiden olduğu söylenir. Bize atalarımız toprağın altını üstüne

dev olduğunu

söylellerdi.

Şimdi bunu yapan şirolardır.

Endi denize da

meden garşıya çıgdı dellerdi. Gemiyi annadıllardı. Ya da uşdu da on tayka sonra
ın evine gitdi. Yani uçağı söylellerdi.

1945'de

Şam'dan

bir mecmuacık

okumam ilerlesin diye. O mecmuacıg da aya çıktıklarını ve dönüşte denize
öldüklerini yazardı.

Dini savaşlarla ilgili inanışlar nelerdir?
anlık ve Hıristiyanlık üzerine savaşlar yapılırdı.
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Ekmekle ilgili inanışlar nelerdir?
ekmeği alırdı öper anlına goyardı ve bir kenara goyardı. Ekmeğin yerde
sını günah sayallardı çünkü ekmek insanın canıydı.

Ev ile ilgili inanışlar nelerdir?
gireceğinde

sağ ayağınla girecen uğurlu olsun diye. Bir eve misafirliğe

µde hangi kapıdan girersan o kapıdan çıkacan. Yoksa eve gelecek olan dünürcüler

Fal ile ilgili inanışlar nelerdir?
alına inanıllardı. Arapça bilenler doğru bulurdu.

Gökkuşağı ile ilgili inanışlar nelerdir?
çıkdığında hava açılacak derler. Nereye oturursa orada altın olduğuna

Günlerle ilgili inanışlar nelerdir?
.be gecesi ve Cuma günü da öylen camiden çıkana gadar iş yapmazlardı.
öyle isterdi. Esgiden Perşembe öğlene gadar okurduk, öğleden sonra tatildi.
günüde tatildi. Cumartesi okul başlardı. Atatürk zamanında tatil günleri şimdiki
arak değişti.

Hayvanlarla ilgili inanışlar nelerdir?
kimin yakınındaysa ve uslu uslu öterse iyi bir şey olacağına inanırdık. Ama çok
}n bağırırsa kötü bir şey olacağına inanırdık. Bizim köyde bayguş uçarak
ın yanından geçdiğinde kötü bir şey olurduk.

Helal-haramla ilgili inanışlar nelerdir?
la gazanırsan helaldır. Sahdekarlıkla gazanırsan haramdır. Şimdi hep haramdır.
şimdi bahçayı bugün zehirleller yarın domadezi satallar.
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8) Hocayla ve öğretmenle ilgili inanışlar nelerdir?
m okuduğumuz zamanlar hoca varıdı, öğretmen yoğudu saygı duyardık.

9) Horozun ötüşüyle ilgili inanışlar nelerdir?
z saat ıdı. İki defa öter horoz bir sabah saat beş buçugda bir da akşam üsdü beşde

O) Kanla ilgili inanışlar nelerdir?
lan gan gördüğünde gorkudan bayılırdı. Gan görmeyi eyi tutmazlardı.

1) Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanışlar nelerdir?
üyük kitabımızdır diye inanıllardı. Tabii Müslüman dininde.

) Lokman hekim'le ilgili inanışlar nelerdir?
ekim demekdir ve o devirde herkes ona Allah gibi tapardı. Sözüyle ınsanı
tirirdi. Yüzüne bakarak neyin var anlardı.

) Meleklerle ilgili inanışlar nelerdir?
klere Allah'ın elçileri dellerdi.

) Meryem'le ilgili inanışlar nelerdir?
em ilk zamanların anasıydı.

5) Mevlitlerle ilgili inanışlar nelerdir?
Jikle ölen gişilere mevlit okullardı. Çünkü mevlit peygamberin duasıydı.

6) Mezar taşları üzerindeki yazı ve resimlerle ilgili inanışlar nelerdir?
ün resmini heykelci işlerdi. Esgiden heykeltıraş çok vardı. Mezar taşına ölünün
ni ve resmini kazırdı. Ölüye saygı ve mezarı kaybolmasın diye yaptırırdık.
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Mucizelerle ilgili inanışlar nelerdir?
isden yapasın ve o işi yapman imkansızdır. Ummadığın biri sana yolu açar
eder ve işin olur. Bu benim için mucizedir.

uskalarla ilgili inanışlar nelerdir?
sgiden giderdin bir hocaya. O hoca da yazardı bir kağıda ve onu üçgen ederdi.
stüne da mum gordu, as boynuna derdi. Şeytandan goruyacak seni bubnu
a çıkarma derdi.

azarla ilgili inanışlar nelerdir?
ıvııı.;Ul).

dakınca göz dudmaz derlerdi.

bile isdeller geri gidsinler. Ne deyim. Ben da zamanında garıyı örtülü aldım.
ara çarşafları çıkarttırdım.

ilgili inanışlar nelerdir?
fakirlik varıdı diye bazı gocagarılar aşlıgdah zayıf düşerdi ve hayal
şeyler görürdü ve zannederdi periydiler.

eygamberlerle ilgili inanışlar nelerdir?
in başlangıcıydı. Peygamberler Allah'ın elçisi resuluydu. Gavurlar da inanır ki
oğluydular.

.uhla ilgili inanışlar nelerdir?
sanın ruhu çıkar dellerdi. Bu ruh havada dolaşıp başka bir bedene girer dellerdi.
en da ya yeni doğmuş bir çocuğun bedeni, ya da bir hayvan bedeniydi.

Rüyaların yorumu hakkında inanışlar nelerdir?
deniz görünca hükümedden bir yardım görecen dellerdi. Yeşil görmek eyiydi.
enaydı. Siyah yılan ayrılıkdır.
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akalla bıyıkla ilgili inanışlar nelerdir?
akan erkeklerin bıyıklarını sökmeleri eyi karşılarım.azlardı. Bıyıksız olanlara
ütmez" dellerdi. Çok sakal bırakan yoğudu diye onun hakkında bir şey yoğudu.

ıı hakkında inanışlar nelerdir?

demekdir.

~ytanla ilgili inanışlar nelerdir?
tansiyondan felç olan iyileşmezsa "Ha bunu şeytan çarptı da onun ıçın

mizlikle ilgili inanışlar nelerdir?
imandan gelir. Ev gadınına bağlıdır.

ımakla ilgili inanışlar nelerdir?
mağını kesdiğinde insanlardan utanın da kesen dellerdi. Ayağının dımaklarını
de Allah'dan utanın da kesen dellerdi.

oprakla ilgili inanışlar nelerdir?
n beslenmesidir. Toprakdan yemek yer o da seni yer. Nere gidersan git sen onu

uzla ilgili inanışlar nelerdir?
iden duzu bilmezdiler padişah ve arkadaşları gölün kenarında et bişirir yerdi.
r defasında elinden et gölün kenarına düşdü, Ağzına goydu ve lezzetli olduğunu
c:>ğrendilerki o gölün kenerındakiler duzdur.

Uğurluluk, uğursuzlukla ilgili inanışlar nelerdir?
sabahdan ava gidmek için "Falanı gördük bu gün hayır etmeyik" derdi. Sabah
da dışarı çıgdığında ilk kimi görürsa ona göre davranır. Uğuruna inanırsa
İnanmazsa vazgeçerdi.
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:Vücudun organlarının hareketleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
çocuğun ateşi çok çıkınca anası ilk nereye dokunursa orası felç olur dellerdi.
in annenin alması eyi dutulmazdı.
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Yeri: Gündoğdu (Antroligu)- Baf
Yılı: 1926-

Yaşlı

kadının

evine gideceğimizden haberi yoktu.

Oturduğu

sokağa

imizde çiçekler içinde eski bir ev dikkatimizi çekti. Biz oraya yürürken kadının
rini suladığını gördük. Yaptığımız derlemeden bahsedince bizi içeri davet etti ve
üzünü yıkayıp anlatmaya başladı.
des Teyze seksen beş kiloya yakın, şişman, orta boylu, başı eşarplı, yüzü
ş,

elleri çatlaklar içinde sevimli bir kadındır. Ona selam verip hatırını

umuzda tek gözüyle bizi tanımaya çalıştı. Ona kendimizi tanıtıp gözünün ne
u sorduk. Gençliğinden beri o göz kapağının sinirlerinin ölmeye başladığını ve
· ç açılmadığını söyledi.
yıl önce eşini kaybeden Mukaddes Teyze'nin beş kızı, iki oğlu vardır. Hepsini
.iren teyzemiz hafta sonları onu ziyaret ettiğini ancak kendisinin evinden başka
:R yerde evlatlarında bile gece kalamadığını söylüyor. Köyde bir kızı vardır.
~miz saat sekiz gibi yatar ve güneş doğmadan kalkarak çiçeklerini sularmış.
üzleri de kızına ve komşulara giderek vaktini geçirirmiş.
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doğan bebeklere hangi adlar veriliyor? Veriliş sebepleri?

ecep ayında doğduğu için bu isimi goydular.
aban ayında doğduğu için bu isim goydular.

r, tabiatla, hayvanlarla ilgili isimler:
Trodos Dağı'ndaki ceylanların adını çocuklarına goyallardı.
~k böceğinden dolayı gonulmuş.
ocuk doğduğunda padem ağaçları çala doluydu ondan bu ismi goydular.
Doğum yapan gadın, buğdayların ve arpaların başaklanmış döneminde

ğu için bu ismi goydular.
lkın çoğunluğu çiftçilikle uğraşdığı için ekinleri güzel ve olgun olduğunda
apanlar "Ekin" adını goyardı.
vleri gıraç topraklar üstünde olan ayleler çocuklarına bu ismi goyardı.

ikahramanların isimleri:

:< 1963 olaylarında Rumlar Lefke'de Türklere ait uçağı düşürür ve onun pilotu
1974 Harekatı'nın önderliğini Bülent Ecevit yaptıydı ve bizim Rumlardan
amızı sağladığı için Ecevit adını çok sevdiydik.(Ecevit bizi gurtaracağında
ın başlaması için "Ayşe tatile çıktı" dediydi.

asi olaylardan dolayı (yaşanılan acı, sıkıntı, savaş... ) konulan isimler:
Esir olanlar serbest galınca çocuklarının adını Özgür goydu.
O dönemde Rumlarla savaşırdık diye öyle goyardık.
: Savaş sırasında evlatlarımızdan, aylelerimizden ayrı düşdüydük ve birbirimize
galdığımız için Özlem goyardık.
Huzurlu ortama hasret galdıydık. Onun için Barış goyduk.

58

ın gözünde kahramanlaşmış kişilerin isimleri:
n: Galatasaray futbolcusunun adı olduğu için öyle goydular.
Köyün okumuşlarından

biri şehide yaşardı ve oğlunun ismi

Koral' dı. Köye

rinde bu ismi duyduk ve biz da goyduk.

doğan bebeğe ne zaman süt verilirdi?
sesi duydukdan sonra süt verilirdi.

rede yaşayan kişilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
her: Adam iyi galbli, yardımsever olduğu için peygambere benzetildi.
et (Tilko): Ahmet dayı kurnaz olduğu için ona öyle dediler.
Kişi iri yarıymış ve hal hareketleri de biraz kaba olduğu için kabadayı

(5rede erkeklerin isimlerinin sonuna "-agi" eklenirdi ve öğle çağrılırlardı.

eşlerinin

adlarının

sonuna

"-ı,-i,-u,-ü"

eklerinden

biri getirilerek

ın adı Asaf ise garısına Asafu derlerdi.
adı Seydali ise garısına Seydalu derlerdi.

;yvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
ada : Goyunumuz gara gözlü olduğu için bu adı goyduk.
a: Goyunumuzun biraz boynuzu vardı biz da öyle dediydik.
Bu goyunumuz

sürü içinde öne çıkardı, çobanı dinlemezdi,

başgalarının

a girerdi yani diğerleri gibi sakin değil idi. Onun için adını Şeytan goyduk.
na: İneği satın aldığımız Rumun adı Tolomi idi.Biz da ineğe Tolomina dedik.
a: Rengi kül rengiydi ve üzerinde küçük küçük lekeler vardı. Gannavuriye
di. Onun için Gannavura dedik.
:!

İneğin rengi bal rengli olduğu için öyle söyledik.

ş: Köpeğimizin rengi garaydı ve guş gibi hızlıydı diye Garaguş dedik.
cuğum öldüğünde onu mezardan çıkarmaması için cenazeden sonra onu bir hafta
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itkilere ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
şinez: Büyük erikdir ve ikizdir.
rik: rengi gara olduğu için öyle söyledik.
riği: Çok güçükdür ve siyah rengdir. İnsan bir tane yediği zaman tadını anlamaz
için eşeklere atmalarını söylerdik. Adı da Eşek Eriği oldu.
en reçel yapardık ve çocuklarımız ekmeğe sürüp yerdi.)
cir: Olgunlaşdığında beyaz renk olduğu için öyle derdik.
İnciri: Biçimi eski zamanın su bardaklarına benzediği için Bardak İnciri derdik.
cir: Bişinca siyahlaştığı için gara incir derdik.
;ı İncir: Biçimi yuvarlağıdı ve dışının rengi kırmızı olduğu için öyle dedik.

nigo: İnce ve uzun bir biçimi olduğu için öyle derdik.(Güneyde Antroligu' da

en macun yapılırmış ve gelen misafire ağırlarlarmış.)
züm: Bişinca rengi gara olduğundan dolayı öyle derdik
Pzüm: Bişinca rengi beyaz olduğundan dolayı öyle derdik.
·: Çekirdeksiz olduğu için insanlar zahmet etmeden yermiş ve saraydaki sultanlar
µzümü tercih ettiği için 'Sultani' denildi.
armağı: Gadının parmağına benzediği için bu isim gonulmuş.
.: Eskiden beri adı öyle bilinirdi.
ihigo: Yuvarlak ve dışı verigo üzümden daha serttir.
zümü: Ocak, Şubat ayına gadar dayandığı için 'Kış Üzümü' denildi. Beyaz ve

den reçel yapılır ve gışda yenir.)

öy, ilçe, şehir, dağ, ova, ırmak, göl vb. yerlere verilen adlar nelerdir? Sebepleri?
efsaneleri?
bel: Köyümüzde çok çam ağacı vardır. Onun için Çamlıbel denildi. Eski adı
'ydu yani nemli demekti.
ye Türkçesi'nde Çamlıbel vatan sevgisidir ve Köroğlu'nun sığındığı yerdir.
Türkçesi'nde "Çam" sis demektir. Çamlıbel dağın yüksek, havanın sisli olduğu
mektir, "Çanlıbel" de denir.
starı'da Şamlıbel denir.
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İlkokulu: Okulumuzun adıdır. 1975 - 1976 yıllarında binada askerler galırdı.
arımız da köydeki evlerin birini okul olarak gulanmaktaydı. Bunu gören askeri
an Aysun Bey askerleri binadan çekerek köylüye okul yapması için verdi. Köylü
adını verdi.
Lis: Tarlayı aldığımız Rum.un adı Mihaili idi. Biz da tarlaya Mihailis dedik.
guyya: Tarlanın içinde süpürge yapmaya yarayan iskenica (Çalı) vardı. Bu
a lardan dolayı İskenuguyya dedik.
yya: Tarlanın içinde mağara olduğu için öyle dediler.
an: Oradaki mağaralarda Garaman'dan

gelen Türkler yaşadığı için o bölgeye

an denildi.
yi: Ova düz tarlalardan oluştuğu için öyle dedilerdi.
: Sadece gışda akan bir dere olduğu için öyle dediler.
si: İki uçurumun

arsındadır ve on iki ay akan akarsu olduğu için böyle

.(Devlet önüne havuz yaptıydı ve insanlar o su ile bahçelerini sulardı.)
.ya: Mağranın adıydı. Atalarımız bize içinde gorkunç bir canavarın yaşadığını
erdi. Aslında gendi başına ilkel bir şekilde yaşayan saçı sakalı bir olmuş
ış ve o mağaranın önünden sağ geçirmezmiş. İnsanlar ondan gorkduğu için
geçmez başka yoldan geçermiş. Bir gün halk onun ganına girip onu gandırmış
ıp ödürmüş. Mağranın önündeki saçak şeklinde olan görüntünün o varlığın
a benzediğini söylerler.

eri, konut, apartmanlara nasıl ad verilmektedir?
akkal: Bakkal sahibinin soyadı Aras olduğu için öyle goydu.
1.11

Market: Sahibi İsdanbullu'dur diye öyle goydu.

Beddualar (Dilekler,ilençler,ilenmeler):

alk iyi dileklerini belirten hangi sözleri kullanıyor.
dualarım dutsun seni çocuklarını da.
muradın varısa versin.
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et eylesin bütün ölülerini, sana da uzun ömürler versin.
sevdiklerine bağışlasın.

ar, dilekler hangi olaylardan sonra söyleniyor?
işiye iyilik yaparsa,

onu dokdora

götürürsa,

tansiyonunu

ölçersa, evını

,~, sürekli ziyaretine gidip ona ihtiyaçlarını götürürsa ve onu dolaşdırırsa iyi

ua olarak hangi sözler kullanılıyor?

a versin da acımasın.
arasın hem ziligurti.
etsin seni inşallah.

uradını göremen.

olaylardan sonra beddua ediliyor?
anını yakınca, aylesinden birine zarar verinca beddua eder.

gi olaylardan sonra ne gibi yeminler edilmektedir?
da garşınızdaki size inanmazsa onu inandırmak için yemin edersiniz.

üzerine yemin ederim.

üzerine yemin ederim.
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el basarım ki doğru söylerim.

kuvvetli ve zayıf yeminler hangileridir?
etli olan yemin "Vallahi Billahi"
yemin yoktur. Yemin yemindir.

in edilen söz tutulmazsa ne yapılır?
ebiraz para vererek yemini bozarık.
aparak. fakir birini yediririz ve yemin bozulur.
başından üç defa bozuk para çevirir ve dört yol ortasında kimse gendini
başından çevirir ve atar. Böylece yemini bozulmuş olur.

sözleri nelerdir?

be yeğen.
eyküm (Cevap: Aleyküm selam)

ne zaman ve kimlere söylenir?
ün içinde ilk garşılaşdıklarında selamlaşırlar.
geçen evde olana selam verir.
r büyüklere selam verir.

adınlar kendi aralarında ve erkeklerle nasıl selamlaşırlar?
arın kendi aralarında selamlaşması:
hanımlar,merhaba,napan

anibşa.
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ınlara selam verirken

"Öri" kelimesini

gullanırıg.

Rumca' dan gelme bir

Ör: Napan Ori Hatice,

ın erkeklerle selamlaşması:
erkeklere merhaba , selam gibi kelimelerle seslenir.Bazan da "Napan anibşi"

ekler kendi aralarında ve kadınlarla nasıl selamlaşır?
in kendi aralarında selamlaşması:
g:ı baylar, noldu be gumbaro.

"Re" kelimesini gullanırıg. Rumca' dan gelme bir
ir. Ör: Napan Re Hasan.

rin gadınlarla selamlaşması:
g:ı bayanlar veya sadece merhaba derler.

amın mesleklere göre çeşitleri nelerdir?
a.terzi: Adamın mesleği terzilikdir.
şinemacı: Zamanında sinemayı işletiyordu.

anlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
ıslığıla haberleşirdi. Herkes birbirine deyze, nene, hala gibi kelimelerle

ayvanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
i" deyerek goyunları götürürdük.
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rbirbirlerine,

çocuklar anne ve babalarına hangi sözlerle hitap ediyor.

neyisa öyle söylerdik. Ör: Anne, baba, oğlum, gızım .

.balar arasındaki hitap şekli nasıldır?
genapla diye seslsnirdik.

satıcılar ve pazaryeri satıcıları mallarını

satabilmek için hangi sözleri

gezerdi ve" Taze badadez var" diye bağırırdı.

sanlar çocuk severken hangi sözleri kullanırlar?
Allah'ımda kimindir bu güzel çocuk, sevsinler.

sanlar bitkileri severken hangi sözleri kullanırlar?
benim al yaprağımı da ne güzel oldu.

e ve Yermeler:

İnsanlar birbirlerini hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
eler: Bak ne güzel gız, fidan boyludur maşallah, artis gibi gız, bak ne eyi insan.
e: Fena insandır.
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sanlar hayvanları hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
Cins hayvandır, yavaş hayvandır.

anlar bitkileri hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
uk dutar arsız çiçekdir.

ihat amacıyla büyüklerce hangi sözler söylenmektedir?
ım var sana gızım kötülük, fenalık etmeyesin, dayıma iylik yapasın. Okuyasın
adam olasın.

sihat kimlere verilmektedir?
bizden küçüklere verirdik.

gi olaylardan sonra nasihat edilmektedir?
yol dutanlara nasihat verirdik.

sihatı tutmama durumlarında neler yapılmaktadır?
eyenlere "Bırak gitsin, çektin gelmedi yittin gitmedi bırak istediği yere gitsin"

aımı;.;1111

nasihatı etkili olmaktadır.?

gorkdukları için onun nasihatı daha etkilidir.
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,ı\tasözleri konuşma sırasında hangi durumlarda kullanılıyor?
ldiğinde söylerik.

imlerden nasıl öğrenilmektedir?
şanlardan büyüklerden öğrenirdik.

ızüme bakarak gararır: Biri o birinin huyunu alınca öyle söylerler.
ör gızını al: Biri gız isdeyeceğinde anayı gör eyiysa gızı da eyidir.
ğuca gaynanaya benzermiş: Gelinla gaynananın huyu benzermiş .

.e zaman, nerelere, kimler tarafından cevaplandırılmaktadır?
planınca birinin evinde söylerdik bilen soradı diğerleri da cevaplardı.

angi bilmeceler sorulmaktadır?

şdur meme veren yavrusuna? (Gece guşu)
er, üstü mermer, içinde bülbül öter? (Dil)
:11Luu:;t:r

patlamaz, yumruğuma dayanmaz? (Garınca)

gelin gezer?(su)

ihneceler nasıl öğrenilmektedir?
erden öğrenirdik.
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Bilmece sorma eğlence olarak kabul edilmekte midir?
' eğlenceydi o zaman televizyon yoğudu.

Masallar yörede kimlerden, nasıl öğrenilmektedir?
insanlar çok bilirdi ve evlatlarına anladırdı.

Masal, kimlere, ne zaman, nerelerde anlatılmaktadır?
(len insanlar gece ocag başında otururdu ve babaları, anneleri annadırdı. Çocukları

) Masal anlatanlara, para ve armağan veriliyor mu?
armağan vermezlerdi zaten çocuklarına yakınlarına annadırlardı.

Maniler ne zaman, nerede, kimler tarafından, hangi amaçla söylen- mektedir?
garılar gave içerken çocuklar yanlarında akıllı otursun diye onlara söylerdiler.

) Türkü şeklinde mi söyleniyor, şiir okur gibi mi okunuyor?

kü gibi söylerdik.
Maniler kimlerden, nasıl öğreniliyor? Anında mani söyleyenler var mı?
ler söylerdi. Onlar da büyüklerinden öğrenirdi. Anında mani söyleyen yokdu.

Söylenen maniler nelerdi?

68

içine sagladım
dum oğlum geliyor
şdurdum gucagladım.

üstünde kediler

4) Bayramlar, Törenler, Kutlamalarla ilgili Sorular:

14-1) Dini bayramlar hangileridir?
Ramazan bayramı, Kurban bayramı.

14-2) Dini bayramlar öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
Ramazan Bayramı gelmeden üç ay önce üç aylar başlar. İsteyen iki ay boyunca
pazartesiyla perşembe günleri oruç dutar. Bayrama bir ay gala yani otuz gün boyunca
her gün oruç dutallar. Sonra üç günlük Ramazan Bayramı başlar.
Gurban Bayramı gelmeden iki ay önce da isdeyen hacce gider. Gurban Bayramı'nda da
hali vakdi yerinde olanlar isdersa gurban keser.

14-3) Bayram namazıyla ilgili gelenekler, inanışlar nelerdir?
Adamlar bayram namazını gılar.
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ayramlaşma nasıl yapılmaktadır?
er büyüklerin ellerini öper.

ayramlaşmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
an Bayramı'nda

dadlı, Bayram yemişi, aileyi ve uzakdan gelenleri da yemek
Bayramı'nda

kesilen gurbanın etini gavurma yapıp gelenlere

ik. Bayram yemişiyla dadlıyı gene verirdik.

di yerinde olanlar .

.urban eti nasıl dağıtılır?
gendine, üçte birini fakirlere,

diğer üçte birini da gelen misafirlere

ezarlık ziyareti asıl yapılır?
e bayramdan bir gün önce ziyaret ederik. Bazısı da bayramda ziyaret eder.

U zakda bulunan dost ve akrablarla nasıl bayramlaşılır?
n ile konuşarak bayramlaşırık.

Milli bayramlar hangileridir?
isan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramı,

19 Mayıs Gençlik Bayramı, 20

uz Barış ve Özgürlük Bayramı,30 Ağustos Zafer Bayramı.

}Milli bayramlarda halkın kutlaması nasıl olmaktadır?
gider da törende oynayan çocuğunu görür.

2) Askere giden gençler nasıl uğurlanmaktadır?
eden bir gün önce ya genç arkadaşlarıyla yer içer ya da aylesiyle yer içer.
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4-13) Askerden gelen gençler nasıl karşılanmaktadır?
yle istersa yakın akrabalarına yemek verir.

4-14) Okula başlama ve bitirmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
istersa geniş aylesine yemek yapar yedirir ve evladının okulu bitirmesini kutlarlar.

5) Bir mesleğe girmeyle ilgili törenler nasıl yapılmaktadır?
işine girenler ilk maaşıyla bütün aileye yemek verir.

Dayanışma, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorular:

İmece nasıl ve niçin yapılır?

i evinin damını dökeceğinde bir hafta önceden arkadaşlarına söyler ve onlar da
rini ayarlar. Günü gelinca da hep birlikte o damı dökerler. Böylece mal sahibi işçi
ödemekten gurtulur.

İmeceden neler yenilmektedir?
sahibinin ailesi işleyenlere fırın makarınası, fırın badadezi pilav salata yapıp

Kurban eti kimlere nasıl verilmektedir?
i fakir eve veririk. Ete gara çoçço goyarık.Alan da "Allah gabul etsin" der.

r4) Adaklar kimlere, nasıl verilmektedir? Neler adak olmaktadır?
eğimiz olunca nasıl adarsak öyle yaparık. Sakat veya fakir bir çocuğa para veririk.
ir çocuk geydiririk, yediririk.zHala Sultanı ziyaret ederik.

Çeşme köprü, cami,okul yapımı gibi hayır işleri kimler tarafından hangi

· im köyün camiini Arabistan'dan gelen heyet yaptırmış.
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15-6) Komşuluk hakkı nedir? Komşuluk gelenekleri nelerdir?
İnsan

gomşusuyla

iyi geçinir.

Çünkü

bazen

gardaşından

daha

yakın

olur.

Gomşularımızla her sabah gahve içerik.

15-7) Misafirlikle ilgili gelenekler nelerdir?
Gelen misafire gahve yaparık ,dadlı,macun ağırlarık.

16-) Doğumla İlgili Sorular:

16-1) Çocuğu olmasını istediği halde çocuk sahibi olamayanlar ne gibi uygulamalara
baş vurmaktadır?
Doktora giderler, tedavi görürler, olursa olur.

16-2) Doğacak çocuğun erkek olması niçin istenir?
Soyadlarının yürümesi için isterlerdi.

16-3) Doğumdan önce ne gibi hazırlıklar yapılır?
Eski entarilerla çarşafları keserdik, onarırdık, gatlardık ama bağlamazdık. Bağlarsak
uğursuzluk olacağına inanırdık. Bu urubalarla çocuğun altım sarardık. Pudra yerine
yabani mersini döverdik ve diktiğimiz sakullinin içine goyup çocuğu yıkayınca hem
biçilmesin hem da güzel tütsün diye altına goyardık. Zeytin yağından yapılış sürmeyi
da gamışla çocuğun gözlerine sürerdik. Sürmeli olsun diye.Pataniyayla

çarşaf da

hazırladık.

16-4) Doğumu kimler yaptırmaktadır?
Ebeler yaptırırdı.

16-5) Doğum sırasında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
Leyen, sıcak, su ve eski çarşaflar.
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Doğumdan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ğun göbeği kopmadan çocuğu yıkamazdık.

7) Çocuğun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
giydirmeden önce ebe her tarafını duzlardı ve göbeneğini kesib yıkardı ve
da bebeği kundaklardı.

) Doğum yapan kadınla ilgili gelenekler nelerdir?
gadının altını detolla yıkardı, belini da bir guşağıla bağlardı. Yarım saat sonra da

·9) Doğum aileye nasıl duyurulur?
bağışlasın oğlun ya da kızın oldu derlerdi. Müjdeyi verene bir şey vermezdiler.
·den insanlar çok çocuk doğurur diye umursamazdı.

1 O) Çocuk ilk defa kimin kucağına verilir? Çocuğu kucağına alan ne yapar?
.esinin gucağına verirlerdi. Çocuğu görürdü ama emzirmezdi.

.6-11) Lohusanın sütünün bol olması için ne yapılır?
Lohusaya bulgur pilavı, soğan ve yoğurt yedirirlerdi.

6-12) Doğan çocuklar için kurban kesilir mi?
mezdik ama adayanlar keserdi.

16-13) Çocuğa ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
.yle anlaştığı zaman gordu. Anne baba ad gordu.

16-14) Çocuk görmeye ne zaman, kimler gelir?
Hısım akraba, golu gomşu, köylü gelirdi. Doğumun ertesi günü gelirlerdi.

16-15) Çocuk görmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Salı günleri çocuğu görmeye gidilmezdi.
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16) Kırklama ne zaman, nasıl yapılır?
rkıncı gün oluğun altından aldığız kırk daşı suyun içine goyardık ve o suyla çocuğu
ayıp yeni elbise geydirirdik. Kırkı çıkmış olurdu. O gün çocuğu yalnız bırakmazdık.

17) Bir yıla kadar çocuğun beslenmesi asıl yapılır?
bir buçuk sene anne emzirirdi.

) Sünnetle İlgili Sorular:

..ı) Genellikle erkek çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde sünnet edilmektedir?
, beş, yedi yaşlarında sünnet edilirdi. Ekseri yaz aylarında sünnet edilirdi.

-2) Sünnet hazırlıkları nelerdir?
'ye sünnetci geldiğinde yapardı. Fakirlik vardı diye hazırlık yapmazdık. Ben oğlumu
irdiğimde

babası iş deydi haberi bile yoğudu. Kuzeye geldiğimizde

insanların

rumu düzeldi törenden iki gün önce çocuğu atla dolaştırıp doktora götürürler ve
et ettirirler ve evde yemek yapıp geniş aileyi yedirirler.

7-3) Sünnet çocuğunun yatağı nasıl hazırlanır?
atağın kenarlarına beyaz sargı, üstüne beyaz yatak örtüsü goyarlar.

7-4) Sünnet çocuğunun kıyafeti nasıldır?
a lacivert, ya krem pantolonla fırfırlı beyaz gömlek ve uygun ayakkabı giydirirler.

7-5) Sünnete kimler çağırılır? Çağın nasıl yapılır?
anıdıklar çağırılır. Çağın davetiyelerle yapılır.

1 7-6) Sünnete gelenler ne gibi armağanlar getirir?
Çocuğa ya oyuncak ya da para verirlerdi.
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Sünneti kimler yapmaktadır?
ünnetçiler ya da doktorlar yapardı.

Kirvelik nedir? Kirvelerin görevleri nelerdir?
çocuğu dutana kirve derler. Kirvenin

görevi sünnet masraflarım

Kirve, sünnet çocuğuna ne gibi bir hediye verir?
en çok parayı o dakardı.

O) Sünnet töreni, düğünü nasıl yapılmaktadır?
eyde yapmazdık. Kuzeyde yer kiralarlar, çalgı çalınır, çocuk yatakta yatır. Gelenler
ğun yatağındaki şapkaya para atar ve anne babayı tebrik ederler. Tebrik bitinca

1) Hayır sünnetleri nasıl yapılır?
gin biri veya devlette iyi yere gelmiş biri kedi imkanlarıyla çocukları doktora

Evlenmeyle İlgili Sorular:

) Evlenilecek kız ve erkekte aranan özellikler nelerdir?
Iar eyi ailenin kızı olsun, namuslu olsun yeterdi. Okumuş erkekler gızlarım alsın
~ ona hem mal hem da para verirlerdi.

2) Evlenmemiş kız ve erkeklere ne ad verilirdi?
e galmış derlerdi.
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8-3) Evlenmemiş

kız ve erkeklerin kısmetlerini

açmak için ne gibi uygulamalara

Bazılarını hocalara götürürlerdi. Onlara okuyunca talihlerinin açıldığına inanırlardı.
azıları da deniz aşırı geçip kısmetlerinin açıldığına inanırlardı.

8-4) Gençler evlenme isteğini nasıl belli ederler?
enç erkekler ailesine söylerdi.

8-5) Evlenme çağının başlangıcı kız ve erkeklerde hangi yaştır?
ızlar on beş, on altı yaşında, erkekler on yedi on sekiz yaşında evlenirdi.

-6) Kız arama nasıl yapılmaktadır?
sanlar düşünürdü kimin gızı oğlularına uygunsa onon yakınına haber yollarlardı.
ka yerden gız arayacaksalar o köydeki akrabalarına gidip oğlularına uygun birini

7) Kızın beğenilmesi halinde kız isteme nasıl olmaktadır?
anın anne ve babası aracıyla gidip Allah'ın emrine isterdi.

8) Söz kesimi nasıl yapılmaktadır?
ürcülük gecesi gızı verirlersa söz olurdu.

Kız kaçırma olayı hangi hallerde meydana

gelmektedir?

Bu olaylar nasıl

lenmektedir?
ailesi oğlanın ailesini beyenmezsa gızı vermezdi. O zaman oğlan gızı gaçırırdı.
ler gidip ailelerinin ellerini öperdi ve barışırlardı.

Nişan hazırlıkları nasıl yapılmaktadır?
nişan yokdu. Bunda ayleler gendi arasında ya yer dutar yer içer ya da evlerinde
yapıp yer içerler.
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18-11) Nişanda kıza ve erkeğe neler takılır?
İkisine da para dakallardı.

18-12) Nişana kimler davet edilir?
Yakın akrabalar davet edilirdi.

18-13) Nişanlama nasıl yapılır?
Aylenin seçtiği biri gençlere yüzükleri dakar.

18-14) Nişanda hangi eglenceler yapılır?
Çalgı çalar herkes da oynar.

18-15) Nişandan sonra nişanlıların birbirlerini görmeleri, konuşmaları nasıl olmaktadır?
Oğlan gızın evine gider ve aylece oturup görüşürlerdi.

8-16) Nişan bozulursa, kız tarafı aldığı armağanları geri verir mi?
aldığı altınları geri verirdi.

18- 1 7) Geline ailesi tarafından ne gibi çeyiz verilr?
Tahta eşyası, yatak, yorgan, demir tencere, tabak, bardak verirlerdi.

18-18) Çeyiz defteri, cüzdanı tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl?
Çeyiz kağıdı vardı. Düğün günü mükdar gızın aylesinin gıza verdiklerini yazardı.
Oğlanın aylesinin da oğlana verdiklerini yazardı. Mükdar herkesin önünde söyleyerek

-19) Üç garı çıkardı. Biri başına gırmızı çember dakardı. Ellerine da mum
lıllardı ve kimi davet edeceklersa ona mum verip davet edelerdi.

8-20) Düğüne davet edilenler hediye olarak neler getirirler?
elini damada götürecekeri gün yorganlarını dışarıda çarşaf gablallardı ve yatağı da

ün doldururlardı. O saat herkes gidip yorganlara para atardı.
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-21) Düğün için yiyecek giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır
yecek herse, pilav, kolokas, salata yaparlardı. Düğünden bir gün önce insanları
dirirlerdi. Giyecek olarak da herkes evindeki en yeni kıyafeti geyerdi.

Geline kına yakılıyor mu?

23) Kına gecesi yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır?
ğünden iki gün önce yapardık. Gadınlarla erkekler ayrıydı. Sağdıç selenin içindeki
ayı alıp davul zurnayla köyü gezerdi. Sonra gaveye giderdi ve adamlar o kınayı
rdi. Selenin içinde kı~a, mum padem, üzüm, köfter vardı.

+24) Kına gecesi eğlenceleri nelerdi?
ğdıç gaveden kınayı getirip geri garısına verirdi. O da gadınları dolaşıp para toplardı.
nra da davul zurna çalarak gızı kınalallardı ve oynallardı.

25) Güveye de kına yakılıyor mu?
allardı. Aynı gece güveye de gavede aynı şeyleri adamlar yapardı ve yakardı.

26) Gelin hamamı nasıl yapılır?
anın ertesi günü gelini isteyen bir aylenin evine götürüler ve orada yıkalardı.

27) Güveyi tıraşıyla ilgili gelenekler nelerdir?
,Jgı çalarak berber onu tıraş ederdi.
28) Kimler sağdıç olur? Sağdıcın görevi nedir?
linle damat istediği birini seçerdi. Düğünün düzgün olması için işleri o ayarlardı.

29) Adamlar ve sağdıç nasıl geyinirdi?
gömlek geyerdi. Sağdıcın tek farkı goluna gırmızı eşalp
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18-30) Gelin alma nasıl yapılır?
elin evden çıkmadan önce annesi, babası ve diğer ayle bireyleri sırayla gelinin
aşından guşak çevirip beline bağlardı. Gelin annesinin elini, babasının da hem elini
em da ayağını öperdi. Sonra da gelini sadece gözleriyle ağzı görünecek şekilde
şafta örtüp köyü gezdirerek

damada götürürlerdi.

Damad başka köydeysa

atı

üslellerdi. Gelinin dayısı ya da kardeşi gelinle ata binerdi ve damada giderdi. Damat
elini atdan indirmeden atı süren aşağı inemezdi.

1) Gelinin kız olmasıyla ilgili gelenek var mıydı?

t gelini üzerine kabul etmezsaydı gelinin kız oğlan kız olmadığı söylenirdi.

18-32) Gelin güveyin evine girerken neler yapılır? Anlamları nelerdir?
aşlı bir gadın gelinila damadın üzerine geçimleri bereketli olsun diye buğday, üzüm,
ar atardı. Gelin işaret barmağıyla beyaz bala-elini

batırıp kapının üzerine sürerdi.

vinin huzuru bal gibi dadlı olsun diye.

8-33) Düğünde ne gibi eğlenceler yapılmaktadır?
algılar çalıp oynallardı.

8-34) Düğünde neler yenilir içilirdi?
damlar işgi içerlerdi. Badadez, herse, kolokas, pilav yapallardı.

-35) Düğünde geline neler armağan edilmektedir?
'le altın dakardı, gelenler da para dakardı.

..3 6) Resmi nikah, imam nikahı nasıl yapılmaktadır?
tar resmi nikah gıyardı.

Gerdeğe nasıl girilir?
anılar ellerinde mumula damadı gaveden alıp dua okuyarak eve kapadıllardı.
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-38) Düğünün ertesi günü neler yaparlardı?
ğdıç gelinle damada giderdi. Gelin kırmızı kıyafet giyerdi ve herkes öylene gadar
linle damadın evinde çalıp oynardı.

-39) Gelin, kayınpederine ve kayınvalidesine nasıl hitap eder, nasıl davranır?
lin kayın validesine "nene", kayınpederine "baba" drdi.

;.40) Akraba aileler arasındaki ilişki nasıldır?
ürler birbirlerine uyduğunda giderdi.

:q1) Gelinin kocası ölürse ne yapılır?
dını başkası istersa alır evlenirdi.

'-42) Gelin ölürse ne yapılır?
am bazen gelinin gız gardaşını alırdı.

43) Akraba evlilikleri hakkında halkın inançları nelerdir?
i dutmazlardı gene da evlendirillerdi. Çocukların sakat olacağına inanılırdı.

+.) Ölümle İlgili Sorular:

-1) Ölümü düşündüren ön belirtiler nelerdir?
azen rüyada insanın evinin yandığı görülür. Bu rüya o insanın aylesinden birinin

ceği anlamına gelir.
-2) Ölecek kişi hasta ise ölüm belirtileri nelerdir?
sta kişinin ayakları şişersa vakdi geldi demektir.

-3) Ölüm olayının hemen arkasından yapılan işler nelerdir?
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açıgsa kapatılır, ayaklarını bağlarlar ve gamına da

bir bıçak goyup yere

er ve örterler. Ölünün yakın ailesinden biri yurt dışından gelecegsa ölüyü sabaha
eklerler.

lünün gözlerinin açık olması hakkındaki inanmalar nelerdir?
açık olursa birini beklediği söylenir.

abahleyin ölen kimse ne zaman gömülürdü?

