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ÖNSÖZ
Jezimin konusu Tepebaşı, Akdeniz, Dağyolu ve Arapköy'deki gelenek,
enek, örf, adet, sözel ve görsel değerilerdir. Görsel ve sözel değerler sözü ile
atılmak istenen araştırma yapılan köylerdeki tüm yaşam tarzları ve adetleri,
lımekleri, yaşadıkları yerler, edebi eserler ve tarihi binalardır.
Köylerle ilgili bilgileri, kişilerin ağzıııdan nasıl almışsam o şekilde aktarmaya
lıştım. Amacım halkın ne kadar samimi, saf olduğunu ve ağız özelliklerini

Kıbrıs küçük bir yer olduğu için adadaj<l yaşam şekli birbirine benzemektedir.
eyden göçmen olan köylerde Runıca'yı .. bilenlerin sayısının daha fazla
.µğunu gözlemledim.
Tez çalışmama başlayıp araştırmaya 1:,c;tşJayıııçc;t

l,u köyler hakkında pek çok

öğrendim. Bazen hayret etsem bile, hayatın gerçekleri olmaları merakımı daha

Türkiye' de söylenen atasözlerinin bizde bazen birkaç harfi, bazen de birkaç
in1esini değiştirilip söylendiğini öğrendim. Bu da Kıbrıs Türkü'nün bir kez
,)~ Anadolu'gWl geldiğini göstermektedir. Gelen halkın coğrafi nedenlerin
,,,_,:/_?:\;;·:<'.} . _{;

••

işiyfe kültürel değerlerinin değiştiğini görmekteyiz. Orneğin Kıbrıs ağzında
üm üzüme baka baka gararır', İstanbul ağzında ise 'Üzüm üzüme baka baka
atasözlerinde k<g değişikliği olduğu görülmektedir.
alışmamızda halk dili ve edebiyatıyla ilgili pek çok şey bulacağınıza
ıyorum. İki yıla yakın bir süre tez danışmanımla birlikte ciddi bir araştırma
ık. Araştırmalarımız sırasında yaşlılar bizimle bir saatten fazla konuşamadı.
en canları sıkıldı, bazen yoruldular. Onların konuşmak istememesi beni
<lirse de hocamın sayesinde yılmadım ve araştırmama dört elle sarıldım.
yapmamdaki amaç köylerin biz insanlar gibi kimliğini

Tezimi okumaya başlayınca bu köyleri daha da çok merak edip, gidip görmek
,yeceğinizdeneminim. İyi okumalar.
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GİRİŞ

çalışmaya başlarken bölgedeki halkın dilinin, hayatının nasıl olduğunu
sanıyordum. Araştırdıkça bildiklerimin yüzeysel olduğunu. anladım.
larımın cevaplarım aldıkça bir.şey bilrı.ı~cliğimi gördüm.
Çalışmamda elimden geldiği kadar}ı}:ılk:ıı}.dilini,edebiyatını, yaşam şeklini,
nek ve göreneklerini ortaya.çıkarnıayaı.ığraştını. Köyleri daha iyitanımak için
mamda onlarla ilgili.fotoğraflara da y~:t"}'~r<.liIIl. Köylerdeki mimari yapıların,
i eserlerin fotoğraflarını çekerken zorlUKla,rta karşılaştım. Ama çalışmam
yavaş ortaya çıkınca hepsini de unuttuğı.ınıı.ı ~pyleyebilirinı... Bu fotoğrafları
ce merağınız daha da artacaktır. Bundan enıininı.
Araştırmamı yaparken biraz Rumca da öğrendim.
Kültürel değerlermizi belgelerle kalıcılaştırıp gelecek nesillere aktarmak için
'Ill.den geleni yaptığıma inanmaktayım.
Çalışmam boyunca emeklerini esirgemeyen Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim
.~si Prof. Dr. Habib Derzinevesi'ne çok teşekkür ederim.
ıµda.mlarfridan dolayı Sertuğ Serengil'e ve Ayşe Alptürk'e teşekkür ederim.
Okumaya başlayınca halkın dilini aynen yansıtmaya çalıştığımı göreceksiniz.
okurken kendinizi o köylerde yaşayan biri gibi hissedeceğinizi
Bu köyleri ve tarihi yerlerini görmemişseniz mutlaka görün.

Fahri ASVAROGLU
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AKDENİZ KÖYÜ (AYRİNİ)

adını kıyısı olduğu denizin adından almaktadır. Doğusunda Sadrazam
, batısında Kalkanlı, güneyinde Tepebaşı ve kuzey sınırında ise deniz
ı.ı.nnıaktadır. Deniz kenarında ormanlık bir alanda olan Akdeniz Köyü çok
ldir. Temiz havası, kırmızı toprağı, yüzyıllık çamları ile insanın başını
ürmektedir, Bujadaki halk hiç göçmen olmadı ve köyün tamamı Türkler' den
]!'

···\;·.\~r,;:.:,,:,·o

.malqııdır. · 1963'ten önce köyde Rumlar da yaşamaktaydı. Eskiden köy
nm çoğu tarımla uğraşmaktaydı. Akdeniz Köyü dendiğinde herkesin akılına
altına koyarkenden çatlayan kan kırmızı karpuzlar gelmektedir. Fakat
dilerde su azlığı, üreticinin masrafının çok oluşu halkı tarımdan vazgeçme
asına getirmiştir. Köydeki çocuklar ilköğretimlerini Tepebaşı İlkokulu'nda,
,;..,.,.+,= l,..,.;,,,;

Güzelyurt'taki

Şehit Turgut Ortaokulu'nda

ve Kurtuluş

sürdürmektedir.
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HASAN SADRAZAM
Akdeniz (Ayrini) - Gime
Yılı: 1926-

Pembe Hasan Sadrazam, seksen yaşında, orta boylu, başı bağlı
teyzedir.

Konuşunca

lemekten hiç usanmazsınız.

ağzından

bal damlayan

Pembe

Teyze'yi

Temizliğe çok önem verdiği için sürekli hasta

pr. Ç,p!lliikherVgün ev temizliği, çiçek bakımı, bahçe temizliği derken soğuk
hastalanıyor. Her gün bir avuç hap içmesine rağmen yaptığı işleri biraz olsun
ıyor. İki erkek, bir kızı vardır. Oğluları üniversite

okuduğu için çok

Eşiyle birlikte yaşayan Pembe Teyze eşine çok düşkündür. Kendi
ıı;;ıımaıııuı;;

ç:uuı};!,ırn

evliliklerin görücülük.usulüyle olduğunu ancak onların anlaşarak

de bize söylüyor.
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eni doğan bebeklere hangi adlar veriliyor?

dı gollardı. Yengi isim gomazlardı. Hasan, Ayşe, Fatma gibi isimler gollardı.
Ad bebeğe verilirken ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
doğdukdan sonra Hoca Efendi gelir çocuğun adı verilmeden önce üç defa

Yörede yaşayan kişilere ne gibi Iôkablarwerifiyor? Sebepleri?
et Battişori: Dedelerine zamanında öyle .dellerdi. Evlatlarına ve torunlarına
akab miras olarag galdı.
an Durulli: Durulli tepe demektir. Oturdugları ev tepede olduğu.için adamın
hı durulli oldu.

im Boza: Adam gupguru bir deri bir kemiğ idi. Ama bir oturmada bir goyunu
eli. Onun için ona Boza dellerdi.
abiber: Adam çok esmer olduğu için ona garabiber dellerdi.

Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
sevdigleri insanların adlarını hayvanlara gollardı. Gomuşumuz gızının adını
~ine goduydu. İneğe Cemile diye çağırırdı.

Köy, dağ, ova gibi yerlere verilen adlar nelerdir? Sebepleri?
ümüz denizin yanında olduğu için yetmiş dörtten sonra köye gelen asgerler
fınan Akdeniz ismi gondu.
ççino Prommo: Gırmızı toprak ve tepelik bir bölge olduğu için o bölgeye bu
i godular.
iveri: Dağlığdı da öyle dediler;
O bölge çok sulugdu. Onun-için bu-ismi goydular.
Bu bölge bostan yeriydi ve gıbgırmızı garpuzlar olurdu. Onun için
dediler.
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gözlü insanlara Yallura delerdi.

adlar verilmektedir?
esi: Gavenin sahibinin adı Ali olduğu için ismini öyle godular.
i: Gave sahibinin soyadı Darro olduğu için öyle isim godular.

belirtirken hangi sözleri kullanıyor?
hayırlı talihler versin derdik.
nasip edsin.

hangi olaylardan sonra söylenir?
p.emectıg ben da derdim gene " Eyi şanslar Allah eyi talih versin

sözler kullanılıyor?
versin da gurtulmasın illahim.

sonra beddua ediliyor?
canımı yakanlara bedua ederdim.

ardan sonra ne gibi yeminler edilmektedir?
ımı sıkarsa ve canım yanar yemin ederdim ki ona bir daha
"Vallahi billahi ben ona bir daha gonuşmam".

ve zayıf yeminler hangileridir?
dir, yeminin zayıfı guvetlisi olmaz. Biz böyle gördük, böyle biliriz .

..., •.• rn.,ıı

söz tutlmazsa ne yapılır?

da dutman. Ya üç gün oruç dutacan, ya başından para çevirip
üç fakiri yedirecen.

nelerdir?

ne zaman ve kimlere söylenir?

,~cuıııcu

sabahıla akşam arasında yolda garşılaşdığımız gişilere söylenir?

kendi aralarında ve erkeklerle nasıl selamlaşırlar?
.oJdaı;oile garşılaşsak selamlaşır, hatta durur iki lakırdı da ederik. Ama
eğer tanıdık ya da ayleden biriysa elimizi galdırarag selam verirdig.
aya diggad ederig, ayıp dutallardı.

kendi aralarında ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?
aralarında Iakablarmı söyleyereg da selamlaşıllardı. "Selam
Gadınlarla ise ellerini galdırarag selamlaşıllardı.

ın mesleklere göre çeşitleri nelerdir?
yaptığı işin adı söylenereg selamlanırdı. Ya da adam işinde usta

a.ucu11111

selamlanırdı. Selam dülger, selam çoban, selam usta gibi.
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l:llllar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyorlar?
e isimleriyle çağrıllardı. Ama lakabıyla çağrılanlar da vardı. Çağıracağı
iğeniysa " Bak be yeğen da sana bi şey söyleycem" derdiler.

yvanlar hangi söz ve hareketlerle çağrılıyor?
davar beklerken, davarı toplamak istersek "piu" diye bağırırdık ve davar
toplanırdı.
ın yanında giden köpek vardı. Ona hade "Gara oğlan dön" derdik hemen
döndürürdü.

abalar arasında hitap sözleri nasıldır?
buyur dünür, nasılsın yiğenim derdigs Gocamıza ve ayledeki yakın
da 'efendi' derdig.

satıcıları mallarını satabilmek için hangi sözleri söylerler?
harnıp yarım şilin gel " dellerdi.

ükkanlara hangi sözler asılmaktadır?
gözden, nazardan saklasın" , "Allah ziyade etsin", "Bereket versin".

nsanlar çocuk severken hangi sözleri kullanırlar?
benim, gülüm benim, Allah'ım bağışlasın bana oğlumu.
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ar hayvanları severken hangi sözleri kullanırlar?
µk gibi severdig. Hele yeni doğduğunda siyah bir guzucuk olursa "Aman
l

'' ya da sarı bir guzucug doğarsa "Sarı gızım be da ne güzelcikdir"

birbirini hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
erkeğe isteyceysalar da soruşturullar. " Uuu aman çok eyidir da
tamamdır gıccağız" derdim.
keseceysa da kötüleyceğdi " Aınrnarırsakın bu gızı alma da
ıllar bunlar" dellerdi. Ama hep yalan söylellerdi. Çünkü o gızın
esini isdemezlerdi.

anlar hayvanları hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
yvanımı satacağımda çok metederdim, eyi fiyata gitsin diye. "Benim bu
pığazıµı çok sütlüdür. Al bu hayvanı pişman olmaycan, üstünden da bana
.}'

dimiz hayvan satın alacak olursag da fiyatı düşürmek için hayvanı
"Aman bunun derisi ne, gerisi ne, bundan ne olacak, hayırın bi şeye
zaten düşo fiyatı biraz da anlaşalım"derdim.

,~.:ııııaL

amacıyla büyüklerce hangi sözler söylenmektedir?
seninla olsun dayima akıllı ol gızım, oğlancıkları gördüğünde başınızı
da hakınızda biri fena bi şey demesin.
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ihat kimlere verilmektedir?
verilir. Çocuklarınıza

da, tanıdıklarınıza

da yabancılara

da herkese

üzde nasihat ederig. Ben oğullarıma "Annem Türk gızı alın da isdersa
un" derdim. Allah'a şükür dinlediler beni da birer dane Türk gızı aldılar.

sihatı tutma veya tutmama durumlarında neler yapılmaktadır?
utulursa "Aferin evladım, gördün demek doğrusu buyudu. Böyüklerini
inlersan doğru yolu bulun" dellerdi. Eğer verilen nasihatlar boşa gidersa
havayı çalar. O zaman "Gitsin ne hali varsa görsün" delllerdi.

lerin nasihatı etkili olmaktadır?
, büyüklerin

sözleri "~dinlenirdi. Onların yaşadıklarından

ders alıllar.

anlatıklarından ve söylediklerinden nasihat alıllardı.