ğleyin ölen kimse ne zaman gömülürdü?
a gömellerdi.

Akşam vakti ölen kimse ne zaman gömülür?

Ölü bir gün bekletilecek olursa nasıl bekletilir?
goyup biri ölüyü bütün gece bekler.

) Ölü gömülmeye nasıl hazırlanır? Yıkama, kefenleme işleriyle ilgili gelenekler

.yü yıkallar, kefene sarallar. Ölü gadınısa onu gadın yıkar ve kefeni diker. Erkegsa
k yıkar ve kefeni diker.

+I O) Ölünün yıkama suyundan artanı ne yapılır?
kenara dökerlerdi. Gazanı da ters çevirirlerdi ve üstüne daş goyallardı.

9-11) Tabut nasıl yapılır? Üzerine ne örtülür?
.but tahtadan yapılırdı. Gadınısa başucuna çember goyallardı.

9-12) Cenaze namazı nasıl kılınır? Bu namaza kimler katılır?
enaze namazı camide gılınırdı ve erkekler giderdi.
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) Ölü mezarlığa nasıl taşınır?

) Mezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
ün aylesi kazar. Ailesinden biri yoksa köyden birine söyler da o gazardı.

5)Ölü mezara nasıl gömülür?
.ün başı gıbleye gelecek şekilde iki üç gişinin yardımıyla yerleştirilirdi.

6) Gömülme sırasında ne gibi dini işlemler yapılır?
ve oradakiler dua okur.

7) Ölü yemeği veriliyorsa özellikleri nelerdir?
ün gömülmesinden üç gün sonra helvayla bitta yapıp dağıdıllar. Helvayı bal ve
yapallardı.

Başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılır?
ün ailesine gidilerek yapılır.

Ağıtçıların görevleri nelerdir?
t yakanlar aylesiydi.

. . 20) Yas tutma geleneği var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
vet vardır. Ölünün aylesi kırk gün ağlardı. Evde televizyon izlenmezdi.

9-21) İlk bayramda yaslı ailenin durumu nasıl olur?
azısı bayramda yeni kıyafet giymezdi. Bayram yokmuş gibi davranırdı.

9-22) İskat işlemi nasıl yapılır?
lüyü yıkamadan

önce dua okuyup

günahlarının

karşılığında

oradakilere

iskat
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-23) Ölünün gömüldüğü akşam hatim duası yapılır mı?
atim duası kırklanınca yaparlardı. Öldüğü akşam mevlid okutullardı.

-24) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
üyü gömünce ilk üç gün arka arkaya güneş doğmadan mezarlığa giderler ve okunmuş
yu mezarlığa dökerler.

-25) Başka hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
ife günlerinde ve bayramlarda ziyaret ederler.

-26) Mevlit okutma geleneği var mıdır? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
ü gömüldükten sonra ilk üç gece ve kırkıncı gün mevlit okuturlar. Hoca gadınlarla

raber okur. Arada gadınların eline çiçek suyu dökülür. Mevlidin sonunda da yemiş ya

-27) Ölünün giydiği kıyafetler ne yapılır?
ir fukaraya verilerdi, vermezsaydılar da yakallardı.

9-28) Yörede ölüler mutlaka mezarlığa mı gömülmektedir?

-29) Mezarlıkta aynı ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir?
teyeni yan yana gömellerdi.

9..3Q) Mezarın iki ucuna neler dikilmektedir? Anlamları nedir?
aş goyallardı. Ölünün da ismini yazallardı garışmasın diye.

1) Mezar taşlarına neler yazılmaktadır?
Ölünün adını, doğum tarihini, doğum yerini yazalardı.

19-32) Mezarın herhangi bir yerine ağaç veya çiçek dikilir mi?
Çiçek ekellerdi.
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9-33) Ölülerin adları geçtiğinde neler söylenmektedir?
lalı rahmet eylesin, canı nur içinde yatsın.

Günlük Hayatla İlgili Sorular:

Yörede

sabahleyin

kadınlar,

erkekler

ve

çocuklar

ne zaman

uykudan

saat altı, yedi gibi gadın ve erkekler galkarlardı. Okula gidecek çocukları galdırıp
a yolalardı.

) Kadın ve erkeklerin uykudan uyanınca ilk yaptıkları işler nelerdir?
yüzlerini yıkarlar birbirlerine günaydın derler.

) Yüz ve vücut temizliği nasıl yapılmaktadır?
la yapılır.

Ev temizliği nasıl yapılmaktadır?
ınlar sabah evi süpürür, sonra siler ve tozları alır.

) Hayvanların bulunduğu yerlerin temizliği nasıl yapılmaktadır?
.yvanlar bulunduğu mandıradan dışarıya çıkarılır ve çalıdan yapılmış çalı süpürgeyle
ürerek temizlerdig.

6) Günde kaç öğün yemek yenmektedir? Bu öğünlerin saatleri nelerdir?
öğün yenir. Sabah 6:30- 7:00, öğlen 12:30- 13:00, akşam 18:00' da yenir.

-7) Çocuklarla ilgili yapılan işler nelerdir?
eleri onları galdırır küçükse yedirir içirir, büyükse yemeği hazırlar onlar da yer.
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-8) Çocukların yaptıkları işler nelerdir?
de annelerine, babalarına yardım ederler. Gız ev işlerinde annesine, erkek ise bahçe
hayvan işlerinde babasına yardım eder .

..9) Hangi ibadetler, nerelerde ve hangi zamanlarda yapılmaktadır?
zarlığın önünden geçerken fatiha duası okunur.

1 O) Büyükler ailenin geçimini sağlamak için ne gibi işler yaparlar?
nelde memurdurlar. Bahçe eken de var.

1) Kadınlar ve erkekler boş zamanlarında neler yapmaktadır?
ekler gaveye gider, gadınlar da birbirlerine misafirliğe gider. Gave içer fal bakarlar.

Evde üretilen eşyalar, giyecekler var mıdır?
madezden salça yaparlar, çeşitli meyvalardan da macun yapılır.

13) Akşam aile evde en geç ne zaman toplanmaktadır?

Gece misafirliklerine

ilmekte midir?
şam aile 18:00, 19:00 saatlerinde toplanır. Eyi gittiğimiz aylelere gece misafirliğe

Evin kapısını kim kilitlemektedir?
son kim yataksa o kilitler.

-15) Yatarken dua etme geleneği var mı? Varsa hangi dualar edilir?
dır. Fatiha ve İhlas Suresi okunur.

-) Halk Hekimliğiyle İlgili Sorular:
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1-1) Halk arasında hastalıkları tedavi eden kişilere hangi adlar verilmektedir?
sgiden gırık ve çıkıg onaranlar vardı. Onlara gırıgçı, çıkıgcı derdik.

-2) Bu kimselerin özellikleri nelerdir?
ıkıkları yerine yerleştirirdi,

gırıkları

gendi yöntemiyle

iyileştirirdi.

Değneklerle

kıştırıp urubalarla saralardı.

1-3) Hastalıkları nasıl teşhis etmektedirler?
okununca gırık mı çıkık mı anlardı. Doktordan daha eyi anlardı.

-4) Hastalıkları nasıl tedavi etmektedir? Kullandıkları

metotlar, araç ve gereçler

ırık ve çıkıgları tedavi ederken düz tahta, sarmak için uzun çaputlar gullanırlardı.

l-5) Halk ilaçlarının

tarifleri nelerdir?

Bu ilaçların her biri hangi hastalıkların

davisinde kullanılmaktadır?
aş gıran otunu gaynadıp içerlerdi ve böbreklerinde daş olan düşürürdü.

-6) Kırık ve çıkıkların tedavisi nasıl yapılmaktadır?
esela gol çıkığsa, golu çevirerek ve bükürerek yerine gordu. Gırıkları tahta hem
ba sararak eyileştirirdi.

-7) Halkın ev içinde kendi kendine hastalıkları tedavisi nasıl olmaktadır?
idesi ağrıyana nane çayı yaparık. Şekeri yükselene kekik gaynatıp suyunu veririk.

-8) Doktora ne zaman gidilmektedir? Hem doktorun verdiği ilaçları, hem de halk
çlarını kullanma oluyor mu?
flee gendi gendimize evde tedavi yaparık, geçmezsa sonra doktora giderik. Önceden
lk ilaçlarını denediğimden
çok hasta

doktora giddikten sonra doktorun ilaçlarını gullanırım.
olduklarında

gidelerdi.

Şimdiki

gibi öksürürkandan
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Hastaların beslenmesi nasıl yapılıyor?
çorba yapardık ve yaynanmış badadez yapardık.

) Dişleri kimler çekmektedir?
bir adam kerpedenle ya da iple çekerdi.

alk Veterinerliğiyle İlgili Sorular:

!)Hayvan doğumları nasıl yapılmaktadır?

~fo elimizle bazen de yavrunun iki ayağını traktöre bağlayarak doğurdurduk.

) Halk Meteorolojisiyle İlgili Sorular:
1) Hangi amaçlarla hava tahmini yapılmaktadır?
inler için, senenin verimli olup olmayacağı için tahminler yapılmaktadır.

,,2) Bir yıllık hava tahminleri nasıl yapılmaktadır?
inalayalara bakarak yapardık.

3-3) Gökteki cisimlere bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
4 Ağustostan başlayarak yedi gün arka arkaya minalayalara bakılırdı.Dağın üsdünde
ulut varsa o ay yağmur var demektir.Her gün bir aya denk gelmektedir.14 Ağustos
kim ayına, 15 Ağustos kasım ayına, 16 Ağustos aralık ayına, 1 7 Ağustos ocak ayına,
18 Ağustos şubat ayına, 19 Ağustos mart ayına, 20 Ağustos nisan ayına denk gelirdi.

Yılın belli günleriyle ilgili hava tahminleri nelerdir?
Ekimde yağmur beklenir. Yağarsa senenin iyi gideceği söylenir.
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) Hayvanların hareketlerine bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
alar sürüler halinde dolaşıp bağırırlarsa yağmurun yağacağını anlardık.

İnsanların davranışlarına

ve organlarındaki

ağrılara göre nasıl hava tahmini

ihtiyarlar dizleri ağrıdığı zaman yağmur yağacağını söylerdi.

) · Güneş ve ay tutulması karşısında neler yapılmaktadır?
ııtulunca

teneke çalalardı ayda gurtulurdu.

Yağmur yağdırma veya yağmur ve dolu dindirmeyle ilgili gelenekler, inanışlar

çocukları

alıp deniz kenarına

giderdi. Dua edelerdi ve denize daş

ardı. Ta gelsinler köyde yağmur başlardı.

Halk Takvimiyle İlgili Sorular:

) Bilinen adların dışında yıllara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
ca adlarını söylerdik. Ocak yenarri, şubat febrari, mart matris, nisan aprilli, mayıs
·; haziran brodayinis, temmuz defteroyinis, ağustos ağusto, eylül septepri, ekim
9ğri, kasım novri, aralık nicevri.

2) Bir yıl kaç mevsim kabul edilmektedir? Mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri

rt mevsimdir. İlkbahar mart, nisan, mayıs aylarıdır. Yaz haziran, temmuz, ağustos
landır. Sonbahar eylül, ekim, kasım aylarıdır. Kış aralık, ocak, şubat aylarıdır.

-3) Günlere bildiğimiz adlar dışında hangi adlar verilmektedir?
nmca adlarını söylerdik. Pazartesi leftera, salı dridi, çarşamba dedrai, perşembe
ftin, cuma baraşevgin, cumartesi savadon, pazar giriyagin idi.
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-4) Günlerle ilgili halk inanmaları nelerdir?
günü ölünca sebap sayılırdı. "Salı günü ölsam salı sularını dökünsam"dellerdi.
1ı sallanır derler ve o gün bir işe başlamazlar. Cuma mübarek gündür, Cuma Ezanı
unurken ne iş yapılırsa bırakılır ve ezan bitince devam edilir .

.-5) Yılbaşı olarak hangi ay ve gün kabul edilmektedir? Yılbaşı için kutlama yapılıyor
u? Yapılıyorsa nasıl?
Aralık gecesi yılbaşıydı. Herkes tavuk bazlardı, gollifa yapardık. Birinci ineklere
\llifa atardık. Çünkü onlar işlerdi da para gazanırdık.

-6) Kişilerin doğum tarihleri nerelere yazılmaktadır?
ünü gününe muhtarlara yazdırırdık.

5-) Halk Hukukuyla İlgili Sorular:

5-1) Tek eşle veya çok eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
izde tek eşle evlenillerdi.

-2) Akrabalar arasında evlenmeler görülmekte midir? Akraba evlilikleri hakkında
lumlu ve olumsuz inanışlar nelerdir?
abalarla evlenillerdi. Çocuklarının da sakat olacaklarını bililerdi.

5-3) Erkek ve kız çocukların miras payları nasıl belirlenmektedir?

iki hisse gıza bir hisse düşerdi.

c..ııu ...,5..,
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3) Evcil hayvanlar nasıl çoğaltılmaktadır?
ıinin yanına erkek goyardık.

) Hayvanların

öldürülmeleri,

öldürülmemeleri

konusundaki

halk

inanışları

i öldürülünce yedi sene nüsubetliği olduğuna inanılırdı. Gırlangıç yuvası yıkarsan
alacağına inanılırdı.

Halk Ekonomisiyle İlgili Sorular:

1) Yörede tarım yapılıyorsa hangi ürünler yetiştirilmektedir?
madez, patlıcan, fasulya, gavun, karpuz, böğrülce, susam, pakla, nohut, vigo, arpa,

-2) Bu ürünleri yetiştirmek için torak nasıl hazırlanırdı?
öküz goşarlardı ve toprağı sürerlerdi.

-3) Tarla nasıl ekilmekte, sebze nasıl dikilmektedir?
,küzlere boyunduruk gorduk, sabanı çekellerdi. Arkasından yürüyen adam da hem
anı idare eder hem tohumu tarlaya atardı. Çapayla da sebzeleri ekerlerdi.

-4) Meyve bahçeleri, bağ nasıl kurulmaktadır?
layı nadas ederlerdi ve yerde üç ay bekleyen budaklar filizlenince sıralı ekerlerdi.

8-5) Ürünlerin yetiştirilmesi

sırasında ne gibi işlemler yapılmaktadır.

(çapalama,

ulama, dikme v.b.) ?
avuzda biriken suyu evlek yapıp sebzelerin köküne götürürlerdi.

28-6) Ürünlerin olgunlaştığı nasıl anlaşılmaktadır?
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değişince.
7) Ürünlerin hasatı nasıl yapılmaktadır?
vsiminde yapılırdı.

8) Ürünler nasıl korunmaktadır? Satılacaklar nerede, nasıl satılmaktadır?
ünler olgunlaşınca, ürünleri toplayarak kooperatife satardık.

Ürünlerin ekimi, dikimi, yetiştirilmesi, hasatı ve harman zamanında ne gibi araç
ereçler kullanılmaktadır?
an, orak, düven (Tahtanın üzerinde güçük güçük daş vardı ve arpayı ezmeye
rdı.), yaba (Tahta kürek), galbur.

10) Tahıllar değirmene nasıl hazırlanır?
ardık, sonra gurudurduk ve temizleyerek değirmene götürürdük.

11) Köy değirmenlerinin yapısı, özellikleri, değirmen gelenekleri nelerdir?
in değirmenlerinde iki daşı çevirirler ve zeytinler ezilerek yağ çıkardı.

Tarımda kullanılan taşıma araçları nelerdir?

.f13) Tarımda daha iyi verim almak için başvurulan yollar nelerdir?
ilecek tarlaya hayvan fışkısı atardık.

"14) Sebzelere ve meyveler kışa nasıl saklanmaktadır?
dlı narı merteğe asallardı ve gadınlar doğurduğunda çocuğun ağzına ilk onu sılalardı.
iberi ipliğe geçirip gurudurduk.

5) Tarım ürünleri ailelerin geçimini sağlamaya yetiyor mu?

8-16) Kışın hayvanların beslenme ve bakımları nasıl yapılmaktadır?
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-25) Eşya karşılığı alışveriş usulü var mı?
et takas ederdik.

-26) Kullanılan ölçü ve tartı aletleri nelerdir?
a, önge, terazi, kantar.

Halk Sanatları ve Zanaatlarıyla İlgili Sorular:

-1) Yörede kadınların uğraştıkları el sanatları nelerdi?
tel

Her el sanatı çeşidi ayrı ele alınarak şu sorular sorulmalıdır:

u sanat, kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
elerinden, annelerinde, golu gomşudan, bilenler bilmeyenlere öğretirdi.

malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
dantel ipi, tığ gullanılır. Bunları büyük yerlerden getirirlerdi.

Hangi eşyalar üretilmektedir?

ü, sargı yaparlardı.

)Üretim hangi aletlerle yapılmaktadır? Adları.
ığlar vardı onlarla yapardık.

) Eşyaların biçimleri, motifleri, ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden mi

yapardık.

) Üretilen eşyalar hangi işlerde kullanılmaktadır?

Satılanlar kimlere, hangi fiyat

erinden satılmaktadır?
üs olarak, giyim olarak, yapılan yastık yüzlerini yastıkları korumak için gullanırdık.
unları satmazdık. Çeyiz olarak gız çocuklarımıza yapardık. Bazen da hediye olarak

El sanatları ek bir gelir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile bütçesi içindeki payı nedir?
.tanlar için az bir gelir sağlardı.

-) En çok hangi eşyalar beğenilmekte ve alıcı bulmaktadır?
h çok büfe takımları alıcı bulur.

9-3) Erkeklerin uğraştıkları el sanatları ve zanaatlar hangileridir?

9-4) Her zanaat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?

Zanaat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?

Çıraklıktan kalfalığa, ustalığa geçiş var mı? Kalfa ve usta olurken ne gibi törenler
apılmaktadır?
eçiş var. Tören yapılmazdı.

30-) İnanışlarla İlgili Sorular:

3 0-1) Adakla, dilekle ilgili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nerededir?
Ayfılleriye mum yakalardı.
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'retle ilgili inanışlar nelerdir?
cehenneme inanırlardı.

ilgili inanışlar nelerdir?
şekliyle görününce iki üç gün içinde hamile kadınların doğuracağı söylenirdi.

yna ile ilgili inanışlar nelerdir?
jmin elinden düşerse onun evlenemeyeceği evde galacağı söylenir.

alıkla ilgili inanışlar nelerdir?
balık görünca kısmetli bir işimiz olur.

Baştan çevirip sadaka vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
·.ı:ı bozmak için bir avuç bozuk parayı başımızdan çevirip dört yol ortasında atarız.

Bedduayla, ilenmekle ilgili inanışlar nelerdir?
ııa eden haksız yere edersa o bedduanın gendini dutacağı söylenir.

Bereketle, bollukla ilgili inanışlar nelerdir?
nle damat evine girerken başlarına buğday atarları geçimleri bereketli olsun diye.

Buğdayla ilgili inanışlar nelerdir?
. . day bolluğu bereketi temsil ederdi. Bunan dolayı yeni evlenen kişilerin başına
alardı.

-1 O) Buhurla ilgili inanışlar nelerdir?
evlit okurken yakardık.

30-11) Büyü ile ilgili inanışlar nelerdir?
Büyü bozulması için deniz aşırı gidilmesine inanırlardı?

-12) camiler ve diğer ibadet yerleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
ileri kutsal sayarlar.

-13) Cennet ve cehennemle ilgili inanışlar nelerdir?
nnetin iyilerin cehennemin ise kötülerin yeri olduğuna inanırlardı?

-14) Ekmekle ilgili inanışlar nelerdir?
ere ekmek kırıntısı dökülürse

hemen toplanması

gerekir. Yoksa öbür dünyada

irpiklerimizi tek toplayacağımız söylenir.

"15) Gökyüzüyle ilgili inanışlar nelerdir?
ökyüzü kızıllanırsa ve sıcaklık da artar deprem olacağına inanılır.

-16) Gökkuşağıyla ilgili inanışlar nelerdir?
Skkuşağı çıkınca yağmurların bittiğine inanırlardı. Gökkuşağının altından geçerken
lek tutarlarsa gerçekleşeceğine inanırlardı.

-17) Hayvanlarla ilgili inanışlar nelerdir?
oca ezan okurken köpek örersa ustasını yeyceğine inanılır ve onu öldürürler. Bayguş
imin evinin önüne gonarsa ve öter. O ev sahibleri iyi işler başarır. Ötmezsa
'binin işleri kötü gider.

-18) Helal-haram ilgili inanışlar nelerdir?

-19) Horozun ötüşüyle ilgili inanışlar nelerdir?
orozlar zamansız ötünca hükümetin düşeceğine inanırlardı.

-20) İnsanın yaradılışıyla ilgili inanışlar nelerdir?
llahın Hz. Adem ile Havva'yı yarattığına ve insanlığın var olduğuna inanılır.

-21) İnsanın mutluluğuyla ilgili inanışlar nelerdir?
ok gülen insanın yirmi dört saat içinde ağlayacağına inanılır.

ev

0-22) Konukseverlikle ilgili inanışlar nelerdir?
vimize geleni evde olanla ağırlardık.

0-23)Mevlitlerle ilgili inanışlar ve gelenekler nelerdir?
"len kişinin üçüncü gecesinde ve yıl dönümleri de mevlit okurlar.

0-24) Muskalarla ilgili inanışlar nelerdir?
uska takan insanın hastalığının geçtiğine inanırlardı.

0-25) Nazarla ilgili inanışlar ve nazarı önleme tedbirleri nelerdir?
öz daşı, iğde çekirdeği dakarak nazarı önlerdik.

0-26) Örtünmeyle ilgili inanışlar nelerdir?
sanlar dini inanışlarından

dolayı yüzlerinden

başka bir yer görünürsa

ölünca

ehennem ateşinde yanacaklarına inanırlardı.

0-27) Renklerle ilgili inanışlar nelerdir?
mavi, gri renkleri görüldüğünde

iyiye yorumlanır.

Siyah ise

0-28) Rüyaların yorumu hakkında inanışlar nelerdir?
üyalara çok inanırdık. Rüyada buğday, saman görmek sıkıntıya yorumlanır deniz

30-29) Saçla ilgili inanışlar nelerdir?
Hamile insan saçını keserse çocuğunun ömrünü kestiğine inanılırdı.

30-30) Tırnakla ilgili inanışlar nelerdir?
Gece tırnak kesersen biriyle kavga edeceğine inanılırdı.

1) Vücudun organlarıyla ilgili inanışlar nelerdir?
göz seyirince insanın kötü bir şey olacağına inanılır.Sol göz seyirince insanın iyi
ey olacağına inanılır.

2)Yıldızlarla ilgili inanışlar nelerdir?
ız gayınca bir gişinin öldüğüne inanılır.
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HİSARKÖY (GAMBİLLİ)

s: 209 (2006 Nüfus sayımı -Gime Seçim Merkezi)

Çamlıbel'in kuzey doğusunda olan Hisarköy'ün
sekiz, Girne'ye

Lefkoşa'ya uzaklığı yaklaşık

uzaklığı da yaklaşık yirmi altı kilometredir.

Dağın eteğinde

unan bu şirin köy ağaçlıktır. Serin ve temiz bir havası vardır. Nüfusu iki yüz dokuz
köyün seçmen sayısı yüz kırk altıdır. Köyde halkın bir bölümü memur olup bir
ü

de tarımla uğraşmaktadır. Gençlerin birçoğu Lefkoşa'ya yerleştiği için nüfusun

dan fazlası orta yaşlıdır. 1963 yılında Tepebaşı'nda yaşayan Türkler Hisarköy'e göç
r. Hisarköy'deki Maronitler de köyü boşaltıp başka yere gider. 1974'de Tepebaşılı
iJı:kler tekrar köylerine geri dönerler. Bu yüzden Hisarköy'ün nüfusu azalır. Köyde
yan bu Maronit'lerden dolayı kilise ve Maronit Mezarlığı bulunmaktadır. Köyde
klere ait Hisarköy Camii, muhtarlık vardır. Köyün ilkokulu bundan yaklaşık on beş
önce Çamlıbel Aysun İlkokulu'na bağlandı. Çünkü öğrenci sayısı azdı ve bir

etmen tüm öğrencilere ders vermek zorundaydı. Çocuklar otaokul ve liseyi
fkoşa'da okumaktadır.
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um Yeri: Hisarköy (Gambilli)
um Tarihi:14- 07- 1934-

ahım Dayı ilkokul mezunudur. Ama böyle olmasına rağmen tam on dört sene köyün
peratifıni çalıştırmış biridir. Kafası hesap işleine çok yatkındır. Esas mesleği ise
çiliktir. İbrahim Dayı orta boylu, beyaz tenli, düz beyaz saçlı, hafif kiloludur.
rahim Dayı'nın iki kız, iki erkek çocuğu vardır. Ayşe Teyze de İbrahim Dayı'nın
arat ve becerikli karısıdır. İbrahım Dayı karısıyla hiç görüşmeden evlenmiş ama
şe der de ağzından bal akar. Anlayacağınız karısını çok sever. Karısını alırken
şılık olarak yirmi liralık verdiğini de belirtir. İbrahım Dayı köyünde çalışıp
balayıp dört evladını da okuttu ve evlendirdi. Şimdi ise sigorta emeklisi olarak
.yatını sürdürür. Günlerini kahveye giderek, evlatlarına tarla işlerinde yardım ederek
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Yeni doğan bebeklere hangi adlar veriliyor? Veriliş sebepleri?
san Unvan: Gaynatamın ismidir.
hmet: İlk Çocuğumun adı Mustafa'ydı. Babamın adıydı. Sonra o ölünca babam "Sen
revini yaptın benim adımı goydun. Şimdi dedenin adını goy" dedi.
a: Annemin adı olduğu için goydug.
ine: Gaynanamın adı olduğu için goydug.
fer: !974'de doğduğu için bu ismi goydular.
ngiz: 1964'de Lefke'de uçağı düşünca da şehit oldu o dönemde doğan birçok çocuğa

2) Ad bebeğe verilirken ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
desi ya da bubası bebeğin gulağına ezan okur da sonra adını gordu.

3) Yörede yaşayan kişilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
aymakam: Benim babamın lakabı olduğu için ondan bana galdı.
abano: Adamın gaşları yukarı doğruydu diye İşabano Mehmed dellerdi.

eis: Amcama dellerdi. Sonra oğluna da ayni lakabı dediler.

-4) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
ara Hatice: Goyunun yüzü gara olduğu için ve yürüyüşünü köydeki Hatice Aba'ya
enzeddiğmiz için ona Gara Hatice derdig.
malım: İneğin gırmızı benekleri vardı onun için ona Gınalım derdig.
arabaş: Köpeğmiz gapgara olduğu için ona Garabaş derdig.

1-5)Köy, ilçe, şehir, dağ, ova, ırmak, göl v.b. yerlere verilen adlar nelerdir? Sebepleri?
Gambilli: 1400- 1500'lerde ilk adı Küçük Şehir' miş.
Golimboz: Tarla adıdır. Yeri çukurdadır diye öyle derig.
Lima: Tarla adıdır. Tarlanın içinde asma vardır diye Lima adını goydug.
Cilaağa: Tarla düzdür diye öyle derig.
Dudlu: Tarlanın içinde dörd dane dud ağacı vardı diye öyle derig.
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sinlig: O bölgede çok mersin vardı diye Mersinlig derdig.

İşyeri, konut, apartmanlara nasıl ad verilmektedir?
at'ın Yeri: Bu yer maronitlerin

yağ değirmeniydi.

Yıkılıp dökülünca

Türkler

eden değirmeni satın aldı. Ziyat işletdiği için bu ismi godular.

Dualar, Beddualar (Dilekler, ilençler, ilenmeler) :

Halk iyi dileklerini belirten hangi sözleri kullanıyor?
duam dutsun seni. Bereket versin. Dudduğun altın olsun.

Dualar, dilekler hangi olaylardan sonra söylenir?
bi şey verirsan da yer cümle geçmişlerinin canına ruhuna gidsin der.
sana son güllüğü versin der. Son zamanında iyi yaşam versin deller.

) Beddua olarak hangi sözler kullanılıyor?
ah'dan bulsun. Allah cezasını versin. Allah belesını versin. Nalet olsun yüzüne.

) Hangi olaylardan sonra beddua ediliyor?
haksızlığa uğradığımızda beddua ederig. Başgası bizim canımızı yakarsa o zaman
dua ederig. Biri benim tarlamdaki zeytinlerimi sökdü da gendi tarlasına egdi. Bana
er verdiler. Benim tarlamdan sökerkan giddim onu yakaladım ama gene dinlemedi

ı gendi tarlasına digdi. Ben da ona" Allah'ından

bulsun o ağaçları sevinmesin" diye

dua eddim. Ağaçlar maksıl vermeden o adam öldü gitti.
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Hangi olaylardan sonra ne gibi yeminler edilmektedir?

size inanmazsa vallahi billahi diye yemin ederig da doğru söylediğmize inanıllar.
emeye çıkdığmızda doğru söyleyeceğmize dair Kur-an'a el basar yemin ederig.

En kuvvetli ve zayıf yeminler hangileridir?
inin zayıfı guvvetlisi olmaz her yemin önemlidir. Boş yere yemin edilmez.

Yemin edilen söz tutulmazsa ne yapılır? Bu konuda nelere inanılmaktadır?
söz dutulmazsa onun yerine üç gün oruç dutan ve başının üsdünden para çevirereg

Selam sözleri nelerdir?

amın aleyküm. Meraba. Elini galdırıp selam verin. Başını galdırıp selam vering.
şındaki da başını eğerek selamı gabul eder.

Bu sözler ne zaman ve kimlere söylenir?
zaman kiminle garşılaşırsan ona selamını verin.

) Kadınlar kendi aralarında ve erkeklerle nasıl selamlaşırlar?
dınlar gendi aralarında meraba gomşu, nasılsın dünür, eyimin yiğenim deyerek ya da
söyleyereg

selamlaşıllar.

Bizim

gençliğmizde

gadınlarınan

erkekler

) Erkekler kendi aralarında ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?
kekler gendi aralarında lakaplarını söyleyerek ya da adını çağırarak selamlaşıllar.
ana merhaba gaymakam deller. Selam Terzi Mustafa, Berber Ahmet, Şüfer Mehmed
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lakaplarınan

birbirlerine

seslenereg

selamlaşıllar.

Erkekler

ayleden

olmayan

ınlara seslenmezler selam vermezler.

Çağırmalar, hitaplar:

İnsanlar hangi söz ve hareketlerle çağırılıyor?
be bu tarafa. Gel be Hasancıg içeri. Gel be ahbap otur. Gel Refiğ'im

biraz

üyelim diyereg çağırırıg. Bizde "be" çok gullanılır.

) Hayvanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
anlara ıslıg atarag çağırırıg.

İnsanların yaşlarına, cinsiyetlerine,

medeni durumlarına

ve mesleklerine

göre

gi sözlerle hitap ediliyor?
ze babam gızardı gendine baba dediğimizde. "Rumların papazına baba deller. Ben
.pazmıyım bana "buba" deyin" derdi. Büyük gardaşlarmıza ise başgasına gonuşurkan
onu anladırdıg "ağam" diye anladırdıg. Yani bizden büyüg erkek gardaşlarmıza
am diye söz ederdig. Yüz yüze ise abi derdig.

Satıcı Sözleri:

6-1) Seyyar satıcılar ve pazaryeri satıcıları mallarını satabilmek için hangi sözleri
söylerler?
Gambilli üzümü. Gambilli Hellimi deyinca herkes annardı. Hayvanlarımız doğadaydı
diye kokulu hellim yapardık. Biz da "Gambilli Hellimi" deyinca herkes gelir alırdı.
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İnsanlar çocuk severken hangi sözleri kullanırlar?
, cicim, güzelim, yavrum.

İnsanlar hayvanları severken hangi sözleri kullanırlar?
baş goyuncuğum da çok sütlüdür. Maşallah bu gara köpeciğme bir davarı yalnız
a idare eder.

Diğer varlıkları sevme duyguları hangi sözlerle açıklanmaktadır?
anımız, bayrağımız ganımız canımızdır.

Övme ve Yermeler:

l;) İnsanlar birbirlerini hangi sözlerle övmekte ve yerınktedir?
gadar malı, mülkü, parsı var, ama insanlara garşı eyi galplidir. Kimseye zararı yok

rag yahu adamı da o yalançı, yüsüzün biridir.

İnsanlar hayvanları hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
vme: Maşallah bu sarı goyuncuğum çok verimlidir. Bu garabaş köbecik çok akıllıdır
alınız başına bir davarı idare eder.
erme: Beytambal galsın böyle koç, vurur goyunları sakatlar. Guduz hayvan hiç rahat
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) Kötü insanlar, hayvanlar, bitkiler için hangi sözler söylenmektedir?
garıdan ne köy olur ne gasaba denir. Arsız hayvana beytambal galsın deller.

) Hangi tür olaylardan sonra hangi küfürler edilmektedir?
er biri hakımızı yersa da çok sinirlenirig o zaman söylerig. Nüsubet adam, alçak
. Gahbavratlı göz göre göre hagımızı yedi.

) Kültür hakkında halkın inançları nelerdir?
izim nesildeki herkes evladını okuddu. Okuyanlar da geri geldi. Biz evledlarımızın
ıımasını vatanlarına faydalı eyi evleat olmalarını isderig.

Atasözleri ve Deyimler:

-1) Atasözleri ve deyimler nelerdir?

a daş atana sen egmeg at.
er guruşu araba, isder versin kebaba isder versin şaraba.
eyliği da at denize, balıg bilmezsa halk bilir.

0-2) Kimlerden nasıl öğrenilmektedir?

11-) Bilmeceler:
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Ne zaman, nerede, kimler tarafından sorulup cevaplandırılır?
e geceleri birkaç ayle bir eve toplanırdıg. Eğlence olsun diye herkes bilmece
ı. Kimin aglına gelirsa o saat o sorardı. Ordaki herkes da bulmaya çalışırdı.

Hangi bilmeceler sorulmaktadır?
an aldım bir dane eve geldim bin dane? Nar.
ermer üsdü mermer içinde bülbül öter? Dil.
üz et yer. Gece yıldızları seyreder? Çif deyneği.
biner gündüz ener? Peki.
"ından dudurn dibine gadar godurn? Cizme.
aca gaydırmaca el içinde gaydırmaca? Sabun.

adar oturtması? Guyu lengeri.
ciğim göbeciğine
cuğum deliciğne? El değirmeni.
ların çantasında ne yok?Düzen.

Bilmeceler nasıl öğrenilmektedir?
ılardan, böyüklermizden öğrenirdig.

4) Bilmece sormak eğlence olarak mı kabul edilmektedir?
iden insanların belli başlı eğlenceleri arasında bilmeceler vardı.

-1) Yörede anlatılan masallar hangileridir?
el zaman içinde galbur zaman içinde. Deve tellal iken pire baggal iken. Ben anamın
eşiğini tıngır mıngır sallar iken bir gocagarı varmış. Bu gocagarı çok pintiymiş.

108

larda bile çocuklara yemiş vermezmiş. Her gün bahçesini süpürürmüş. Bir gün
süpüre bir onnucug buldu. Ne alayım ne alayım. Ceviz alsam gabuğu çıkar,
alsam sapı çıkar demiş pasdelli almış. Pasdelliyi küpün içine goydu ama çocuklar
uldu ve ordan alarag yediler. Küpün içine da pislediler. Canı pasdelli çeken
arı elini küpün içine uzaddı. Bir da ne görsün elli hep bok olur. Elini duvara
, iğneler baddı. Yukarı bagdı ağzına horoz pisledi. Yere oturdu kıçına gazıglar

Masallar kimlerden nasıl öğrenilmektedir?
eki gocagarılar annadırdı. Çoluk çocug da etrafına toplanır diğnerdi.

) Masal kimlere, ne zaman, nerelerde anlatılmaktadır?
olunca lambayı yakardıg. Demir lengerin içine da kömür gordug ve etrafına
dug. Vakit geçsin diye hem eğlence olsun diye annadıllardı.

1) Yörede dünyanın yaratılışı; insanların, hayvanların, bitkilerin varoluşlarıyla ilgili
gi efsaneler anlatılmaktadır?
arılar bir anadan bir babadan geldi. Adem ile Havva' dan. Dünya Allah tarafından
atılıdı. Canlı ve cansız tüm varlıklar Allah tarafından varoldu.

Yörede Nasrettin Hoca ile ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
asreddin Hoca ağaca çıkmış. Dalın üzerine binmiş ve o dalı kesermiş. Yoldan geçen
hocaya "Hoca düşecen, sen oturduğun dalı kesen. Düşecen kesme" demiş. Sonra
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reddin Hoca düşmüş. Düşünca koşarag gidmiş adamın bağzına sarılmış. "Madem
ceğmi bilding, öleceğim günü da bilin. Ne zaman ölecem onu da söyle" demiş.
eddin Hoca'nın

garısı ölmüş. Biraz üzülmüş

ama çok üzülmemiş.

Bir gün

a'nın eşeği ölmüş. Hoca gendini yerden yere vurmuş marazından perişan olmuş.
a'ya "Niye garın ölünca üzülmedin da eşeğin ölünca çok maraz edin?" demişler.
a "Garım öldüğünde herkes golu gomuşu toplandı. Maraz etme sana daha eyisini
g, getiririg" dediler. Ama eşeğim ölünca hatır sormaya bile gelen olmadı dedi.

1) Maniler ne zaman, nerede, kimler tarafından hangi amaçlarla söylenmektedir?
de geceleri ocak başında çocuklarla gaynanam, görümcelerim vakit geçirmek için

şe zeytin yaprağı atardıg. İçimizden bakalım filan beni sever mi derdig. Kimin
ığı yaprag uçmazsa da yanardı onun aklından geçen gişi onu sevmez demegdi.
pürge çöpü yakardıg. Biri obirine vere vere dönerdi. Hangısında sönersa o mani
5ylerdi. Maninin garşılığını da kim bilirsa o söylerdi.

-2) Türkü şeklinde mi söyleniyor, şiir gibi mi okunuyor?
aninin havasını bilen havasıyla söylerdi. Bilmeyen da düz bir şekilde okurdu.

-3) Söylenen manilere

cevap olarak mani söyleniyor mu? Söyleniyorsa

hangi

çini saçagladım
uydum yarim geliyor
Yasdığı gucakladım.

Karpız bıçaklanır mı
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filim pembedir
m gönlüm sendedir
in gönlün yoğusa

) Maniler kimlerden, nasıl öğreniliyor? Anında mani söyleyen var mı?
üklermizden, yaşları epeyi büyük olan nene, dedelermizden çok duyardıg. Diğneye
Belli gişiler vardı, onlar bir olay olunca o saad mani uydurur

İş yaparken hangi maniler söylenmektedir?
ada burçak sökerken günün golay geçmesi için söylerdig.

d dizime doyasın
maniler senindir

u ne yapsın yanmışa
~evlam sabırlıg versin
Yarinden ayrılmışa.
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Oyunlarıyla İlgili Sorular:

anan oyunların adları nelerdir? Bu adların oynanan oyunlarla ilgisi nedir?
e. Bizim zamanımızda öyle oyun ya da milli gün gutlayamazdıg. Bayrağımızı
İngiliz bayrağı vardı. Milli oyunlarımızı

oynayamazdıg,

törenler

Törenler, Kutlamalarla İlgili Sorular:

ini bayramlar hangileridir?

an Bayramı, Gurban Bayramı.
u bayramların hangi sebeplerle yapıldığına inanılmaktadır?
an Bayramı yapmag oruç dutanlara bir mükavatdı. Gurban Bayramı üsdümüze
lan bir şeydi. Hali vagdi yerinde olan keserdi. Esgiden et yoğudu. Fakirlere
r sebap işlemiş olurdug.

Dini bayramlar öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
emizliği yapallardı. Gelecek misafirlere verilecek yeyecek ve içecekler önceden
tdanırdı. Dadlı yapan, çöreg yoğurun. Bunları Ramazan Bayramı'nda yaparıg.
ban Bayramı'nda ise gurban keser dağıdırdıg. Yemekler yapar gelen misafire
irirdig.

) Bayram namazıyla ilgili gelenekler, inanışlar nelerdir?
im için en önemli Cuma namazı sonra bayram namazlarıdır. Çünkü bayram namazı
Frekatdır. Üsdümüze farz gılındı.