---,
sözleri ve Deyimler:

ör~cl-~J~ulfanflan atasözleri nelerdir?

ayaklarını sallama.

L1111111ı;;uı;;11

mı;;uı;;ıı

paçaları çekme.

nasıl öğrenilmektedir?
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zaman, nerede, kimler tarafından sorulup cevaplandırılırdı?
bizim eğlencemiz bilmecelerdi. Geceleri nenelerimiz, yaşlı golu gomşu
lar vakıt geçirmek için her gece birinin evinde toplanırdıg. Burada
ilmece sorar orda olanlarda bulmaya çalışırdı. Kim cevabı bulursa onu
lar. Erkekler da gavede ya da köy meydanında toplanırdı. Bu
Iarda onlarda birbirlerine sorarlar cevaplallardı.

~gi bilmeceler sorulmaktadır?
da gelin gezer? Su.

ilmeceyi doğru cevaplandıranlara mükafat, yanlış cevaplandıranlara ceza

amızda vardı. Bilmeceyi doğru cevaplandıranlara evde az bulunan, her
bulunmayan yemiş, gollifa, helva gibi şeyler verillerdi. Bilmeceleri
enler ise ceza olarag büyüklerin isdediklerini hep onlar yapardı. Su
tar su getirir, çay isdersalar çay yapar, gave yapar ağırlardı. Bizim da
Z buyudu. Bunlar yapmamak için özellikle gençler bilmeceleri bilmek için

.tını~"'~

sorma eğlence olarak mı kabul edilmektedir?
dürüs eğlencemiz yoğudu. Bilmece bizim en eyi eğlencemizdi.

ne

zaman, nerede,

kimler

tarafından, hangi

amaçlarla

ilen herkes söylerdi. Ben yalınız galdığımda da sevdalandığım zamanlar

kü şeklinde mi söylenir, şiir okur gibi mi okunuyor?
söylerdig.

'}rede söylenen maniler hangileridir?

·aşdım
den dudup
qşdurddum..
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kimlerden, nasıl öğreniliyor? Anında mani söyleyenler var mı?
söylerdi

ama esas biz yaşlılardan

öğrenirdig.

Uyduranlar

vardı.

öğrenirdig.

İçimizden

Nenelermiz,

geldiğinde

biz da

lar, Törenler, Kutlamalarla İlgili Sorular:

ayramı ve Gurban Bayramı dini bayramlarmızdır.

ayramların hangi sebeplerle.yapıldığınaiııGll.11ln1a.l<tad.ır?
'ıyle buyurmaktadır onun için yaparıg.

iibayramlar öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
önce kökten ev temizliği

yapılır, misafirlere

ağırlanacak

ekmeg

kafes, simid dadlısı gibi şeyller hazırlardıg. Yakın aylemize ise yemeg
'.yirdit

Çocuklara

verilecek

yemişler

önceden

hazırlanırdı.

Yakın

cuklarına para veririg. Onları önceden kimlere vereceğmizi hesaplar

namazıyla ilgili gelenekler, inanışlar nelerdir?
bayram namazına giderdi .. Sabah erkenden herkes gakar erkekler
doğru camiye goşardı. · Camiden sonra mezarlığa gidilir orada
ölülerine dua okunur. Mezarlıgdan çıkarkan orada tüm ölülere bir
sonra mezarlıkdan çıkılır. Bundan sonra da bayramlaşmalar başlar.

~y.ıuı.ıııa.;,ıııa

nasıl yapılmaktadır?

olanların ellerini. öper gutlarıg. Bizden küçükler da bizim elimizi
.L u..ııııı.ıııL.ıı

kutlallar.
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~yramlaşmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
öpmeye

gelen

çocuklara

bayaram

yemişi

veririg.

Misafırlermize

ız dadlılardan veririg. Bayramda ekmeg gadayıfı, simit dadlısı, börek,
¢viz macunu, turşu macunu gibi şeyler ağırlarıg.

çıkarkandan gurbanı keserdig. Yere yatırarag üç defa duasını okurdug,
erdig. "Allahu ekber, Allahu ekber la ilaheillalahu

ekber Allah'u ekber

ilham" bunu üç defa tekrarlayarag gurbanı keserdig.

ınler kurban kesebilir?
.anç işidir. İnsanın gurban kesebilmesi için önce inanması lazım. Sonra hali
rinde olması lazım. Yani varlıklı.olan ve inanan.herkes . kesebilir.

eve verileceg şekilde gurban etini dağıdırıg. Biz gurbanı parçaladıgdan
lengerin içine gurban etlerini goyarag ihtiyacı olan fakir fukaraya

ezarlık ziyareti nasıl yapılır?
fendi bayram namazından çıkarkandan gelir beni alır ve heman mezarlığa

zakta bulunan dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşılır?
haberleşme çok zordu. Ya on beş gün önceden megdup yazardıg ya da
birini görürsag
tı:;ıııııLı

selam yollar onun aracılığıyla

bayramalarını

söylerdig.

illi bayramlar hangileridir?
uz, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Kasım.
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illi bayramlarda halkın kutlaması nasıl olmaktadır?
kutlamalar olur ve bütün köy halkı da bu kutlamalara katılır, orada

andil kaç adettir? Adları nelerdir?

fr. Regaib ve Miraç Gandili, Mevlit Gandili.
landil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?

(kutsal) aylar hangileridir? Bu aylarda neler yapılır, neler

amazan, Şaban: Üç aylarda pazartesiye.perşerrıbe<gµnlerioruç dutallar.

Ramazan ayıyla ilgili gelenekler nelerdir?
.tulur. İftar vagdi gelincaya gadar yemekler hazırlanır. Vakid gelinca
oturulur. Dutduğumuz orucun gabul edilmesi için dua ederig. Orucu
Bu ay fakir fukaraya yardım etmeye diggad ederig. Her Ramazan ben
· fakir fukaraya her gece yemeg götürürüm.
ÇV{

amazanda nelerin yapılması uygun bulunmaz?
da kötü sayılacak hiç bir şeyin yapılması uygun değildir. Bu ay eylik ve
ayıdır. Biz böyle bilirig.

Ramazana özgü yiyecek ve içecekler nelerdir?
genelde ya zeytinila ya furmayla açarıg sebabdır deller. Çorba olarag
ercimeg çorbalarını yaparıg. Yemeg olarag ise her türlü yemeg yaparıg.
fırında, molohiya, kolokas, .dolma, bamya, fasulya gibi yemekler yapılır.
meyva suyu içerig.
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giden gençler nasıl uğurlanmaktadır?
yollardıg. Oğlancığın anası ve aylesi da hem asgere gideceği

puprpcr

ondan ayrılacagları için uzun uzun ağlallardı.

lrPrrlPn

dönenleri nasıl karşılarlardı?

deller. Aylesi ona çifte çifte yemeg yapardı.