7-5) Bayramlaşma nasıl yapılmaktadır?
üçükler büyüklere gider el öper, dışarıda olan evlatlarımız da gelir.
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) Bayramlaşmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
, gadayıf, kağıtlı şeker daha ziyade datlıyı yakınlarınıza veririg. Ekmeg gadayıfı,
adayıfı. Yakın çocuklara para veririg. Ramazan Bayramı'nda

daha fazla para

ig çocuklara çünkü keseceğimiz gurbana da para veririg.

Kurban nasıl kesilir?
yatırırıg gıbleye doğru. Tedbir alın, bağzını okşayarag. "Niyet ettim, üsdüme

olan Gurban Bayramı gurbanını kesmeye. Allahü ekber" den. Besmeleyi çeken
sen. Eğer gurbanı başgasına kesmeg için vekil edersan "Vekilim olur, gurbanımı
in" diye gurban sahibi üç defa sorar. Keseceg gişi da "Vekilin oldum, gurbanını
eye" der üç defa ve keser.

) Kimler kurban kesebilir?
}vagdi yerinde olan, borcu olmayan gişiler kesebilir.

9) Kurban eti nasıl dağıtılır?
ısını fakirlere veririg. Diğer yarısını da biz gendimiz aylece yerig. Rahmetlig bubam
çaları ufag kesin da herkese verelim" derdi.

1 O) Mezarlık ziyareti nasıl yapılır?
ife günü ve Bayram sabahı camiden çıkınca mezarlığa gider ölülerimizi ziyaret
rig ve dua okurug.

1) Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşılır?
giden telefon yoğudu. Onun için biz onlara on beş gün önceden megdup yazar
.yramlarını gudlardıg. Onlar da bize yazardı. Posdadan alırdıg ve bize kimlerin
ayranı megdubu yolladığını bir heycanla okurdug.

7-12) Milli bayramlar hangileridir?
3 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim.
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Kandil kaç adettir? Adları nelerdir?
Gan.dili.

Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
ar evde tütsü yakar. Camiye gidilir. Dualar edilir.

Mübarek (Kutsal) aylar hangileridir? Bu aylarda neler yapılır? Neler yapılmaz?
i Ramazan, Şaban aylarıdır. Bu aylarda oruç dutulur. Recep ile Şaban da haftada

pazartesi ve perşembe oruç dutulur. Ramazanda ise bir ay oruç dutulur.

) Ramazan ayıyla ilgili gelenekler nelerdir?
an ayında her gece bir ay teravi namazları gılınır. On üç rekat teravi namazı
On ikidir, bir sünneti müekkedir. Her gece dadlı yaparıg. Sini gatmerinin
e her gece yeyeceğimiz gadarına şerebet dökerig ve yerig. Memik dadlısı
Diğer adı sanısıdır.

) Ramazanda nelerin yapılması uygun dutulmaz?

içmeyecen, gumar oynamayacan, dedi godu yapmayacan.
8) Ramazana özgü yiyecek ve içecekler nelerdir?
a, zeytin, her gece çorba.

Askere giden gençler nasıl uğurlanmaktadır?
yer içer gutlardı. Ertesi gün asgere gidecek olan genci

-20) Askerden dönenler nasıl karşılanmaktadır?
ğlu asgerden döndü diye gurban adarsa keser, gecesi da ayle toplanır, yeller içeller.

7-21) Hacca gidenler nasıl uğurlanmaktadır?
@akargiderdi. Kimsenin da haberi olmazdı hisabet. Güle güle git gel derdig. O gadar.
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2) Hacdan dönenler nasıl karşılanmaktadır?
geldin, hayırlı olsun derdig. Bize zemzem suyuyla, hurma getirillerdi.

3) Okula başlama ve bitirmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
başladığında çocug bi şey yapmazlardı. Ama yüksek okul bitirdiğinde hayırlısı
deller, aylede heyecan olur yemek veriller, gutlama yapalardı.

4) Bir mesleğe girmeyle ilgili törenler nasıl yapılmaktadır?
elde ilk maaşı alan gişiler aylesine ve arkadaşlarına yemek verir.

Dayaışma, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorular:

İmece nasıl ve niçin yapılır?
galdıracaglarında köylü arasında yardımlaşma olurdu. Yirmi eşeği sıralar üzerine
re torbalarını goyar, gideceğimiz yere götürür dökerdig. Kim gübresini galdıracagsa
ceden anlaşıp tüm köylü giderdi.

-2) İmecede neler yenilmektedir?
öylü kimin için işlersa yemegleri o yapardı. Yemeg olarag pakla, böğrülce, pilav,
sulya gibi yemekler bişirillerdi.

$8-3) Adaklar kimlere, nasıl verilmektedir?
iFakirlere veririk.
Vereceğimiz

Kesilen

gurbanların

üsdüne

gara çoço goyarıg

ve dağıdırıg.

gişilere en az yarım kilo veririg. Gurbanı kim adarsa da keser o gişi

gurban etinden hiç yemez.

18-4) Vakıflar niçin, kimler tarafından kurulmaktadır?
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Onbaşı evlerini vakıfa verdi. Ama bu evleri evladları gullanır. Evladdan evlada
di ama malı satamazlar devredemezler.

) Cami, köprü,

çeşme gibi hayır işleri kimler tarafından,

hangi

amaçlarla

deki esgi camiyi köyümüzden zengin bir adam yapdırdıydı ama adını hatırlamam.
amın bütün aylesini oraya gömdüler. Zamanın zamanında köylünün ibadet edmesi
yapıldığı söylenir.

6) Komşuluk hakkı nedir? Komşuluk gelenekleri nelerdir?
şu gomşunun aynasıdır. Sabah galgdığında o seni, sen onu görün. Her zaman
uşununan eyi geçinecen. Çünkü insanın gomşusu ona yeri gelir aylesinden daha

Misafırlikle ilgili gelenekler nelerdir?
safırligler garşılıglıdır. Biri sana gelirsa sen da ona giden. Ben birine iki, üç defa
ersam da o bana gelmez artıg ben da ona gidmem. Gelen misafire gave, macun
rlarıg. Adet yerini bulsun diye da en son içilen gavelerin falları bakılır.

Doğumla İlgili Sorular:

9-1) Çocuk sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara baş vurmaktadır?
orunabilirsa korunurdu. Korunamazsa doğururdu. Her evde yaşlaşıg yedi sekiz çocuk
vardı. Bir gadın ilk çocuğunu doğurdugdan sonra hemen gene doğurmasın diye tülümbe
gaynaddı ve üzerine da gara biber goydu. Bunları yapdıgdan sonra üsdüne oturdu.
Bunlar aşırı sıcaglık verdi ve acı oldugları için yakdı da. Bunu yapan gadın on iki gün
sonra öldü. Bazı gadınlar da hellim suyuna oturullar ve düşüg yapallardı.
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) Çocuğu olması isdediği halde çocuk sahibi olamayanlar ne gibi uygulamalara

a mezdeki gavurullar ve pamuğu batırıp sürünürmüş.

On yedi sene çocuğu

.yan gadın sürününca hamile oldu ve doğurdu.

Çocuğun cinsiyetini tayin etmek için neler yapılmaktadır?
bi şey yapmazdılar. Ama çocuğun erkek mi gız mı doğacağını tahmin edellerdi.
ile gadın kalçalanırsa da açılır gız, yüzü güzeleşirsa erkek çocuk yapacak dellerdi.

) Sık sık çocuğu düşen kadınlar ne gibi uygulamalara başvurmaktadır?
'den dogdor mogdor yoğudu, Devamlı çocug için dener ve Allah'a dua ederdi.

5) Erkek çocuk sahibi olmak isteyenler ne gibi uygulamalara başvurmaktadır?
ek yapmag için herhangi bir yöntemi yogdur. Kaç dane gız isdersa yapsın oğlanı
a gadar devam ederdi.

) Doğacak çocuğun erkek olması niçin istenir?
Her hep köy işleriyla uğraşdığı için erkek çocug isdellerdi. İşlesin diye ve bir zaman
ri onlara devretsinler diye. Gızın var sızın var dellerdi.

Doğumdan önce ne gibi hazırlıklar yapılır?
lın duz alırdıg gavırır düvende döverdig. Yeni doğan çocuğu duza belellerdi. Mersin
dur döver toz haline getirir putura yerine gulanırdıg. Gundag yapardıg. Hamile
· dm ayına girinca bir eleğin içine bunları gordu ve dolabın üsdünde begledirdi.

-8) Doğumu kimler yaptırmaktadır?

9-9) Doğum sırasında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
Sıcak su, bez, leğen gullanıllardı.
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.. 1 O) Göbek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
e ibliğila sıkı sıkı bağlarlardı. Çocuğun göbeği bir hafta sonra düşerdi.

1) Doğumdan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ğarkandan bebeği yıkallardı. Üçüncü gün ebe gelinca gene yıkallardı.

-12) Çocuğun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
ebeği

doğunca gundaklallardı.

Ellerini sıkı sıkı, ayaklarını

düm düz sarallardı.

cuklar doğru düzgün olsun diye gundaglallardı. Gundağın üsdüne esgi beyaz uruba
ydirillerdi. Yeni geydirirlersa çocuğa hiç uruba dayanmazmış diye esgi geydirillerdi.
le inanıllardı.

3) Doğum yapan kadınla ilgili gelenekler nelerdir?
a yedi gün ya da dokuz güne gadar lohusa yatagdan inmezdi. Ta ebe gelsin. Ebe ya
erşembe günü ya da pazartesi gelirdi. Önce mevlid ukudullardı. Mevlidden sonra ebe
husayı ayağa galdırırdı. Ayağa gakınca onu dutallardı ve evi, havlıyı gezdirillerdi.
er geçdiği

yere çivit gollardı Şeytandan gorunsun diye. Guyuya gider bir mıh

allardı. Evin kapısını açar arkasını döner eve bir soğan atardı. Erkek görürsa ondan
maki çocug erkek gız görürsa gız olacag demegdir.

-14) Çocuk ilk defa kimin kucağına verilir? Çocuğu kucağına alan ne yapar?
ocug doğunca ebe ya neneye ya da dedeye verirdi. Gucağına ilk alan çocuğa bildiği
ir duayı okur hayırlı evlat olsun derdi.

9-15) Çocukları yaşamayan aileler çocuklarının yaşaması için hangi uygulamalara
aşvurur?
Çocuğu sepete goyup yedi eve götürürler. Her evden bir avuç un gollar. O toplanan

unla bir gulluri yapallar ve o gulluriyi çocuğun üsdüne gollar. Çocuğu böyle dört yol
ortasına gollar. Gan bağı olmayan biri çocuğu alır ve gulluriyi da yedi köpeğe böler. O
zaman çocug ölmezmiş.

19-16) Lohusanın sütünün bol olması için ne yapılır?
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saya pirinç çorbası ama bu çorbayı şekerli yapallardı, bol bol soğan yedirillerdi ki
" çok olsun diye.

7) Doğan çocuklar için kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
seyreg kesenler

olurdu onlarda çok zengin olanlardı.

Ama mevlidi

herkes

8) Çocuğa ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad verir?
dugdan bir müded sonra baba, dede, nene garar verir adını gollardı.

Çocuğa ad verilirken hangi gelenekler uygulanmaktadır?
ug doğdugdan sonra iki ezan duyuldugdan sonra ona süt verillerdi. Üçüncü ezan
1dugdan sonra da adını gollardı.

20) Çocuk görmeye ne zaman, kimler gelir?
ınlar salı ve cumartesi hariç her gün gelir gidellerdi. Doğum oldugdan sonra ilk
gün gelir gidellerdi.

Çocuk görmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
ug görmeye gelenler genelligle dadlı getirillerdi. Gadının doğum zamanı yanaşınca
s, peksemet

yapardıg.

Gelene tabağını boş vermezdig.

Lohusaya

gelenler da

agda datlı getirillerdi, biz da onlara yedi dişli bir peksemet ve bir avuç guru yemişi
girin içine sarar tabağıyla beraber verirdig. Lohusaya ziyarete eğlenenler gelsin da
Ii bir zaman sonra gelirdi, evde peksemet galmadığı için ona bir galıp yeşil sabun

..22) Çocuk ve anne ilk defa sokağa ne zaman çıkabilir?
beş günden sonra lohusa yıkanırdı da sokağa çıkardı. Geceleri ise kırk günden önce
arı çıkmazdı. Çıkarsa al basardı. Çocuğu al basmasın diye üzerini gırmızı sarı

İlk sokağa çıkışta kimin evine gidilir?
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e, ana, deyze veya hala bunlardan birinin evine gidebilirdi.

24) Al karası nedir? Yörede inanılıyor mu? Al karasının lohusa kadın ve çocukla

gün çocuğu ve lohusayı yalınız bıragmazlardı. Al basmasın diye. Eğer çocug ya da
e aşırı hasda olursa aha bunları al basdı dellerdi öyle inanıllardı. Esgiden bizde çok

5) Kırklama ne zaman, nasıl yapılır?
z yedinci günü kırg <lane daşı bir olug altında gıbleye garşı bulur, bu daşları yıkar,
bardağın içine gordug. Lohusa otuz yedinci gün yıkanırken başından aşağı dökerdi.

) Sünnetle İlgili Sorular:

•.. J) Genellikle erkek çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde sünnet edilmektedir?
cuglar genelikle üç yaşından yedi yaşına gadar olan sürede sünnet edilir. Biz
eugları genelde beş altı yaşında sünnet ederig. Yazda sünnetler olur.

-2) Sünnet hazırlıkları nelerdir?
· üç çocug birden sünnet edellerdi esgiden. Bunların aylesi birleşir, hayvanlar kesilir,
mekler yapılır ve halkı yedirillerdi.

0-3) Çocuğun yatağı nasıl hazırlanır?
·r gün evvelden yatakları süslellerdi. Duvara atlas gibi yatak örtüleri, nazarlıklar,
ekler gonurdu. Yatağın kenarlarına

dantel sargı, yatağa da mavi yatag örtüsü

ollardı.

0-4) Sünnet çocuğunun kıyafeti nasıldır?
ocuğun başına fes gollardı. Fesin üsdüne hep altın urup lira dikellerdi. Çocuğa siyah
antolon, beyaz göynecig (gömlek) geydirillerdi.
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) Sünnete kimler çağrılır? Çağrı nasıl yapılır?
köylü, etraf köyleri hısım agrabayı davet edellerdi. Köyde yaşlı bir gadın çıkar
danlıgla ev ev gezereg davet ederdi. Davet ederken da gülmdanlıgla herkese gül

) Sünnete gelenler ne gibi armağanlar getirir?
\

a gollardı. Çocuğun yatağındaki fesin içine her ne gadar para goycaysalar fesin içine
dular. Genelde iki üç şilin gollardı. Ayleden biriysa beş şilin gordu. ( Dokuz şilin bir
ederdi).

77) Sünneti kimler yapmaktadır? Halk arasında adları nelerdir?
etçiler yapardı. Özel adları yoğudu. Her yerdeki sünnetcinin ayrı bir adı vardı.
köydeki sünnetciye Arap Ali dellerdi. Adam esmer olduğu için öyle dellerdi.

-8) Sünnet yapılırken hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
duraynan sünnet edellerdi. İğne ve sünnet ipliğiynan dikellerdi. Sonra sünnet tozu
üne gollardı. Anne da eline bir oglavı alır avuçlarının içinde çevirirdi. Bunu yapınca
lunun ağrımayacağına inanırdı ve herkes sünnette yapardı.

-9) Kirvelik nedir? Görevleri nelerdir?
izde kirve ayleden biri olurdu ve sünnet sırasında çocuğu dutardı. Törende ise gelen
isafırleri garşılar, düğünle ilgilenirdi. Eğer çok paralıysa masrıflara da yardım ederdi.

0-1 O) Sünnet düğünü töreni nasıl yapılmaktadır?
avul zurna çalardı. Saten genelde üç dört ayle olduğu için davul zurnaynan gündüz
öyü gezeler, çalallardı. Gece hazırlanan yemegler yenir gene davul zurna çalar
rkekler oynallardı.

1) Hayır sünnetleri nasıl yapılır?
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n çocuglarımı

düzenlenen

bir hayır sünnetinde

sün.net yapdırdım.

Lefgoşa' daki

etliye gelip duyurduydu. Hayır sün.neti olacağı zaman da benim garı hasdahanede
rdı. Hasdaneden çıkardım garıyı ve çocugları da aldım. Sün.net olacag yere gidereg
tıg. Hatta Doğan Akpınar komutan bize yazılı kağıt verdi ve biz Cabacaba' dan
kkabı aldıydıg

çocuklara.

Bir gece Kızılay'da

galdıg. Çocuglara

da eğlence

dılar. Ertesi gün da aldıg çocuglar gaşdıg köye.

Evlenmeyle İlgili Sorular:

Evlenilecek kız ve erkekte aranan özellikler nelerdir?
u sopunu soruşdurullardı.

Erkegde efendi olmasına ve zenginliğe bakallardı.

hanım efendi olmalarına bakallardı.

) Gençler evlenme isteğini nasıl belli ederler?
klere aylesi saten devamlı söylerdi. Zamanıng

geldi bulacayıg sana birceğez

cacıg. Haberin olsun dellerdi. Oğlan da isdersa kafayı sallar razı olurdu. Gızlara da
esi söyler onların isdeyip isdemediğini gızın davranışlarından anallardı. Anası gıza
ayırlı bir gısmet çıkarsa da seni isder, zamanın geldi seni vereceyig, haberin olsun"

-3) Evlenme çağının başlangıcı kız ve erkeklerde kaçtır?
ızlar on beş yaşına gelinca artıg evlenebilirdi.

Erkekler ise yirmi yaşına gelinca

vlenmeleri normaldi.

1-4) Kız arama nasıl yapılmaktadır?
:JErkek için beyenilen gızın evine önce annesi ve nenesi giderdi. Eğer beğenillersa gızın
evine haber yollallar ""Gızınızı oğlumuza isdemeye geleceyig" dellerdi. Gız tarafı da
uygun bulursa bir gün ayarlallardı.
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) Kızın beğenilmesi halinde kız isteme nasıl olmaktadır?
'ın emri Peygamber'in

kavli üzerine

kızınızı

oğlumuza

isdemeye

geldig"

rdi. Gızın babası da "Bir soruşduralım, düşünelim, gısmet neyisa olur" derdi. Gız
sı gısmet neyisa olur deyinca oğlan tarafı umutlanır "İş olucudur" derdi. Eğer gızı
si vermeyeceğsa "Gısmetinizi başga yerde arayın " derdi.
larıda gız isdeyeceğinde şöyle derdi.
lımızda badem

en bir cevahır isderig.
irsiniz yoksa ne dersiniz?"
ayle vermeyeceğsa şöyle söylellerdi.
ncerede bişen oddur
di yedig gamımız togdur
in aradığınız mücevher
de yogdur" diye cevap verillerdi.
er gız tarafı gızı verecegsa "Kısmetsa olur" dellerdi ve olurdu.

6) Söz kesimi nasıl yapılmaktadır?
ünürcülüg sırasında aylenin büyükleri, "Biz sizi, siz bizi beyendiniz madem söz

1

un" dellerdi. Saten gız oracıgda yoğudu. Ayleler gendi aralarında garar verillerdi.

1 . . 7) Nişan gelenekleri nelerdir? Nişanda kıza neler takılır?
eline bir musmul elbise geydirillerdi. Güveyinin bir böyüg gardaşı nişan olan gıza
nn bir yüzüg dakardı. Ama oğlan oraşda olmazdı. Oğlanın anası babası da güçlerine
öre birer altın takı dakallardı gıza.

21-8) Nişanlanma nasıl yapılır?
Köylüyü davet edellerdi. Gızın evine gadınlar toplanırdı. Erkekler gelmezdi. Erkekler
da ya gavede ya da köy meydanında toplanır gendi aralarında eğlence yapallardı.
Gadınlar da gendi aralarında eğlenillerdi. Böyle nişan olurdu.

21-9) Nişanda hangi eğlenceler yapılır?

123

lar gendi aralarında şarkılar, türkler söyleller, oynallardı. Yapılan dadlıları gelen
Iara buyur

edellerdi.

Erkeklerda

gendi

aralarında

toplanır

oynar,

fıkralar

ıllar, maniler söylellerdi. Oğlan tarafı adamlara lokum igram ederdi.

) Nişandan sonra nişanlıların birbirlerini görmeleri, konuşmaları nasıl olmaktadır?
görüşme olmazdı. Ben Ayşe Abanı gerdeg gecesi gördüm. Nikahda bile onu
fladılar yüzü bile görünmezdi.

) Nişan bozulursa, kız tarafı aldığı armağanları geri verir mi?
ne verdiysa gıza gız tarafı geri verirdi. Oğlan tarafı da gız tarafından aldıglarını

) Kurban bayramında oğlan tarafı nişanlı kız evine kurban gönderir mi?
arça ayırır, yollardı.

3) Başlık ağırlık veriliyor mu? Miktarı nedir?
yirmi lira ağırlıg verdim. Babam ağırlıg vermeye
ağırlıg

verme

derdi.

Ben

gene

da verdim

çünkü

gızı

bana

Başlık kesilme toplantısı nasıl olmaktadır?
ürcülügde
enme

gız tarafı söylerdi. Biz bu gadar isderig dellerdi. Gız tarafı gızları

çağına

gelinca

gendi

aralarında

toplanır

ne

gadar

isdeyeceglerini

arlaşdırıllardı. Biri isdeyinca da söylellerdi.

- 15) Başlık nasıl verlimektedir?
üğün tarihi yanaşınca oğlan tarafı gızın babasına götürür verirdi.

1- 16) Başlık dışında kız tarafına ne gibi armağanlar verilmektedir?
ğer oğlan tarafı varlıglıysa bir yataglıg yün verirdi, bir guzu verirdi. Besleyip satsınar
diye, bir da tahta tekne verillerdi.
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7) Gelin ailesi tarafından ne gibi çeyiz verilir?
.büfe, bir camlıg, goltuglar, yataglar ve minderler verillerdi.

8) Çeyiz defteri, cuzdanı tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl?
akıd ceyiz eve gelirdi da ev döşeneceğdi o vakıd bir bir eve ne gollarsa yazallardı.

Çeyiz asma, gösderme geleneği var mı? Varsa nasıl yapılıyor?
den üç gün önce yorganlar gadlanırken ya sandıg üsdüne ya masa üsdüne önce
anları sonra çarşafları, yasdıgları sırayla gollardı. Gelen gadınlar da onları görürdü.

) Düğüne davet nasıl yapılmaktadır?

f köyleri da davet edecegsak camiye bir böyüg mum verillerdi. Üsdüne kağıd
lardı ve iğnelellerdi. Bütün köylü davetlidir deyi. Böyle davet olunurdu. Gendi
gları köyü ise yaşlı biri davet ederdi. Her eve mum ve gülümdanlığla gidellerdi.
t edinca gül dökellerdi. Eğer düğün yedi gece sürecegsa çalgıcı davet edeler. Bu
eılara köylü devamlı yemeg verirdi. Verdigleri mumlar yeşil rengliydi. Birini bir
davet edmezlersa da isder gidsin "Yeşil gödlü mum yagdı sana sanki da gidecen"
r. Çünkü altı yeşil boyalı mumları en ağır misafirlere verillerdi.

1) Düğüne davet edilenler hediye olarak neler getirirler?
ve damada para dakallardı.

Düğün için yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır?
eden et dolması, magarına fırında, badadez fırında eğer zenginisalar hayvan

23) Geline kına yakılıyor mu?

24) Kına gecesi yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır?
gılar çalardı. Erkeklerin gavede, gadınların gızın evinde olurdu. Halka çöreg,
llim, guru yemiş, herse verillerdi.
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-25) Kına gecesi eğlenceleri nelerdir?
er ağarınca kına yakılırdı diye herkes sabaha gadar otururdu. Gadınlara çalacag
maneciyi ema seçellerdi. Gadınları görmesin diye. Gızın etrafında mum ve kınalarla
mellerdi. Gızın yüzünü kırmızı çemberla örtellerdi.
estanın içine herkes gıza ne hediye dakacagsa o hediyeleri gordu.

1-26) Güveye de kına yakılıyor mu?
avede güveyinin serçe barınağına hem avcunun içine gollardı.

-27) Gelin hamamı nasıl yapılır?
ir odaya gollardı gelini. Belden aşağı bir sileceg, bir diğer sileceği da omuzlarından
ağı asallardı. Gelin bir odaya girereg yıkanırdı. Gelinin yanına oğlanın aylesinden

-28) Güveyi hamamı yapılıyor mu?

1-29) Damat tıraşıyla ilgili gelenekler nelerdir?
amad tıraş olurkan yedi genç erkek koşuya çıkardı. Bitişe ilk gelen yasdığı kapardı ve
amat ona beş ya da on şilin ödül verirdi. Halk buna yasdıg yarışı da derdi.

1-30) Kimler sağdıç olur? Sağdıcın görevleri nelerdir?
elin ve damad

gendi

yakınlarını

sadıç

gollardı.

Sadıç düğünü

idare ederdi.

emeklerin yapımını ve gelen misafirleri garşılardı. Gelin adam sadıç, damad da gadın

sadıç gordu. Erkeğe sadıç gadına ise yenge dellerdi.
1-31) Gelin, damad, sağdıç, kayınvalide, kayınpeder düğünde giyimleri asıldır?
Aylenin gadınları geyinmezdi. Çünkü bütün gün yemeglerinan uğraşıllardı. Gaynana o
zaman çarşaf geyerdi. Yeni çarşaf digdirir onu geyerdi. Gaynata ise temiz pantolon ve
gömleg, ceket geyerdi. Ya yeni alırdı ya da en yeni urubalarını geyerdi. Geline üç
gelinlig yapallardı. Bir <lane hamamda geysin diye pembe reng. Bir <lane kına gecesi
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sin diye mavi reng. Bir dane da düğün günü geysin diye beyaz gelinlig dikellerdi.

1) Gelin alma nasıl yapılır?
lin ortaya çıkınca dedesi, dayısı, amcası, erkek gardaşı geline guşag guşadırdı. Sonra
şafını örtellerdi

ve altına da çarşaf gollardı.

Köylüynan

beraber davul zurna

liğinde gelini damadın evine getirillerdi.

;..32) Gelin güveyinin evine girerken neler yapılır?
linin eline nar verillerdi. Güveyi evine atardı. Bir defada patlaması lazımdı. Patlarsa
ynana gelinden gorkarmış. Patlamazsa gelin gaynanadan gorkacag demegdir.

-33) Düğünde ne gibi eğlenceler yapılmaktadır? Oynanan oyunlar nelerdir?
lgı çalallar, oyun oynallar. Zeybeg oyunu, sirto, dolama, nişan, keklig, şarhoş gibi
nlar oynanırdı.

1-34) Düğünde neler, yenilir içilir?
adadez fırında, magarına, dolma, hayvan kesip küp kebabı gollardı.

1-35) Düğünde geline neler armağan edilmektedir?
eline ayleden gadınlar altın yüzüg, erkeğe de para dakallardı.

21-36) Resmi nikah, imam nikahı nasıl yapılmaktadır?
Bizim

zamanımızda

gösdermezdiler.

imam nikahıydı.

Nikah

bile gıyılsa

gelini enişdesine

bile

Sonra nikah bozulurdu, garı bağı yoğudu diye. İlk resmi nikahı bu

köyde Mehmed Ali Hastürk, Hüseyin Karaca ile Akıle Karaca 1952 yılında gıydı.
\

21-37)Gerdeğe nasıl girilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekleri nelerdir?
Güveyi camiye gidereg iki rekat namaz gılardı. Sonra mumlarla gerdeğe girmesi için
eve getirillerdi. Köyün gençliği, damadı gerdeg odasına girene gadar yumruglallardı.

21-38) Gelin, kayınpederine ve kayınvalidesine nasıl hitap eder? Nasıl davranır?
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in gaynanasına nene, gaynatasına da buba derdi.

9) Akraba aileler arasındaki ilişki nasıldır?
· ·· agraba, ayle aynı köyde olmadığı için çok sık görüşmezdiler. Aynı köyde olan
.balarla geceleri misafirliğe gidilir, birbirlerine hürmed edellerdi.

O) Gelinin kocası ölünce ne yapılır?
eası ölünca gelin evlenirdi. Çünkü esgiden aylıg maaş yoğudu. Gadının hiçbir geliri
gibi serbesiyetlig

da yoğudu. Mecburi hayatını

sürdürsün

diye

.-41) Gelin ölürse ne yapılır?
keğe aylesi belli bir süre geçinca hemen bir gız bullulardı, evlendirillerdi.

-42) Akraba evlilikleri hakkında halkın inançları nelerdir?
arşı çıkallardı çünkü çocuglar sakad doğabilirdi.

-) Ölümle İlgili Sorular:

2-1) Ölecek kişi hasta ise ölüm belirtileri nelerdir?

üzü ekmek gibi şişer, gözleri donug bakarsa ölürdü.
Ölümü uzaklaştırmak için halkın aldığı tedbirler, uyguladığı pratikler nelerdir?
ülümbe çiçeği gaynadıp içellerdi. Zeytin yağı ısıdıp içellerdi. Bunları içinca eyi
olacaglarına inanıllardı.

22-3) Ölüm olayının arkasından hemen yapılan işler nelerdir?
Elini, ayağını, başını, çenesini bağlallardı. Gözlerini kapadıllardı.

22-4) Ölünün gözlerinin açık olması hakkındaki inanmalar nelerdir?
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ü arkada galdı. "Ya dünyasına doymadı ya da beklediği biri vardı da gelmedi"
rdi. Genelde genç yaşda ölenlere "Dünyasına doymadı da ondan gözü açıg giddi"

Ölünün başı neden kıbleye çevrilir?
iz öyle der. Biz öyle gördüg, öğrendig öyle yaparıg.

) Sabahleyin ölen kimse ne zaman gömülür?

7) Öğleyin ölen kimse ne zaman gömülür?
di namazından sonra gömeller.

Akşam vakti ölen kimse ne zaman gömülür?
esi gün öğle namazından sonra gömeller.

-9) Ölü bir gün bekletilecek olursa nasıl bekletilir?
ilteyla gıbleye doğru yere gollar. Gamının üsdüne da bıçak gollardı. Üsdünü da beyez

-10) Ölü gömülmeye nasıl hazırlanır?
lüyücü gelir evde yıkardı. Keten geydirillerdi.

Huınayını (çarşaf) ayagdan dutup

başından aşağı geçirillerdi. Yer yer bağlallardı. Başını çıkarıllardı.

22-11) Ölünün yıkama suyundan artanı ne yapılır?
Ölü suyunu ısıdmadan önce abdest alınır ve üç teneke su gazana doldurulur. O suyun
üsdüne ulama olmaz. Gazanı ateşden endirinca gazana soğug su gonur, Sonra gazanı
ters çevirip üsdüne üç daş oturdullar. Üç gece da o gazanın olduğu yere ışık gollar.

22-12) Tabut nasıl yapılır? Üzerine neler örtülür?
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angoz yapardı. Üsdü açıg dig dörtgen şeklinde yapallardı. Tabut gadar da teneşir
alardı. Onun üsdünde da ölüyü yıkallardı. Tabutun üsdüne ya beyaz çarşaf ya yeşil

13) Cenaze namazı nasıl gılınır? Namaza kimler katılır?
üyü caminin önüne gollar. Namazı gılacag olanlar abdest alır ve hoca tekbir alır. "İki
at cenaze namazını gılmaya niyed edim" der ve başlar. Namaza erkekler katılır.

-14) Ölü mezarlığa nasıl taşınır?
butu omuzlara alılar dönüşümlü daşıllardı.

-15) Mezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
üzgün olsun, ölünün beline gadar derinliği olsun dellerdi.

-16) Ölü mezara nasıl gömülür?
lünün yakını olan bir gişi mezara ener mezarın yanındaki tabutu yan çeviriller ve
üyü alarag başı gıbleye geleceg şekilde mezara yerleşdiriller. Ölünün üsdüne bir tahta
llar sonra üzerine hasır, onun üsdüne da mersin dalı gollar. Sonra toprag atalar.

2-17) Gömülme işlemi sırasında ne gibi dini işlemler yapılır?
lüyü gömünca herkeş yere çömeşir ve fatiha Süresi'ni okur.

2-18) Ölü yemeği veriliyorsa özellikleri nelerdir?
adadez silkelenir, helva, sebit yapılır.ON üç sesda (sele) yemeği camiye götürürüg.

22-18) Başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılır?
Köylü ölünün aylesine gider başsağlığı diler.

Yas tutma geleneği var mı?
İsder isdemez insan ağlardı ama uzun uzadıya yas dudma yoğudu.
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O) İlk bayramda yaslı ailenin durumu nasıl olur?
Iı ayle evde oturur dolaşmazdı. Yakınları onlara giderdi.

1) Devir işlemi nasıl yapılır?
}girerdi. Garısı hayaddaysa garısı ya da en büyük evlat vasi girerdi. Malı mülkü ne
ysa mirasgeçciler arasında vasi bölerdi.

2) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
si gün sabahdan itibaren üç gün güneş doğmadan ayleden biri gider okunmuş su
erdi, Bu suyun mezara nur getirdiğni söylellerdi.

3) Başka hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
cumartesi ölü kırklanana gadar mezara okunmuş su dökeller.

4) Mevlit okutma geleneği var mıdır? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
gömüldügden sonra üçüncü, on ikinci ve otuz yedinci gecesinde mevlid okudurug.
vlide gadınlar gelir. Mevlidin yarısında çiçek suyunu gadınların eline dökerig.
unda da şeker, şerebet ağırlarıg.

25) Ölünün giydiği kıyafetler ne yapılır?
ir fukaraya verirdig. Öldüğü gün ne geyersa o gıyafetleri da öldügden üç gün sonra
yıkayıp evinin avlusuna gömerig.

2-26) Yörede ölüler mutlaka mezarlığa

mı gömülmektedir?

Mezarlık

dışındaki

ömülmeler niçin, nasıl olmaktadır?
abi mezarlığa gömülürdü. İntihara galkışır da ölürsa onları mezarlığın dışına kenara

22-27) Mezarlıkta ayni ailenin fertleri ayni yere mi gömülüyor?
Genellikle aynı yere gömellerdi.

22-28) Mezarın iki ucuna neler dikilmektedir?
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daşı dikellerdi. Baş ucuna büyük, ayak ucuna daha güçük daş dikellerdi.

29) Mezar taşarlına neler yazılmaktadır?
ucundaki hece daşına adını soyadım bilillersa doğuın ve ölüm tarihini yazallardı.

30) Mezarın herhangi bir yerine ağaç veya çiçek dikilir mi?
arlarına selvi ağacı dikellerdi.

31) Çocukluk çağında ölenler hakkındaki inanmalar nelerdir?
n çocuğa mevlid bile okudınazlardı. Onun cenetlig olduğuna inanıllardı.

32) Ölülerin adları geçtiğinde neler söylenmektedir?
rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun.

Halk Hekimliğiyle İlgili Sorular:

Halk arasında hastalıkları tedavi eden kişilere hangi adlar verilmektedir?
im zamanımızda Tepebaşı'ndaki Güllü Nene gırıg çıkığı onarırdı.

12) Hastalıkları nasıl teşhis etmektedirler? Hangi belirtiler, hangi hastalığın işareti

,bul edilmektedir? Teşhis sırasında kullandıkları aletler nelerdir?
r neresi ağrırsa üsüddü dellerdi. Fırın tulasını ısıdıp, peşgire sarıp ağrıyan yere

@-3) Hastalıkları nasıl tedavi etmektedirler? Kullandıkları metotlar, araç ve gereçler

eyileşdirmeg için ne bilillersa onu yapallardı. Otlarla ilaç yaparag,
aşlarla, peşgirla, tahtalarla gendilerine göre tedavi yapallardı.
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4) Halk ilaçlarının

tarifleri nelerdir?

Bu ilaçların her biri hangi hastalıkların

avisinde kullanılmaktadır?
ladaki güçük sıçanların yeni doğmuş yavrularını

zeytin yağının içine atardıg.

iyinca o sıvıyı tavug ganadıyla yaranın üsdüne sürerdig. Sürdügden sonra tarladan
diğimiz otları da onun üsdüne sarardıg ve yara çok çabug eyi olurdu.
urtayı gırallar, içine yeşil sabını rendeleyip gollar, üsdüne gara biber ekeleyip bir
zel çırpallar. Sonra goyun yününe batırıp bu yünü gırılan yere sarallar.

-5) Yara ve berelerin tedavisi nasıl yapılmaktadır?
anın üsdüne guru eşek boku bulur üfelerdig. Yara eyi olurdu.

6) Halkın ev içinde kendi kendine hastalıkları tadavisi nasıl olmaktadır?
.ten her şeyi evde yapardıg. Daş ısıdır, peşgire sarar ağrıyan yere gordug. Nane,
ümbe çayı yapar hasdaya içirirdig.

-7) Hastaların beslenmesi nasıl yapılıyor?
.pa, çorba,

gaynanmış

yemeglerden

verirdig

yesinler.

Esgiden

öyle

derdiler.

asdalara ağır yemeg vermeycen ganyanmış yedirecen dellerdi.

3-8) Dişleri kimler çekmektedir?
Memed

İmamoğlu

vardı.

Bildiğimiz

pensayla

çeker çıkarırdı

bize

3-9) Diş çekme metotları nelerdir? Sökülen diş ne yapılıyor? Neden?
ensayla ya da ipe bağlar çekerdiler. İpila dişi bağlar, ipi kapıya eyice duddururdu.
Kapıyı hızıla çekinca diş çıkardı. Sökülen dişi dama atardı. Dişi yere atmayı uğursuzlug
say allardı.
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Halk Veterinerliğiyle İlgili Sorular:

Hayvan hastalıkları nasıl teşhis etmektedirler? Hangi belirtiler, hangi hastalığın
kabul edilmektedir? Teşhis sırasında kullandıkları aletler nelerdir?
galırsa, ayakları dudmazsa anlardıg ki hasdadır keser yerdig.

) Hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılan halk ilaçlarının tarifleri nelerdir?
ışişen goyunun ağzını ekşiyla ovardıg. Gaz eden hayvana zeytin yağı içirirdig,

3) Hayvanlardaki kırık ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?
im bir goyunum atıldı bir dutla. Daş addım çıkmasın ayağı girdi dalın arasına da
ldı. Sardıg gavcarıla dümdüz çaputlannan da bağladıg. On beş yirmi gün sonra
ileşdi.

Hayvan doğumları nasıl yaptırılmaktadır?
nellikle

goyunlar,

inekler

gendileri

doğururdu.

Bazen

yavru

ters

gelirdi.

lerimizinan yardımcı olurdug da doğururdu .

..4-5) Hangi hastalıklarda hayvanın tedavisinden ümit kesilerek öldürülmektedir?

Ölü

yvanların cesetleri ne yapılmaktadır?
ayvan yatınca da gagmazdı annardıg ki artıg eyi olmayacag tepeden aşağı atardıg

endini, Yetişdirmezdig eve gelelim anında gartallar onu yerdi. Atılan hayvanın başı
ıbleye doğru bakarsa gartal onu yemezdi. Giderdig da o ölü hayvanın başını başga
arafa çevirirdig. O zaman gartallar onu yerdi. Bir gün Hasan Deveci 'nin devesi öldü ve
gidi onu addı. İki gün boyunca gartallar başında döndü ama onu yemedi. Giddig başını
tarafa çevirdig bir saat içinde onu yediler.

24-6) Hayvan hastalıklarının sebepleri hakkındaki inanışlar nelerdir?
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ayı gelmeden enersaydıg ovaya da gölge çayırı (dağ dirifili) yellersa hasda olular,
üg yapallardı. Martdan sonra yersa bi şey olmazlardı. İpsillidi otunu yeyinca beyaz

ların gulagları şişer, memeleri ağrır, südden kesilirdi sonra da ölürdü.

7) Hasta hayvanların beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
"'daycıg,arpacıg verirdig. Eyi olanlar ne bulursa ovada yerdi zaten.

) Hayvan hastalıklarını tedavi edenler; nallama kırkma işlemi de yapıyorlar mı?
Iiga nallardı. Kırkmayı herkes gendi yapardı.

9) Çobanların hayvan hastalıkları hakkındaki bilgisi nedir? Hastalanan hayvana ilk
dahale olarak neler yapıyorlar?
rkes annardı çünkü köyde herkes hayvannarınan uğraşırdı. Ovadan alıp mandıraya

Halk Meteorolojisi İle İlgili Sorular:

-1) Yörede tabiat olaylarına bilinen adların dışında ne gibi adlar verilmektedir?
lzeleye (deprem), toprag gaymasına yer yörüdü dellerdi.