ırn,,m,ıa:....,

girmeyle ilgili törenler nasıl yapılmaktadır?

önceden anlaşarag birer çeşit yemeg yapallar. Bir yere toplanarag
muhabet ederlerdi. Bizde kutlama böyle olurdu.

ışına, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorular:

nasıl ve niçin yapılır?
yoğdu. Herkes emeğiyla ötekine yardım ederdi. Beraber beton
örellerdi. Samanı bile bütün mahalle toplanır da içeri gordu.

akla, böğrülce, el magarınası, mantı.

eğlence yapılıyorsa nasıl eğlenilmektedir?
endi gendilerine çalar oynallardı.

kimlere, nasıl verilmektedir?
babası ölü olanlara verilirdi.

fukaraya, yetimlere, öksüzlere veririg. Adak olarag genelde biz koç
etini dağıdırıg. Bir da para atlarsak para veririg.
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köprü, cami, okul yapımı gibi hayır işleri kimler tarafından, hangi

öyün okuluna üç sınıf yaptırdılar. Okulda eksiglig vardı. Onlara da
rahat ders yapsın diye yapdırdılar. Biz da köyün camisine avize

ı.ı.;,uıUl\..

hakkı nedir?

~<eğinde bile gomşunun galbini gırmayacan. Ne verirsan gomşuna helal

::;a.111111\.ıç

ilgili gelenekler nelerdir?

misafir daima ağırlanır. Ona evimizdesne varsa ağırlamaya çalışırıg.
gorug, macun ağırlarıg. Uzagdan gelen bir mis.afırsaonu yemeğe da
yediririg.

J_ç

sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara baş vurmaktadır?

içeğini gaynadırdı ve suyunu içinca ganı açılırdı. Çocuğu düşürürdü.

olmasını istediği halde çocuk sahibi olamayanlar ne gibi

ezlerdi, galıllardı çocuksuz. Gocagarı ilacı gollardı. Ebeler mezdekili
ı gadına alddan bazısı ölürdü.

ğun cinsiyetini tayin için neler yapılmaktadır?
}nleşirsa gızdır dellerdi çünkü anasının güzelliğini alır dellerdi.

ğacak çocuğun-erkek olması niçin istenir?
devam etsin diye isterdi.
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önce ne gibi hazırlıklar yapılır?
bez yapardıg. Mersini döverdig pudra, yapardıg. Çocuğun

l\..11111ı;;ı

yaptırmaktadır?

sırasında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?

uvrnmı.uı

kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?

ugdan sonra çocuğun göbeğiJJ.i/1<:t:ıs~rcli.

dan sonra çocuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
ğakokmasın diye yağ hem duz gollardı. Üçüncü gün da yıkallardı.

ilk defa kimin gucağına verilir?
çocuğu anne gucağına verillerdi.

yaşamayan

aileler

çocuklarının yaşaması

için

hangi

il başvurur?
1

dn ama gene da Allah'ın işiydi. Yaşaycaysa yaşardı.

sanın sütünün bol olması için ne yapılır?
pilavı yedirirdig.

için kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
gurban keserdi. Mevlidi da isteyenler çocuğun doğduğu gece

ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
ı::.vııuıuı.

Aylemiz ya da çocuğun anne babası gordu.
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ne zaman, kimler gelir?
gün gakacağında bütün ayle gelirdi ve ebe anneyi yıkayınca
I

ilgili gelenekler nelerdir?
ebe lohusaya gezdirirdi ve her odaya rengli boyayla üç nogda
lohusa çarpılmamak için tuvalete bir çivi atardı.

görmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
lohusa ve çocuk görmeye gidmez.

ve anne ilk defa ne zaman sokağa.çıkabilir?
arı çıkallardı.

.~ğa çıkışta kimin evine giderdi?

asına karşı lohusa ve çocuk için ne gibi tedbirler alınır?
a.staş,ı olmasın diye beşiğinin başına sarı gırmızı yemeni asallardı.
Yfr

a ne zaman, nasıl yapılır?
kırk dane çakıl daşına, kırk yasin okurdu. Okudukdan sonra
Bu suyla gadını ve çocuğu yıkardı. Artık nere isdersa

çocuğun beslenmesi nasıl yapılır?
bi şey vermezdig. Altı aydan sonra anneler ne yeyceğsa
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erkek

çocuklar

kaç yaşında

ve hangi

mevsimde

sünnet

yedi yaş arasında sünnet ederdig. Genelde yaz mevsiminde

azırlıkları nelerdir?
afet alırdıg çocuğa. Yemek yapardık misafirlere ağırlamak için .
.çağı yatağa yeni çarşaf alır yatağa gordug.

yatağı nasıl hazırlanır?
tak vardı. Yatağın üstüne mavi örtü goyardıg. Yatağın arkasına. da bir
Halının üzerine da maşallah yazardıg. Tören olacağı saat da çocuğu
gelen davetliler onu tebrig ederdi.

fçocuğunun kıyafeti nasıldır?
¢dden sonra altdan beyaz don, atlet geydirilir. Üzerinden da çocuk
i.ye beyaz uzun bir giyisi geyerdi. Başında da fese benzer bir sünnet
üzerinde da maşallah yazar.

sırasında halk ne yapar?

an bir

gadının eline bir oglavı verilirdi. Gadın oglavıyı devamlı içi

de çevirirdi. Bunu yapınca çocuk acı duymaz dellerdi. Sünnetcinin
stiği eti bu oglavılı gadına veriller o da gömerdi.

~te kimler çağrılır? Çağrı nasıl yapılır?
golu gomşuyu, köylüyü davet ederdig. Kapı kapı gezer davet
Ja<,•,ırn-ııu

ellerine gül suyu döker öyle davet ederdig.

gelenler ne gibi armağanlar getirir?
,ı.;ı;;;,mıı;;;

göre para verirdi. Kimisi bir lira, kimisi iki, kimisi üç.
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ti kimler yapmaktadır?
etci gelirdi da o yapardı.

',

~tyapılırken hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
et, sünnet tozu, pamuk.

et töreni, düğünü nasıl yapılmaktadır?
ayla çocuğu atın üstünde köyü gezdirillerdi. Sonra sünnetci keserdi.
,ynardı.

sonrası gelenekleri nelerdir?
yapıldıgdan sonra yakın ayle toplanır. Sünnet olan çocuğun evinde

mevlit okutuluyor mu?

eyle İlgili Sorular:

,nilecek kız ve erkekte aranan özellikler nelerdir?
güzelliğe bakallardı. Bir yatak bir döşek hepsini galdırır bir eşek,
gJzı damada. Damadın ise bir evi olsun bakallardı. Evi oldu mu onun
µyük avntaj olurdu.

emiş kız ve erkeklere ne ad verilir?
galmış derig. Erkeklere ise yaşı geçmiş derig.

26

erkeklerin kısmetlerini açmak için ne gibi uygulamalara

"', Yedidalga denizine
yabdırıllardı. Büyüde gişiyi
ve yıkanırdı o suyla. Böylece kısmeti açılırdı.

marazlı galırdı. Ayle da annardı aşık olduğunu.

başlangıcı kız ve erkeklerde hangi yaştır?

sorardı gızın aylesine gabul edersa aracıyla oğlan tarafı
isdemeye gideller.

:1111mc::sı

halinde kız isteme nasıl olmaktadır?
baba, hala, deyze, oğlan giderdi. Ama gızı onlara
ne zamanıysa misafirlere ondan ağırlallardı. Benim

ıımı incir verdiydik. Gaynatam "Allah'ın emrine peygamberin
ınız Pembe'yi oğluma isderim" dedi. Bizimkiler da "Verdim

i.nasıl yapılmaktadır?
iklerinde gız aylesi olumlu cevap verirsaydı, iki taraf anlaşırdı ve
ı: Gızıla oğlana dakallardı ama gene birbirlerini görmezdiler.

i>gendievladına dakardı. Dünürcülük sırasında gız kapı deliğinden
ga görürdü, yakışıklı mı değil mi. Zavallı oğlan gızı gerdek gecesi
fasında topal gızı oğlana verdiler da oğlan gerdek gecesi görürdü
'işey yoğudu geçindi gitti.
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hallerde meydana gelmektedir? Bu olaylar nasıl

Ama ikisinin da gönlü olduğu için oğlan gıza "Seni
İki gün sonra atla ya da eşegla gaçırırdı gızı. Belli bir
\

öfgesi geçinca aylelerinin ellerini öperler barışıllardı.

rnda oğlan tarafı nişanlı kız evine kurban gönderir mi?
911derillerdi.Hediye olarak oğlan gıza bayramda bir elbiselik

1(.:

veriliyor mu? Miktarı nedir?

#ipkenne gadar para isdediğini oğlan tarafına söylerdi.

olaylarında başlık veriliyor mu?
şg.ığı için hakları yokdur isdemeğe,

verilmektedir?
~{oğlanınbabası dünürüne götürür verirdi.

nd.a kız tarafına ne gibi armağanlar verilmektedir?
epirdi. İneği varsa inek verirdi. Yani herkes elinden gelenin en

l¢şitarafından ne gibi çehiz verilir?

a çakılı yatak, gab gacak, iki <lane toprak tencere, iki çingo
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/

oüzdanıtutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl?
verirsa deftere teker teker yazardı. Beş dönüm tarla,

rö.sterme geleneği var mı? Varsa nasıl yapılıyor?
üçgen biçiminde asardı. Kimisi da/bir ucundan

gezerdi. Ev sahibinin eline gül suyunu
saat düğünümüz var buyurun" dellerdi.

olarak ne getirirlerdi?
rıPc<Tiri

gibi şeyler getirillerdi.

giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
Badadezinan eti fırına gollar, bişirillerdi. Fasulya, pilav,
r •••. um,ı~

bunları yemeg olarak verillerdi. Gelin gelinlik alırdı.
takım alırdı. Yakın ayle ise maddi durumları eyiysa
Değilsa en yeni gıyafetlerini giyelerdi.

ne gibi gelenekleri vardır?
şarkı söyleyereg dönellerdi. Ellerinde güçük güçük
mumlar vardı. Yedi defa döndükden sonra yaşlı biri çıkıp
kına yakallardı. Sonra isdeyen selenin içindeki kınaya

ayrı oynardı. Deblek çalalar, şarkı söylellerdi.
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barmacığına kına yakallardı.

toplanıllardı.

Orada

gelinin

başını

gırmızı

dönereg testi oynadırdıg. Oyunun sonunda
yapdıgdan

sonra gelini oradaki hamama götürür

gelenekler nelerdir?
P.tuıtin~

toplanıllar şarkı söylellerdi. Dam.adda onlara para

Sağdıcın görevleri nelerdir?
sağdıç öderdi. Düğünü hazırlardı.

mm,ıaı.ı

kayınvalide, kayınpeder giyimleri düğünde nasıldır?
siyah pantolon, beyaz gömlek geyerdi. Sağdıç ya
geyerdi. Goluna da gırmızı gurdella gordu. Kayın
onu geyellerdi.

gideceğsa ata bindirillerdi. Gelin önde arkada bir da
çalarag öbür köye götürüller. Eğer gelin gendi yaşadığı
damadı alıllar. Yedi dane mumla ilahilerla, dam.adla
ve gızı ordan alıllardı.

girerken neler yapılır?
kapıda durur. Gelin gelir ve gireceğikapının iç
ııcuıcuıııı

donuna bir defa sürer ki ballı börekli olsunlar

içeri gorken köyün erkekleri onu yumruk:layarak içeri
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ieğlenceler yapılmaktadır?
'iğiedilereg takılar takılır. Düğün sırasında oyunlar oynanır.
o,.halay gibi oyunlar oynallar. Gadınlar ise tesdi oyanadıllar.
ereg tesdiyi elden ele dolaşdırarag oynallar ve gelinin ya da
plan bir gız tesdiyi gırar. Tesdinin içine yemiş ve bozug para
ij?oradaki çocuklar onlar toplar.

rYenilir içilir?
Iıglıysa da düğünü yemegli yapallar. O zaman goyun, koç
ı:ıııır. Badadezinan et fırınlarda bişirilir. Gazanlarınan pilav,
'lerinan içecek alınır. Bizim zamanımızda

şarap verillerdi.

gurulur, yeyecek içecekler hazırlanır gelen misafir oturarag

lj11e neler armağan edilmektedir?
°l11tarafı altın bilezik, yüzük, kolye gibi şeyler dakallar. Diğer
gücüne göre para dakallar.

1

imam nikahı nasıl yapılmaktadır?

k'Mt yogdu. Hoca nikahı vardı. Damad iki şahid yanına alırdı ve
.lıllardı, gızın evine gidellerdi. Evlenecek gız gendi odasının
~)dururdu. Hoca gıza "Vekilin olayım, nikahını gıyayım mı"
rşa. oğlana da sorar nikahı gıyardı.
şıl girilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekler nelerdir?
daya gadar götürülüp içeri gonurdu. Gızın yengesi kapıyı çalar
q.itderdi. Gelin kapıyı açar ve damadı içeri alırdı. Damad gızın
~az gılar ondan sonra gerdeğe girellerdi. Gelinin gızoğlan gız
meg için ertesi gün sabah sabah gaynanaya çarşaf verilirdi.
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.ü ne yapılır?
alırdı. Gadınlar misafirliğe gelerek hediyelerini-gerirdi.
emeni, tabak, çanak gibi şeyler alıllardı. Gız da gelen
~ ellerine gül suyu dökerdi,

~şındaki ilişki nasıldır?
~c.iığı için uzagda galanlarınan çok görüşülmezdi ama ayni
muhabbet ederdig. Dünürlerinan ise esgiden

izin vermezlerdi.