-2) Tabiat olaylarının sebepleri nasıl açıklanmaktadır?
eşitli sebepler söylellerdi esgiden. Mesela taprag gaymasını selden sonra olur dellerdi.
a bu işler Allah'ın işidir. Kim ne zaman ne olacağını bilemez.

25-3) Kaç türlü yağmur, kar, dolu yağışı, şimşek çakışı, gök gürlemesi, bulut olduğu
bilinmektedir?
Bereketli yağmur, çileşen yağmur, sicim gibi yağan yağmur, dulup dulup gar (lapa lapa
kar). Hortum geldi derig. Hava doğudan esinca da batıdan bulut gakar "Yağmur
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ndır yağacag"

derdig. Sabah gökğuşağı

egdir. Öğlen çıkarsa gökguşağı

çıkarsa o gün yağmur yağamayacag

yağmur yağayacag

demegdir.

Bizim köyden

dığmızda da Gemigonağı tarafından hava doludur yağmur geliyor demegdir.

ıyı

kimler

hava

tahmini

yapmaktadır?

Bu

yeteneği

nasıl

anmışlardır?
lılar çog tecrübeliydi.
eki küçük hayvanların

Çok eyi tahmin yapallardı. Havanın durumuna bakarag,
hariketlerine

bakarak tahmin yapallardı. Onar da gendi

ından öğrendilerdi.

Hangi amaçlarla hava tahmini yapılmaktadır?
iler için çok önemliydi çünkü onlar ona göre tarlalarını ekerdiler.

+6) Bir yıllık hava tahminleri nasıl yapılmaktadır?
ı gişiler dut ya da asma yaprağı keser dışarıda bir yere gordu. Eğerlim çiğ olursa ve
aprag ıslanırsa o ay yağmur var demegdi. Eğerlim ovadaki şimşirler (avroşillo)
düz çıkar ve üsdü çiçeg doluysa o sene olgun bereketli olacag demegdir. Eğer eğri
ar ve üsdünde da çiçekleri azısa o sene gurag demegdir.

İnsanların

davranışlarına

ve organlardaki

ağrılara göre nasıl hava tahmini

aglarımız üşüyünca, hem sızılayınca yağmur yağacag demegdir?

5'-8) Güneş ve ay tutulmasıyla ilgili inanışlar nelerdir?
y dutulduğunda tüfeg atallar havaya goy versin gurtulsun diye. Ezan okullar, miras
enceresini (atadan kalan tencere) çıkarılar. Tencereye deyneğinan vurarag çalalar, sırf
y goyversin diye.

25-9) Yağmur yağdırmayla ilgili gelenekler, inanışlar nelerdir?
Maronidler

çok inanırdı,

Gormacit'deki

yağmur

duası yapınca

Meryem Ana heykelini

(Özhan'daki) Ayiliya manastırı'na

yağmur yağacağına.

alır, Karpaşa'ya

Maronidler

oradan da Asomado'daki

sonra bizim köydeki kiliseye oradan da Margi'deki
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iseye gidereg dua ederlerdi. Bu yerleri hep yayan gezellerdi ve dua edellerdi. En son
tekrar Kormaci' de geri gidereg Meryem Ana heykelini bırakıllardı.

Halk Takvimi İlgili Sorular:

-1) Bilinen adların dışında yıllara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
ğişig adları yoğudu yalınız bazıları bu ayların Rumca isimlerini gullanırdı.

-2) Bir yıl kaç mevsim kabul edilmektedir? Mevsimlerin değişik adları, başlangıç

ne dört mevsim varıdı. Değişig isimleri yoğudu.

-3) Yıllarla, mevsimlerle, aylarla, günlerle ilgili halk inanmaları nelerdir?
1ı ve cumartesi

günleri

lohusaya

gidmezlerdi.

Uğursuzlug

sayallardı.

Salıları

zgahta bez bitersa o gün başga bez ulamazdıg çünkü o gün yeni işe başlanmazdı.
arım galan işin varısa birip yeni bir işe başlamazdıg.

Pazar günleri

çamaşır

ıkanmazdı. O gün çamaşır yıkanırsa kötü bi şey olacağına inanıllardı. Biri çamaşır
ıkamag için gazanı üsdüne gorsa gomuşusu gider ona gazanı devirirdi. "Böyün yıkama
onra kötü bişey olur" dellerdi.

6-4) Yılbaşı olarak hangi ay ve gün kabul edilmektedir? Yılbaşı için kutlama yapılıyor
u? Yapılıyorsa nasıl?
imdikinin aynı gabul ederdig. Biz başga zaman yapıldığını hiç görmedig. Ama esgi
sanlardan duyardıg yılbaşı çog esgiden başga bir tarihde bilinirdi diye. Yılbaşını
emekler yaparag, yeyereg, içereg gutlarıg.

26-5) Bir günün çeşitli bölümleri nasıl adlandırılmaktadır?
Guşlug vagdi. Bu sabah saad ona gadar olan vakiddır. Akşam üsdüne ikindi derig, Öğle
geçinca öğlen devrimi derig.
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) Hangi saat türü kullanılmaktadır?

Saat kulanılmıyorsa

zaman ayarı nasıl

lıyor?
Dağ'ın başındaki uçuruma bakardıg. Uçurum gızarınca da kölge olurdu o zaman
oldu demegdi. Bizim köylü ora bakarag vakıdları anlardı.

) Kişilerin doğum tarihleri nerelere ve nasıl yazılmaktadır?
dar yazardı. Şehere gidinca forma alırdı, getirirdi da ebe doldururdu.

Halk Hukukuyla İlgili Sorular:

arasında evlenme yasağı bulunmaktadır?

Bu yasağın dini temelleri

daş gardaşınan evlenemezdi. Yeğen yeğeni alırdı. Süd gardaşlar da evlenemezdi.

7-2) Tek eşle veya çok eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
ek eşle evlilig gabul edilir. Ama esgiden çok seyreg da olsa bazıları ikinci garıyı
lırdı. Şimdi öyle şey hiç yogdur.

7-3) Akrabalar arası evlenme görülmekte midir? Akraba evlilikleri hakkında olumlu
e olumsuz inanışlar nelerdir?
sgiden çok olurdu. Biz da Ayşe Aba'nıla üçüncü yeğenig. Allah'a şükür çocuglarımız

27-4) Eşleri ölen çocuklu dullar için ne gibi gelenekler işlenmektedir?
Gocalarından

galan mal çocuglarına verilirdi. Ayle gadını ve çocugları sahiblenir,

onların geçimini sağlardı.

27-5) Erkek ve kız çocukların, eşlerin miras payları nasıl belirlenmektedir?
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izim dönemimizden

evvel yani ana babamızın gençliğinde oğlan fazla mal alırdı.

izim zamanımızda eşid oldu. Esgiden ağaç paylaşımında gız evlada dokuz ağaçda bir
e düşerdi hakkına.

-6) Evlatlık alınmakta mıdır? Evlatlık öz çocukların haklarına sahip midir?
ıllardı. Ama evlatlığı çocuğu olmayan ayleler alırdı. Başga çocuğu olmadığı için

-7) İçgüveyi alınmakta mıdır? İçgüveyin hakları nelerdir?
>

zim eriişdemiz da içgüveyi sayılır. Ayleye ayağındaki pantolonunan geldi. Garısına
lan mallarınan ve gendi işiynan işledi, çalışdı çabaladı. Hem ayle içinde sevildi hem
gendi durumu eyidir.

-8) Medeni nikahsız eşler mirastan nasıl faydalanmaktadır?
ydalanamazdı, çocugları alırdı mirası.

-9) Köydeki anlaşmazlıklar mahkemeye gidilmeden nasıl çözümlenmektedir?
"-"ydeki yaşlılar aracı olarag aradaki anlaşmazlıg çözülür. Köy muhdarı, desdebanı hep
aber olayınan ilgilenirler ve orta bir yol bularag olayı çözeller. Köyden biri benim
ladan zeytin fidanlarını sögdü da gendi tarlasına egdi. Polis geldi aracı oldu da biraz
a verinca hallediydig.

-1 O) Sınır tecavüzü olayı nasıl çözümlenmektedir?
.ir sorun olunca tapuyu getirirdig, sınırı ölçerdi da sorun galmazdı. Bazı insanlar varıdı
ususi ohdoyu bile sürer yandaki tarlaya geçerdi.

J- 1 1) Adalet

hakkında halk inanışları nelerdir?

dalet ülkemizde vardır. En azından suçluyla suçsuz ayırt edilir.

8-) Halk Botaniğiyle İlgili Sorular:

139

8-1) Halk kendiliğinden yetişen ağaç türünden bitkilere ne gibi adlar verilmektedir?

8-2) Otların çeşitleri nelerdir?
ömeç, lapsana, gaz ayağı, gadın gasığı, hosdes.

8-3) Çiçeklerin çeşitleri nelerdir?
ül, garanfıl, feslikan, gül damlası, cemile, gece tüten, eşek gulağı, yasemin.

8-4) Sebzelerin çeşitleri nelerdir?
omadez, salatalıg, fasulya, patlıcan, biber, gabag, böğrülce badadez, soğan, sarmusag,
olokas.

8-5) Meyvelerin çeşitleri nelerdir?
ara incir, bardag inciri, armut, nar, mandalin, portokal.

8-6) Ormanların korunması konusunda halkın düşünceleri nelerdir?
rmanların korunması için desdeban varıdı. Ormancı varıdı. Onlar kontrol ederdi. Bi
şey varısa onlar köyden yardım isder gereken yapılırdı.

8-7) Orman ağacından,

en makul olmayanına

kadar orman bitkilerini halk

n eyileri keresde çıkaran çam, selvidir. Bunarınan merteg yapardıg. Makul
allura ağacıydı (Tikenli ağaç).

8-8) Doğum sonrasında bebek adına ağaç dikme veye kavaklık var mıydı?

Halk Zoolojisiyle İlgili Sorular:

140

Yörede hangi hayvan türleri yetiştirilmektedir?

Bu hayvan türlerine yörede ne

özel adlar verilmektedir?
(Gatsella), Goyun (Guello), Keçi (Sura), Eşek (Garo), Köpek (Şillo ), Tavuk
iha), Horoz (Bedino ); Güvercin (Bezuni), Tavşan (Laon), Hindi (Alina).

) Evcil hayvanlar nasıl çovaltılmaktadır?
uğu guluçkaya oturdullardı.

Horozlu bir kümesden yumurta alıllardı ve tavuğu

rine yirmi iki gün oturdullardı. Sonra bullicikler (civcivler) çıkardı. Hindiler da bir
tururdu. Büyük baş hayvanlarımız gendileri çifleşirdi.

Hayvanların

öldürülmeleri,

öldürülmemeleri

konusundaki

halk

inanışları

öldüren gişinin yedi sene nüsübetlig çekdiğini söyleller.

-4) Sularda yaşayan hayvanlar hakkında neler bilinmektedir?
ahçamızdaki

havuzlarımızda

gırmızı balıglarımız

vardı. Süs dudardıg, yemezdig.

a havuzda su azalınca ve evlegden ovaya gelirsaydılar onları yerdig.

O-) Halk Sanatları ve Zanaatlarıyla İlgili Sorular:

30-1) Yörede kadınların uğraştıkları el sanatları nelerdir?
Tente, tezgah işi, dokuma, çıgrıg, yün işlellerdi.

Her el sanatı çeşidi ayrı ayrı ele alınarak şu sorular sorulmalıdır:

a-) Bu sanat, kimden ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
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okuma· yoğudu. Annelerinden, gomuşulardan öğrenillerdi. Goyun beklerkan
yapardıg.

gi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
nte ipi kullanılırdı. Yumak ve tente ipini şeherden alırdıg.

gi eşyalar üretilmektedir?
g yüzü, sargı, bohça, masa örtüsü.

retim hangi aletlerle yapılmaktadır?
işlerdig.

motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden

mı

et ediliyor?
öbirinden alırdı. Defderlerden da bakarag örneg çıkaranlar vardı.

I sanatları bir ek gelir sağlıyor mu?
satmazdıg gendimize yapardıg.

n çok hangi eşyalar beğenilmekte ve alıcı bulmaktadır?
sap işleri beğenilmektedir. (Buluzun önüne gollardı).

) Bu sanat, kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
elerinden, nenelerinden gece ocag başında otururken ya da goyunları otladırken bir
irimize tarif edereg öğrenirdig.

b-) Hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nereden temin edilmektedir?
Çıkrıg, dezgah, marsa, gelemgene, mekik.

c-) Hangi eşyalar, nasıl üretilmektedir?

, çarşaf, pantolon bezi, peşgir, göğneg (işde geyilen gaba gömlek).
ıkrığla gelemgenenin üsdüne sararlar. İpliği hasıl edeller (İpliği hamurlu suya
ve bir gece bekletdigden sonra çıkrığa sarallar. Sağlam olur, buna hasıl edme

motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden

mı

et ediliyor?
siyahın ortasına beyaz ip gollardı ve gendiliğinden motif çıkardı.

:El sanatları bir ek gelir sağlıyor mu?
tfag masrıfını ancag garşılardı.

.-3) Erkeklerin uğraştıkları el sanatları ve zanaatlar hangileridir?
aşıgları, kecefeyi erkekler yapardı. (Üsdüne iplig geçirip masraya sarmaya kecefe
nir),

Her zanaat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
üyükl~rden, boş zamanarında öğrenillerdi.

b-j.Çıraklıktan

kalfalığa, ustalığa geçiş var mı? Kalfa ve usta olurken ne gibi törenler

a,ı\..111".uuı

sonra galfa ondan sonra da gendi işini açınca usda olurdu.

hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
ayrı malzeme vardı. Deylim marangoz için dudgal, boya, çivi, ısdokko.
şeherden çarşıdan getirillerdi.

.cere, sandalye, dırabez, dezgah, dolap, sandık.

hangi aletlerle yapılmaktadır?
kerpeden, rende, metro (Tahta ölçek).
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..) Eşyaların biçimleri motifleri nelerdir? Bu biçim ve motifler ezbere mi yapılıyor,
oksa belli örneklerden mi hareket ediliyor?
otif olarag aslancıg ve garşılıglı guşcug yapallardı. Usdalar aglından yapardı. Çıraklar
a onnara bakarag yapardı.

) Motiflerin anlamları nelerdir?
arşı garşıya olan guşcugları

yeni evleneceg

olan gişilerin

dolaplarının

üsdüne

apallardı. Mutlulug ve yuva gurma anlamındadır.

1-) İnanışlarla İlgili Sorular:

1-1) Adakla, dilekle ilgili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nerelerdir?
öyün dışında bir mağara var. Adag adallar ve dileği olunca bu mağaraya akşam üstlü
idip mum yakallardı. Bazen işimiz olsun derdig ve gurban adardıg. İsdeğimiz olursa

31-2) Ahretle ilgili inanışlar nelerdir?
ete inanırıg çünkü yalançı dünyada yaşarıg. Ölünca asıl yerimiz olan ahrete
gideceyig. Onun için bunda eylig edelim ki onda eylig bulalım. Ne verirsan elinila o

1-3) Ahlakla ilgili inanışlar nelerdir?
Ahlaklı insanlar toplum içinde sevilir sayılırdı. Onnarın ayrı bir yeri vardır, herkes
ahlaklı insana saygı duyar, güvenir.

31-4) Allah'la ilgili inanışlar nelerdir?
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ah'm birliğine inanırıg. Her şey Allah'dan olur. Hayır ve Şer Allah'dan olur. İnsana
ylig bir kötülüg geldiğinde "Allah böyügdür, Allah bilir" deller.

5) Alınyazısı, kaderle ilgili inanışlar nelerdir?
kötü bi şey olduğunda "Alınyazısıdır" deller ama insan geleceğini gendi cızar.

Ana ve babayla ilgili inanışlar nelerdir?
enin, babanın cennet ve cehenem ayağının altındadır. Baba gızdığında başını
ırıp babanın yüzüne bakmayacan. Ana hakkı hiçbir zaman ödeşilmez. Adamın biri
sını yedi <lafa hacca götürüp getirmiş omzunda. Son anasına "Memnun mun ana
den, ödedim mi bana yaptıklarını?"

demiş. Ana da ona "Bir gece uyukusuz

<lığına değmez oğlum" demiş. Anaya of dedirtmeycen.

-7) Atalara bağlılık ve saygıyla ilgili inanışlar nelerdir?
alarm daima her sözünü hoş garşılaycayıg,

garşı söz söylemeceyig.

Gızıncalar

lerine bakmayacayıg, başımızı yere sokacayıg.

-8) Ayla ilgili inanışlar nelerdir?
eni ay çıkdığında ya da son çıkdığında (İnce dilim halinde olduğu zaman) gışdaysak

1-9) Aynayla ilgili inanışlar nelerdir?
ece aynaya bakma dellerdi. Bakarsan deniz aşırı gidecen dellerdi. Başga ülkeye
gidmeyi eyi dudmazllardı. Memleketini terk eden dellerdi.

1-10) Baştan çevirip sadaka vermeyle ilgili inanışlait!~lerdir?
İnsan bir tehlike atladınca başım gözüm sadakasına deyip başından para çevirir ve bir
fakire verir.

31-11) Bayramlarla ilgili inanışlar nelerdir?
Bayramlar dini günlerimizdir. Camimize gider, gurbanımızı keser, küsler barışır.
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) Bedduayla ilgili inanışlar nelerdir?
na bizde günahdır. "Allah bildiği gibi yapsın" deycen tamamdır.

3) Bereketle, bollukla ilgili inanışlar nelerdir?
um yapan insanın aylesinin gazancı o sene çoğusa "Allah bize çocuğumuzun

etini yolladı" deller.

14) Buğdayla ilgili inanışlar nelerdir?
.başında gece on ikiden sonra ilk işimiz öküzlere buğday verirdig çünkü onlar bize
di da para gazanırdıg. Biz ertesi gün yerdig.

15) Buhurla ilgili inanışlar nelerdir?
şembe geceleri, bayramda, namazda yakarıg. Fatiha ve İhlas süresi'ni okur,
erimizin ruhuna yollarıg.

6) Camiler, mascitler, diğer ibadet yerleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
scidlerde mum yakalar, adag adallar. Camiler Allah'ın evidir, temiz dudmag lazım.

-1 7) Cennet ve cehennemle ilgili inanışlar nelerdir?
Hah bilir aslını ama biz cennete eyiler, ceheneme kötüler gider derig.

1-18) Çalgılarla ve çalgı çalmakla ilgili inanışlar nelerdir?
algı eğlencedir, esgiden düğünlere kör çalgıcı getirillerdi. Namahrem sayallardı.

1-19) Definecilikle ilgili inanışlar nelerdir?
Böyüklermizin söylediğine göre bizim köyde cami tarlasının içinde bir gayayarmış.
Üsdünde iki ağızlı bir balta şekli vardır. O bölgede hazine var deller. Ama nerde ne
gadar derindedir kimse bilmez.

31-20) Dini ve dini olmayan savaşlarla ilgili inanışlar nelerdir?
Allah'a inanan ve savaşan insan daima üsdün gelir.
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1) Düğme ile ilgili inanışlar nelerdir?
e saygıyı gösderir. Büyüğmüzün önünde önümüzü iliklemeliz.

22) Ekmekle ilgili inanışlar nelerdir?
ek nimeddir. Yere düşen ekmeği üç defa öper, anlımıza gorug ve sonra bir kenara
g. Günahdır diye. Zamanımızda malesef çöplükler ekmek doludur, değer gıymet
yogdur.

Fal ve falcılıkla ilgili inanışlar nelerdir?
ınlar gave içinca içine bakarag şekilleri bi şeye benzedereg uydurur. Bazıları çok
söyler diye bazı şeyleri dutturullar.

24) Gökkuşağıyla ilgili inanışlar nelerdir?
ahları gökguşağı çıkarsa yağmur yağmayacag demegdir. Eğer öğleden sonra çıkarsa
mur yakındır, yağayacag demegdir.

-25) Güneşle ilgili inanışlar nelerdir?
üneş dünyayı ısıdır. Her şeyi güneş besler.

Günlerle ilgili inanışlar nelerdir?
uma günü mübareg gündür. Cuma namazı her insana mükelleftir. Salı ve cumartesi
ünleri uğursuz sayılır ve o günlerde insanlar yeni bir işe başlamaz ama yarım galan işi
varsa tamamlar.

31-27) Güzellikle ilgili inanışlar nelerdir?
"Maşallah, Allah bağışlasın" dellerdi güzel olan gişilere, çocuklara. Esgiler "Güzellig
gaşığıla yenmez, güzellig garın doyurmaz" dellerdi. Önemli olan gişinin dış güzelliği
değil içi, huyu güzel olsun önemli olan odur.

31-28) Hac' la ilgili inanışlar nelerdir?

gidmeg dinimizce farzdır. Her Müslüman eğer hali vagdi yerindeysa mutlaka
lidir.

Hayvanlarla ilgili inanışlar nelerdir?
gördüğümüz zaman bir uğursuzlık olacag demegdir.

) Helal haramla ilgili inanışlar nelerdir?
mla gazandığım her şey helaldir. Hag edmediğin her şey haramdır.

1) Hocayla ve öğretmenle ilgili inanışlar nelerdir?
ın kitaptan

okuduğuna

inanırım.

Bazı hocalar gendi aglından bazı şeyleri

Her. İnsanları deli edeller. Öğretmene evvelden saygı vardı. Köylerde gazeteleri
, · ahaliye havadisleri

o verirdi. İnsanları biliçlendirir,

çoğu şeyde akıl verirdi,

şmazlıg olursa gişiler arasında anlaşma sağlardı.

2) Horozun ötüşüyle ilgili inanışlar nelerdir?
a yağmurluysa ve horoz vakidden sonra ötersa hava açar. Hava açıgsa da horoz öter
aman da yağmur geliyor demegdir.

-33) İbadetle ilgili inanışlar nelerdir?
inimize her şeyden çok inanmag ve ibadetimizi eksiksiz yerine
ıg ibadet edmezler.

1-34) İçkilerle, şerebetle ilgili inanışlar nelerdir?

31-35) İnsanın ve dünyanın yaratılış sebebi, amacıyla ilgili

uıuıu.,,~c.u

~~"'~,
..,,_ •.•.n.

Hz. Havva ve Hz. Adem'den insan yaradıldı.

31-36) İnsanın mutluluğuyla ilgili inanışlar nelerdir?
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al, anlayışlı insanlar mutlu olur. İnsanın gendi elindedir. Her şeye garşı gelmezsa
lu olurlar.

3 7) Irz, namus, şerefle ilgili inanışlar nelerdir?
dayima mutlu olur. Erkek gadın fark etmez, insan hırsız, nusubet

-38) Kadınlarla ilgili inanışlar nelerdir?
dınlar başımızın tacıdır. Evi idare edeller, gadın isdemezsa ağzımla guş dudsan hayır
en. Esgiler "Gancıg guşdur yuvayı yapan da bozan da" deller.

-39) Kanla ilgili inanışlar nelerdir?
nı gandan olanlar evlenemez.

-40) Kaza ile ilgili inanışlar nelerdir?
anın dikatsizliğindendir.

-41) Kıbleyle ilgili inanışlar nelerdir?
ıble bizim kabemizdir. Gıbleye döner namaz gılar, ibadet ederig.

1-42) Konukseverlikle ilgili inanışlar nelerdir?
isafırperverlig

bizde önemlidir. Evimize başga köyden gelenleri mutlaka yedirir,

içirir da öyle uğurlarıg.

31-43) Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanışlar nelerdir?
Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın bize lutfediği şeydir.

31-44) Kutsal şehirlerle ilgili inanışlar nelerdir?
Biz Larnaka'daki

Hala Sultan'a ve Çatalköy'deki Hz. Ömer Tekkesi'ne

gidip mum

yakarıg ve dileg dilerig.
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-45) Lokman Hekim'le ilgili inanışlar nelerdir?
kınan Hekim her derde deva bulan biridir.

-46) Meleklerle ilgili inanışlar nelerdir?
elekler bizim bekcimizdir. Çünkü melekler bizim her işlediğimiz eyliği ve kötülüğü
zallar. Yavrı çocug yere düşünca "Melekler onu gözler" deller.

-47) Meryem'Ie ilgili inanışlar nelerdir?
z. İsa'nın anasıydı ve Rumlar ona Meryem Ana dellerdi. Güya İsa'yı Meryem Ana
ğurdu ama gocası kimdir bilinmez.

-48) Mevlitlerle ilgili inanışlar ve gelenekler nelerdir?
evlit okudmag ölüye şafg eder. Ölüye okudunca

güya melekler

ölüye götürür

erirmiş ve yatdığı yer aydınlanırmış.

1-49) Muskalarla ilgili inanışlar nelerdir?
azıları musgaya inanırdı. Vasil ya' da (Karşıyaka Köyü) Ömer Efendi vardı. Hasda
lan giderdi ve musga yapardı gennere güya geçerdi. Bizden biri Ömer Efendi'ye
idecem diye dağda iki gün galdı. Gendi bi şeyler yazdı ve getirdi köydeki hasdaya
erdi. Hasda eyileşinca doğruyu açıkladı.

31-50) Nazarla ilgili inanışlar ve nazarı önleme tedbirleri nelerdir?
Çocuglara nazar boncuğunu ipliğe bağlayıp goluna asallardı. Çatlayınca da çocug göze
uğradı da boncug ondan çatladı dellerdi. Bazıları da iğde çekirdeğini çocuğun goluna
asardı nice nazarı önnermiş.

31-51) Örtünmeyle ilgili inanışlar nelerdir?
Dinimizin esgiden güya kurallarından biriydi. Gadının görünen yeri ahrette yanacag

31-52) Peygamberlerle ilgili inanışlar nelerdir?
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.berin sözleri Allah'ın emirleridir. Onun için emirlerine inanırıg. En son gelen
peygamberimizdir.

Kitabımız başga peygamber gelmeyeceg yazar.

Renklerle ilgili inanışlar nelerdir?
ı bayrağımızdır

onun için ganımız canımızdır. Rüyamızda da gırmızı rengi

ğümüzde hayırlı bir işaret sayarıg. Gırmızıyı yeni doğan çocuglara goyarıg al
asın diye. Yeşil rengi da türbelermize goyarıg.

4) Ruhla ilgili inanışlar nelerdir?
ın ölünca ruhu çıkar gider ama ölmez" deller. Bir evde biri ölürsa gömüldüğü
eve sineg gelirsa o sineğin ölünün ruhu olduğu söylenir.

5) Rüyaların yorumu hakkında inanışlar nelerdir?
görünca "Rüya bozulur" deller. Çiğ et üzüntüye delaletdir. Yumurta görmeg
delalletdir.

56) Saçla, sakalla, bıyıkla ilgili inanışlar nelerdir?
ık erkeğin yakışığıdır.

Sakal da canından biri ölünca matem niyetine bırakılır.

adının saçı ne gadar uzun olursa orası (edep yeri) hiç yanmayacag"

deller.

Su hakkında inanışlar nelerdir?
öldüğümüzde

bile

temizlig

için

gereklidir.

pmdüğümüzde ilk üç gün güneş doğmadan

Hayat

demegdir.

Ölülermizi

ayleden biri gider mezara okunmuş su

1-58) Talih ve kısmetle ilgili inanışlar nelerdir?
da kısmeti da yaratan insanlardır. Çalışırsan kısmetli olur.

1-59) Temizlik ile ilgili inanışlar nelerdir?
Temizlig imandır.
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O) Tırnakla ilgili inanışlar nelerdir?
artesi kesersan kuş tüğünü dökmez. "Ayleden birinin ömründen kesen" deller.
da kesersan kesenin ömründen gider deller.

Toprakla ilgili inanışlar nelerdir?
dan geldig toprağa gideceyig.

)Tuzla ilgili inanışlar nelerdir?
kimseye verip almazdıg. Eksilseg . bile.. birinden almazdıg çünkü eyi. dudmazlar
huzuru gaçar" deller.

3)Vücudun organlarının hareketleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
ğ< gözü seyirinca misafirin geleceg" deller.

4) Yağmur yağdırmakla, yağmur duasıyla ilgili inanışlar nelerdir?
a günü namazdan sonra gıbleye garşı ellermizi aşağı doğru dutardıg ve hoca dua
ken biz da "Amin" derdig, bazen yağardı. Bölgedeki Rumlar ellerinde Meryem
heykelciği ile gezereg yağmur duası yapallardı.

:..65) Diğer dinlerin kutsal kitaplarıyla ilgili inanışlar nelerdir?
tün kitaplar eyliglerden, doğrulardan bahseder. Ama Rumlar Hz. İsa'nın Allah'ın
hı olduğunu söyler bu yalandır.

3]-66) Zamanla iligili inanışlar nelerdir?
aman her şeyin ilacıdır deller.
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KA YALAR ( ORGA)

su: 154 (2096 Nüfus. sayımı -Gime Seçim.Merkezi)

Gime'ye
ga'dır.

on beş, on altı kilometre uzaklıkta' olan Kayalar Köyü'nün diğer adı

Orga sarılıp ağlayan

kayalar

@lamındadır.

Batısında

Sadrazam

Köy,

ğusunda Gime, güneyinde Geçitköy ve kuzey sınırında-ise deniz bulunmaktadır. Köy
ın üzerinde olduğu için yolları da dar ve yılan gibi kıvrımlıdır. İki aracı yan. yana
dulda sığmaktadır. Nüfusu yüz elli dört olan köyde seçmen sayısı yüz on üçtür. Son
eş yılda köyde yaşayan turist sayısında artış görülmektedir.
rek yerli gerekse yabancı olmak üzere birçok kişi yerleşmiştir.
74'te

Samsun'dan

gelmiştir.

Köydeki

çocuklar

Köye yapılan sitelere
Burada yaşayan halk

ilköğretimlerini

Karşıyaka

okulu'nda, ortaöğretimlerini ise Lapta Yavuzlar Lisesi'nde görmektedirler. Köydeki
sanlar geçimlerini hayvancılık ve inşaat işçiliği yaparak sağlamaktadır. Köyün havası
k temizdir ama astım hastası olan kişiler için iyi değildir. Çünkü denizden dolayı
ün belli saatlerinde nem oranı artmaktadır.

Köy dağ, deniz ve ormanla adeta

ütünleşmiştir. Köyün toprağı tarıma elverişli değildir.
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Yeri: Samsun Çarşamba

Cevriye Teyze bizi küçük bakkal dükkanında karşıladı. Geçimini buradan
ğlıyormuş. Cevriye Teyze orta boylu, hafif kilolu, esmer, başı bağlıdır. Beş vakit
azını kılan, dinine bağlı olan teyzemizdir. İki yıl önce eşi vefat etti. Üç erkek, bir
z evladı vardır. İki de torunu olan Cevriye Teyze onlarla vakit geçirmeyi çok
evmektedir. Temiz tertipli olan teyzemiz sabah erken kalkar ve ev temizliğini
aptıktan sonra bakkal dükkanının yolu tutar. Dükkanı açtıktan sonra onun da
temizliğini yaparak akşama kadar orda gelen müşterilere satış yapmaktadır.

Adlar, Lakaplar:

1) Yeni doğan bebeklere hangi adlar veriliyor? Veriliş sebepleri?
yüklerin (amca, teyze, hala, anne, baba, nene, dede) ve sevduğumuz

kişilerun

arını yaşatmak için koyarduk ..
slihan: Soylu anlamına geldiğu için koyarduk.
ış: Kıbrıs Barış Harekatı zamanında doğan çocuklara barış ismi konurdu .
fih: Kazanan, fetheden anlamında olduğu için ve Fatih Sultan Mehmet'in

ismini

rıştırdığı için koyuyorduk.
ecbure: Çok sevdiğim bir arkadaşımın ismidur ve çocuğuma bu ismu verdim.
su: Tansu Çiller'in ismini çağrışdırdığı için bu adı veriller.
azan: Eskiden bizde Ramazanda doğan çocuğa Ramazan, bayramda doğan çocuğa
ayranı, arife günü doğan çocuğa Arif, kızsa Arife isimleri koyalardı.

2) Ad bebeğe verilirken ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
cuğun kulağına babasu ezan okurdu. Çocuk için Akika Kurbanı kesilur.

3) Yörede yaşayan kişilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
işilerin taşıdıkları özeliklere bakılarak lakap verilirdi.
el Mahmut: Saçları olmadığı için demuşler ..
rkek Fatma: Erkek gibi yürüdüğü için ona Erkek Fatma denur ..
enekli: Kadının yüzünde beni olduğu için ona Benekli lakabı kodular.
azma Diş Hasan: Dişleri eğri olduğu için.
eylek Bacak: Bacakları çok ince olduğu için.

1-4) Hayvanlara ne gibi ad veriliyor? Sebepleri?
Beşiktaşlı: Siyah beyaz ineklere denur.
Sarı Kız: Sarılı beyazlı rengi olan hayvanlara denur.
Karbeyaz: Sade beyaz renkte olanlara denur.
Pamuk: Genelde çok tüylü kedilere denur.
Fındık: Küçük köpeklere verilen isimdur.
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Genelde tavuk ya da horozlara denur.

Dualar, Beddualarla İlgili Sorular:

1) Halk iyi dileklerini belirten hangi sözleri belirtiyor?
kere uğurlarken "Allah seni korusun, sağlam git gel inşallah, sağ salim dönersun
allah, Allah'a emanet ol" derler.
eri evlendiğu zaman "Allah mutlu etsun, bi yastıkta kocayun, Allah sağlıklı çocuklar

zaretten çıkarken " Allah kavuştursun, Allah seni çocuklarına bağışlasun" derler.

Dualar, dilekler hangi olaylardan sonra söylenir?
skere giderken, evlenirken, nezaretten çıkarken, uzun bir yolculuğa çıkarken.

43) Beddua olarak hangi sözler kullanılıyor?
irine kötülük yapilduğunda, birine çok kızarsan beddua edilur.
llah belanu versin, bana yaptiğunun aynısinu çocukların da sana yapar inşallah, huzur
üzü görmiyesun inşallah, Allah'ından bulasun.

-4) Hangi olaylardan sonra beddua edilir?
iru size kötülük yaparsa, caninuzu çok yakarsa, büyük haksızlığa uğrarsanuz beddua

2-5) Köy, ilçe, şehir, dağ, ova, ırmak, göl v.b. yerlere verilen adlar nelerdir? Sebepleri?
Varsa efsaneleri?
Köylerde şehit olan kişilerun ismi mahallelere, sokaklara, okula v.b. yerlere verilurdi.
Rumlar bizim köyün ismini Orga diye takmışlar. Bunun anlamı bir- birine sarılıp
ağlayan kayalardur. Yetmiş dörtten sonra buraya gelip yerleşdigden sonra köye Kayalar
adı kondu. Kayalar da köy kayalug olduğu içun dendu. Rumlar döneminde adanın en
büyük ve güzel gazinolarından biri köyümüzde olduğundan bu gazinoya Orga adı
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ilmuş. Halen köyümüzde binası bulunan yeri önceleri okul olarak kullanmaktayduk,
sonra okul taşınınca burası imam evi olarak kullanılmaktadur.

İşyeri, konut, apartmanlara nasıl ad verilmektedir?
elde bu gibi yerlere sahiblerinun soyadları isim olarak verilmektedir.

Yeminlerle İlgili Sorular:

) Hangi olaylardan sonra ne gibi yeminler edilmektedir?
rda kalındığında, sana biri iftira attığunda, bir olaya tanık olunduğunda yemin edilur.

) En kuvvetli ve zayıf yeminler hangileridir?
olsun demek, vallahi billahi demek, sevdiklerinin üzerine yemin etmek büyük
minlerdur. Yemin ederim demek da yemindur ama bu küçük yemindur.

3) Yemin edilen söz tutulmazsa ne yapılır? Bu konuda nelere inanılmaktadır?
emini bozmak içun bir ekmek alınır. Yeminimi bozuyorum diyerek baş üstünde
Iünür. Yemin yerine getirilmeduğunde, yemin eden kişi ya oruç tutar ya da birine
daka verur.

-) Selamlarla İlgili Sorular:

4-1) Selam sözleri nelerdir?
"'Yolda biriyle karşılaştığında veya bir topluma girdiğunde ( kahve, ev, işyeri vb)
~'Selamınaleyküm" diyerek selam verilir.
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Bu sözler ne zaman ve kimlere söylenir?
sözler kahvede oturanlara, evdekilere, yolda karşılaştığımız herkese söylenir.

) Kadınlar kendi aralarında ve erkeklerle nasıl selamlaşırlar?
ınlar kendi

aralarında

hem

erkeklerila

aynı şekilde

selamlaşıllar.

"Selamın

) Erkekler kendi aralarında ve kadınlarla nasıl salamlaşırlar?
aralarında ve kadınlarla

ayni şekilde selamın aleyküm deyerek

Çağırmalar, hitaplar:

1) İnsanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
üyüklere anne, baba, amaca, dayı, teyze, hala, yenge diyerek çağırıllar. Küçüklere ise
larıyla çağırılır. İşaret olarak da el işaretiynan çağırılar.

Hayvanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
ayvanlara isim verilmişse ismiynan verilmemişse, kedilere pisi pisi, tavuklara bili bili,
öpeklere kuçu kuçu diye çağrılır.

5-3) İnsanlara yaşlarına, cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve mesleklerine göre hangi
sözlerle hitap ediliyor?
Yaşça bizden büyük olan kişilere amca, deyze, nene, dede artık cinsiyetleri neysa öyle
seslenirik. Geç kızlara ve erkeklere da bazen "nasılsın kız, nasılsın delikanlı" diye
sesleniriz. Doktorlara

doktor bey, doktor hanım diye. Avkatlara

da ayni şekilde

seslenirig.
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Eşler birbirlerine,

çocuklar anne ve babalarına,

ebeveynler çocuklarına hangi

rle hitap ediyor?
birbirlerine bey, hanım diye seslenir. Çocuklar anne ve babalarına anneciğim,
cığım diye hitap ederler.

Akrabalar arasındaki hitap şekli nasıldır?
abla, teyze, hala, yenge, dayı, amca, nene, dede, kardeşim, yeğenim, enişte diyerek
ı ve sevgi içinde birbirlerine seslenip konuşurlar.

satıcılar ve pazaryeri satıcıları mallarım satabilmek için hangi sözleri

aryerinde "gel vatandaş gel batan geminun malları burada" derler.

) Dükkanlarda satıcılar mallarını hangi sözlerle beğendirmeye çalışırlar?
uyurun ne lazımdı yardımcı olalım" derler. Müşteri bir mala bakarsa satıcı "çok
litelidir, başka yerde bulamazsınız" diyerek mallarını beğendirmeye çalışırlar.

-3) Dükkanlara hangi sözler asılmaktadır?
eresiye veremem peşi sıra gidemem. Gitsem de bulamam, bulsam da alamam.
atılan mal geri alınmaz.

azarlık yapmayınuz.

7-) Okşamalıklar:

159

İnsanlar çocuk severken hangi sözleri kullanırlar?
ım kızım, canım oğlum, kuzum, bi tanem, yavrum.

İnsanlar hayvanları severken hangi sözleri kullanırlar?
alı yavrum, benekli kızım.

İnsanlar bitkileri severken hangi sözleri kullanırlar?
adar güzel kokuyorsun, ne kadar güzel aşmuşsun.

) Diğer varlıkları sevme duyguları hangi sözlerle açıklanmaktadır?
.um evim, benum bayrağum, benum vatanum.

ve Yermeler:

) İnsanlar birbirlerini hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
'Yerken "Aferun,

çok cüzel olmuş, çok cüzelsun,

çok şıksun, çok çalışkansun,

ceriklusun, akıllısun" diyog.
eremek için "Bir işi yapamuyon, çok kötüsun, seni cudu becerigsuz" diyog.

72) İnsanlar hayvanları hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
verken "Çok cüzel benum hayvanım, bol bol süt verir".
ermek için "çok vahşi, çok kötü hayvan" diyok.

İnsanlar bitkileri hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
verken "Çok güzel tütüyi, çok güzel kokuyi" diyog.

8-4) İnsanlar diğer varlıkları hangi sözlerle övmekte ve yermekredir?
Överken "Benum vatanum, memleketum, evum" diyog.
Yermek için "cavur" diyog.
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asihat amacıyla büyüklerce hangi sözler söylenmektedir?
atli ol, akıllı ol, herkese uyma, arkadaşlarunu iyi seç, sakın yalan konuşmayasun

Nasihat kimlere verilmektedir?
tiklere ve çocuklara veruruk.