Çocuklarının

başında hanım hanım

isdersa evlenirdi.

yerden gakamazsa, gendini bilir ama gımıldayamaz. O
Bazıları rüyasında elbiselerini topladığını görür. Eğer
görür öleceğine yorumlar.

ise ölüm belirtileri nelerdir?
yüzü şişersa öleceg demegdir.

vıı;;;vı;;;14ıııı;;; kanaat

getirilirse ne yapılır?

helalık alıllardı. Yani "Bana hakkını helal et"
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arkasından yapılan işler nelerdir?
vı;;;ııı;;;:suııhem

da iki ayağının baş barınağını bağlallar.

bir bıçak gollar. Dua okuma bilenler başucunda dua

olması hakkındaki inanmalar nelerdir?
gelsin onu görmeden önce ölmezdi.Ya da birini
onu derdi" da o insan gelmeden ölürsa gözü açık
göremedi ya da filan gişiyi isdediydi da göremedi,
\

n:sgıuı;;;ıı

da şimdi da öyledir.

ne zaman gömülür?

zaman gömülür?

kimse ne zaman gömülür?

Lrn;;ı.,ı;;;~

olursa nasıl bekletilir?

Üsdüne ölüyü gollar, beyaz çarşafıla da üzerini .örtüp
Sabaha gadar ayle yanında beklerdi.
nasıl hazırlanır? Yıkama, kefenleme işleriyle ilgili

okurdu. Sonra ölüyü yıkar, kefenler )ve >tabuta
götürüller. Camide cenaze namazı gılınır. Bir çakıl daşına
ın içindeki suya gollardı. Ölü gömüleceğinde da o daşı yanına
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su gızdırılan gazanı işlem bitdigden .sonra
daş gollar.

da yeşil çarşaf örtellerdi.

gılar. Gadınlar namaza girmez dışarıda bekler. Namaz

sonra adamların omzunda daşınarag mezarlığa

gömülür?
başı gıbleye gelecek şekilde yerleştirilir. Boydan boya
mertek goyallar, bu merteklerin

arasına da mersin dalı

;.l'll."a orda bulunan erkekler çukura toprak atmaya başlar ve
~?Jşlemi bitinca mezarın üzerine okunmuş su dökeller.

i sırasında ne gibi dini işlemler yapılır?
mezarlıgdaki daşın üzerine gonur, orada hoca okur.
sorar "Merhum sağlığında nasıl biriydi? Hep beraber
artık gömülmeden önceki son işlemlerdir.

neler verilir?
gelinler evde badadez, et, fasulya bişiriller herkese
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orada olan ölünün aylesine "Başınız

sıığ olsun"

herkesi ağlatmak.

var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
,,. .•
6ıısırn

gelen gişileri hep ağlayarag garşılallardı. Gelen

..•

Yasın kalktığı nasıl belli edilmektedir?
Ağlamalar azalır, gomuşulara gidilmeye başlanır,
ıaııııuaıı

gonuşulmaya başlanır. O zaman anlarıg ki yas

ailenin durumu nasıl olur?
çünkü acıları daha tazedir. Gelen misafiri

üstle gideler, okunmuş su dökeller
.ı,.ı.u.gımı.uruı mezara

gidilir ve okunmuş su dökülür.

mezar ziyaret edilmektedir?
ii,.rrrıf''Z:::ır:::ı dua
14ıu~rn,ı

okur, çiçek gollar. Bayram sabahı .daç!l.111.ic:l.~n

dua okullar. Bir da gişinin ölüm yıkc:lqııµ..111.µric:le

var mıdır? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
Mevlitle lokumla şurup verillerdi.
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ne yapılır?
verillerdi. Çok esgimiş, yıpranmış olanları da

,'-''-'U"'.u toplardı. Vasiyet neysa onu yapallardı. Para, mal ne

rıı.ı..tml\.cı.

mezarlığa mı gömülmektedir?
)

fertleri yanyana mı gömülmektedir?
neresi varsa oracığa gömeller.

neler dikilmektedir?
da ayak ucuna gollardı.

yazılmaktadır?
aşın üsdüne da adı, baba adı, doğum tarihi ve ölüm tarihi

~gi bir yerine ağaç veye çiçek dikilir mi? Dikilirse sebebi?
k. da. Ekilen ağaç ve çiçekler orayı güzel gösderir. Ölünün
9rdüğüne ve huzur bulduğuna inanılır.
ilgili inanmalar nelerdir?
geçerken mutlaka Fatiha Süresi okullar. Bunu hem.ölülerin
.rı:ı da bir saygı olarag görüller.

ğında ölenler hakkındaki inanmalar nelerdir?
onlara teselli verenler onun melek olduğunu ve anne babayı
cı.\.icı.gıııı

söyleller.
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ı-;~ı,.,ugıııuı;;;neler

söylenmektedir?

nurda yatsın denir.

tedavi eden kişilere hangi adlar verilmektedir?
işlerine o zamanlarda bakan Yorgo isimli bir

nasıl yapılmaktadır?
denen bir ilaç vardı. Yağa gollardı, gızarırdı. Sürellerdi
iki tahtayla hem bezla ilac süreler ve sarallardı.

nasıl yapılmaktadır?
.>

ısıdıllardı ve gollardı. Urubayla da sarallardı.

n..vııuıııı;;;

tedavisi nasıl olmaktadır?

edilmektedir?
gideller, hoca onlara dualar okurdu.

Hem doktorun verdiği ilaçları, hem de

c:ı.~ııı.:uı

pek dogdora götürmezlerdi. Ya gendi gendine

dogdora giddiysa hasda olan onun verdiği ilaçları
'19 •.• c.ı.ıı5ıııa

göre halkın tavsiye eddiği ilaçları içerdi.
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yapılıyor?
yedirillerdi. Mercimek, bulgur, tarana çorbası

Bu ya baba olurdu ya da abi. Bazen da kapıya

ucu11111a

atardıg. Böyüklerimiz bize dama atın da yerine

hastalıklarını tedavi eden kişilere hangi adlar

ım edereg eyileştirmeye çalışıyollardı. Ağzından köpük
hayvana hamıp pegmezi içirillerdi. Bu pegmezi hayvana
çiriHerdi.Eyi olurdu.

hastalıkları nasıl tedavi edilmektedir?
hayvana Fatiha'yı eyi olsun diye. Herkes de/i11aııç
eyi olacağına.

ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?
Gırığın iki tarafına yerleşdirir sarardıg.. Bir. ayda
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nasıl tedavi edilmektedir?
l..)ı;;111rn

goyunumun memesi kopduyudu. Kırk gün sürdüm
olmadı orası kapandı düzeldi.

ı nasıl yaptırılmaktadır?

Sıcak suyla ellerini yıkallardı. Sonra doğuracak goyuna
yavruyu vavaş yavaş çekellerdi çıkarıllardı. Eğer ineg
ırdı, Köydeki erkekleri çağırıllardı. Bir on on beş gişi

da hayvanın tedavisinden ümit kesilerek öldürülmektedir?
şürüden ayırıllardı. Gcllardr.bir yere. Yanına. da. su hem
,iBazen hayvan eyi olur gakardı. Bazan da cHürdü. At, eşeg,
da ayağı gırıldığında eyi olmazdı diye onu.tüfegla.vurullar

arı hakkındaki inanışlar nelerdir?
an hasda olur dellerdi. Bir da hayvan taze ekşiliyi yeyinca
ller.

beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
bedmezi yedirillerdi.

tadavi edenler; nallama, kırkma işlerini de yapıyol'lar

işi oyudu. Kırkma işlemi için hususi kırganJgetirill~rdi
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açıklanmaktadır?

.t,:ıu1111111

yapmaktadır?
yağıyıp yağmayacağını havaya göre

.:;ı:;ııı:;ııw

bereketli mi, gurak mı olacağına çok

Tahmin edellersa ki sene gurag gelecek o

yapılmaktadır?
garar verirdig. Dağın üstündeki bulutlara
ı..ı.:,u.uııu.ı;;;Aı

bulutlar çoğusa ve dağa yakındır o

ağrılara göre nasıl hava tahmini

'ill\.ıa11111

sızılar da galiba yağmur geliyor be

sıcag edinca galiba deprem olacag

ki goyu verdi o zaman vaz geçerdig.
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a ile ilgili inanışlar nelerdir?
talebelerla beraber köylü da esgi mezarlığa

6ı-.

••,ı ••.•ı6

yağmur yağardı.

yıllara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
mart - marti, Nnisan - abni, mayıs - mey, haziran..-ağustos - agustos, eylül - sebdevri, ekimi .
-icevri.

edilmektedir?

halk inanmaları nelerdir?
Salı günü uğursuz sayılır. O gün yapacağın işde
günü çamaşır yıkanmaz. Pazartesi, perşembe
gündür, o gün mutlaka camiye gidereg

gün kabul edilmektedir? Yılbaşı için kutlama

~.;,cum

gutlanır. O gece müzigler dinlenir. Yemeler
Buğdayı gaynadırdıg, içine nar, guru
yerdig. Yemek olarag kebab, badadez, gaz

hayvanı vardı. Özel günlerde ve yılbaşında

ııllanılmaktadır?

Saat kullanılmıyorsa zaman .aya.rı nasıl

saaatı vardır. Ona bakarıg, ama esgiden saat .nç(.a.ra.rdı.
arım onlar güneşe göre hareket edellerdi. Onların · • sa.a.tı
işe gidenler güneş doğmadan gideller. Güneş batıııca.

ve nasıl yazılmaktadır?

yasağı bulunmaktadır?
Türk

evlenemezdi.

Öyle

bi

şey

olacag

olursa

eden uzagda olanın yanına gönderillerdi.

()k eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
ltllardı. Bizim dedelerimizin

zamanında

iki dane almak

nikahı varıdı. Gıyallardı imam nikahını alıllardı. Resmi
da bilgilendi artıg bir tane allılar.

evlenme görülmekte midir? Akraba evlilikleri hakkında

evladı birbirlerini alıllardı. Sırf mal yabana. gicln:ıesirı
dudmazlardı
UHtlJ111111;,1

yeğenlerin birbiriyla evlenmesini•r.çµıı.k.ü.

diye.

dullar için ne gibi gelenekler işlemektedir?
galdıysa oturduğu evde galır çocuklarına 'baka.rc.i.l.Ölen
onlara yardım ederdi. Gadın başgasıyla evlenemezdi.
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eşıerın miras payları nasıl belirlenmektedir'?
Gız çocuğa veren ayle
bir pay verillerdi. dadına ise

Evlatlıklar öz çocukların haklarına
enginlerin yanına evlatlık verilerdi

yvvUJ.\..ıa.ı.un.

çla yatırdı. Gendi evlatlarıynan evlatlık alınan
~pallardı. Onları işci gibi işlediller,

aktadır? İçgüveyinin hakları nelerdir?
rn malı parası vardı onun yanına yerleşirdi. Canıla

ler mirasdan nasıl faydalanmaktadır?
larag bir şey taleb edemezdi.

lıklar mahkemeye gidilmeden nasıl yvL.wrnvrnııı;;;M\,,Ul.L
gırtışan gişilerin aralarını bulmaya çalışıllardı. . vıııı.%.;::,'m
tnduyulan gişiler vardı. Araya onlar girer anlaşçlırınl~

:yınasıl çözümlenmektedir?
özmeye çalışıllardı. Olmazsa polise

ı:,ıuı;;;ııı;;;ı.uı.;

emeye gidilirdi. Biri bilereg veya

vııııı"'J"''"

ını toplarsa mal sahibi çıkınca geri verirdi.

:v¢rilen zarar nasıl karşılanmaktadır?
lerde desdeban vardı. Verilen
al sahibine öderdi.
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nasıl çözümlenmektedir?
öfgesi geçinca onları affederdi. Gızınan oğlan da
öğreninca ana babalarının ellerini öper barışıllardı.

yetişen

ağaç

türünden

bitkilere

ne

gibi

adlar

gara tiken, guş gonınaz, gadın gasığı, lahanudya,

maydanoz, golyandro, dere nanesi .

•..••ıı,.usuıu

inanılmaktadır?

telerinden nasıl yararlanılmaktadır?
yapardıg öküzlere, tahta
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halkın düşünceleri nelerdir?
Çünkü
ımu.ıuwı

ormanın

faydalarını

bilillerdi.

sağladıkları için ormanın ahali hayatında

adına ağaç dikme geleneği var mı?
cııcıuc

meyve veren ağaç dikellerdi çocuğun adına.

türleri yetiştirilmektedir? ·
giye göre daha çok hayvan beslerdig. Goyun, keçi, deve,
,,tavuk, yumurtaya tavuk oturdur bullicik çıkardırdıg.

.yvanlara, kuşlara böceklere ne gibi adlar verilmekdedir?
r ilan, gufı ilanı, gara ilan, gigsi, garga, kartal, esgiden
zda çok kartal vardı. Dağa tepeye atılan hayvan ölülerini
ler bullucikleri kapar, gaçallardı.