Hangi olaydan sonra nasihat edilmektedir?
uklarımuz hata yapduğunda onlara nasihat ederug.

:)Nasihatı tutma veya tutmama durumlarında neler yapılmaktadır?

i dinleyene "Aferun oğul, benu dinleduğun içiun başardın" diyog.
lemeyenlere "Bir musibet bin nasihatten eyudur" diyog.

) Kimlerin nasihatı etkili olamktadır?
aşluların nasihatı daha etkilidir. Ne de olsa onlar çok gün görmişdur.

O-) Argo sözler:
10-1) Hangi tür olaylardan sonra hangi küfürler edilmektedir?
Bir şeye veya birine gızduğunda daha çok erkeklerumuz ediyir.

10-2) Kültür hakkında halkın inançları nelerdir?
Kültür her uşağın cendunu geluşdurmesi içun gerekludur.

.tasözleri ve deyimler:

Atasözleri ve deyimler konuşma sırasında hangi durumlarda kullanılıyor?
lere nasihat ederken söylüyok.

Atasözleri nelerdir ve kimlerden, nasıl öğrenilmektedir?
aya damlaya göl olur.
söz yılanu deluğunden çıkarur.
çe gara gun içundur.

fa samanu gelir zamanu.
alru böyüglermizden ganuşmalaru sırasunda duydug.

3) Anlamları nelerdir?
anun hayatunda idarelu olmasu gereğdiğunu anladur.
anların dayuma kötü gün için bir kenara biraz para gomaları gerekduğunu anadur.
r şeyun değerunu bilmeli ve saklamalu. Zamanu gelunca gullanulur.
W-4) Bazı il, ilçe ve köylerin halkı üzerine hangi fıkralar anlatılmaktadır?
iz Kıbrıs'a göçmen olarak Karadeniz Bölgesi'nden gelduğmuz içun bizde Temel
alaru meşurdur. Ama ben aglumda dutamam hep unudurum.

12-1) Bilmeceler ne zaman, nerede, kimler tarafından sorulup cevaplandırılır?
Uzun kış gecelerunde, yapulan toplantularda, aile arasunda, köylerde yapılan
imecelerde hoşça vakit geçurmeg için birbirlerune sorarlar.

2) Hangi bilmeceler sorulmaktadır?
ucunda kilitlu sanduk. Ceviz.
sıçan göt atar.
i dereye kaçar.
tepeye kaçar. Su-Duman.

Bilmeceler nasıl öğrenilmektedir?
"u

erden arkadaşlardan öğrenirduk.

..4) Bilmeceyi doğru cevaplandıranlara mükafat, yanlış cevaplandıranlara ceza
riliyor mu? Veriliyorsa hangi mükafat ve cezalar verilmektedir?
lmeceyu bilene sakız, şeker verurduk. Bilmeyeni ise eşeg gibun anırdurduk.

-5) Bilmece sormak eğlence olarak mı kabul edilmektedir?

Yörede anlatılan masallar hangileridir?
eloğlan masalları nalatılırdı.
ıralın kızı çok hasta olmuş ve yatagdan kalkamaz haldeymiş. Kıral kızını kim
iyileşdurursa ona gızını vereceğunu memlekete ilan edmuş. Herkes gendune gire ilaçlar
<,

yapup gıza götürmüş. Ama gız iyileşememiş ta ki bizim Keloğlan hamsi çorbasunu
götürsün. Çorbayu içen gız gözlerini açmış. Keleğlan da kıralın gızıyla evlenmuş.

13-2) Masallar yörede kimlerden, nasıl öğrenilmektedir?
Büyüklerden ve yaşlılardan goyun güderken öğrenirdik.

13-3) Kimler daha çok masal anlatmaktadır?

deki goca garular anladurdu.

)Masal kimlere, ne zaman, nerelerde anlatılmaktadır?
uklara, goyun otlaturken, gece otururken.

5) Masallarda anlatılanlara halk inanıyor mu?

Efsanelerle İlgili Sorular:

1) Yörede dünyanın yaratılışı; insanların, hayvanların, bitkilerin var oluşlarıyla ilgili
gi efsaneler anlatılmaktadır?
celeri sadece büyük
ıyorduk.

bir tanrının

ve sudan başka hiç bir şeyin olmadığına

Tanrı suya bir beyaz kuğu guşu göndermuş.

Ağız dolusu toprak

tirmesunu söylemuş. Kuğu bu emri yerine geturmek için suyun dibine dalmuş ve bir
ız dolusu toprağı suyun üsdüne çıkarmuş, Kuğu toprağı üflemiş. Topraklar toz
linde suya düşmüş. Bu tozlar büyüyerek düz toprakları oluşdurmuş. Tanrı bir kuğu
aha gönderir bu kuğu da toprağı gagalar ve dağlar, yükseklikler, derinlikler oluşur.
oprakların üstünde bitki yokdur. Bu şeytanun hoşuna gidmeduğu için şeytan da
ataklıklar ve ormanları yaratır.
u efsaneye insanlarun çoğu inanmıyor. Çünkü tanrı Hz. Adem'i yarattığında bütün
elekler ona secde edmiş. Sadece şeytan etmemiş ve tanrıya karşı gelmiş. Tanrı da onu
cennetten kovmuş. O da bundan dolayı insanoğluna düşman olmuş.

14-2) Tarihi olay ve kişilerle ilgili hangi destan ve efsaneler anlatılmaktadır?
Kurtuluş savaşı yıllarunda köyümüzde kocasu savaşa gitmuş iki çocuklu Fatma isminde
bir kadın varmuş. Köyümüzde itboku lakabuyla anılan birisi bu kadına kendisiyle dost
hayatı yaşamasu için tebelleş olmuş. Fakat ne yaptuysa kadım razı edememuş. Kadının
evde olmaduğu bir günde kadının evine giderek sırf kendisiyle dost hayatu yaşamıyor
diye kadının evde bulunan iki çocuğuyla birlukte evini ateşe vererek yakmuş. Çocukları

Daha sonra köyde bulunan ırmak kenarunda bu kadınla karşılaşmuşlar. Adam
hanıma tekrar teklifte bulunmuş. Fatma Hanım razı olamyunca cepren kadına
olmak istemiş. Fatma hanımla bir

süre boğuşduktan

sonra kadının

ndekilerinin hepsini yırtmuş, çıkarmuş. Tamamen çıplak kalan kadının boğazına
bir taş bağlamuş ve ırmakta bulunan üç at kolanı (75-100 metre) derinlikteki
atmuş. Fatma Hanım hiç hayatunda suya ve denize girmemuş. Yüzme bilmeyen
olarak gölün dibine indikten sonra boğzındaki ipi çözmüş ve yürüyerek gölün
dan çıkmuş. Köyümüzde bulunan Mehmet ağa isimli şahsın avlusuna ön ve
na incir yaprağu koyarak gitmiş. Mehmet ağanın hanumları bu kadını görünce
ak sanarak ağaya haber vermişler. Ağa bakmaya gittiğinde kadın ağaya seslenerek
ben hortlak değilim. Bana elbise gönder. Senlen konuşacaklarum var" demiş.
erek ağanın yanuna geldiğinde başından geçenleri anlatmış. Ağa ve adamları
lanarak bu adamı yakalamaya gitmişler. Köyümüzde dinlenme gürgeni diye
en ağacın altına da kendi kendusune "Senden korkmayan taş olsun. Kadın bana
olmadu diye eviyle birlikte çocuklarını yaktun ve kadının boğazına
}ayarak göle atun. Sen ne zalim adamsın" diye konuşuyormuş. Ağa ve adamları
ı yakalamuşlar ve döverek öldürmüşler. Ağa Fatma hanımla evlenmiş ve

uğu olmuş. Oğluna kendi adını vermiş. Oğlu askerde çavuş olduğu için ıvıcuuıcı
ş olarak tanınmış. O günden bu güne o gölün adına Fatmalı Göl dendi.

.;3) Peygamberler ile ilgili hangi efsaneler anlatılmaktadır?
amanında Babil' de Tanrı olduğunu iddia eden ve insanları
rlayan Nemrut isminde zalim bir hükümdar varmuş. Bir gece görmuş olduğu
üneccimler "Bir erkek çocuğun dünyaya geleceğinin, senin dinini ve sal
ıkacak" diye tasvir edunce ülkede bulunan erkek çocukları toplatarak .fü,
amileolanları da tutuklatmuş. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın annesinin h
belli olmadığından gözden kaçmuş. İbrahim Aleyhesselam'ın annesi civar,
bir mağaraya giderek orada İbrahim Aleyhesselam'ı dünyaya
kadar mağarada büyümüşdür. Delikanlılık çağına gelen
mağaradan çıktığında ayı, yıldızlara ve güneşe bakarak onlarun
anlamuş. Babile inen İbrahim halkı uyarmaya çalışmuşdur.
inanmamuş ve kendisiyle alay etmişlerdir. Bayram ya da bir
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m merasim yerinde olduğu bir sırada puthaneye girerek tüın putları kırmış ve en
•ıı,

putun omzuna elindeki paltayı asmıştır. Ertesi gün puthaneye gelen görevli

lann kırılmuş olduğunu görünce dehşete kapılmış ve Nemrut'a haber verir. Olay
ine gelen Nemrut ve dini görevliler İbrahim'den şüphelenimişler ve onu olay yerine
rarak "Bu putları sen mi kırdın" diye sorduklarında İbrahim ''Neden ben kırayım
lu şu omzunda balta olan putadır" demiş. Bunun üzerine Nemrut ve dini görevliler
ır olmaz o cansız ve taştan yapılmıştır. Hareket edemez diye itiraz ettiklerunde
im "Madem o cansız ve hareket edemiyor, o zaman ona neden tapıyorsunuz?".
ı tektir ve her şeye hakimdir" demiş. İbrahim insanlara. Nemrut'sa ben tanrıyım

anları yaşatırım ya da istersam öldürürüın. Demiş. ve zindandan dört mahkum
irterek ikisini öldürtmüş diğer ikisini da azat ederek serbest bırakmış. Musa'ya
nerek "gördün mü isdediğimi öldürür isdediğimi yaşatırım" demiş. İbrahim de ona
ayır sen o iki kişiyi öldürdün. Diğer ikisini da serbes bırakdın, onlara hayat
rmedin. Oysa benum Tanrım insaları yoktan var edup onları yaşatmaktadur" demiş.
a kızan Nemrut İbrahim Aleyhesselam'ı büyük bir ateşte yakılmasunu emretmiş.
un üstüne meydana büyük bir ateş yakulmuş. İbrahim'i bu ateşin ortasına atmuşlar.
at Allah ateşe İbrahim yanmasun diye emretmiş. Ateşin ortasunda gülden bir bahçe
uşmuş etrafında su gölcüğü meydana gelmişdur. Bu göl şu anda Şanlıurfa'da Balıklı
öl olarak bilinmektedir. Yüce Allah Nemrut'un burnundan bir sinek sokmuş ve
emrut kafasını taşlara vurarak ölmüştür. Yani ilahlık iddiasında olan Nemrut
anrı'nın yaratığı küçük bir sinekle bile baş edememişdur.

5-) Fıkralar:

15-1) Yörede Nasrettin Hoca ile ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
Nasreddin Hoca bir gün köyden şehre gidecegmiş. Çocuglar ona düdük isdediklerini
söylemişler. Ama bu çocuklaradn yalnız biri koşarak eve gidmiş ve para getirip
Haoca'ya vermiş. Hoca günlerden sonra geri dönmüş. Çocuklar hemen etrafuna
toplanmuşlar ve düdük isdemişler. Hoca yalnız bir tanesine vermiş. Diğerlieri da
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uş "bizim düdüğüm.üz nerde Hoca" demişler. Hoca'da

onlara "parayı veren

ayı düğüne davet edmemuşler. Hoca düşünür taşunur ve eline bir zarf alarak düğün
nin kapusunu çalar. Ev sahibi kapuyu açar ve Hoca düğün sahibinin mektubunu
irdiğini söyler. Mektubu

uzatırkenden

yemeğin

başına gecer. Hoca'ya

bunun

rinde yazı yok derler. Hoca'da "içi de yazılı değil aceleye geldu" der.

2) Fıkralar nerede, ne zaman, kimlerden öğrenilmektedir?
ada hayvan beklerken, birbirimize söylüyog. Genelde büyükler anlatıyor.

-1 )Maniler ne zaman, nerede, kimler tarafından, hangi amaçlarla söylenmektedir?
yvanlarda ve gece otururken anlatıyordug. Büyüklerimiz anlatıyordu bazen biz de
Iatıyorduk. Artık televizyon var anlatmıyog

6-2)Türkü şeklinde mi yoksa şiir okur gibi mi okunmaktadır?
kuyanlar şiir gibi okuyo.

6-3)Ramazanda hangi maniler söylenmektedir?
ürkiye'deyken sahurda gezen davulcular vardı ama burada hiç olmadu.

16-4)Hangi maniler söylenmektedir?
Ey gemici gemici
N erden aldun pirinci

Sevdum birinu
En güzelu köyün

ıl anladsam sana

ağlıyor gözlerum
o yarun yolunu

rdivenim kırk ayak
kına bastım dayak
.ydum yarim geliyor
şturdum yalın ayak

Halk Oyunlarıyla İlgili Sorular:

Oynanan oyunların adları nelerdir? Bu adların oynanan oyunla ilgisi nedir?
izim köyün insanları Karadeniz'den

geldiği için Horon, kemençe ile ünlüdürler. Ama

çiftetelli, zeybek oyunu da oynuyorlar.

17-2) Başka yöreden veya göç yoluyla getirilen oyunlar; ne zaman, kim tarafından
oynanmış ve öğretilmiştir?
Biz Karadeniz Bölgesi'nden

geldiğimuzde bizimle beraber oyunlarumuz da gelmiştir.

Kuşaktan kuşağa devam edmuş ve devam etmektedur.

17-3) Halk oyunları nasıl öğrenilmektedir?
Şimdiki çocuklar okuldan Kıbrıs oyunlarını öğreniyor. Bizim oyunlarımızı düğünlerde
büyükleri oynarken görüp öğreniyorlar.
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Oyunlara hangi çalgılar eşlik etmektedir?

Oyunlar sırasında hangi eşyalar kullanılmaktadır?
il sallayarak oynuyog.

Oyunlar kadın erkek birlikte mi oynanmaktadır?
en ayrı ayrı olurdu ama şimdi karışık oynanmaktadır.

Oyunlarda oyun ekibinin daire veya sıra şeklinde kesin bir diziliş şekli var mı?
nee düz sıra halinde halay çekilir. Müzik ilerledikçe daire olunur. Müziğin sonuna
yine düz sıra olunur.

) Oyuncuların birbirlerine tutunmaları gerekiyorsa ellerin, kolların durumu nasıl
aktadır?
kes birbirinin kolunun arkasından dolayarak arkasından tutmaktadır.
9) Oyun sırasında oyuncular neler bağırmaktadır?
y, hora hey diye bağırmaktadır.

O) Yörede oyunları belli kişiler mi oynamaktadır, yoksa yediden yetmişe herkes

zel ekip çağrılmışsa onlar oynar. Çağrılmamışsa herkes oynar.

-11) Oyunlar oynanırken özel kıyafet giyilmekte midir? Giyiliyorsa nasıl bir kıyafet
iyilmektedir?

Oyuncuların hepsinin üzerindeki kıyafet birbirine benzemekte midir?

adınların özel takıları, baş süslemeleri var mıdır?
Ekipler özel kıyafet giyer. Erkekler siyah şalvar, beyaz gömlek ve yelek giymektedir.
Çorapları ise işlemelidir. Ayakkabıları da düz ince lastik ayakkabıdır. Kadınlar şalvar
geyer üzerinden de elbiseleri vardır. Boyunlarına cumhuriyet altınlı kolye dakarlar.
Başlarını da oyayla bağlarlar.

) Oyunlarda özel kıyafet giyiliyorsa, bu kıyafet ne zamandan beri giyilmektedir?
ti kim seçmiştir? Yörede yaygın bir kıyafet midir?
esgiden beri büyüklerimiz

giymişdir. Ufak değişiklik yapulsa da ana parçaları

ur. Şu anda insanlar bunları giymiyor.

3) Halk oyunları en çok nerelerde ve hangi olaylar sonrasında oynanmaktadır?
lde düğünlerimuzde oynuyog. Köyümüze Atatürk büstünün açılışında da gençler
uşdu.

Bayramlar, Törenler, Kutlamalarla İlgili Sorular:

) Dini bayramlar hangileridir?
azan Bayramı, Kurban Bayramı.

Bu bayramların hangi sebeple yapıldığına inanılmaktadır?
azan Bayramı'nın aslı aç kalup fakirlerin ne çektiğini biraz olsun anlamakdur.
ban Bayramı ise hayvan kesip fakirlere dağıtmak ve onların da et yemesini böylece
şılamuş oluruz hem sebap işlemiş oluruz.

-3) Dini bayramlar öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
aklavalarmızı,

bayram şekerlermuzu,

nee hazır ederuz. Gurban Bayramı'nda

kolon yağlarmuzu bayram gelmeden hemen
da bunları yaparuz. Durumu iyi olanlar da

.urbanlarını önceden hazırlar ve günü gelinca keser.

18-4) Bayram namazıyla ilgili gelenekler, inanışlar nelerdir?
Erkekler camide sabah namazından sonra iki rekat bayram namazı gılar.

18-5) Bayramlaşma nasıl yapılmaktadır?
Erkekler bayram namazından

sonra caminin .bahçesinde sıraya girerler. Sıralamada

büyükler durur güçükler onların elini öper ve sıraya girer.
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6) Bayramlaşmada neler ikram edilmekte neler verilmektedir?
azan Bayramı'nda Şeker, pasta, baklava ikram edilur. Kolon yağı dökülür. Kurban
.yramı'nda ise kesilen kurbanın etinden gavurma yapılır ve misafire ağırlanır.

,,.?)Bayram hediyesi kimlere, nasıl verilmektedir?
cuklara para verilir. İmkanı olanlar fakir çocukları giydirir.

-8) Kurban nasıl kesilir?
.yramın üç gününde de kurban kesilur. Kurban edilecek hayvanı kesmeye götürürken
kakmamalu ona iyi davranmaludur. Hayvana

zahmet vermemek içun bıçak iyi

lenmelu, kurbanu elinden gelirse sahibi kesmelidur. Kurban kesilecek hayvan sol yanı
erine kıbleye karşı yatırılur.

Kesecek

kişi "Bismillahi

Allahü Ekber"

diyerek

.yvanın çene altından yem borusu, nefes borusu ve şah damarunu çeser. Hayvanın
ı çıkmadan başını bedeninden ayırmak ve derisini yüzmeye başlamak günahdur.
ban keserken bilerek besmele söylenmemişsa o hayvanın eti yenmez.

8-9) Kimler kurban kesebilir?
üslüman olanlar aklı yerinde olan, ergenlik çağını geçmiş ve hür olanlar, malı ve
arası olanlar kesebilir.

8-1 O) Kurban eti nasıl dağıtılır?
.urban kesen biri kurban etinden kendisi yediği gibi başkalarına da yedirebilur. Kurban
etini üçe bölmelidur. Bir bölüm fakirlere, bir bölüm arkadaş ve akrabalara, bir bölüm de
kendi aylesune

ayırmalıdur.

Kurban kesen kişi isderse kesdiği etin tümünü

da

dağıtabilur, Kurban derileru satılmaz, cami ya da bir hayır kurumuna ya ta Türk Hava
Kurumuna

bağışlanur.

Kurban

derisini bir yere vermeyup

da gendi da evinde

kullanabilur.

18-11) Mezarlık ziyareti nasıl yapılır?
Mezarlık ziyareti Arife günü ve bayram günü yapılır. Yalnız Kurban Bayramı'nda
kurban kesildikten sonra ziyaret edilir.
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Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşırlar?
bayramlaşurduk.

Şimdi ise ya mektup

ya da telefonla

) Milli bayramlar hangileridir?
juriyet bayramı, zafer bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19
s Gençlik ve Spor Bayramı'dur.

Milli bayramlarda halkın kutlaması nasıl olmaktadır?
geçit merasimleri ve kutlamaları yapılur.

5) Kandil kaç adettir? Adları, sebepleri nelerdir?
Mevlit Kandili, Regaip Gecesi, Miraç Kandili, Beraat Kandili, Kadir

vlit Kandili: İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim
Hz. Muhammed'in

doğduğu

gündür. Bu mübarek

geceye mevlit

gaip Gecesi: Recep ayının ilk cuma gecesi "Regaip" gecesidir. Bu gece Allah'ın
et ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edilduğu mübarek bir gecedur.
iraç Kandili: Allah'ın
escid'i

Haram'dan

daveti üzerine sevgili Peygamberumuz

Kudüs'teki

Mescid-i

rlikte bütün gökleri aşarak "Sidrefül
ygamberimiz

buradan

aksaya götürülmüş,
Münteha"

bir gece Mekke'de
oradan Cebrail ile

denilen makama

daha ileriye gitmiş ve vasıtasız

yükselmiştir.

olarak yüce Allah ile

örüşmişdur, Bu mukkades yolculuğun Mekke'den Kudüs'e kadar olan bölümüne isra,
.udüs'ten itibaren devam eden bölümüne Miraç denir. Peygamberimiz

beş vakit

amazı ümmetine miraç hesiyesi olarak getirilmiştur. Bu nedenle bu geceye Miraç
andili dendi.
Berat Gecesi: Şubat ayının on beşinci gecesi "Berat Gecesi"dir. Borç, suç ve cezalardan
kurtulmak anlamını taşıyan Berat'a günahlardan Kurtuluş Gecesi de denmektedur.
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r Gecesi: Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi "Kadir Gecesi"dir. İnsanlara dünya
ette mutlu olmanun yollarını gösteren dinimizun kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim
berimize

Ramazan

ayı

içinde

Kadir

gecesunde

inmeye

başlamış.

Hz.

ed'e peygamberlik görevi bu gecede verilmuşdur. Bu nedenden dolayu kadir

6) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
lid okudulur, hacet namazları kılınur ve helva dağıtılur.

7) Mübarek (kutsal) aylar hangileridir?
ylardır, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

8) Ramazan ayıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ç

tutulur. Teravih namazı kılınır. İbadetlere ağırluk verilur.

19) Ramazanda nelerin yapılması doğru bulunmaz?
ü

konuşulmaz, haramdan kaçınılur, içgi içilmez, gumar oynanamaz.

Ramazana özgü yiyecek ve içecekler nelerdir?
a, güllaç tatlısu, hoşaf, zeytin gibi yiyecekler oruç ayının temel yiyeceğudur.

-21) Nevruz nedir? Nevruzla ilgili gelenekler ve inançlar nelerdir?
aharın gelişini kutlamak için yapılır. Ovaya, bayıra çıkarak ateş yakılur ve eğlence

8-22) Hıdırellez nedir? Hıdırellezle ilgili gelenekler ve inançlar nelerdir?
ıdırellez baharın müjdecisi olarak, yani kışın bitup doğanun canlanmasu adına
ııtlanan bir bayram sayılur. Hıdırellez aynı zamanda yaz günlerinin başlangıcu olmasu
edeniyle mahsuller açısından buyük önem taşır. Eğer hıdırellez günü iyi geçerse bolluk
ve bereketin artacağu yolunda inançlar vardur. Hızır günü olarak adlandırılan hıdırellez
günü Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştıkları gün olması nedeniyle
kutlanmaktadur. Miladi takvime göre her yıl mayıs ayının altısında kutlanır.
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3) Yayla bayramları hangi sebeple, nasıl yapılmaktadır?
aylarunda

yöre halkunu

yaylalara

çıkararak

çeşitli eğlenceler

yaparlar.

Bu

ncelere yayla bayramlaru denur.

24) Askere giden gençler nasıl uğurlanmaktadır?
i aileler mevlit okudur. Kimi aileler da davul zurna eliğinde eğlence yaparak

25) Askerden dönenler nasıl karşılanmaktadır?
ı aileler kurban keseller. Ayle arasında yemekli kutlama yapılın.

26) Hacca gidenler nasıl uğurlanmaktadırlar?
vet yapılır. Mevlit okudulur. Hacca gidecek olanlar uğurlanmadan önce eş, dost ve
abalarla helalleşilur.

-27) Hacdan dönenler nasıl karşılanmaktadır?
ş geldine gidilur ve hayır duasu alınur.

-) Dayanışma, Yardımlaşmayla İlgili Sorular:

- 1) İmece nasıl ve niçin yapılmaktadır?
.öylerde insanlar toplanarak biribirlerine yardum ederler. Kalabalık toplanınca birkaç
· şinun gücü yetmeyeceği işi çabucak yapalar bitiriller.

9-2) İmecede neler yenilmektedir?
ilav, fasulye, zeytin, soğan, ekmek gibi yiyecekler yenilur.

19-3) İmecede eğlence yapılıyorsa nasıl eğlenilmektedir?
Özel bir eğlence yapılmazdı. Ama yemeg yemeğe oturacagları saat şakalar yapılın,
bilmeceler anlatulur, şarkı bilen varusa söyler öyle eğlenilirdu.
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) Zekat kimlere nasıl verilmektedir?
ın gözün sadakası için malı, parası olan insanlar belli bir kısmını zekat olarak fakir

) Adaklar kimlere nasıl verilmektedir? Neler adak olmaktadır?
irlere veruruk. Para, hayvan, yiyecek adıyok. Para atladıysak vermeden

cami, okul yapımı gibi hayır işleri kimler tarafından,

önce

hangi

açlarla yapılmaktadır?
im köyün çeşmesunu Türkiye Elçiliği yaptı.

-7) Misafırlikle ilgili gelenekler nelerdir?
anumuzca gelenleru ağırlamaya çalışıyok.

-) Doğumla İlgili Sorular:

0-1)Çocuk sahibi olmak isteyenler ne gibi uygulamalara başvurmaktadır?
ıcak suyu leğene koyarduk. Sonra suyun buharı içimize gitsin diye üstünde dururduk.
azen de otlardan ilaçlar yapallardı ve onu içerduk, Bi de hocaya yazdırılırdı.

0-2)Çocuğun cinsiyetini tayin için neler yapılmaktadır?
oktordan öğrenme yoktu ama yaşlılar tahminde bulunurdu. Sürekli tatlı yiyen erkek
çocuk yapar. Ayva yani ekşi yiyen kız çocuk yaparmuş.

20-3)Erkek çocuk sahibi olmak isteyenler ne gibi uygulamalar yapmaktadır?
Doktor olmadığı için bilinmiyordu. Allah rıe.verdiyse ona razı olµµ'tlrdu.

20-4) Doğacak çocuğun erkek olması niçin istenir?
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kek istenur. Çünkü kız evlenup gurbet ele gider düşüncesu var. Erkek olursa aylenun
şında durur düşüncesu var idu. Artık kız da aynı erkek de.

-5) Doğumdan önce çocuk için ne gibi hazırlıklar yapılır?
eteklerimizi

bez yaparduk.

Biberon

yokdu.

Emziği

şışeye

-6) Doğumu kimler yaptırmaktadır?
ebeleri yapdururdu. Bazıları da ebe yetişemeyince köydeki kadınlarun yardumuyla

-7) Doğum sırasında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
kmen gibi bir tahtanın üzerinde doğum yaptırulurdu. Sıcak su, leğen, esgi gum.aş
çalarunu kullanurduk.

0-8) Göbek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
~pliğnan çocuğun göbeğunu bağlarug ve jiletunan keseruk. Alta kalan bağlı bölüm
endiliğunden kurur ve düşer.

0-9) Doğumdan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ocuk doğdukadan sonra çocuğun üsdüne duz kollardı ve bir on onbeş dakika sonra
yıkalardu çocuğu.

20-1 O) Çocuğun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Biz çocuklarımızı kundaklarduk. Yeni doğan çocuğu sıkı sıkı sarar kundak yaparduk.
Kundağun üsdüne da ya bir şey örterdik ya da elbise geydirirduk.

20-11) Doğum yapan kadınla ilgili gelenekler nelerdir?
Kadın doğum yapdugdan sonra iki üç gün yattıktan sonra işine koyulur.

20-12) Doğum aileye nasıl duyurulur? Haberi veren kişi nasıl mükôfatlandınlır?
Doğumu haber vermek için akrabalardan biri yollanır. O müjdeyi duyurur. Baba ona

gönlünden kopanu verir. Yani ona biraz para verur.
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0-13) Çocuk ilk defa kimin kucağına verilir? Çocuğu kucağına alan ne yapar?
enelde babanun kucağına verilur. Baba uzaktaysa orda aileden kim varusa onun
cağuna verilir. Kucağuna alan ona dua okur.

0-14) İkiz çocuklar için ne gibi uygulamalar yapılır?
llah vergisiydi. Zaten çok ikiz çocuk yoktu özel bir şey yapulmazdu.

0-15) Lohusanın sütünün bol olması için ne yapılır?
ohusaya soğan, bulgur pilavı, tatlı yedirilerdu ki sütü bol olsun.
0-16) Doğan çocuklar için kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
esilirdi. Allah bana bir çocuk versin diye adak adayan keserdu. Zor doğum yapan
işiler keserdu. Mevlit yapmazlardu.

0-1 7) Çocuğa ne zaman ad verilmektedir?
J\.radan bir iki gün sonra koyulurdu. Doğumdan önce koyan da vardu. Genelde anne ve
baba anlaşarak koyardu. Çok esgiden üç tane isim seçilir. Üç kök pırasaya bu isimler
verilur. Bir gecede pırasanun hangisu uzarsa çocuğa o isim verilirdu .

.20-18) Çocuğa verilen adların veriliş sebepleri nelerdir?
Çocuğa nenenin, dedenin veya aileden birinin ismi verilurdu.

20-19) Çocuk görmeye ne zaman, kimler gelir?
Köyde bütün gadunlar ziyarete gelur. Ama ilk bir iki gün aylesi gelur.

20-20) Çocuk görmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Çocuk görmeye gelenler bir metre kumaş heduye getirurdu.

20-21) Çocuk ve anne ilk defa sokağa ne zaman çıkabilir?
Ufak çocuk ve annesi hiçbir yere çıkmazdu. Çocuk kırklanmadan evden çıkarmazdular.

20-22) İlk sokağa çıkışta kimin evine gidilir?
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eye, babaya akrabaya gidilur.

3) Al karası nedir? Yörede inanılıyor mu? Al karasının loğusa kadın ve çocukla
'si nedir?
karısına çocuk gösdermezdular.

Kırk gün yalınız bırakılmazdı.

Al karısı gelip

acak düşüncesi vardı.

4) Loh usa veya çocuğa al basarsa ne yapılır?
a gelir cocuğa okur üfürürdü.
25) Kırk basması nasıl olur?
uk hiç yalın uz bırakulmazdı. Yalınız kal ursa kırk basar dellerdu.

-26) Lohusa veya çocuğa kırk basmaması için neler yapılır?
.basunu n kirli gömleği konulurdu. Çocuğun yanuna süpürge konulurdu.

-27) Kırklama ne zaman, nasıl yapılır?
ırklı çocuğun üstüne et gelmez. Çünkü erken yürümez. Tez kunuşmaz diye.

-28) Bir yıla kadar çocuğun beslenmesi nasıl yapılır?
e sütü yeterse altı ay onla beslenirdi. Yetmiyorsa inek sütü, yenilen yemeklerden,
emeğin suyundan verilirdu.

-) Sünnetle İlgili Sorular:

21-1) Genellikle erkek çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde sünnet edilmektedir?
Altı, yedi yaşlarında

okula başlamadan

önce

sünnet

yapılur.

İlkbahar

ve yaz

mevsiminde sünnet edilirdu. Bazen de çocuk küçükken sünnet ettirilirdi.

21-2) Sünnet hazırlıkları nelerdir?
Sünnet elbisesi alınır, sünnet yatağı hazırlanır.
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1-3) Çocuğun yatağı nasıl hazırlanır?
atağa beyaz çarşaf gerilirdi. Yatağın etrafı süslen urdu.

1-4) Sünnet çocuğunun kıyafeti nasıldır?
enelde düz beyaz etek gibi giydirillerdi. Elinde da asası olurdu. Şapkası başında bir da
kasuna pelerun takallardu.
1-5) Sünnete kimler çağrılır? Çağrı nasıl yapılır?
ünnetci, ayile, köylü çağrılur. Çağru sözlü olarak yapulur. Bazen de sünnet mevlidi

-6) Sünnete gelenler ne gibi armağanlar getirir?
ünnet çocuğunun şapkasuna para atılur.

1- 7) Sünneti kimler yapmaktadır? Halk arasındaki adları nelerdir?
ünnetciler ya da doktorlar yapar. Sünneti yapanlara sünnetci derler.

1-8) Sünnet yapılırken hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
Ustura, sünnet tozu, iğne, iplik kullanulur.

21-9) Kirvelik nedir? Kirvelerin görevleri nelerdir?
Sünnet çocuğunu tutana hem de sünnetciye yardım edene kirve denirdu.

21-1 O) Kirve, sünnet çocuğuna ne gibi hediye verir?
Hediye olarak para verillerdu.

21-1 1) Sünnet düğünü, töreni nasıl yapılmaktadır?
Sünnet

edulecek

çocuk hazırlanur.

Sünnet

edileceğunde

ata bindirilerek

köyde

gezdirilir ve sonra da sünnet yerine götürülür. Akşam olunca da sünnet düğünü yapılur.

21-12) Sünnete mevlit okutuluyor mu? Okutuluyorsa gelenekleri nelerdir?
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.tulurdu. Normal dini kurallara göre mevlit yapılur.

3) Hayır sünnetleri nasıl yapılır?
u eyi olan, zengin insanlar tarafından köydeki fakir çocuklar toplanın da sünnet

ilurdu.

Evlenmeyle İlgili Sorular:

1) Evlenilecek kız ve erkekte aranan özellikler nelerdir?
iden konuşma anlaşma yogdu. Namuslu terbiyeli olsun bakallardu.
. .2) Evlenmemiş kız ve erkeklere ne ad verilir?

3) Evlenmemiş kız ve erkeklerin kısmetlerinin açılması için hangi yollara baş

giden hocaya gidilurdu. Hoca okur üfürür da kısmetlerunun açıldığına ıııa.ı.ııııaı-..ı..ı..

Gençler evlenme isteğini nasıl belli ederler?
iketlerinde değişikluk olurdu. Anne baba bu değişikluğu
unu yoklarlardu da anlarlardu ki evlenmek isderler.

2-5) Evlenme çağının başlangıcı kız ve erkekte hangi yaştır?
aş fazla önemli değildu. On beş yaşından büyük olan gızlar
aşından büyük olan erkekler da evlenirdu.

22-6) Kız arama nasıl yapılmaktadır?
Önce istenecek kız araşdırılırdu. Kızın çevresine sorulur nasıl
bilgi alunurdu. Eğer uygunusa kız isdemeye gidilirdu.

f'vıf'mrıı

Kızın beğenilmesi halinde kız isteme nasıl olmaktadır?
ın emri peygamberin gavliyle oğlanın babası gızın babasından isderdi. İstemeye
leceğinde kız evine çiçek ve dadlı götürülürdu.

8) Söz kesimi nasıl yapılmaktadır?
le arasında büyükler anlaşır ve bir gece eğlence düzenleyerek söz kesilurdu.

9) Gençlerin anlaşması halinde evliliğe hazırlık nasıl olmaktadır?
iden gençler birbirini görüp anlaşmazdular. Büyükler görür dünürcülüğe giderlerdi.
er iki taraf da anlaşırsa düğün hazırlıklaruna başlarlardu. Erkek evini hazırlardu kız

O) Kız kaçırma olayı hangi hallerde meydana gelmektedir?

Bu olaylar nasıl

kaçırma iki türlü olurdu. Bir kızıla oğlan anlaşırsa da ayleler karşı çıkar o zaman
an kızı kaçırırdı. Bir da kızı zorla kaçırma vardu. Kız su doldurmaya çeşmeye
tdiğunde iki kişi gelur kızı kaçırırdu. Kız erkekle evlenir aylesine da oğlan başluk
asu verirdi. Kız kaçırılduktan

sonra aile mecburi olarak olayı kabul eder düğün

parlardu.

1) Beşik kertmesi evlenmeler nasıl olmaktadır?
üçükken kız ve oğlan tarafı birbirlerine söz verillerdu ki çocukları evlendirecekler.
üyüyünce evlendirillerdu.

Bazen gençler sevdiklerine

kaçardu da beşik kertmesu

ozulurdu. Bu gibi durumlarda iki aile küserdi ve birbirlerine konuşmazdular.

22-12) Nişan hazırlıkları nasıl yapılmaktadır?
Kız tarafı oğlana hediye olarak Atlet, kilot, gömlek, tıraş takımı, çorap, terlik alırlardu.
Erkek tarfı da kıza nişan elbisesi ve yüzükleri alırdu.

22-13) Nişan gelenekleri nelerdir? Nişanda kıza neler takılır?
Davul zurna çalınur. Yemekler pişirilur. Nişanda kıza yüzük takıl ur. Elbisesi, ayakabısı
giydirilur. Kızın başına kırmızı çember örtülür. Nişanda erkek tarafundan kız tarafuna
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ça giderdi. Kız tarafı da oğlan tarafuna aldığı hediyeleru verirdi. Bohçanın üstüne
1 çember örtellerdu.

Nişana kimler davet edilir?
arasında olurdu. Aile ve yakın arkadaşlarunan komşular çağrılırdu.

15) Nişanlama nasıl yapılır?
ce yemekler verilur, Sonra bohça verilur. Bohçayı kafalarunun üstünde oynadırlardu.
nayanlara az miktarda para verilirdi. Oyun kız taraftı bohçayu alınca başlardu.
dan sonra bohçalar açılur yüzükler takılırdu.

·~ 16) Nişanda hangi eğlenceler yapılır?
oyun oynarlardu. Kızlar ayrı odada erkekler ayrı odada oyunlar

2- 17) Nişandan sonra nişanlıların birbirlerini görmeleri, konuşmaları nasıl olmaktadır?
kızıla erkek görüşemezdu. Esgiden böyleydu. Nikahdan önce

2-18) Nişan bozulursa, kız tarafı aldığı armağanları geri verir mi?
ohçaları geri verillerdu. Eğer verilmezse çok ayıp sayılırdu.

22-19) Kurban bayramında oğlan tarafı nişanlı kız evine kurban gönderir mi?
Eğer kız tarafı kurban kesmediyse oğlan tarafı kız tarafına gönderirdu. Kız tarafı da
kurban kesdiysa o zaman göndermezdiler.

22-20) Başlık ağırlık veriliyor mu? Miktarı nedir?
Esgiden varıdu. Az bir şey verirlerdi, elli lira kadar bir şey verilirdu.

22-21) Başlık kesilme toplantısı nasıl olamaktadır?
Aileler arasında olurdu. İki tarafın ailesi toplanur babalar konuşarak kararlaşdırırdular.
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22) Kız kaçırma olayında başlık veriliyor mu?
lık verilirdu. Kız babası normalden daha fazla para isdese bile mecburi kabul edilir
ilirdu.

23) Başlık nasıl verilmektedir?
Iık parasu bir zarfa konur muhtar ve azalarla beraber götürülürdü. Kız babası parayı

24) Başlık dışında kız tarafına başka ne gibi armağanlar verilmektedir?
isterlerse koç ya da inek hediye verilirdu.

25) Geline ailesi tarafından ne gibi çeyiz verilir?
emeler, yün çoraplar, yastık, yorgan, çarşaf, tencere, tabak gibi eşyalar çeyiz olarak
rilirdu.

-26) Çeyiz defteri, cüzdanı tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl?
· zde öyle şey yazılmazdu.

2-27) Çeyiz asma, gösterme geleneği var mı? Varsa nasıl yapılıyor?
ardı. Çeyizleri önce yıkalar sonra ütüleler ve evin içinde sergilelerdu. Köylü
omşu da gelir görürdu.

22-28) Düğüne davet nasıl yapılır?
Kapı kapı gezilur söylenirdu. Camiye gelenlere da hoca söylerdu.

22-29) Düğüne davet edilenler hediye olarak neler getirmektedir?
Cam eşyası getirilirdu. Tabak, kadeh, fincan takımı, vazo gibi eşyalar.

22-30) Düğün için yiyiecek, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır?
Bulgurlar hazırlanın, pirinç, mısır aşlığı, patates yemeği yapulur .

aileyi geydirirdu.

.ua.ıu,u

1) Geline kına yakılıyor mu?

ini hem eline hem ayağuna yakılırdu.

2) Kına gecesi yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır?
ekler yenilirdu. Oyunlar oynanırdu. Kıza hediyesi sininin içinde gelur başına
urdu.

33) Kına gecesi eğlenceleri nelerdir?
oynarlardu. Kına yerine erkekler gelmezdi. Kızlar kendi aralarunda oynarlardu.

734)

Güveye de kına yakılıyor mu?

veye kına yakılmazdu.

Gelin hamamı nasıl yapılır?
a yakılmadan önce kızı kendi evinde yıkarlardu.

-36) Güveyi hamamı yapılıyor mu?
eyiyi de kendi evinde yıkarlardu.

-37) Damat tıraşıyla ilgili gelenekler nelerdir?
aklava yapılırdu. Yedi sini baklava yapılın ve bu baklavaları yedi kişi alarak başınun
stünde oynadırdu. Damadı traş edecek kişi damada cilet

"kemsiye" diyerek bahşiş

2-38) Kimler sağdıç olur? Sağdıcın görevleri nelerdir?
enelde her iki taraf da komşularından birini sağdık kordu. Sağdıcın görevi kız ile
oğlanı odaya atarlar ve sabaha kadar beklerlerdu. Sabah çarşafı alırlar ve dışarı çıkarak
havaya on el ateş ederlerdu. Bu da gelin kız çıktı demekdu.

22-39) Gelin, damat, sağdıçların, kayınvalide, kayınpederin giyimleri düğünde nasıldır?
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elinlik giyer, oğlan takım elbise, Anne ve babaları da yeni giyisiler alırlar ve
Ierdıı. Sağdıçlar da en yeni kıyafetlerinu geyerlerdu.

O) Gelin alma nasıl yapılır?
1 zurna eşliğinde kızın evine gidilur ve kızı alarak ata bindirirler ve düğün yerine
ihır.

) Gelin güveyin evine girerken neler yapılır? Anlamları nelerdir?
eşikten içeri ğireceğinde geline bir bardak verilur. Gelin bu bardağı atarak kırar.
evliliği mutlu geçsin diye yapar. Gelinin başından buğday atılır. Evleri bereket
olsun diye.

2) Düğünde ne gibi eğlenceler yapılmaktadır? Oynanan oyunlar söylenen türküler

1 zurna çalar oynarlar ve eğlenirlerdu. Düğünde kadınlar ve erkekler da dışaruda

-43) Düğünde neler yenilir, içilir?
eşkek, dolma, patates, fasulye yemeği yapılur yenilirdu. Paklavalar, kıvratmalar açılur
yenilirdu.

2-44) Düğünde geline neler armağan edilmektedir?
elin at üsdünden inmeden önce geline koyun ya da inek hediye verilirdu.

22-45) Resmi nikah, imam nikahı nasıl yapılmaktadır?
Eskiden resmi nikah yokdu. Düğünde günü hoca gelir imam nikahını kıyardı.

22-46) Gerdeğe nasıl girilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekleri nelerdir?
Düğün bittikden sonra gelin odaya götürülür. Biraz sonra damat gelir ve odaya girer.
Sağdıç gerdek odasının dışında bekler. Sabaha yakın sağdıca çarşaf verilir.

22-4 7) Düğünün ertesi günü neler yapılmaktadır?
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ak günü yapılır. Kadınlar arasında yapılır. Kadınlar gelin evine toplanır. Orda
ir içilir. Gelen kadınlar geline hediye olsun diye para verirler.

8) Gelin kayınvalidesine ve kayınpederine nasıl hitap eder nasıl davranır?
e baba diye seslenirdi. Ama gelin ilk önceleri onlara konuşmazdı. Ganyana hem
hediye olarak bir koyun verince konuşmaya

güler yüz göstermeye

9) Akraba aileler arasındaki ilişkiler nasıldır?
kes aile arasında iyi anlaşurdu.

-50) Gelinin kocası ölürse ne yapılır?
kiden gelin genç ise de çocukları da yoktu evlendirilirdi. Eğer çocukları varsa ölen
adın erkek kardeşine verilirdi.

-51) Gelin ölürse ne yapılır?
elli bir süre geçince uygun biri bulunur ve adam evlendirilur.

2-52) Akraba evlilikleri hakkında halkın inançları nedir?
sakat doğabileceğini

bilmedikleri

için normal görürlerdu ve

23-) Ölümle İlgili Sorular:

23-1) Ölümü düşündüren ön belirtiler nelerdir?
Genellikle hastalıklarda

ölüm akla gelmektedur.

Kötü rüyalarda birinin öleceğine

yorulmanur.

23-2) Ölecek kişi hasta ise ölüm belirtileri nelerdir?
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larının soğumasu, yüzünün renginin beyazlanınasu,

hırıltılı nefes alup vermesi

belirtileri dur.

Ölümü uzaklaştırmak için halkın aldığı tedbirler, uyguladığı pratikler nelerdir?
hocalar yıldız falına bakar ve senin iki veya üç hayati tehliken var bunları
dursan uzun yılar yaşayacaksun

der. Buna inanan insanlar belirtilen tehlikelere

u dikkatli olurlar.

Bir hastanın öleceğine kanaat getirilirse ne yapılır?
ucunda yasin okunur ve hasta rahat bir döşeğe geçirilur.

5) Ölüm olayının hemen arkasından yapılan işler nelerdir?
' rahat döşeğine alınur. Hoca çağrılur ve ölü yıkanur. Ölüye kefen giydirilur. Tütsü
pılur. Sonra cenaze kaldırılur.

-6) Ölünün gözlerinin açık olması hakkındaki inanmalar nelerdir?
ok istediği bir şeyin yerine getirilmediğne veya çocukları küçük olduğu zaman onlara
im bakacak endişesu olduğu için gözleri açık gitti derler.

3-7) Ölünün başı neden kıbleye çevrilir?
"lünün başını kıbleye çevirmek dini bir emirdir.

23-8) Sabahleyin ölen kimse ne zaman gömülür?
Genellikle öğle namazundan sonra gölülür.

23-9) Öğleyin ölen kimse ne zaman gömülür?
Öğleyin

ölen kimse

yetişdirilirse

ikindi

namazında

yetişmezse

namazından sonra gömülür.

23-1 O) Akşam vakti ölen kimse ne zaman gömülür?
Ertesi günkü öğle namazından sonra gömülür.
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) Ölü bir gün bekletilecek olursa nasıl bekletilir?
lar dahilide serin bir yere konularak bekletilur.
) Ölü gömülmeye nasıl hazırlanır? Yıkama, kefenleme işleriyle ilgili gelenekler
di r.?

"köyün hocası gelir yıkar ve kefenler. Sonra tabuta konarak mezarlığa götürülür.

3) Ölünün yıkama suyundan artanı ne yapılır?
suyu hemen olduğu yere dökülür.

4) Tabut nasıl yapılır? Üzerine neler örtülür?
tadan yapılın. Üzerine ya beyaz ya da yeşil çarşaf örtülür. Tabutub baş tarafına ölü
ınsa çember bağlanın, erkekse kendi giydiği bir ceket asılın. Bunu da tabutun
deki ölünün erkek ya da kadın olduğunu halkın anlamasu için yaparlar.

·- 15) cenaze namazı nasıl kılınır? Bu namaza kimler katılır?
naze namazı ayakta kılınır. Bu namaza erkekler katılın.

-16) Ölü mezarlığa nasıl taşınır?
abutun içine ölü konur ve tabut omuzlara alınarak taşının. Bazen da mezarlık çok
aksa cenaze arabasunda taşının.

3-17) Mezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
öyden beş altı adam mezarlığa girerler ve mezarı kazarlar. Mezarın derinliği bir

8) Ölü mezara nasıl gömülür?
Kefenlenmiş şekliyle ölü mezara indirilur. Sağ tarafa yatar şekilde yerleşdirilur. Üzeri
dokuz adet tahta ile kapatılur. Daha sonra üzerine toprak atılarak kapatılur.

23-19) Gömülme işlemi sırasında ne gibi dini işlemler yapılır?
Hoca ölüye kuran okur. Hoca cemata cenaze namazı kıldırır ayakta ve ölü gömülmeye
götürülür.

Ölü yemeği veriliyorsa özellikleri nelerdir?
izde ölü yemeği verulmez.

Başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılır?
ğlığı ziyaretleri hısım, akraba, eş, dost tarafından ölen kişinin aylesine gidilir ve
ınız saolsun" denir. Aileye teselli verilir. Giden kişiler fazla oturmazlar.

2) Ağıtçıların görevleri nelerdir?
çocukları ve yakın akrabaları tarafından

ağıt yakılur. Belli bir görevleru

3) Yas tutma geleneği var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
elde üç gün yas tutulur. Ölü evinde süslü giyinilmez, radyo, televizyon açılmaz.

Yas ne zaman kalkmaktadır? Yasın kalktığı nasıl belli edilmektedir?
üç gün ya da yedi gün içinde kalkar. Yas tutmak mecburi olan bi şey değildur.
ygıdan ve sevgiden dolayı tutukur. Aile normal hayatına işine gücüne dönünce yas
Iktığı anlaşılur.

-25) İlk bayramda yaslı ailenin durumu nasıl olur?
abalı mezarlık ziyaretine gidilur. Bayram boyunca kutlama, eğlence yapmazlar.

3-26)

Ölünün

yaşarken

kılmadığı

namazları

ve yerine

getirmediği

yeminleri

arşılığında neler yapılır?
Iskat devir işlemi yapılır.

23-27) Devir işlemi nasıl yapılır?
Verilen para alınmaz. Aldum kabul ettim diyerek geri verilir.

23-28) İskat işlemi nasıl yapılır?
Para dağıtılur, ekmek dağıtılur.
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gömüldüğü

akşam

hatim

duası

yapılır

mı?

Yapılırsa

nasıl

evine hısım, akraba, komşu, arkadaş toplanır ve hatim okunur. Hatime kadınlar

30) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
' gömüldükten sonraki ilk cuma günü.

31) Başka hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
a günlerinde, bayram günlerinde, arife günlerinde ziyaret edilur.

-32) Ölünün ruhu hakkındaki inançlar nelerdir?
ünün yüzünün beyaz olması cennete gideceğine, yüzünün veya vücudunun kararması
henneme

gideceğine inanılur. Ayrıca ölü gömüldükden

sonra mezardan

seslerin

lmesi ölünün azab çektiğine ve cehenneme gideceğine inanılur.

3-33) Mevlit okutma geleneği var mıdır? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
etlisinde ve dördünde

mevlit

okutulur.

Evde yapılırsa

yemek verilur.

apılursa simit helvası ve meşrubat verilur.

23-34) Ölünün giydiği kıyafetler ne yapılır?
Yakılır ya da fakirlere verilur.

23-35) Vasiyetle ilgili gelenekler nelerdir?
İmkan olursa ölünün ölmeden önce yaptığı vasiyetler yerune getirilur.

23-36) Mezarlıkta ayni ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir?
İmkan varısa yan yana yoğusa ayrı gömülür.
23-37) Mezarın iki ucuna neler dikilmektedir?
Mezar taşı dikilur. Baş tarafdaki taş daha buyük olur.

Camide

) Mezar taşlarına neler yazılmaktadır?
afındaki taşa ölünün doğum tarihi, ölüm tarihi, adı, soyadı ya da baba adı ve
fatiha yazılır.

Mezarın herhangi bir yerine ağaç veya çiçek dikilir mi? Dikilirse sebebi?
arafına özellikle gül dikilur.

0) Mezarlıkla ilgili inanmalar nelerdir?
erin cuma, bayram ve arife günleri ruhlarının mezarın üzerine çıkarak ailelerini

1) Çocukluk çağında ölenler hakkındaki inanmalar nelerdir?
uk yaşda ölenlerin direk olarak cennete gittiğine ve elinde su ile anne ve babasını
esini beklediğine inanılur.

Ölülerin adları geçtiğinde neler söylnmektedir?
ah rahmet eylesin, toprağı bol olsun, nur içinde yatsun gibi dilekler dilenirdu.

Halk Hekimliğiyle İlgili Sorular:

24-1) Halk arasında hastalıkları tedavi eden kişilere hangi adlar verilmektedir?

24-2) Bu kimselerin özellikleri nelerdir?
Çeşitli bitkilerle insanları tedavi ederdu.

24-3) Hastalıkları nasıl teşhis etmektedirler? Hangi bitkiler, hangi hastalığın işareti
kabul edilmektedir? Teşhis sırasında kullandıkları aletler nelerdir?
Kendilerinin yaptıkları ilaçlar vardı. Bu ilaçlar tedavi ederlerdu. Eskiden araç gereç
yokdu.
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astalıkları nasıl tedavi etmektedirler?

Bu ilaçların her biri hangi hastalığın

inde kullanılmaktadır?
rinin yaptıkları ilaçlarıdı. Bunları başkalarına öğretmezduler. Araç gereçleru da
ezduk.

Dini yollardan tedavi nasıl yapılmaktadır?
okunur muskalar yazılırdu. Bazen de kurşun dökdürüllerdu.

Kırık ve çıkıların tedavisi nasıl yapılmaktadır?
ların üzerine bazı bitkileri toprakla yoğurarak

sürelerdi ve iki tarafına tahta

ak bezle sararlardu. Çıkıkları ise çekerek, bükerek yerine yerleşdirillerdu.

Yara ve berelerin tedavisi nasıl yapılmaktadır?
ileri ezerek merhem yapardılar ve yaralara sürerdiler. Bazen da çeşitli bitkilerin
raklarını sarardular berelerin üzerine da iyileşirdu .

. . S) Halkın ev içinde kendi kendine hastalıkları tedavisi nasıl olmaktadır?
Ii ağrıyan biri için birkaç bardağın içine kiprit yakarak belin üzerine yapışdırırduk.
ip olanlara ise adaçayı ya da limon çayı yaparduk.

4-9) Ruh hastalıkları nasıl tedavi edilmektedir?
Eskiden cinci hocalar vardı onlara giderdik. Muskalar yazarlardu,

okurlardu. Eğer

düzelme olmazsa hastayı karanluk bir odaya kilitlerduk.

24-1 O) hastalıkların sebepleri hakkındaki inanışlar nelerdir?
Allah tarafından olduğuna inanılırdu. Bazen da cin çarptı dellerdu.

24-11) Doktora ne zaman gidilmektedir? Hem doktorun verdiği ilaçları, hem de halk
ilaçlarını kullanma oluyor mu?
Ufak tefek hastalıklarda doktora gidilmezdi. Kocakarı ilaçları uygulanurdu. Doktora
artık eğileşmeyeceğini anlayunca giderdu.

192

astaların beslenmesi nasıl yapılıyor?
ıkle hastalara çorba yapılırdı. Onlara bal verilirdu.

Dişleri kimler çekmektedir?
büyük kimise o çekerdu.

Diş çekme metotları nelerdir? Çekilen diş ne yapılıyor? Neden?
ip bağlayarak evdeki biri tarafından çekilirdü. Bazen de ipi kapıya bağlarlardu
ıya tekmük vurarak dişi çıkmasunu sağlarlardu.

Halk Veterinerliğiyle İlgili Sorular:

1)

Halk

arasında

hayvan

hastalıklarını

tedavi

eden

kişilere

hangi

adlar

'tz baytar derduk.

-2) Bu kişilerin özellikleri nelerdir?
ıılar hayvan hastalıklarından

anlayan veterinerlerdur.

Bazı hayvan hastalıklarundan

layan kişilere de lakap olarak baytar denirdu.

25-3) Hayvan hastalıklarını nasıl teşhis etmektedirler? Hangi belirtiler, hangi hastalığın
işareti kabul edilmektedir? Teşhis sırasında kullandıkları malzemeler nelerdir?
Hayvanda sürekli iştahsızluk

olursa ve devamlı yatır o zaman bir şişenun içinde

yaklaşuk bir litre kadar zeytin yağu konur ve hayvana içirilirdu. Hayvanın gözlerinden
yaş gelur ve sümükleri akarsa anlarduk ki hayvan hasta oldu. Bıçağula bir kulağını
biraz keserduk da kan akardı ve hayvan kendine gelirdu.

25-4) Dini yollardan hayvan hastalıkları nasıl tedavi edilmektedir?
Hayvan hastalıklaruna karşı dini yollardan bizde herhangi bir tedavi şeklu yokdu.
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-5) Hayvanlardaki kırık ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?
ur haşlanarak kırığun üstüne sürülür. Kırığın iki tarafına tahta konulur ve sıkıca

-6) Hayvanlardaki yaralar nasıl tedavi edilmektedir?
aranun olduğu yere alkolu bir şey dökerduk da eyileşirdu.

-7) Hayvan doğumları nasıl yaptırılmaktadır?
azen hayvanlar

kendu başına doğurur. İnek doğuracağında

ağlanur ve iple çekerek çıkarılur. Koyun doğuracağunda

yavrunun

iki ayağu

ise bir kevgir alınur ve

evgirin sapı yavrunun koltuk altına takılarak çekilur ve çıkmasu sağlanur.

-8) Hangi hastalıklarda hayvanın tedavisinden ümit kesilerek öldürülmektedir?

Bu

ayvanların etleri, cesetleri ne yapılmaktadır?
ayağı kırılırsa öldürürig. Köpeklerde kuduz varsa onları da öldürürig. Herhangi bir
asta hayvanun eti yenmez, gömülür.

25-9) Hasta hayvanların beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
Hastata hayvanları kenara ayırup önüne yem götüriyig.

25-1 O) Halk ne zaman veterinere gitmek ihtiyacı duymaktadır?
Hayvanın ameliyat edilmesu gerekduğunde veterinere giderdug.

25-11) Hayvan hastalıklarını tedavi edenler; nallama, kırkma işlemi de yapıyorlar mı?
Yapmazlardu. Nallamayu nalbantlar, kırkmayu da çobanlar yapardu.

26-) Halk Takvimiyle İlgili Sorular:

26-1) Bilinen adların dışında yıllara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
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Zemheri
Gucuk

Albur
-Mayıs
-Kiraz

ilk güz
Orta güz
-Son güz
-Kara kış

) Günlerle, aylarla ilgili halk inanmaları nelerdir?
Beşi (Nisan beşi) , Mayıs Yedisi'nin

koca karı soğuğu olduğuna inanılır.

anın soğuk ve fırtınalı olacağuna inanurig. Ağustos ayuna da çurük ayı derler. Bu
tarlaya tohum ekulurse çürüyeceğune inanulur. Ayrıca yaralar da iyileşmezmuş,

-3) Yılbaşı olarak hangi ay ve gün kabul edilmektedir? Yılbaşı için kutlama yapılıyor
? Yapılıyorsa nasıl?
Mart idu. Bir şey yapmazdug. Şimdikiler aralıkta yapiler.O gece çörek hamurunun
une boncuk ya da demir para kollar. Yerken kimun ağzuna celurse o sene boyunca

26-4) Bir günün çeşitli bölümleri nasıl adlandırılmaktadır?
Seher(tan), öğle, ikindu, yatsu ve gece.

26-5) Kişilerin doğum tarihi nerelere ve nasıl yapılmaktadır?
Muhtarluklarda bulunan kütük defterlerune kayut edilur.
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Akrabalar arası evlenme görülmekte midir? Akraba evlilikleri arasında olumlu
· olumsuz inanışlar nelerdir?
a kızu, dayı kızu, amcaoğlu, dayıoğlu alanlar vardu. Çocukları sakat doğdukca
an vaz geçildu. Mallar yabancıya gitmesun diye evlenilerdu.

) Eşleri ölen çocuklu dullar için ne gibi gelenekler işlenmektedir?
t müddeti dolduktan sonra isterse kadun başka biriyle evlenirdu.

8) Evlatlık alınmakta mıdır? Evlatlıklar öz çocukların haklarına sahip midir?
elde çocuğu olmayanlar alırdu.

9) Köydeki anlaşmazlıklar mahkemeye gidilmeden nasıl çözümlenmektedir?
iyar heyeti tarafundan çözülürdü. Çözemezseler mahkemeye gidilirdu.

;. 1 O) Tarlaya, bahçeye verilen zararlar nasıl karşılanmkatadır?
erilen zararlar mal veya para olarak tazmin edilirdu.

1) Kız kaçırma olayları nasıl çözümlenmektedir?
ız kaçırma olayı ihdiyar heyeti iki tarafın aile büyükleru bir araya gelerek çözer.

Halk Hukukuyla İlgili Sorular:

27-1) Kimler arasında evlenme yasağı bulunmaktadır?

Bu yasağın dini temelleri

nelerdir?
Kardeşler arası, çok yakın akrabalar arası evlilik olmaz. İnsanlık açısından da dinimiz
açısından da bu böyledur.

27-2) Tek eşle veya çok eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
Tek eşle evlenme vardır.
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) Akrabalar arası evlenme görülmekte midir? Akraba evlilikleri hakkında olumlu

a kızı, dayı kızı, amca oğlu, dayı oğlu arasında evlilik yapanlar vardu. Eyi
lmazdu çünkü sakat çocuk doğururlardu.

) Eşleri ölen çocuklu dullar için ne gibi gelenekler işlenmektedir?
ri ölen dullar iddet müddeti dolduktan sonra başka biriyle evlenirdu.

5) Evlatlık alınmakta mıdır? Evlatlıklar öz çocukların öz haklarına sahip midir?
elde çocukları olmayanlar alırdu. Çocukları olmayanlar da evlatluk alırdu bütün
ası ailenin ona kalur. Başka çocukları da olup da evlatlık alanların artuk vicdanına
mış bişeydur.

-6) Köydeki anlaşmazlıklar mahkemeye gidilmeden nasıl çözümlenmektedir?
tarafından

anlaşmazlıklar

gidetilirdu.

Giderilemezsa

mahkemeye

7- 7) Sınır tecavüzü olayları nasıl çözümlenmektedir?
tiyar heyeti polisi çağırır ve olayı temize çıkarurdular.

Yine anlaşmazsalar

tabu

ayresinden memur gelir ölçerdi de sorun çözülirdi.

7-8) Tarlaya, bahçeye verilen zararlar nasıl karşılanmkatadır?
Zararı yapan kişiye köyün muhtarı ve destebanı para cezası keserdi.

28-) Halk Botaniğiyle İlgili Sorular:

28-1) Otların çeşitleri nelerdir?
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kızıl ot, efelek, dereotu, labada.

) Çiçeklerin çeşitleri nelerdir?
menekşe, lale, nergis, gelincik.

Sebzelerin çeşitleri nelerdir?
ak, fasulye, patlıcan, biber, patates, soğan.

4) Meyvelerin çeşitleri nelerdir?
a, armut, yaban armudu, erik, üzüm, yenidünya.

-5) Meyvelerin kerestelerinden nasıl yararlanılmaktadır?
dık, masa, sandalye ve ev eşyalerı yapılırdı.

8-6) Ormanların korunması konusunda halkın düşünceleri nelerdir?
sgiden hiç korumazdular. Ağaçları keser kömür, odun yapardular. Şimdi insanlar
ok biliçlendi de ormanlaru korurlar.

8-7) En makbul orman ağacından, en makbul olmayanına kadar orman
asıl sınıflandırıyor?
Meşe, gürgen, çam, selvi, makbul orman ağaçlarıdır. Diken ve çalı türü olan
makbul olmayanlardur.

29-) Halk Zoolojisiyle İlgili Sorular:

29-1) Yörede hangi hayvan türleri yetiştirilmektedir?
İnek, keçi, tavuk, köpek, koyun yetişdiriyok.
29-2) Yöredeki yabani hayvanlara ne gibi adlar verilmektedir?
Yaban tavşanı, keklik, karga, güvercin.
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3) Evcil hayvanlar nasıl çovaltılmaktadır?
ftleşme yoluyla ve kuluçkaya oturtularak.

-4) Böceklerin, kuşların tabiatta ne gibi görevler yaptıklarına inanılmaktadır?
lar da Allah tarafından yaratılmuş canlılardur. Doğada yaşam mücadelesu verirler.

-5) Hayvanların öldürülmerleri, öldürülmemeleri hakkındaki halk inanışları nelerdir?
· çbir canlunun öldürülmesini isdemeyuk ama bazı zararlu hayvanlaru öldürürüg.

-6) Sularda yaşayan hayvanlar hakkında neler bilinmektedir?
da yaşayan birçok canlu yenmektedir. İnsanlar için çok vitaminli ve büyük bir besin

Halk Sanatları ve Zanaatlarıyla İlgili Sorular:

30-1) Yörede kadınların uğraştıkları el sanatları nelerdir?
Örgü, dantel, oya, yer paspası (kapı paspası) yaparlar. Örgü:

30-2-a) Bu sanat, kimden, ne zaman, nasıl öğrenilir?
Aile büyüklerinden, işten fırsat bulunca öğreniruk.

b-) Hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
Yün, şiş, ip, mil satun alirduk. Bazen da eşki kazaklar sökülür ve bunlardan çıkan yünle
farklı şeyler (çorap, atgu) yapılur.

c-) Hangi eşyalar üretilmektedir?
Kazak, çorap, eldiven, atkı, şapka yaparlardı.

ç) Eşyaların motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden mi hareket ediliyor?
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ilenler ezbere yapar. Bilmeyenlere de öğretur. Bazularu da kendi çabasuyla motiflere
akarak yapar.

d-) El sanatları bir ek gelir sağlıyor mu?
Bizde satma falan yokdu. Herkes kendi ihdiyacınu yapardu.

a-) Bu sanat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
Analarımuz işlerden vakit bulduğunda önce bize zincir çekmesinu öğretur. Sonra bu
zincirleru birleşdirerek motifler yaptuk.

b-) Hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
Tığ ve dantel ipi kulanıyorduk. Bunlaru Girne'den aliyidik.

-) Hangi eşyaler üretilmektedir?
elevizyon, dolap örtüsü, vitrin seti yapılırdu.

Eşyaların biçimleri, motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden

mi

areket ediliyor?
Genelde ezbere yapılur. Unutursak bir önceki yapdığımıza bakaruk.

a-) Bu sanat kimden, ne zaman nasıl öğrenilmiştir?
Yaşlı ninelerden boş zamanlarda öğreniruk. Öncelikle kenarlarını yapmasını öğreniruk.
Kenarlar ya boncuk ya da dantel olur.

b-) Hangi malzeme kullanılmaktadır?
Tığ, ince dantel ipi, küçük boncuk, iğne kullanılmaktadır.

c-) Malzemeyi Girne'ye ya da Türkiye'ye gidenlere sipariş ederduk.
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Hangi eşyalar üretilmektedir?
örtüsü yaparuk.

Eşyaların biçimleri, motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden

mi

ket ediliyor?

,p öncekine bakaruk ve eklemeler yaparak yenisinu oluştururuk.
r paspası (Kapı paspası):

Bu sanat, kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
yük ninelermizden boş vakitlerde öğrenirik.

hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
ün ip, tığ kullanılmaktadır.

-) Hangi eşyalar üretilmektedir?
er papası yapılırdu.

-) Eşyaların biçimleri, motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden mi
apılıyor?
Ezbere yapıyorduk.

30-3) Erkeklerin uğraştıkları sanatlar ve zanaatlar hangileridir?
Sepet yaparlardu.

30-4-a) Her zanaat kimden nasıl öğrenilmiştir?
Ustalardan çıraklık usulüyle öğrenilur.

b-) Çıraklıktan kalfalığa, ustalığa geçiş var mı? Kalfa ve usta olurken ne gibi törenler
yapılmaktadır?
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dur. Küçük bir tören yapılur ve kalfa ve usta olanun beline guşak bağlanur.

Zanaatın piri hakkında neler bilinmektedir?
aatın piri Davut Aleyhiselam'dır.

Zanaat için hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu 'malzeme nasıl temin edilmektedir?
ser, çekiç, törpü, keski kullanılur. Bunları Gime'den alıruk .

.)· Hangi eşyalar üretilmektedir?
pet sandık yapulmaktadır.

) Üretilen eşyalar nerelerde kullanılmaktadır? Satılanlar nerelerde satılmaktadır?
çede sebze toplarken sepet kulaniyirik.

Sandıkların içine de iç eşyası koyaruk.

atacaklarmuzu da pazarda sataruz.

1-) İnanışlarla İlgili Sorular:

1-1) Adakla, dilekle ilgili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nerelerdir? İnsanlar tekkeye
giderlerdu. Abdest alıp namaz kılarlarmuş. Dilekleru ne ise onu dilerlermuş.

31-2) Ağaçla ilgili inanışlar nelerdir?
Sebebi olmayan bir ağaca çember, naylon parçası gibi şeylerun bağlanmasu insanlarun
umutlarunun avuntularunun gerçekleşme arzusu vardur.
31-3) Ahiretle ilgili inanışlar nelerdir?
Bir gün doğup öleceğimize inanıyog. Cennetle cehenneme inanıyog. Allah'a inanıyog.

31-4) Ahlakla ilgili inanışlar nelerdir?
Namuslu, dürüst, temiz, terbiyeli, nerde nasul davranmasunu

bilen insanlara ahlaklı

deruz.
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Allah'la ilgili inanışlar nelerdir?
cın bir olduğuna, Allah'ın varlığına inanıyog.

Alınyazısı, kaderle ilgili inanışlar nelerdir?
azumuza inanurug. Başımıza bir şey gelduğunde kaderumuz böyleymiş diyog.
de evleneceğumuz kişinun alınyazımız olduğuna inanıyog.

Ana ve baba ile ilgili inanışlar nelerdir?
a karşu saygılı olup, sözlerunden çıkmamalıyız. Anne ve babamuzun üzerimizde
akkı vardur.

) Atalara bağlılık ve saygıyla ilgili inanışlar nelerdir?
ımıza bağlıyıg. Onlaru sevip, sayıyog. Saygısızlık yapanı uyarıyog.

1 O) Ayla ilgili inanışlar nelerdir?
ı gördüğün zaman aya doğru elini uzatırsan hemen elinu ısırmalısun çünkü ay
samın elini çürütürmüş derler.

1-11) Şifalı sularla ilgili inanışlar nelerdir?

ifalı suların insan sağluğuna iyi geldiğune inanılır. Romatizması olanlar vucudunda
ireçlenme olanlara bu sular iyi gelirmuş.
1-12) Ayna ile ilgili inanışlar nelerdir?
Aynanun insanu güzel gösderdiğune ya da çirkin gösterdiğune inanılur. Bazen de
kendinu yalnız hissedenler aynayı arakaraş olarak görür ve aynaya konuşurlar.

31-13) Balıkla ilgili inanışlar nelerdir?
Baluğun insan sağlığuna iyi geldiğune inanlıur. Rüya da ya da falınızda haluk çıkarsa
kısmetinuz açılacak demekdur.
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14) Baştan çevirip sadaka vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
an başı gözü sadakasu için başından para çevirup fakir fukaraya

"-15) Bayramlaşmalarla ilgili inanışlar nelerdir?
nimizde gerekli olduğu için yapılur. Müslüman olan herkes

.. 16) Bedduayla, ilenmekle ilgili inanışlar nelerdir?
ddua etmek iyi bir şey değildur. Eğer haksız yere beddua

1-17) Bereketle, bollukla ilgili inanışlar nelerdir?
san iyi olduğu zaman, çok çalışup tembellik edmeduğ
.ötülük etmediği zaman bereketli ve bolluk içinde yaşam

1-18) Bitkilerle, çiçeklerle ilgili inanışlar nelerdir?
itkiler ve çiçekler doğayı, evimizi, dağı, ovayı

efis kokular saçan canlılardur diye inanıruk.

31-19) Böceklerle ilgili inanışlar nelerdir?
Böceklere pek iyi gözler bakulmaz. İnsana ve
olarak görülürler.

31-20) Buğdayla ilgili inanışlar nelerdir?
Buğday çok önemli bir besin maddesidur
yapıl ur.

31-21) Buh urla, günlükle ilgili inanışlar
Günlük tutulursa,

yaşadığımuz

günleri

günlüğe bakarak yapabiliruz. Buhuru

22) Büyü, tılsım, büyücülükle ilgili inanışlar nelerdir?

diğunden ayrulanlar büyücülere gidup büyü yapdirur. Amaçları sevdiklerune
şmaktur. Bazılaru sabuna büyü yapdirur ve denize atar. Kimin aduna yapdırmuşsa
un erirken o insan da sabun gibi erir gider.

Camiler, mescitlerle ilgili inanışlar nelerdir?
de namaz kılınur. Ama camide namaz kılmak daha sebaptur. Burada mescit yoktur.

'1-24) Cennet ve cehennemle işlgili inanışlar nelerdir?

ilerin cennete köyülerun da cehenneme gideceğune inanıruk. Cehenneme gidenler
şlerde yanacak. Cennete gidenler de yeşil bahçelere gireceğune inanılur.

1-25) Cinlerle ilgili inanışlar nelerdir?

inlerun olduğuna, insanu cin çarptığuna sonra bunu bozmak için hocaya
azdırılduğuna inanılurdu. Gelede çok zayıf olan ve her sıkıntıyı içine atanlara
ok gelduğune inanılur.

31-26) Çile ile ilgili inanışlar nelerdir?

iru çok dertli olduğunda, çok ağladığunda "çilesi böyleymuş" diyog.

1-27) Çalgılarla ve çalgı çalmakla ilgili inanışlar nelerdir?

İnsanları eğlendirmek için çalunur.
31-28) Hac'la ilgili inanışlar nelerdir?
Müslümanlıkta bir sefer hacca gidebilmek şartmuş. Gidersen sebap olur.

31-29) Helal-haramla ilgili inanışlar nelerdir?
İnsanın kendu çalışarak kazanduğu her şey helaldur. Birinun hakkını
haksuz yerden gazanç sağlamak haramdur.

31-30) Horozun ötüşüyle ilgili inanışlar nelerdir?

oz akşam öterse uğursuzluk

olur ve "Hayrolsun

inşallah" derler. Akşam öten

zun boynunu kesmek gerekur. Sabah öten horoz iyi tutulur. Esgiden saat yokdu ve
lar horozun sesine göre iş yapardu.

31) İbadetle ilgili inanışlar nelerdir?
Müslümanun Allah'a inanması ve ibadet etmesu şartur.

2) İçkilerle, şerbetle ilgili inanışlar nelerdir?
· dinimuzde haramdur. Şerbeti iyi tutarlar.

33) Irz, namus şerefle ilgili inanışlar nelerdir?
an namusu, şerefi için aşar. Öteki dünyaya da insan namusuyla şerefuyle gitmek

-34) Kıbleyle ilgili inanışlar nelerdir?
amazunu kılarsun, Allh'ın yoluna doğru dönersun. Kıbleye yanlış bir şekilde dönük
ak namaz kılarsan o namaz yanluş olur. Namaz vaktine kadar duyarsan yanlış
lduğunu baştan kılarsun. Ama uzakta olursan kıbleye yanlış olarak namaz kılduysan o

l-35) Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanışlar nelerdir?
ıır'an okumak sebapmuş. Ölülere de Kur'an okumak çok sebapdur derler.

31-36) Meleklerle ilgili inanışlar nelerdir?
İylik melekleru insanın sağ tarafuna oturur ve bizi korurmuş. İnsanun sol
şeytan oturur yanlış yola gidmesune sebep olurmuş.

31-3 7) Mevlitlerle ilgili inanışlar nelerdir?
Ramazan ayunda ölülerinuz için mevlit okutmak daha sebapmuş.

31-38) Mezar taşları üzerindeki yazılarla ilgili inanışlar nelerdir?

en kişinin mezarını kaybetmemek için yazılın .

. . 39) Mucizelerle ilgili inanışlar nelerdir?
acağı aklımızun ucundan geçmeyen bir olay olduğunda buna mucize deruz .

.;.40) Muskalarla ilgili inanışlar nelerdir?
skayı hocalara yazdırmak iyi gelirdu. Eskiden çocuklar uykularında

korkar ve

anarak sıçrarlarmuş. O zaman hocaya muska yazdırulur ve çocuğun iç gömleğine
ılırdı. Hasta olunca da iyi olsun, iyileşsun diye de hocaya muska yazdırılurdu.

-41) Nazarla ilgili inanışlar ve nazarı önleme gelenekleri nelerdir?
sana nazar değdiğine inanılur. Nazar duaları vardır. Bu duaları okursun, çocuklara
azar taşı dakarsun da nazardan korunursun.

1-42) Nimet, rızkla ilgili inanışlar nelerdir?
llaha nimetimizi ve herkesin rızkını versin diye devamlu dua ediliur. Bir de ne kadar
ocuk edersen et Allah rızkını yollar derler.

31-43) Nurla, ışıkla ilgili inanışlar nelerdir?
Yaşarken hayır yapmuş insanlara öldükten sonra mezaruna nur inermiş.
yapmış olduğu iyliklere karşu bağışlamuş demekmiş ki mezara nur yağdu derler.

31-44) Örtünıney le ilgili inanışlar nelerdir?
Açık gezmeyi günah dutarlar. Başkalaru tenini görürse günah sayulur. Kapalu ge
daha sebapmış derler.

31-45) Peygamberlerle ilgili inanışlar nelerdir?
Peygamberler cenabı Allah'ın elçisidurler. İnsanlara Allah'ın buyurduklarunu ile

31-46) Renklerle ilgili inanışlar nelerdir?
Genelde siyah rengi iyi tutmazlar diğer renkler iyidir.

7) Sakatlarla ilgili inanışlar nelerdir?
'ın işidir diye biliruk. Akraba evliliklerunden da olur.

8) Sünnetle ilgili inanışlar nelerdir?
lümanlukta

her erkek

çocuk

sünnet

olmasu

gerekur.

Sağlık

yönünden

de

9) Şeytanla ilgili inanışlar nelerdir?
an Allah'a karşı olan kötü bir melektir. İnsanları kötü yola gitmeleru için çalışur.

O) Talih ve kısmetle ilgili inanışlar nelerdir?
ih ve kısmeti insana Allah tarafından verildiğine inanılur. İşi iyi giden biri talihim
iymuş der. Kötü gidersa talihsiz insanmuşum der.

-51) Tütünle, içki içmekle ilgili inanışlar nelerdir?
inimuzde günahtır. İnsan sağluğuna da zararlıdur.

-52) Tuzla ilgili inanışlar nelerdir?
uz yemeklermuze tat vermesu için kullanıruz.

31-53) Uğurluluk, uğursuzlukla ilgili inanışlar nelerdir?
İnsanın işi eyi gidersa uğurlu, gidmezsa uğursuzum diyorlar.

31-54) Yağmur duasıyla ilgili inanışlar nelerdir?
Yağmur yağamayunca köylüler toplanur ve köyün imamınu da alarak ovaya çıkarlar ve
yağmur duası yaparlar.

KOZANKÖY (LARNAKABİTUS)

463 (2006 Nüfus sayımı -Girne Seçim Merkezi)

Gime ilçesine bağlı olan bu köyün nüfusu dört yüz altmış üç olup seçmen sayısı
'1.ç yüz kırk sekizdir. Çamlıbel'e yaklaşık uzaklığı üç kilometredir. Burada yaşayanlar
üneydeki Tera Köyü'nden geldiler. Köye anayoldan içeriye yaklaşık üç dört kilometre
olan köyün yolları dardır ve evler de uçurumların

üzerindedir. Köyün havası gerçekten insanın başını döndürecek kadar etkilidir.
öylülerin yüzde doksanı Rumca'yı da ana dilleri gibi bilmektedir. Çünkü güneyde
Rumlarla yakın yaşıyorlardı. Köylü geçimini hayvancılıkla, ticaretle (Dağdaki bitkileri
toplayıp (mantar, kuşkonmaz, gapar, hosdes, kazayağı) ve memurluk yapar
kazanmaktadır. Çocuklar ilköğretimlerini Çamlıbel'de sürdürmektedir. Orta ve 1i
öğretimlerini Lefkoşa da ki okullarda sürdürmektedir.
Köyde iki kilise bulunmaktadır. Köyün içindekini Türkler cami olarak .l.\..urn:u.1111.:ıAuı.uı

ERYEM TAŞARGÖL

erleme Tarihi: 03- 04- 2007

Meryem Teyze'nin iki çocuğu vardır. Oğlu avukat Emin Taşargöl, kızı Tahire
İsfendiyaroğlu'dur. Kızının eşi yedi yıllık evli iken vefat eder ve Meryem teyze kızıyla
C

torunlarını büyütür. Onları iş güç sahibi edip, evlendirirler. Her hafta sonu Meryem
Teyze'yi oğlu ziyaret eder. Meryem Teyze orta boylu, beyaz tenli, beyaz saçlı, mavi
gözlü, zayıf, hafifi kamburu atılmış, titiz bir kişidir. Soruiarımıza yarı Türkçe yarı
Rumca cevap verirken şaka yapmayı da ihmal etmedi. Çok açık sözlü ve çalışkan bir
kadındır. Bu yaşına rağmen hiç yerinde oturamayan Meryem Teyze devamlı kendine
uğraşacak işler bulur.
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Adlar, lakaplar:

)Yeni doğan bebeklere hangi adlar veriliyor? Veriliş sebepleri?
ire: Gaynanamın adıdır. Gocam hem anasının hem babasının adını goydu.
in: Gaynatamın adıdır.
af: Benim gendi babamın adıdır.

2) Ad bebeğe verilirken ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
ügdara adını yazdırıllardı. Başga bi şey yapmazlardı.

3) Yörede yaşayan kişilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
angaro: Dünürüıne dellerdi. Çok zengindi. İri yapılı ve tez sinirlenereg bağırdığı için
lakabı goydular genne.
agri: Köyümüzdeki Aziz'e bu lakabı söylellerdi. Çünkü adamın boyu çok uzundu.
ıımcada da uzuna magri dellerdi.

Göşmen: Çok ev değişdiren biri olduğu için ona göşmen lakabını godular.
Gurbet: Her gördüğünden bi şey isder diye ona bu lakabı godular.

1-4) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
Halayık: Gara tüylü olduğu için inek ona halayıg derdig.
Muza: Keçiye dellerdi. Muza rengliydi. Yani kül rengindeydi da ondan.
Gutsulla: Tekkenin boynuzu gırığ ıdı diye ona öyle derdig.

1-5) Köy, ilçe, şehir, dağ, ova, ırmak, göl, v.b. yerlere verilen adlar nelerdir?
Cilamız: Tarla adıydı. Geniş ve düzdü diye o tarlaya öyle dellerdi.
Ambelya: Bağ tarlasına dellerdi. Uzun, uzun giddiği için tarla ona böyle dellerdi.
Şerissa: Tarlalar ağaç dolu olan bir bölgeydi diye araya bu ismi söylellerdi.
Gambo: Düzlüg tarlalara verilen ad ıdı.
Zaimi: Tarlayı satın aldığımız adamın adı öyleydi diye tarlaya o adı goydug.
Rusolar: Harnıp ağacıyla dolu bir tarlaydı. Çok böyük ve verimliydi diye ona
tarlası dellerdi. Bölgenin adı da Rusolar' dı.

İşyeri, konut, apartmanlara nasıl ad verilmektedir?
Dayı 'nm Gavesi: Sahibinin adıydı.
et: Koparatif idi. Mehmet Bey işledirdi.

Dualar, Beddualar:

) Halk iyi dileklerini belirten hangi sözleri kullanıyor?
ır duam beraber olsun (Dinefçimmu nais) dellerdi.

) Dualar, dilekler hangi olaylardan sonra söyleniyor?
ri eylig edinca bize, yardım edersa bize ona dua ederig.

3) Beddua olarak hangi sözleri kullanıyorlar?
llah'dan bulasın (Dingadaramu naşis), Allah cezanı versin, nalet olsun yüzüne.

:..4) Hangi olaylardan sonra beddua ediliyor?
sana biri fenalıg bi şey yaparsa ona beddua edeller.

2-5) Dua ve beddualar, çocuk ve yaşlılara, kadın ve erkeklere, evli ve bekarlara, bitki
ve hayvanlara göre farklı oluyor mu? Oluyorsa nasıl?
Hepsine aynı söylerig.

3-) Yeminler:

3-1) Hangi olaylardan sonra ne gibi yeminler edilmektedir?
Sorguya çekersan birini da inanasın gene diye yemin eder Allalı'Jn adını alır ugL.ıı.11i

3-2) En kuvvetli ve zayıf yeminler hangileridir?
Yemin yemindir Allahın adını aldın ağzına biter. Allah yaksın be11i, vallahi

uuıa.ı.J.L .•

3) Yemin edilen söz tutulmazsa ne yapılır?
min eden gişi başından üç defa para çevirir da fakir fukaraya verir.

-1) Selam sözleri nelerdir?
erhaba, nasılsın ( bosise)

2) Bu sözler ne zaman ve kimlere söylenir?
ark etmez kim olursa olsun selam veririg. Sabahları günaydın, öğleden
" ıaydın, öğlen hoş vakit derig.

-3) Kadınlar kendi aralarında ve erkeklerle nasıl selamlaşır?
Napan gomşu, gomşu gel, gocasının adına u harfini ekleyereg da seslenirig.
Asafu". Gadınlar erkeğe selam vermezd,. Örtülüydüler, golaydı da selam

4-4) Erkekler kendi aralarında ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?
Erkek erkeğe merhaba derdi. Gadınları görünca başlarını çevirillerdi.
vereceğdiler.

5-) Çağırmalar:

5-1) İnsanlar hangi söz ve hariketlerle çağırılı yor?
Eğer uzagdaysa ıslığla çağırıllardı. Eğer yakındaysa da gonuşmadan
isder, Eliyla işaret edereg gelmesini isderdi.

Eşler birbirlerine,

çocuklar anne ve babalarına,

ebeveynler çocuklarına hangi

erle hitap ediyor?
gocaya sesleneceğsa

en böyüg çocuğunun adını derdi da çağırırdı. Adam da

dı ki gendine çağırır. Gocası da garıya öyle çağırırdı. Daha sonra be efendi gel gibi
leyereg çağırmaya başladılar. Şimdig ise adını söyleyereg çağırılar. Bazı gadınlar
alarma herif diye çağırırdı.

) Satıcı sözleri:

satıcılar ve pazaryeri

satıcıları mallarını satabilmek için hangi sözleri

erzevatcı geldi taze taze hepsi buraşda diye bağırıllardı.

-2) Dükkanlara hangi sözler asılmaktadır?
irket olmayan veresiye olmaz diye yazallardı.

7-) Okşamalıklar:

7-1) İnsanlar çocuk severken hangi sözleri kulanırlar?
Domorommu (çocuğumu) deyereg sevellerdi. Yavrum, tosunum, topağını gibi sözlerle
sevellerdi.

8-) Övme ve yermeler:

8-1) İnsanlar birbirlerini hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
Doğru dürüst tamam insandır bu deller. Vallahi efendi adamdır nemelazım deller. Eğer
fena biri olduğunu söyleyeceğsa " Yalançı, nusubetin biridir bu adam" deller.
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2) İnsanlar hayvanları hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
la süren ineklere maşallah "Eyi guvvetli, inegdir" dellerdi. Keçiler goyunlar için
aşallah bereketli hayvandır. Sütü bol hayvandır dellerdi. Eğer biri öbirinin hayvanını
tüleyceğsa bu hayvanda hayır yok uyuza benzer, bundan hayır gelmez deyereg
tülerdi. Eğer biri yüg daşımag için eşek alacağsa da fiyatını düşürmeg isder "Bu eşeg
ysuzdur yerinde bile durmaz, çok tepinir bu hayvan" deyereg kötüllerdi.

-3) İnsanlar bitkileri hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
Aman da ne güzel arpa oldu insan gadar boylandı, başagları da togdur" dellerdi.
Maşallah vigocuğa hep gozaglandı eyi <lane vereceg" dellerdi.

-) Argo sözler:

9-1) Kötü insanlar, hayvanlar, bitkiler için hangi sözler söylenmektedir?
nsanlar için soysuz, migrop, hayırsız deller. Hayvanlar için piç, uyuz guduz, bitkiler
için bu da gazıglandı artıg hayır edmez, yaramaz galiba yabanıdır dellerdi.

9-2) Hangi tür olaylarden sonra hangi küfürler edilmektedir?
Sinir olunca sövellerdi. Hayvanlara sinirleninca veya eşegden düşenler söylellerdi.

10-) Atasözleri ve deyimler:

10-1) Atasözleri ve deyimler konuşma sırasında hangi durumlarda kullanılıyor?
Gonuşma sırasında son noktayı goymak için söylerig.

10-2) Atasözleri nelerdir?
Üzüm üzüme baka baka gararır. Sakla samanı gelir zamanı. Ne ekersan onu biçen.
Besle gargayı oysun gözünü.
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11-) Bilmeceler:

11-1) Ne zaman, nerelerde, kimler tarafından sorulup cevaplandırılmıştır?
Gece esgiden ocağın başına toplanır böyüglerimiz bize sorar biz da bilrsag cevaplardıg.

11-2) Hangi bilmeceler sorulmaktadır?
Güçücük fıcıcık içi dolu turşucuk. Ekşi.
Dağdan gelir sekereg guru üzüm dökereg. Keçi.
Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Nar.
Dağdan gelir hızıla, yedmiş iki yıldırımla. Şimşek.

11-3) Bilmeceler nasıl öğrenilmektedir? Bilmece yaratanlar var mı?
Arkadaşlarımız arasından, böyüglermizden, yaşlılardan öğrenirdig. Öyle gendi bilmece
yaratan yoğudu.

11-4) Bilmeceyi

doğru cevaplandıranlara

mükafat,

yanlış cevaplandıranlara

ceza

veriliyor mu?
Gendi aramızda yarışırdıg. Ödül ya da ceza yoğudu.

11-5) Bilmece sorma eğlence olarak mı kabul edilmektedir?
Evet.

12-) Masallar:

12-1) Yörede anlatılan masallar hangileridir?
Pasdelliciyi anladılardı bize.
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) Masallar yörede kimlerden nasıl öğrenilmektedir?
im köyde kör Zihni diye bir adam vardı hep o annadırdı.

3) Kimler daha çok masal anlatmaktadır?
lılar nenelerimiz dedelerimiz annadırdı.

4) Masal kimlere, ne zaman, nerelerde anlatılmaktadır?
geceleri ocağın başına toplanınca çocuglara höyükler annadırdı.

.• 5) Masal anlatanlara, para ve armağan veriliyor mu?
giden çok fakirlig vardı, vakid geçirmeg için annadırdıg.

-6) Devamı sonraki günlerde anlatılan uzun masallar var mı?
azen uydurullardı. Sırf çocuglar ertesi günü heycanla beklesin diye.

13-1) Yörede dünyanın yaratılışı; insanların, hayvanların, bitkilerin, varoluşlarıyla ilgili
hangi efsaneler anlatılmaktadır?
Girit Köyü'nden gelen Hiryasdiler (Rumlar) bize annadırdı. Güya demirler l.u,;aı.,;ı:ı.g,

demirler gonuşacag ve ta öbür köyden duyacan dellerdi. Canlılar ölülere kısgı;ınaçag.
Gadınlar çıplanacag, ölüler canlanacag da o gadar güçük olacaglar ki

µa~ıı\i'1.I.µ

çengelila yetişeceklermiş. Bunun dünyanın yeniden varoluşu diye aıuıauu
dünya batacag sonra bütün canlılar tekrar dünya da bir araya
söylellerdi.
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1) Yörede Nasrettin Hoca ile ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
gün Nasreddin Hoca eşeğe ters binmiş giderdi. Onu görenler
"~de eşeğe ters bineler demişler gene. Hoca da arkamı göreyim diye ters bindi
en ön tarafı eşeg görür demiş gendilerine.
sreddin Hoca esgi urubalarınan gidmiş düğüne. Onu içeri almamışlar. Hoca eve
nmüş ve yengi uruba geymiş, üsdüne da kürk ceketini almış. Geri gidmiş dü."'
.u eyi geyimli görünca hemen içeri almışlar ve en eyi yere oturtmuşlar .
.ca yemeğin içine kürkün golunu gomuş da ye kürküm ye demiş.

-2) Fıkralar, nerede, ne zaman, kimlerden öğrenilmiştir?
kraları yaşlılar esgiden çok bilillerdi. Geceleri colug çocug

adıllardı bize.

4-3) Fıkraların güldürmesi, eğlendirmesi yanında, başka

Fıkralar, en sonunda doğru yolu gösderirdi çocuglara,

15-) Maniler:

15-1) Maniler ne zaman, nerede, kimler tarafından, hangi
Böyüglerimiz beşig sallarken çocug uyusun diye
söylellerdi. Bir da eğlencelerde söylenirdi.

15-2) Türkü şeklinde mi söyleniyor, şiir okur gibi mi o
Genelde şiir gibi okurdular.

Lvı;ıçı.ı.11111,;<1

) Yörede hangi maniler söylenmektedir?
.yu duyayım da tanıyayım.
de ayna bile olsa goyverecem da goşdurayım.

a goydum ayag
dum oğlum geliyor

) Halk Oyunlarıyla İlgili Sorular:

-1) Oynanan oyunların adları nelerdir?
~ybek, sirto oyunlarını çok oynallardı.

-2) Halk oyunu oynamak karşılığında yörede hangi terim K.uııı:uııııı
üzel oynayanlara "dögdürür" dellerdi.

6-3) Başka yörede veya göç yoluyla getirilen oyunlar;
efa oynanamış ve öğretilmiştir?
Esas sirtoyu Rumlar oynardı da biz onnardan görereg

16-4) Halk oyunları nasıl öğrenilmektedir?
Okulda öğretmenler

öğredirdi

çocuglara.

Ya

görereg

öğrenillerdi.

16-5) Oyunlara hangi çalgılar eşlig etmetedir?
Keman, darbuga.
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) Oyunlar kadın erkek birlikte mi oynanmaktadır? Cinsiyet ayrımına göre eyrı ayrı
anan oyunlar hangileridir?
aber da ayrı da oynallardı. Nişan oyununu gadınlar, sarhoşu da erkekler oynardı,

8) Oyuncuların birbirlerine tutunmaları gerekiyorsa ellerin, kolların durumu nasıl
aktadır?
Harını düz uzadılar da sonra birbirlerine dolallar.

6) Çalgıcılar,

araştırma yapılan yerin yerlisi mi, yoksa başka bir yöreden mi

en köydeki çalgıcıları dutallardı. Bazen da Rum çalgıcı çağırılardı da onnar çalar
ylerdi.

6-7) Kadın toplantılarında çalgı, müzik ihtiyacı nasıl karşılanıyor?
sgiden gadınların eğlenceleri gece ocag başında toplanmaydı. Çalgı malgı yoğudu.

6-8) Çalgısız türkü eşliğinde oynanan halk oyunlarında

türküyü oynayanlar

da

söylüyor mu, yoksa seyredenler mi söylüyor?
em oynayanlar hem da seyredenler söylerdi.

16-9) Söylenen türküyle oyunun konusu ve figürleri arasında bir ilişki var mı?
Tabi vardı. Türkünün söylediği olayı oyununan anladmaya çalışıllardı.

16-1 O) Oyunlar sırasında mendil, kaşık, bıçak, kılıç gibi eşyalar kullanılmakta mıdır?
Halay çekerkene halayın başında bulunan gişi mendili sallardı. Gaşıg oyununda ise iki
gaşığı ters dutarag çalalardı ve oynallardı. Her oyanyanın elinde gaşıg varıdı ve çalardı.

16-11) Yörede oyunları belli kişiler mi oynamaktadır, yoksa yediden yetmişe herkes
oyunlara katılmakta mıdır?
Bir oyun gurubunda belli gişiler oyna+dı. Ama normal gurub oynamaya çıgmadığında
herkes bildiği gibi oynardı.
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2) Oyun sırasında oyuncular neler bağırmaktadır?

13) Oyunlar oynanırken özel kıyafet giyilmekte midir? Giyiliyorsa nasıl kıyafet
ilmektedir? Oyuncuların hepsinin üzerindeki kıyafet birbirine benzemekte midir?
ınların özel takıları, baş süslemeleri var mıdır?
ibisalar aynı urubaları geyeller. Gadınlar basmalı entari altına paçaları işlemeli
.tolon, en üsden dabelden bağlı önlük geyeller. Başlarına çember, boyunlarına da lira
allar. Erkekler da siyah şalvar, beyaz gömlek, siyah yelek ve siyah cizme geyer .

.:.14) Halk oyunları en çok nerelerde ve hangi olaylar sırasında oynanmaktadır?
ğünlerde, açılış törenlerinde, milli günlerin kutlamalarında oynallar.

7-) Halk Sporları İle İlgili Sorular:
7-1) Güreş nerelerde, ne zaman, kimler tarafından, hangi sebeple yapılmaktadır?
ahar gelinca otların üsdünde gençler köyde eğlence olsun diye yapallardı.

17-2) İyi bir güreşçinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğine inanılmaktadır?
izim köyde güreşçi olan babalar çocuglarına öğredillerdi.

17-3) Güreşi kimler idare etmektedir?
Esgi güreşçiler hakemlig ederdi.

17-4) Güreşte müzik kullanılmakta mıdır? Kullanılıyorsa hangi tür müzik
kullanılmaktadır?
Güreşin olacağı yerde davul zurna çalardı.

17-5) Av hangi zamanlarda, ne gibi amaçlarla yapılmaktadır?
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.ylarında av zamanı açılırdı. O zaman avcılar avlamaya giderdi. Hem avcılara spor
du hem eğlence hem da biraz yeyeceg et ihdiyaclarını garşılallardı.

6) Yörede ne tür av hayvanları avlanmaktadır?
şan, keklig, tıraş, yaban tavuğu, bıldırcın gibi hayvanları avlallardı.

7) Avcılıkta kullanılan araç ve gereçler nelerdir?
tüfeği, fışeng, gargılıg, bıçag gibi malzeme gullanıllardı.

-8) Avcıların çok yalan söylemesi konusunda halkın düşünceleri nelerdir?
pdıgları işi çok abardarag ve üsdüne egleyereg anadıllar. Gendileri c)a!.ıcıı:suı
birlerine övünsünler diye söyleller.

8-) Bayramlar, Törenler, Kutlamalarla İlgili Sorular:

-1) Dini bayramlar hangileridir?
amazan Bayramı ve Gurban Bayramı.

8-2) Bu bayramları hangi sebeplerle yapıldığına inanılmakta
Dinimiz öyle der. Gurban Bayramı: Peygamberimiz

hep

oğlancığım olsun onu gurban edecem" dedi. Çocug oldu.b
olarag keseceğdi geni. Çocuğu gurban edeceği sırada sü
kesmedi geni. Allah tarafından oracığa bir süslü koç g
yerine beni gurban kes" dedi. O zamandan oldu Gurban

18-3) Bayram namazıyla ilgili gelenekler, inanışlar
Esgiden herkes bayram namazına giderdi.
gılmaz.

222

-4) Bayramlaşma nasıl yapılmaktadır?
üçüg olanlar höyüklere gider elini öper bayramını gutlar.

-5) Bayramlaşmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
ayranı yemişi, gadayıf, el paklavası.

8-6) Bayram hediyesi kimlere, nasıl verilmektedir?
bayramlıg

para veririg. Hediye yılbaşında

alınır, bayramlarda

hediye

8-7) Kurban nasıl kesilir?
abalı namazını gılınca da camiden gelirdi o zaman gurbanı dua okuyarak keseller.

8-8) Kimler kurban kesebilir?
Durumu eyi olan ve inanan herkes kesebilir.

18-9) Kurban eti nasıl dağıtılır?
Yedi fakirin evine verilerdi. Gurban etinin üsdüne gara çoço gollardı da verillerdi.
Gurban etini alan gişiler Allah gabul edsin dellerdi.
18-10) Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşırlar?
Megdupla bayramlaşırdıg.

18-11) Milli bayramlar hangileridir?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocug Bayramı, 1
Ağustos Zafer Bayramı, 20 Temmuz Barış Harekatı.

18-12) Milli bayramlarda halkın kutlaması nasıl olmaktadır?
Giderig çocuglarmızı görürüg hani oynallar. Bir da Gime'ye giderig da ordaki yapılan
törenleri görürüg. Uçakları ve gemileri da görürüg.

18-13) Kandil kaç adettir? Adları, sebepleri nelerdir?
Regaip Gandili ve Miraç Gandili.
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) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
id okudulur, ölülerin canı için buhur yakılır.

5) Mübarek (kutsal) aylar hangileridir? Bu aylarda neler yapılır, neler
azan, Recep, Şaban ayları. Bunlara Üç Aylar deller. Ramazan gelmeden

da her pazartesi ve perşembe oruç dutarıg.

16) Ramazan ayıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ay oruç dutarıg. Son artıg bayram gelmeden fi.tire parası veririg. Fitin
day parasına deng olarag veririg.

-17) Ramazanda nelerin yapılması uygun bulunmaz?
iişmeyi, gumar oynamayı eyi dudmazlar.

-18) Ramazana özgü yiyecek ve içecekler nelerdir?
giden çok hamur işi yapallardı. Fırınları yakallar egmeg, zeytinli, ıı~ııııııı.ı
amazanda ilk gece ne yersan son gece da aynısını yeycen deller.
-19) Askere giden gençler nasıl uğurlanmaktadır?
sgere gidenleri ağlayarag yollardıg.

18-20) Askerden gelenler nasıl karşılanmaktadır?
Asgerden dönünca da sevinirdig.

18-21) Bir mesleğe girmeyle ilgili törenler nasıl yapılmaktadır?
İşe giren ilk mağaşıyla aylesine yeme işme yapardı.

19-) Dayanışma, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorular:

19-1) İmece niçin ve nasıl yapılır?

.ı.•.\,,\,,\,,µ

lalara bile yardıma gidellerdi. Herkesin işi erken bitsin diye yapallardı. Gadınlar
ram gelmeden birbirlerinin evlerine gider el magarınası yapallardı. Orag zamanı
di tarlasında işi biten öbürünün yardımına giderdi. Pamug toplamaya, sısam egmeye
köylüler birleşereg gidellerdi.

-2) İmecede neler yenilmektedir?
av, furunda badadez, gaynanmış badadez, tesdiynan su getirillerdi .
.ııtlaka olurdu yemeglerin yanında.

-3) İmecede eğlence yapılıyorsa nasıl eğlenilmektedir?

rak işini bitirinca bohera yapallardı. Yani davullar çalallardı. Tohum e

1

itinca gollifa yapallardı. Egdikleri tahumlar verimli olsun diye.

9-4) Zekat kimlere, nasıl verilmektedir?
ekatı fakirlere veririg.

19-5) Adaklar kimlere, nasıl verilmektedir? Neler adak olmaktadır?
Adağı fakirlere verillerdi. Yedi eve adak verilerdi adag gabul
adağınız bir hayvan kesib dağıtmagsa iki bayram arası kesmeycen

19-6) Sadaka taşlarıyla ilgili gelenekler nelerdir?
Bi şey olursa biri Allah bu gadarla def etsin deyip başından para
verir.

19-7) Komşuluk hakkı nedir? Komşuluk gelenekleri nelerdir?
Ne verirsan gomşuna onu görün garşında. Eyi davranırsan eyi,

19-18) Misafırlikle ilgili gelenekler nelerdir?
Misafiri eyi ağırlamag ev sahibinin görevidir. Gelen gişilere eıımızct.~.t
ağırlamaya çalışırıg.

19-19) Kirvelikle ilgili gelenekler nelerdir?

tin masraflarını garşılardı. Düğün yapılacagsa misafirleri garşılardı.

Doğumla İlgili Sorular:

) Çocuk sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara başvurmaktadır?
g ganadını yakalar. Ucu sivri tarafını altan çocuğa sokalllardı da düşüg yapallardı.
n da hem çocug hem ana ölürdü.

2) Çocuğu olmasını isdediği halde çocuk sahibi olmayanlar ne gibi uygulamalara

adallardı.

Çocuğun cinsiyetini tayin için neler yapılmaktadır?
ltuğa makasla bıçag gollardı da örtellerdi. Makasa oturursa gız, bıçağa oturursa
ek olacag demeğidi çocug. Bir da gebe olan gişinin kalçaları açılırsa, göğüsleri
rarırsa, gamı yassı olursa çocug gız olacag demegdir. Eğer gamı toparlag olursa hem
ana güzelleşirsa çocug oğlan olacag demegdir.

0-4) Sık çocuğu düşen kadınlar hangi uygulamalara baş vurmaktadır?
Ebe gendine göre bi şeyler yapardı. Zeytin yağıyla mezdeki sürerdi ebe gadına alddan
da nice öyle yapınca çocug ederdi.

20-5) Doğacak çocuğun erkek olması niçin istenir?
Erkek olunca soyadımızı daşır diye ayleler onun için doğacag çocuğun erkek olmasını
isdellerdi.

20-6) Doğumdan önce çocuk için ne gibi hazırlıklar yapılır?
Çarşafları kesellerdi bez yapallardı. Putura yerine mersin fırına gollar sonra da havanda
dövereg toz haline getirilerdi da putura yerine gullanıllardı.
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-7) Doğumu kimler yaptırmaktadır?
de doğurullardı. Ebeler doğurdurdu.

-8) Doğum sırasında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
ir tencere sıcag su biraz da uruba.

0-9) Göbek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
akasıla ebe keserdi. Sarardılar da babasının cüzdanına gollardı da bereket getirirmiş.

0-1 O) Doğumdan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ocuğu duzlallardı beş on dayka öyle bırakırdılar. Sonra da yıkallardı. Sırf böyüyünca
eri kogmasın diye.

O- 1 1) Doğum yapan kadınla ilgili gelenekler yapılmaktadır?
Gomşular doğuran gadına, datlı, yemeg getirirdi.

20-12) Doğum aileye nasıl duyurulur? Haberi veren kişi nasıl mükafatlandırılır?
Ebe çıkar söylerdi. Mükafat yoğudu.

20-13) Çocuk ilk defa kimin kucağına verilir?
Anneye verilirdi.

20-14) Lohusanın sütünün bol olması için ne yapılır?
Suvan, bulgur pilavı, datlı yedirillerdi. Sütü çok olsun diye.

20-15) Doğan çocuklar için kurban kesilir mi?
Çocuğu olmayan adarsa da çocuğu olurdu keserdi.

20- 16) Çocuğa ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
Göbeğini keserken çocuğun ebe adını sorardı söylellerdi oraşda gonmuş olurdu. Tabii
önceden anne baba adını gararlaşdırırdı. Bazen da nene dede garar verirdi.

227

fl) Çocuk görmeye ne zaman, kimler gelir?

günden golu gomuşu gelirdi.

8) Çocuk ve anne sokağa ilk defa ne zaman çıkabilir?

19) İlk sokağa çıkışta kimlerin evine gidilebilir?
larının evine gidellerdi. Onun evi uzağısa yakın ayleden uuıuu+
20) Çocuk görmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
ug ilk kimin evine gidersa duz gollardı. Pamuğun içinde çoc
, zengin olsun diye da şeker gollardı.

-21) Al basmasına karşı loğusa ve çocuk için ne gibi tedbirler al
cuğa gırmızı ve sarı iki renk tül örtellerdi bunları örtmezlersa ço
lurdu.

0-22) Kırklama ne zaman, nasıl yapılır?
uyun içine annenin ne gadar altını varsa gollardı. Her maşappa
dellerdi ve çocuğa dökelerdi. Kırk gün kırklallardı.

21-) Sünnetle İlgili Sorular:

21-1) Genellikle erkek çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde sünnet
Sünnet olacag cocug tek yaş olacag (Üç, beş, yedi). Tek yaşda sünnet
hem oğlu olur. Sünneti ilkbahar ya da yazda okullar tatil oll.lllçayaparıg.

21-2) Sünnet hazırlıkları nelerdir?
Yatağını, sünnetliglerini hazırlallardı. Evlenme töreni gibi

Çocuğun yatağı nasıl hazırlanır?

Wm kenarlarına sargı (dantel işi) gollardı. Yatağın
ıg. Mavi örtüyla yatağı örterdig. Yasdıg yüzünün
u. Törende insanlar para gosun diye yatağın
fir da tebrig eder fesin içine para gordu.

) Sünnet çocuğunun kıyafeti nasıldır?
az elbise gibi olan gıyafet sünnet edildigden
mı da sünnetden önce geyerdi. Takımın üsdüne pel
verilirdi. Lacivert ya da krem da ayakkabı geydirill
d üsdünde maşallah yazallardı.

5) Sünnete kimler çağrılır? Çağrı nasıl yapılır?
sım, akraba, tanıdık köylüler herkes çağırılırdı.

-6) Sünnete gelenler hangi hediyeleri getirir?
ara gollardı çocuğun fesine. Birkaç şilin herkesin gücü

21-7) Sünneti kimler yapmaktadır? Halk arasındaki adl
Sünnetci yapardı.

21-8) Kirvelik nedir? Kirvelerin görevleri nelerdir?
Çocuk sünnet olurkan kirve onu dutardı. Tören masrıfl

21-9) Kirve, sünnet çocuğuna ne gibi bir hediye verir?
En çok parayı o dakardı.

21-1O) Sünnete mevlit okutuluyor mu? Okutuluyorsa gele
İsdeyen okudurdu.

Hayır sünnetleri nasıl yapılır?
inler yardım olsun diye dutardı sünnetciyi ve tüın masrafları g

Evlenmeyle İlgili sorular:

1) Evlenilecek kız ve erkekde aranan özellikler nelerdir?
ıslı, temiz, terbiyeli, güzel. Ama en mühim şey namıslı olması.

2) Evlenmemiş gız ve erkeklere ne ad verilir?
de galdın ya da aranmamışsın dellerdi.

,.,3) Evlenmemiş kız ve erkeklerin kısmetlerini açmak için ne gibi u

ssmetini aşmag için golu gomuşu bir olur kısmet arallardı. Bazısı da
ismeti açılsın diye.

2-4) Gençler evlenme isteğini nasıl belli eder?
ilan yerde bir gız gördüın da beğendim dellerdi. Ayle da
soruşdurun da kısmetisa isdeylim" derdi.

22-5) Evlenme çağının başlangıcı kız ve erkeklerde hangi
Gızlar on dört yaşından evlendirilmeye başlallardı.

rn1'.~1',.u;a.

yaşlarında evlennillerdi. O zaman asgerlig yoğudu diye erkekler

22-6) Kız arama nasıl yapılmaktadır?
Ya birileri tavsiye ederdi ya da köyde olan düğünlerde oğlan
Ayle da gız tarafına haber yollardı. Öyle olurdu.

22-7) Kızın beğenilmesi halinde kız isteme nasıl olmaktadır?

yapan oğlan annesi ve babasıyla gelinin aylesine giderdi. Aracı önceden
e onnarı gabul edip edemeyeceğini sorardı ve ona göre gidellerdi. Oğlan aylesi
· ğinde onnarı anne ve baba garşılardı. Gız saklıydı, açıg göz gızlar anahdar
inden bakardı da oğlanı görürdü. Ama oğlan onu görmezdi, gerdeg gecesi görürdü.
ı "Allah'm

emrine Peygamber'in

ürcülügde şu maniler söylenmekteydi.

:ylısında vardır padem
getirdig uğur gadem
den bir cevahır isderig

avlısında biten otdur
imdi yedim gamım togdur
llahım yazdıysa
enim hiç deyeceğim yogdur.

22-8) Söz kesim işi nasıl
Dünürcülüg gecesi 'gızı verillersa söz
ayarlarlardı.

22-9) Gençlerin anlaşması

uarnlU\,

Oğlan dizerdi evi, gız aylesi da .:,aııuı~

22-10) Kız kaçırma olayı hangi
çözümlenmektedir?
Aracı gider gelir, gızı vermezlersa
süre ayleler küser sonra barışıllar

22-11) Nişan hazırlıkları nasıl

gavline

gızınızı oğlumuza

isderig"

derdi.

im zamanımızda nişan yapmazllardı.

-12) Geline ailesi tarafından ne gibi çeyiz verilir?
ncere, garyola, tabag, küp, gazan, sandıg, "Bir yatag
eg" dellerdi,

-13) Çeyiz defteri, cüzdanı tutuluyor mu? Varsa nasıl tutııluy
yya dutulurdu, Benim gızımın var. Babası gızına ne yapdıys
ğıda yazdıydı tarlaların adını da yazdıydı. Avukata götürere

elin evine girerkan da oğlan tarafı eve gız tarafından ne geldiys

2-14) Çeyiz asma gösderme geleneği var mı? Varsa nasıl yapılı yo
ardı. Düğünden üç gün önce gıza verilen çeyiz köylüye gösde ·
ün gaplanırdı,

22-15) Düğüne davet nasıl yapılır?
Herkese sarı mum verillerdi ve düğün gününü söyleyereg davet c;uc;ıuıı.:.;

22-16) Düğüne davet edilenler neler getirirler?
Düğün evine çöreg, zeytin, yağ, buğday, hayvan getirillerdi. Yani
kopanı götürürdü. Düğün çöreğinin ortasına iki çizgi atalardı ve susam

22-17) Düğün için yiyece, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır?
Herse, fırın kebaba badadezla, taze fasulya edli yapardıg. Gazanları uvıu.uı.ı
gazan herse iki fırın yemeg yapardıg,

22-18) Geline kına yalkılıyor mu?
Eyya yapardıg,

22-19) Kına gecesi yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır?

aylanmış tepsiye gına yoğurullardı. Gece dışarı örtülmüş bir yatag gollar. Üsd.ii.tıı
'lg

sini içine da küçük sinide gına gollardı. Sonra gelinla güveyinin Avcunun iç·

ayağına gına gollardı. Sonra gelini gezdirillerdi dönellerdi arkasından da diğ;
"- bekar gızları dönerdi. Sonra orada olan gişiler kınadan alarag ellerine gollardıığ
nünden kopanı sininin içine gordu. Bu da ya para ya da hediye olurdu. Dışarı gon
ağın ortasına gırmızı bayrak gibi örtü gollardı ve seleyla kına gollardı.
eye para gordu. Sonra da geline gına yakallardı.

. . 20) Kına gecesi eğlenceleri nelerdir?
vul zurna çalallar, oynallardı. İşgi içeller yanında da fısdıg, padem, ceviz, -··
ller içellerdi.

-21) Güveye de kına yakılıyor mu?
et. Güveyiye da gına yakalardı. Güveyinin serçe parmağına gına gollardı.

2-22) Gelin hamamı nasıl yapılır?
elin olacag gızı genablasında (Yengesinde) yıkallardı. O gelin hamamıydı
yıkarkan dışarıda davullar çalardı. Adamlar da oynardı. Yıkama düğün

22-23) Güveyi hamamı yapılıyor mu?
Eyya. Adamı da yıkalardı sonra düğünden hemen önce tıraş edellerdi ~~uumJ..

22-24) Damat tıraşıyla ilgili gelenekler nelerdir?
Köyün berberi düğün meydanında dışarıda damadı tıraş ederdi.

22-25) Kimler sağdıç olur? Sağdıcın görevleri nelerdir?
Evleneceg gişilerin ahbablarını sağdıç gollardı. Bir gadın sağdıç,
"gumera" dellerdi. Bir da erkek sağdıç gollardı. Erkek

::;c:ı.guıı,;rnı

dellerdi. Sağdıçların gollarına gırmızı gurdelle dakallardı.

22-26) Gelin, damat, sağdıç, kayınvalide kayınpeder giyimleri uu~ı.uıu~

e en güzel urubalarını geyerdi. Gelinin gelinliği
üne bir da gırmızı yemeni bağlallardı. Damad onu

27) Gelin güveyin evine girerken neler yapılır? Anlamları
lini eve gumera gordu. Daha uğurlu olurmuş dellerdi.

+28) Düğünde ne gibi eğlenceler yapılmaktadır? Oynanan

ğünde gızlar testli oynadır.Erkeler gendi oyunlarını oynallardı. Sirto
i oyunlar oynallardı.

-29) Düğünde neler yenilir içilir?
rse düğünlerin başyemeğiydi bizde. Fırında badadez etila yapallardı. Meze
em, üzüm, sucug gollardı. Zivaniya, şarap, anglıya işgi olarag bunları İçellerdi.

-30) Düğünde geline neler armağan edilmektedir?
ın ayle, babalar, gardaşlar altın dakallardı. Gene ayleden olanlar diğer

1111:sa.ı.ıııc.

re daha fazla para damgaya dikkat edellerdi. Normal misafirler isa bir şilin,

2-31) Resmi nikah, imam nikahı nasıl yapılmaktadır?
esmi nikah çıgdıgdan sonra köy muhdarı gıyardı resmi nikahı. İmam.nikahını kö
imamı gıyardı. Bazıları hem resmi hem imam nikahı ikisini da yapardı.

22-32) Gerdeğe nasıl girilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekleri nelerdir?
Damad gerdeğe gireceğinde havaya tüfek atallardı. Damadın erkek arkadaşları da
yumruglayarag gerdeğe yolallardı.

22-33) Düğünün ertesi günü neler yapılır?
Gene yeme içme yapalardı ama bu defa yakın ayle ve gumerayla, gtµ11,p~ro. gelirdi
yeme içmeye. Gelenler yeni evlilere hediye getirirdi.

Gelin, kayınpederine ve kayınvalidesine nasıl hitap eder, nasıl davranır?
gaynatasına dede, gaynanasına nene diye seslenirdi. Saygıda kusur edmezlerdi.

) Akraba aileler arasında ilişki nasıldır?
en fırsad bulullarsa bir birlerine gideler sohbet, muhabbet edellerdi.
) Gelinin kocası ölürse ne yapılır?
kısmeti çıkarsa evlendirillerdi.

) Gelin ölürse ne yapılır?
daha tez evlenirdi. Eğer ayleden biri varısa ona verilerdi sırf mal

) Ölümle İlgili Sorular:

Ölecek kişi hasta ise ölüm belirtileri nelerdir?
k hasda olur da vizilersa annardıg ki ölümündür.

-2) Bir hastanın öleceğine kanat getirilirse ne yapılır?
ğer hasda ölümcülüsa da bir beglediği var da daha gelmediy
abrag keser baş ucuna gordug. O geleceg gişinin adına

23-3) Ölüm olayının hemen arkasından yapılan işlemler nı
Ölünün burnuna, gözlerine, ayag barınaklarının

aras

\

kına gollardı. Ölü bir gadının saçında veya dırnaglarııj
ki Türk'dür,
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) Ölünün gözlerinin açık olması hakkındaki inanmalar

rn.n,ı,m

lerdi birini görsün da göremeden gidi dellerdi.

Ölünün başı neden kıbleye çevrilir?
Müslümanlar öyle yapar. Dinimizde öyledir.

6) Sabahleyin ölen kimse ne zaman gömülür?
esi varısa uzagda beglellerdi gelsin da öyle gömsünler.

-7) Öğleyin ölen kimse ne zaman gömülür?

-8) Akşam vakti ölen kimse ne zaman gömülür?
esi gün sabah gömeller.

-9) Ölü bir gün bekletilecek olursa nasıl

uı;;;ıı..ıı;;;uııı

ütün gece ayle sabaha gadar oturur başında da
örteller.

23-1 O) Ölü gömülmeye nasıl hazırlanır?
Köyün hocası gelir yıkar ölüyü da kefenler

gı;;;ııuuu.

23-11) Ölünün yıkama suyundan artan ne yapılır?
Gazanda galırsa baş aşa çeviriler.

23-12) Tabut nasıl yapılır? Üzerine neler örtülür?
Ağaç tahdasından yapılır. Ölü eğer gadınsa tabu

23-13) Cenaze namazı nasıl kılınır? Bu namaza
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üyla birlikte camiye gidilir, hocayla erkekler camiye girereg namaz gılallar. Sonra
utu alarag mezarlığa doğru gideller.

-14) Ölü mezarlığa nasıl taşınır?
uzlarda tabutun içinde götürüllerdi. Eğer ölü gadınsa hocayla birlikte yıkayıcı da
de gider.

-15) Mezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
ezarı gazmaya abdesli gidellerdi.

-16) Ölü mezara nasıl gömülür?
lünün başını gıbleye geleceg şekilde gollardı. Üsdünden da ölüyü örtecek şekilde
zun tahta ya da odun gollardı. Sonra hava almasın diye mersin dallarıyla o odunların
asını sıkışdırıllardı. Sonra da hoca okur insanlar da toprağı atarag mezarı örtellerdi.

3-17) Gömülme sırasında ne gibi dini işlemler yapılır? Gömülen erkekse gadınlar da
ezarlığa girer mi?
Hoca ölüyü gömerken

okur. Toprag mezara atılıdıgdan

sonra en son üzerinden

okunmuş su dökeller. Gömülen erkegsa hoca okumaya başlayınca gadınlar

dışına çıkardı.

23-18) Ölü yemeği veriliyorsa özellikleri nelerdir?
Eve gelinca saç bittası yapalardı hem helva yapallardı. Bu helva ballı topak

23-19) Başsağlığı ziyaretleri nasıl yapılır?
Ölenin aylesine köylü giderdi ve başın sağolsun dellerdi. Oturullar
hatırlallar, yapdıglarından bahsedeler duygulanıllar ve ağlallardı.

23-20) Yas tutma geleneği var mı? Varsanasıl uygulanmaktadır?
Eğer ölen genç isa çok ağlallar yas dutallardı. Çok yaşlıysa yaşadı
yaşlandı eziyet çekerdi gurtuldu dellerdi.

ım,£.a.ı.u5ıu

1) İlk bayramda yaslı ailenin durumu nasıl olur?
oturullar bayramlamaya gidmezlerdi birini. Gendilerine gelen varısa oturullardı.

2) İskat işlemi nasıl yapılır?
ca daha tokanmadan ölüye, ölünün aylesi öksüz çocuklara para verir. Öbür dünyada
yapılan yardımlar ölünün ışığı olurmuş deller.

23) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
üç gün sabah güneş doğmadan ayleden biri gider da okunmuş su döker mezara.

-24) Başka hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
ayramlarda gideller ölülerine birer fatiha okullar. Bazıları da her cuma gider mezarlığı

3-25) Ölünün ruhu hakkındaki inanışlar nelerdir?
· lünün gömüldüğü gece eve bir gara sineg gelirsa bu ölünün ruhudur dellerdi.
;

3-26) Mevlit okutma geleneği var mı?
İlk üç gece üsdüsde okudullardı.

23-27) Ölünün giydiği kıyafetler ne yapılır?
Ölü gömüldügden sonra üçüncü gün gıyafetleri yıkalar ve fakir fukaraya veriller.

23-28) Vasiyetle ilgili gelenekler nelerdir?
Yazılı olarag vasiyet yapdıysa ona bakarag gerekeni yapallar. Ya da sağlığında
söylediysa ben ölünca böyle yapın diye bu vasiyeti yerine getiriller.

23-29) Yörede ölüler mutlaka mezarlığa mı gömülmektedir?
Ya herkesi mezarlığa gömeller.

238

-30) Mezarlıkta ayni ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir?
yarsa yan yana gömeller. Ya önceden ayırıllarsa yerlerini yan yana gömülmüş olur.
a yeri ayrılmamışsa uyduğu gibi gömeler.

3-31) Mezarın iki ucuna neler dikilmektedir?
ki ucuna daş gollar. Baş tarafındakinin üsdüne adını, baba adını, soyadım, doğum,

3-32) Mezar taşlarına neler yazılmaktadır?
ezar taşlarına oraşda yatan gişinin adı, baba adı, soyadı, doğum ölüm tarihleri yazılır.
Bazıları da yasin, Fatiha Süresi gibi şeyler yazdırıllar.

23-33) Mezarın herhangi bir yerine ağaç veya çiçek dikilir mi? Dikilirse sebebi?
Başucuna mersin, lazmarin ekeller. Buhur bulamadıglarında bir lazmarin dalcığı keser
ve yakallar.

23-34) Mezarlıkla ilgili inanmalar nelerdir?
Mezarlığın önünden geçerkan selam verin, besmele gon. Bazıları "Selamın aleyküm
aleykümselam"

deyerek mezarlığı selamlamış olur.

23-35) Ölülerin adları geçtiğinde neler söylenmektedir?
"Nur içinde yatsın, senin ölülerin da bizim ölülerimiz da. Hem yedi sinsilemiz da"
deller.

24-) Halk Hekimliğiyle İlgili Sorular:

24-1) Halk ilaçlarının

tarifleri nelerdir?\.Bu

ilaçların her biri hangi hastalıkların

tedavisinde kullanılmaktadır?
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urtayı yağıla hem mezdekeynan çırpallardı. Buna "lambadsa" dellerdi. Bunu gırıg
gların üsdüne gollar, çapıtınan sarallardı. Düz dursun diye da tahda gollar öyle
Hardı.
siyonları yükselenlerin anını yarallardı da gan akardı. Üsdüne pakla basdırıllardı.

olaya bulodamis dellerdi ve gerçegden tansiyonu düşürürdü.

2) Dini yollardan tedavi nasıl yapılmaktadır?
cuğun sıcaklığı çıkınca anne almazdı çocuğu. Aylıg rahatsızlığını görmeyen bir gız
ahraddi yapardı. Sonra da annesi devam edip örmeyi bitirirdi. O ipi hocaya
türürdüler ve hoca ipe okuyup düğüm atardı. En sonunda bu ipi çocuğa bağlardı ve
şi düşerdi.

-3) Kırık ve çıkıkların tedavisi nasıl yapılmaktadır?
badsayla yapardıg.

4-4) Dişleri kimler çekmektedir?
ize dedem çekerdi. Genelde aylede yaşlı olan adamlar çekerdi.

24-5) Diş çekme metotları nelerdir? Sökülen diş ne yapılıyor?
Kerpedenla çekellerdi. Sonra da duzlu suyula ağzını çalkalardı. Sökülen dişi dama
atallardı ve "Allah'ım bana bunun yerine altın diş yolla" dellerdi.

25-) Halk Veterinerliğiyle İlgili Sorular:

25-1) Halk arasında hayvan hastalıklarını tedavi eden kişilere hangi adlar
verilmektedir?
Özel bir adı yoğudu genelde çobanlar ya da sahibleri eyileşdirmeye çalışıllardı.

25-2) Hayvanlardaki kırık ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?

afdan hayvanın ayağına tahdayı bağlallardı da eyi olurdu. Bir ay bağlı

ı:;u.m"'u

Hayvanlardaki yaralar nasıl tedavi edilmektedir?
kömürü goyallardı bir yere da dövelerdi. Kömür toz haline gelinca yaranın

u;:,uı.u,ı.ı.;;

~Herdisırf sineg admasın gene diye.

..4) Hayvan doğumları nasıl yaptırılmaktadır?
ibleri ya da çobanlar doğurdurdu. Çekereg doğurdullardı. Bazen sağ bazen

-5) Hasta hayvanların tedavisi nasıl yapılmaktadır?
:eşillig verirdig hasda olan hayvana. Onu ayırırdıg bir yere da önüne yem
tekilere vermezdig çünkü onlar gendileri dağda bulur yerdi.

5-6) Hayvan hastalıklarını tedavi edenler; nallama, kırkma işlemi de yapıyorlar
allamayı galliga yapardı. Eşeğe nalı çakınca ensesini da galliga tıraş ederdi. Çif
ineklere da nal çakardı. Herkes gendi goyununu kırkardı.

25-7) Çobanların hayvan hastalıkları hakkındaki bilgisi nedir?
Esgiden veteriner yoğudu çobanlar annadığı gadar bakardı. Eyi edmeğe çalışırdı.

26-) Halk Meteorolojisiyle İlgili Sorular:

26-1) Yörede tabiat olaylarının dışında ne gibi adlar verilmektedir?
Kara şonya dellerdi. Düşüp da eriyen kara mallupi dellerdi.

26-2) Bir yıllık hava tahminleri nasıl yapılmaktadır?
Ağustos ayı girinca minalayyalara bakardıg. 3 Ağustos, geleceg yılın ağustos
nasıl olacağını bidirir. O gün havada bulut varsa ağutos ayı yağışlı olacag demegdi. 4

eylül ayını, 5 Ağustos ekimi, 6'sı kasımı, 7'si aralığı, 8'i ocağı, 9'u şubatı,
da mart ayını belli ederdi.

3) Gökteki cisimlere bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
utlara bakarag tahmin yaparıg. Ay etrafında harman gibi bir alan oluşursa yakınca

ur yağayacag demegdir. Güneş görünmediğinde, yani havada güneş '7nn-,m,
ur geliyor demegdir. Çok aşırı sıcagdan sonra mutlaka yağmur yağacag uı;;ııı;;.n.ı.r.

4) Hayvanların hareketlerine bakarak nasıl hava tahmini yapılmaktadır?
galar sürü halinde havada dönersa da bağırıllar, yağmur geliyor demegdir.

İnsanların davranışlarına ve organlarındaki ağrılara göre nasıl hava
pılmaktadır?
aşlıların dizi ağrıyınca yağmur var dellerdi.

6-6) Depremlerle ilgili tahminler nasıl yapılmaktadır?
ormalden fazla aşırı sıcag olunca hayra alamed değil deprem olacag

Güneş ve ay tutulması karşısında neler yapılmaktadır?
Güneş ya da ay gurtulsun diye teneke çalallardı.

26-7) Yağmur yağdırmayla ilgili inanışlar nelerdir?
Bizimkiler camiye gider okullardı. Rumlar da kiliseye gider okullardı.
diye.

27-) Halk Takvimiyle İlgili Sorular:

27-1) Bilinen adların dışında yıllara ve aylara hangi adlar verilmektedir?
Bizde ayların isimlerini Rumca söylerdi esgiden.

- yennaris, şubat - ferfaris, mart - matris, nisan - apillis, mayıs - mas,
odoyunis, temmuz - deteryounis,

ağustos - agusdos, eylül - sebtevris,

dovris, kasım - novris, aralık - yicevris .

. . 2) Bir yıl kaç mevsim kabul edilmektedir?
örd mevsim gabul ederig. İlkbahar, yaz, sonbahar, gış.
7 . . 3) Yılbaşı olarak hangi ay ve gün kabul edilmektedir?

Yılbaşında Amıruııı:ı.ıc:ıJ

Aralık olarag gabul ederig biz bildig bileli. Eğlence olarag kömürün üsdüne
.tardıg.Filan beni seversa bu zeytin patlayacag derdig eğer patlarsa çok sevinirdig.

27-4) Yıllarla, mevsimlerle, aylarla, günlerle ilgili halk inanmaları nelerdir?
Aylarla ilgili bir hikaye vardır. Otuz bir mart şubattan ödünç alınan gündür.-Bir
şubat ayı tam çıkıyordu çoban gadın şöyle dedi. "Artıg gorgmam ne
hayvanlarım tüylendi. Şubat da geçdi, gışı atladdım. Mart da isdedi şubaddan bir
şubat "Ne yapacan? dedi. Mart "Sen bana bir gün ver da göresin ne yapacam
gocagarıya" dedi. Şubat da bir gün verdi ve yirmi sekiz galdı. Öğle bir gış yapdı
mart, gocagarı yağmurdan korunsun diye gazanı geydi başına hayvanları da öldü. Bu
"Mart kapıdan bagdırır, gazına küreg yakdırır" ata sözünü doğrular.

27-5) Bir günün çeşitli bölümleri nasıl adlandırılmaktadır?
Sabah - sabah, guşlug - bonoyumma, ikindin - yiliş, öğlen - mesemorin, gece - nihd

27-6) Hangi saat türü kullanılmaktadır? Saat kullanılmıyorsa zaman ayarı
yapılmaktadır?
Alaturka saat gullanırıg.

27-7) Kişilerin doğum tarihlerini nerelere ve nasıl yazılmaktadır?
Çocuğun babası mügdara yazdırırdı.

-) Halk Hukukuyla İlgili Sorular:

arasında evlenme yasağı bulunmaktadır?

Bu yasağın

ırklerle Rumlar evlenmezdi. Ama binde bir gizlin alan vardı. Dini farklılıg
in birbirleriyle evlenmezlerdi.

8-2) Tek eşle veya çok eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
sgiden zenginler üç dörd <lane alırdı. Fakir olanlar bir <lane alırdı. Fakirler
zlarını İstanbul' daki zenginlere verillerdi.

8-3) Akrabalar arası evlenme görülmekte midir? Akraba arasındaki
eya olumsuz inanışlar nelerdir?
al yabana gidmesin diye evlendirillerdi. Biz de iki gardaş çocuğunu
Onnarın çocugları hep sakat doğdu.

28-4) Eşleri ölen çocuklu dullar için ne gibi gelenekler işlenmektedir?
O ki isder evlenirdi. O ki isder namusuyla işler geçindirirdi çocuglarını.

28-5) Erkek ve kız çocuklarının, eşlerin miras payları nasıl belirlenmektedir?
İkili birli olurdu. Oğlan iki pay, gız bir pay alırdı. Çocuğu olmayanın

ıııuuıı.ı.

alırdı.

28-6) Evlatlık alınmakta mıdır? Evlatlıklar öz çocukların bütün haklarına
O ki isderdi alırdı, gendi çocuklarıyla eşid dutardı.

28-7) Medeni nikahsız eşler mirastan nasıl faydalanmaktadır?
Hükümed nikahında olan alırdı. Olmayan ise almazdı.

28-8) Köydeki anlaşmazlıklar mahkemeyegidilmeden nasıl
Tarlalardaki anlaşmazlığı hükümedin adamı gelir di da ölçerdi öyle
da köydeki yaşlılar anlaşmayan gişilerin arasını bulurdu da annaşdırırdı.

-9) Sınır tecavüzü olayları nasıl çözümlenmektedir?
ükümet adamları gelir sınırı ölçerdi. Ama önce polise gidellerdi. Öyle

w.t.ı;;;ı.ıı;;;.L

özelerdi. Çözmezlersa mahkemeye gidellerdi.

-1 O) Tarlaya, bahçeye verilen zararlar nasıl karşılanmaktadır?
olis, mügdar, azalar, desdeban gider görülerdi zararı da bir fiyat biçelerdi da

8-11) Kız kaçırma olayı nasıl çözülmektedir?
Gızın aylesi polise giderdi. Polis da annaşdırırdı genneri. İsder isdemez

rum;::,ımu!,.u;

Gaynadıb da suyunu içemezdiler ya gızın, zaten olan olduydu. Gızı
gaçırıllarsa gendini da şikayetci olurdu gaçıran mapısa girerdi.

29-) Halk Botaniğiyle İlgili Sorular:

29-1) Halk kendiliğinden yetişen ağaç türünden bitkilere ne gibi adlar vermektedir?
Argomilya (yabanı elma), argoburdelya (yabanı erik), çitromilya (turunç),

29-2) Otların çeşitleri nelerdir?
Hosdes, bangallo (gaz ayağı), cinaro (yabanı inginar), saracino (guş gonmaz), :sı:ıı.ı.urnı
(ada çayı).

29-3) Çiçeklerin çeşitleri nelerdir?
Masilica (Fislikan), gül damlası, arpa çiçeği, menekşe, sardella.

29-4) Sebzelerin çeşitleri nelerdir?
Golyandro, maydanoz, nane, kereviz, patlıcan, çiçek lahanası, sarma, böğrülce.

Meyvelerin çeşitleri nelerdir?
akal, elma, armut, mandalin, şeftali, pemar

6) Meyvelerin kerestelerinden nasıl yararlanılmaktadır?
d ağacından sandalye yapallardı. Ceviz ağacından ve
ğer ağaçlardan çıkan odunları ise yakacag olarag

öuucuuucu,

-7) Ormanların korunması konusunda halkın düşüm
sdebanlar varıdı. Onnar ormanları korurdu. Biri yanlı
sdeban ona verdiği zararın cezasını para olarag ödedirdi.

9-8) En makbul orman ağacından, en makbul olmayanına ke
asıl sınıflandırıyor?
eviz, çam, selvi bunları eyi ağaç dutarıg. Zangalag ağacı eyi

29-9) Doğum sonrasında bebek adına ağaç dikme veya

Bizde yogdu. Ama bazısı adarsa gurban keser ya da bicez ağaç di

30-) Halk Zoolojisi İle İlgili Sorular:

30-1) Yörede hangi hayvan türleri yetiştirilmektedir? Bu hayvan
gibi özel adlar verilmektedir?
Goyun, keçi, inek, · tavşan, bıldırcın, güvercin, tavug, ipek böceği,
bezunya, tavşan - gunelya, inek - vudya, keçi - sura.

30-2) Yöredeki yabani hayvanlara, kuşlara, böceklere ne gibi adlar veri
Geyik, keklik, garga, şahin, tavşan, traş, yaban tavuğu, bayguş.

3) Evcil hayvanlar nasıl çoğaltılmaktadır?
eği dişinin yanına gordug da çifleşdirirdig. Tavuğa da horozlu kümesden yumurta
ag gordug altına da yirmi iki gün sonra çıkardı bullicigler.

,.4) Hayvanların

öldürülmeleri,

öldürülmemeleri

konusundaki

halk

inanışları

di öldürünca yedi canı var diye öldüren yedi sene nüsübetliğini çeker.

-5) Sularda yaşayan hayvanlar hakkında neler bilinmektedir?
ıırbağa, kız boğan, kablumbağa, sivri sinekler, ördekler suda yaşardı.

1-) Halk Sanatlarıyla İlgili Sorular:

31-1) Yörede kadınların uğraştıkları el sanatları nelerdir?
Gadınlar tente, lefgara, hesab işi yapallardı.

31-2-a) Bu sanat kimden ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
Büyüklerden ovada goyun beklerken, böyüklerimiz bize öğredirdi da işlerdig.

b-) Hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nerden temin edilmektedir?
Tığ ve yumag gullanırdıg. Bunları şehre gidenlere sıparışlardıg da getirillerdi.

c-) Hangi eşyalar üretilmektedir?
Sargı, koltuklara, sehbalara, namsiyeli yataklara örtü, yasdıg kenarı yapardıg.

ç-} Eşyaların biçimleri, motifleri ezbere mi yapılıyor. Yoksa belli örneklerden mi
hareket ediliyor?
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en büyük gadınlardan öğrendiydim.

O zaman herkes okuma bilmezdi da

El sanatları ek bir gelir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile bütcesindeki payı nedir?
ir olan yapardı fazla da satardı biraz para alırdı. Gızlarının çehizini çıkarmag
eş guruşa satallardı.

En çok hangi eşyalar beğenilmekte ve alıcı bulmaktadır?
üvercin örneği, mülver örneği, ganyana dili çok satılırdı.

a-) Bu sanat, kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
Büyüklerden keçi goyun beklerken öğrenirdig. Cıralar (Rum kadınları)

b-) Hangi malzeme kullanılmaktadır. Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
Beyaz keten moline ipi, ince iğne, makas. Urumlardan satın alırdıg.

c-) Hangi eşyalar üretilmektedir?
Yatag, masa, tepsi örtüsü, peşgir, abajur, damadların göğüslerindeki mendili da

ç-) Eşyaların biçimleri, motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa örneklerden mi
ediliyor?
Ezbere, bazen da başgasının işlediğine bakarag yapardıg.

d-) El sanatları bir ek gelir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile bütçesindeki payı nedir?
Fakir fukara üçbeş guruş alsın diye yapardı da satardı.

e-) En çok hangi eşyalar beğenilmekte ve alıcı bulmaktadır?
Yatag örtüsünü en çok beğenillerdi.
Hesab İşi:

ui:Ll\.::sl.ll.

Bu sanat, kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
iralardan öğrenirdig. Ovada keçileri beklerken öğrendiydim. Tarlalarımız dip dibeydi.
oğru yapana gadar tarif edelerdi bize.

Hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
engli moline ipi, üç iğne, uruba, makas gullanırdıg.

-) Hangi eşyalar üretilmektedir?
Masa, yatag örtüsü, perde, yasdıg yüzü.

ç-) Eşyaların biçimleri, motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli
hareket ediliyor?
Ezbere biz yapardıg. Ben kenarlarına

ayman yıldız da yapardım.

yapardı ben da ay yıldız.

d-) El sanatları ek bir gelir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile bütçesi içindeki payı
Sağlıyor. Yeyeceg masrafını çıkarırdı ancag.

31-3) Erkeklerin uğraştıkları el sanatları ve zanaatları hangilerdir?
Dülgercilig, makinislig, berberlig, nalcılıg.

31-4-a-) Her zanaat kimden, ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
Çocug yaşda (sekiz, on iki) usdaların yanına verilerdi da öyle öğrenirdi herkes.

b-) Çıraklıktan kalfalığa, ustalığa geçiş var mı? Kalfa ve usta olurken ne gibi
yapılmaktadır?
Usda tamamdır deyinca çıraglıgdan kalfalığa geçerdi. Gendi ayagları üsdünde
başlayınca da usda olurdu. Tören olarag yemeg yapalardı da aylece eğlenillerdi.

c-) Zanaat için hangi malzeme kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin

ecıımekıee

Ceviz ağacının odunu, keser, bışgı, rugani , çekiç, mıh, golla . Bu ımu:t.ı;uıt
gasabadan alırdıg.

Hangi eşyalar üretilmektedir?
dalye, vali masası (On iki sandalyeli), kapı, pencere, divan, dırabez, sandıg,

Eşyaların biçimleri motifleri nelerdir? Bu biçim ve motifler ezbere mi
oksa belli örneklerden mi yapılıyor?
gollardı, Bazıları ezbere, bazıları da başga modellere

-) Motiflerin anlamları nelerdir?

üvercin motifi özgürlüg, güzellig anlamındadır.
1-5) El sanatlarını, zanaatları öğretirken kıskançlık yapılıyor mu?
Usdalar bazen çıraklara gösdermezdi. Ne gadar ölçdüglerini, keserken nelere
edikllerini gösdermezdi çünkü elinden alacağdı gene mesleğini.

32-) İnanışlarla İlgili Sorular:

32-1) Adakla, dilekle, ilgili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nerelerdir?
Bir şey isdediğinde adag adallardı. Bizim bildiğimiz adag yerleri
Abosdosandreya'ya gidellerdi. Burada gırmızı mum yakallar ve adag da bullun
Mum bulamayanlar bir şişenin içinde yağ götürürü çaputcuglara dökereg
yakardı da adag adardı,

32-2) Ahlakla ilgili inanışlar nelerdir?
En önemli olan şey namısıdı. Her şeyden önce namıs gelirdi,
32-3) Allah'la ilgili inanışlar nelerdir?
Allah'a inanmayanın dini imanıyogdur;:Nere gidseg Allah biziminandır.

32-4) Alınyazısı, kaderle ilgili inanışlar nelerdir?

cug doğunca ağlar çünkü Allah o saat ne yaşayacağını hayatı boyunca alın
zarmış gendine o da görürmüş deller.

-5) Ana ve baba ile ilgili inanışlar nelerdir?
a babamız her şeyimizdir. Onları el üsdünde dutarıg.

2-6) Atalara bağlılık ve saygıyla ilgili inanışlar nelerdir?
an baba ve yaşlı insanlara daima hürmetimiz vardır onları sever
abamız ihdiyarlayınca onlara bakarıg, çünkü bir gelirleri yogdur.

32-7) Ayla ilgili inanışlar nelerdir?
Gabag, domadez gibi şeyleri ekeceğmizde ve tavug
yapardıg. Ay on beşleninca ekersan daha çok ürün verirdi bize.
oturdunca her iki aydan da gün görürdü daha eyi olurdu.

32-8) Şifalı sular, içmece, ve kaplıcalarla ilgili inanışlar nelerdir?
Aposdolos Andreas'daki sular şifalıdır dellerdi. Hasdalar içinca

32-9) Ayna ile ilgili inanışlar nelerdir?
Ayna düşersa da gırılır göz haset çıkar.

32-1 O) Baştan çevirip sadaka vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
Yemin edinca yemini bozmak için başından parayı çevirip bir
sadaka olurdu.

32-11) Bedduayla, ilenmeyle ilgili inanışlar nelerdir?
Eyya. Beddua verinca eğer haklıysa bedduası dutardı. Nasıl

32-12) Bereketle, bollukla ilgili inanışlar nelerdir?
Bolluk olunca göğnünden

kopan>nt::ysa verirdig.

böğrülce fakir fukaraya başımız gö:zün:ıü:z.sadakasına verirdig.

-13) Buhurla ilgili inanışlar nelerdir?
enim iki elim ganda olsa her cuma ölülerimin ruhuna yakarım bicez buhurcug.

2-14) Büyü, tılsım ve büyücülükle ilgili inanışlar nelerdir?
ir gızı isdeyinca biri da vermezlerdi oğlan tarafı büyü yapar da gızın aylesinin
uya gollardı da soma nice gızı verillerdi,

2-15) Camiler, mescitler ve diğer ibadet yerleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
badet

yerleri

bizim

için

kutsal

yerlerdir.

Oralarda

ibadet

ederig,

3 2-16) Cennet ve cehennemle ilgili inanışlar nelerdir?
Cennete eyiler, ceheneme kötüler gidermiş. Acab sahidir kim gidi da gördü.

32-17) Cinle ilgili inanışlar nelerdir?
Esgiden insanlar çok cahildi. Ağzı eriyinca çarptı geni cin dellerdi. Halbuki
yükseldiydi ya da sekeri çıkdıydı. Ama bilmezdiler diye "Cin çarpdı" dellerdi.

32-18) Düğmeyle ilgili inanışlar nelerdir?
Bazen büyüleri düğmeye yapallardı da kime isdellersa ona gollardı. Girid'de bir
evliydi bir güzel gadınla da sevdi bir cirayı. Adamın üç da çocuğu vardı. Adam
garısından da aldı cirayı. Ama cira gene kıskançlığından

sabuna büyü yaptı da

büyüyü denize. Sabun eriyene gadar gadında eridi öldü.

32-19) Ekmekle ilgili inanışlar nelerdir?
Ekmeğin üsdünden adlamazlar, basmazlar, yerde bıragmazlar günahdır. Besmeıeyıa

yerden alırıg da bir bucacığa gorug.

32-20) Ev kiralamak, eve taşınmakla ilgili inanışlar nelerdir?
Yeni bir eve girileceğinde önce sağ ayağla ve besmele çekereg girilir. Bunun eve
getirdiğine inanırıg.
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21) Fal ve falcılıkla ilgili inanışlar nelerdir?
.ve falına bakarıg da yorumlarıg gendimize göre.

-22) Gökkuşağıyla ilgili inanışlar nelerdir?
ökguşağının değdiği yerde hazine var deller. Biz ona

··l\ııı:,.-n:,F

erdig.

2-23) Güneşle ilgili inanışlar nelerdir?
aatı olmayanlar dönerdi arkasını da güneşe bakardı. Gölgesi
ylen oluyor demegdi.

2-24) Güzzelikle ilgili inanışlar nelerdir?
Güzel gızlara göz gollardı.

32-25) Hayır ve şerle ilgili inanışlar nelerdir?
Biri uzun zamandır gelmezsa evine da ansızın çıkar gelir "hayırdır"
şey isder da geldi inşallah eyi bi şey isder gibisinden "hayırdır" dellerdi.

32-26) Havyalarla ilgili inanışlar nelerdir?
Bayguş gelirsa da birinin evlerinin sınırına otururdu "Hayrola
Bayguş eğer ötersa kötü bir haber geleceg demegdi. Saksağan da

~vıııı\ıa

evin önüne mutlaka misafir geleceg demegdi.

32-27) Horozun ötüşüyle ilgili inanışlar nelerdir?
Esgiden horoz saat demegdi bize haber verirdi.

32-28) İbadetle ilgili inanışlar nelerdir?
Dinimizin gereklerini yapmağa çalışırıg.
32-29) İnsanın mutluluğu ile ilgili inarı.ışl# nelerdir?
İnsan aylece sağlıklıysa mutludur.\ Çqluk çocuğu da evlendirirsan onnara
garışmayacan mutlulukları bozulmasın.<iiy~..

-30) Irz, namus, şerefle ilgili inanışlar nelerdir?
iri için bu namıslı değil deseler dünya baş aşağı gelir. Namus çok önemlidir. Halan

2-31) Kanla ilgili inanışlar nelerdir?
dediğinde bazıları gan gardaş olsun kesellerdi bir yerlerini de birbirlerine basdırıllardı
a gan gardaş olullardı.

32-32) Kıbleyle ilgili inanışlar nelerdir?
Mevlid okurken ayağa gakarıg, gıbleye dönüp dua ederig.

32-33) Konukseverlikle ilgili inanışlar nelerdir?
yemeg

yapallardı.

Ellerinden

geleni

yapalardı

da misafirlere

yedirillerdi.

32-34) Kur'an-ı Kerim'Ie ilgili inanışlar nelerdir?
Doğrular Kur'an'da yazar. Kur'an-ı okurug camimize da giderig.

32-35) Meryem'Ie ilgili inanışlar nelerdir?
Gökkuşağı çıkınca Meryem Ana'nın Guşağı'dır,

32-36) Mevlitlerle ilgili inanışlar nelerdir?
Ölüyü gömünca üç gece arka arkaya, hem kırkıncı gün mevlid okullar. Gül suyu
dökeler, sadrazam lokumu, bulgur köftesi, simit helvası veriller. Mevlit okunurkan
bohur yakallar.

32-37) Muskalarla ilgili inanışlar nelerdir?

oca vardı da yapallardı. Çocug hasdaysa
ocaya. Hoca ipe okurdu ve sarıp çocuğun

hmmnn

ıkarınazlardı. Güya ondan eyleşirdi.

2-38) Nazarla ilgili inanışlar ve nazarı önleme tcuuuı.ı
azara inanırdıg. Bazılarının gözü dutardı. Benim
eçerken bir bagdı bizim gomuşuya beş dakka
Nazardan korunmak için nazar boncuğu, koç

32-39) Örtünmeyle ilgili inanışlar nelerdir?
Örtünenler tam örtünürdü. Su tesdisini bile ellerini
Hem da örtellerdi yüzlerini. Namahremdir delerdi bir

32-40) Renklerle ilgili inanışlar nelerdir?
Mavi gözlülerin gözleri dutar deller.

32-41) Ruhla ilgili inanışlar nelerdir?
Biri ölünca öldüğü gece evine sineg gelirsa "Aha bu vuuı......,._

32-42) Rüyaların yorumu hakkında inanışlar nelerdir?
Rüyada deniz görmeg ferahlıgdır. Siyah çizme geymeg
içeni da gördüğünde o gişinin sıkıntıda olması demegdir.

32-43) Saçla, sakalla, bıyıkla ilgili inanışlar nelerdir?
Hamileleri saçını kessin gomazlardı. Güya gamındaki çocuğ

32-44) Sayılarla ilgili inanışlar nelerdir?
On üçü uğursuz sayarıg. o gün yeni işe başlamayıg.

32-45) Sünnetle ilgili inanışlar nelerdir?
Sünnet yaparıg, yapmayana da gavur derig.

2-46) Şeytanla ilgili inanışlar nelerdir?
i şey gaybedinca şaytan aldı götürdü dellerdi.

2-4 7) Talih ve kısmetle ilgili inanışlar nelerdir?
Evlenmeyenler için talihi kapalı dellerdi.

32-48) Temizlikle ilgili inanışlar nelerdir?
Temizlig imandan gelir. Esgiden evleri her yaz beyaz toprağınan beyazladıllardı.

32-49) Tırnakla ilgili inanışlar nelerdir?
Gece hem salı günleri dımag kesmezlerdi uğursuzlug sayallardı.

32-50) Tuzla ilgili inanışlar nelerdir?
Gece duz vermeyig çünkü evin huzurunun gaçacağına inanırıg.

32-51) Uğurluluk, uğursuzlukla ilgili inanışlar nelerdir?
Geldiysa biri dügyanına da sürükledi ayağını (arkasından başka müşderilerin gelmesi)
uğurlu geldi dellerdi. Eğer ondan sonra biri gelmezsa uğursuzdur dellerdi.

32-52) Vücudun organlarının hareketleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
Sağ gözüm seyirinca ferah getirir, sol göz maraz getirir.

32-53) Yağmur duası, yağmur yağdırmaklailgili

inanışlar nelerdir?

Yağmur yağmadığında mum, yağ yakardı ciralar da kiliseye gollardı. Sonra yağmur
yağardı.

32-54) Yumurta kabuğuyla ilgiliinanışlarnelerdir?
Yumurtayı

hem egmeg mayasımX<geceiVermezler.

O evin huzurunun

gaçacağına

ınanırıg.
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Çalışmamız boyunca Çamlıbel, Hisarköy, Kayalar ve Kozanköy halkını kılı
yararcasına araştırmaya çalıştık. Birçok şeye değindik köyleri anlattık.
yaşam tarzını anlattık.

Çamlıbel Köyü' nün yolları geniştir. Köyün adı, köyü çepeçevre saran

ç

ağaçlarından gelmektedir. Köylüler 1974 yılında Baf'ın Gündoğdu Köyü'nden buray
göçmen olmştur. 35 yaş ve üzeri Rumca'yı Türkçe kadar iyi bilmektedir. Çocukl
ilkokulu köylerindeki Aysun İlkokulu'nda

bitirdikten

sonra ortaöğretimleri

Güzelyurt'ta sürdürmektedirler. Köylünün gçim kaynakları tarım ve memurluktur
Adanın en güzel dometesleri buradan çıkar. En önemli tarihi eseri
Tapınağı'dır, 1974'ten önce köye kurulan panayır da dillere destandır.
Hisarköy

halkı hiç göçmen olmadı. 1963'ten 1973'e kadar Tepebaşılılarla

Hisarköy'de yaşadılar. 1963'ten önce köyde Rumlar olduğu için yaşlılar Rumca'yı iyi
bilmektedir. Gençler ise sadece Tükçe konuşmaktadır. Çocuklar ilkokulu Çamlıbel
Aysun İlkokulu'nda okumaktadır. Orta ve liseyi Lefkoşa'daki okullarda okumaktadır.
Köylünün geçim kaynağı çiftçilik ve memurluktur. Burada beni en çok etkileyen şey
intihar eden kişilerin mezarlık dışına gömülmesi ve ölü hayvanların ormana atıldığı
zaman başları kıbleye doğruysa kartalların onu yemediğinin söylenmesidir.
Kayalar Köyü'nün yolları bir arabayı ancak sığar. Köy kayalık olduğu için adını
buradan almaktadır. Köylü 1974'te Samsun'dan buraya gelmiştir. Köylü Karadeniz
ağzı ile Kıbrıs ağzım birlikte kullanmaktadır. Halkın geçimini inşaat işlerinde çalışarak
sağamaktadır.

Çocuklar

ortaöğretimlerini

ilkokulu

Karşıyaka

İlkokulu'nda

bitirdikten

sonra

Lapta Yavuzlar Lisesi'nde tamamlamaktadırlar.. Köyün yirmidört

saat akan çesmesini ise Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından
Kozanköy, dağlık olduğu için yolları dardır. Buradaki
gelmiştir.Köylü Rumca'yı çok iyi bilmektedir. Halk geçimini
Yani doğadaki tüm bitkileri mevsimine göre toplayıp pazarda

ı..ı.agı..ı.ı:ı.ıı
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kazanır.

ilkokulu Çamlıbel'de, ortaokul ve liseyi Lefkoşa'da okumaktadır. Köyün

1\.111::ıı;;;::ıı

Rumlar eskiden yağmur duası yapıyormuş.
Çalışmamızda amacımız kaybolmaya yüz tutmuş olan kültürel değerleri
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayabilmektir. İnşallah yeni nesil ileride
çalışmaya bakarak atalarının yaşamım, kültürünü okuyup öğrenmeye çalış
Büyüklerini ziyaret edip, bunları onların ağzından duyup, öğrenirler ve devam etti ·

SÖZLÜK

etti: Pamuğun ip olma işlemine denir.

ika: Çocuğun doğumunun yedinci günü veya saçının ilk kesilişinde adak, nezir
esilen koyun.
duruka: Kırmızı köklü, çilek gibi meyvesi bulunan bitki.

yoz: İbadet edilen yer.
Azat etmek: Serbest bırakmak.
Balligaro: Sağlam iri yarı insan.
Banayiya: Rumlar'ın tanrılarına çağırmaları.

Bitta: Gözleme.
Bindallı: Küçük çiçek motifli elbise.
Bohara: Eğlence.
Bullicig: Civciv.
Cebren: Zorla, zoraki.
Cigla: Göçmen yaşayan bir kuş. Kara tavuk.
Cira: Rum kızları.
Çepel: Kirli.
Çivit: Eskiden çivit otundan, bu gün yapay yollarla elde edilen,
gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya.
Desteban: Kırbekçisi.

rabez: Küçük masa.
üven: Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan
ayvanlarla çekilen, altında keskin çakmak taşları çakılı bulunan, kızak biçiminde araç.

ramgu: Fransızların yaşadığı yer.

Gulluri: Yuvarlak köy çöreği.
Gara çoçço: Çörek otu.
Gelemgene: Duvara çekilecek ipliği sarmaya yarayan makara.
Gumera: Kadın sağdıç.
Gumbaro: Erkek sağdıç.
Hacet namazı: Tanrı'dan veya kutsal sayılan kişiden beklenen dilek için kılınan muw:ı+,

Herse: Tavuk ve buğdayı pişirdikten sonra iyice karıştırılarak yapılan yemek.
Gollifa: Kaynanmış buğdayın içine, çiğ badem, fıstık içi, nar ve gum üzüm eklenerek
yapılan tatlı.
Golla: Tutkal.
Hostes: Dikenleri olan yeşil bir bitki.
Isbondo: Bir patates türü.
Iskat: Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka.
Istavroz: Hac.
İşa bano: Yukarı.
Kesmik:1) Kesilmiş sütün koyu bölümü.2) Başakla karışık iri saman. 3) Taş gibi olmuş
toprak parçası.
Keşkek: İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir
yemek.

absana: Yeşil gövdesi olan ve sarı çiçekler açan bir bitki.

aronit: Kıbrıs'ta yaşayan Hristiyan azınlık bir toplum.

Minaleya: Dağın üstünde bulutların oluşturduğu görünüm.
Musalla taşı: Namazı kılmak için üstüne cenaze konulup önünde namaz kılınan
Müneccim: Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız

ı.an,ı..:,ı,

astrolog.
Münteha: Sona ermiş, bitmiş.

Ohdo: Tarla sınırı.
Orga: Sarılıp ağlayan kayalar.
Orofi: Hellim suyu.
Otacı: Hekim.
Rahvan: Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının .,,_u,_..,,.J
sarsmayan koşma biçimi.
Sebit: Yağsız gözleme.
Sakulli: Ağzı büzülerek kapatılan torba.
Sesta: Hasır sele.
Sihonora: Yabani yulaf.
Simmetero: Erkek dünür.
Simmetera: Kadın dünür.
Sini: Üzerinde yemek de yenebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi.

imşir: Yaprakları her mevsim yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden
etişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok
lan bir buçuk metre yükseklikte bir ağaç.

iro: Rumca'da domuz. Bizde ise dozer anlamında.söylenmektedir.
Sucug: Üzümden yapılan, içine badem konarak yenen tatlı.

Tebelleş: İstenmeyen halde, birinden veya bir yerden ayrılmayan, gitmeyen,

olan.
Tığ: Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş.
Ümmet: Hz. Muhammed'in çevresinde toplanan Müslümanlar'ıntümü.
Vasi: Bir yetimin veya akılca zayıf, birinin malını yöneten kimse.
Yahni: Salçalı.
Yerimo kalsın: Eksik olsun. Olmasaydı daha iyi olurdu,

Yiro: Yuvarlak.
Zivaniya: Üzümden çıkarılan bir tür içki.
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Çamlıbel'deki evlerden biri.

Çamlı bel Pigades Tapınağı (MÖ 1600 - 1050).

Pigades Tapınağı'ndaki su kuyusu.

Günümüz gelinleri evinden çıkarken.

··-·····-~···-··~-----·-------

-------

Çamlıbel'deki yağ değirmeni.

Altı aylık kınası

Sünnet fotoğrafı.

Çamlıbel halkının 1970 yıllarında 19 Mayıs kutlamaları.

Nikah fotoğrafı

Düğünden sonraki aile fotoğrafı.

1960'lardaki kadın mücahit

280

1930'1.ı;ırıı ait aile fotoğrafı

Lefkara.

Hisarköy' deki Su Hamamları.

Hisarköy'deki Su Hamamları.

285

Naınsiyeli yatak.

286

l8Z
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Hisarköy'deki Kilise.

289

1930'lu yıllara ait aile fotoğrafı.

Düğün fotoğrafı.

291

292

£6Z

Düğün öncesi aile fotoğrafı

Kayalar Köyü Yarım Adası.

Kayalar ve deniz.

296

Eski binalardan bir görünüm.

Kayalar Camii.

298

66Z

Hanaylı eski bir ev.

Kayalar Köyü Çeşmesi.

Eski Orga Restorant.

302

Kayalar' da.ki Atatürk Büstü.

Ç0£

Kozanköy Kilisesi ve Manastırı.

LO£

Kilisenin uzaktan görünümü.

Meryem Teyze'nin evi.
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Sünnet kıyafetli çocuklar.

Ekmek fırını

312

Nal değişikliği

313

Kara yağ çıkarmak için zeytinin kaynatılması

1950'1i yıllardaki polis fotoğrafı