çoğaltılmaktadır?
oturdurduk yirmi iki günde çıkarırdı .bµllicig.
anlarda mandıraya gordug koçları onlar

ı,;nıı;;:;;rnı;;ruı

koç gomazdıg goyunların yanına ki

ın tabiatta ne gibi görevler yaptığına inanılmaktadır?
yerler doğanın dengesini sağlallar. Kartallar, gargalar
sıçanları yeller. Bazı guşlar ağacın meyvesini yer
uz.i:1}.!.Ui:1

bir yere pisler. O tohum da oracıgda biter ağaç olur.
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öldürülmemeleri

konusunda

halk inanışları

sene nusubetliğini çeker. Göçmen guş olarag gelen

hakkında neler bilinmektedir?
laf var sudan ne çıksa yeycen deller. Köyde erkekler
ve evlerine getirereg yeller. Bazıları da sandalıla
\

getiriller hem da satallar yani bir gazanç sağlallar,

hangi ürünler yetiştirilmektedir?
vigo, karpuz, gavun, domadez, salatalıg, ısbanah,
yetişdirirdig bahçalarda.

t;11111c;.L\.

için toprak nasıl hazırlanmaktadır?
sürerdik. Sonra öküzlere sürgüyü bağlar tarlayı
ciziler açar ekecegimiz sebzeleri ekerdig.

sebze nasıl dikilmektedir?
buğday gibi şeyler ekeceğsak tohumu elirnizinan.
Eğer sebze ekeceğsak tarla sürülür, &iirgüyla
açılarag elimizinan da zebze tohumunu ya da
Mercimeği zembil elimizde ekerdig. Doma,çj.e:z:i .da
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şeyin bir zamanı vardır mutlaka,

zamanında

olmaz. Ekilen sebzenin cinsine göre mevsimi vardır.
gene zamanı var. Buğday arpadan daha sonra

sırasında ne gibi işlemler yapılmaktadır?
Egmeden önce tarlaya hayvan fışkısı gordug ki tarla
da güzel beslensin diye.

nasıl anlaşılmaktadır?
üklüğe gelinca anlardıg oldu. O zaman keserdig.

~raber toplallardı.

.•• Gırağıdan korunsun diye bahçalara lasdig yakardıg.

dikimi, yetiştirilmesi, hasatı ve harman zamanında ne gibi
maktadır?

;gurudur sonra eşeğe yükler değirmene götürürdüg;

erinin yapısı, özellikleri nelerdir?
.çu kertikli daş vardı da dönerdi. İki daşın ,:ı.nı:suı.a. la',aı.ı.ınıa..ı

ilan taşıma araçları nelerdir?
şı, eşek arabası, eşek, katır gullanırdıg.
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başvurulan yollar nelerdir?
köklerine da goyun fışkısı gordug.

saklanmaktadır?
asardıg. Sarımsak hem biberi da asardıg. Ekşi,
öyle saklardıg.

ı;;::sı.çuıııc

ve bakımları nasıl yapılmaktadır?

ı;,11\:J.ııaL.uı.

Mandırada galıllardı. Eve goduğumuz arpa,

konulmaktadır? Anlamları nelerdir?

yapılmaktadır?
beslerdig.

ası, kırkılması, yıkanması gibi işlemler hangi

galligaya götürür nalladırdıg. Hayvanlar yüg
;;ı.ri11ır11a:sııı

gırılmasın diye yapardıg. Goyunları yazda

Köyde kırkma bilen adamlar toplanır goyunları
sonra temizlensin diye hem bir ilaclansın da
havuza götürür içine ilaç dökerdik ve goyunları

üzüm, bulgur, mercimek öğüdürdüg.
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değerlendirmeyi düşünür?
a saklardıg. Altını da merteğin arasına gordug.
a.lmakiçin uğraşırdı. Parası olan tarla alırdı.

1<:()nusunda halk inançları nelerdir?
,a.mecbur galınca alırdılar. Borcunu ödemeyenlerin ya
gpllar, alıllardı.

a.ne gibi geleneklere uyulur?
hediyeyla gider "Hayırlısı olsun" derdig.

ijlınır? Bu parayla ilgili inanmalar nelerdir?
Jallardı. Uğur getirsin diye.

eitartı aletleri nelerdir?

Iara asılan nazarlıklar nelerdir?

hangi sözler asılmaktadır?

İlgili Sorular:

sanatları nelerdir?
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l:tnak.tadır? Bu malzeme nasıl temin edilmektedir?
işlellerdi. Tığ ve beş şişlerle örellerdi. Bunları
onlar bize satallardı.

bere gibi eşyalar işlerdig.

ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden mi

kullanılmaktadır?

Satılanlar kimlere, hangi fiyat

yerine gullanıllardı. Örtüleri yatak örtmek için,
şeyleri giymek için tenteleri isa süs eşyası olarag
şehere götürüp ordaki fiyat neysa ona göre satarclıg.

mu? Sağlıyorsa aile bütçesi içindeki payı

ekmeğin parası olsun çıkardı.

el sanatları ve zanaatları hangileridir?
Tahdadan gaşık, saban, kürek, yapa, elek,
yapallardı.
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ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?

zaman, nasıl öğrenilmiştir?
Çocukları genelde sekiz dokuz yaşlarında usda
çırak olarak başlar sonra işi öğrendigce

ve yaşı

ustalığa geçiş var mı? Kalfa ve usta olurken ne gibi

yapmazlardı ama gendi aylesi arasında yeller, içeller

kullanılmaktadır?

ıımız.çım:;;:;ı

Bu· malzeme. .nasıletemin

vardır. Dülgersan ona göre tahta malzemesi,

malzemesi gullanılırdı. Bu malzemelerin bazıları
da tücara sipariş verilirdi o da ona göre getirdirdi.

Biz evleneceğmizde evin bütün eşyasını gendi

kullanılıyor? Satılanlar nerelerde satılıyor?
uı;;;ıımı

aracı olarag gullanılıyor. Bu
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nelerdir? Adak yerleri nerelerdedir?

mruıı;;,ı,u
uııuUAı

Hacı'nın mezarına mum yakallardı ve adaklarını

uı:;u11:S111uı:;

ııa.ı.ııu1:S

godusunda olmazsan ahretde cennetlik olun.

olan herkes ahlaklıdır.

onun kutsal kitabının emrettiği>diııi.gql'(;):\"l(;)ri y(;)rin(;)
=~•m

gidecen, namazını gılacan, orucunu dµtacan,

daima verdiği nimetlerden dolayı şükretmeyi bilecen.

inanışlar nelerdir?
Eğer alınyazında ne yazarsa o gaderindir. Onu

inanışlar nelerdir?
Onların elleri öpülür ve en eyi şekilde onlara

ııasıruı

ona teneke çalallardı. Siyahlığı gitsinmiş diye.

düşürürsa da gırılırdı evde galacag dellerdi, Y-cı.ııiiayııa
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vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
"Yeni bir şeyim olsun da başımdan para çeviripfakir
dell erdi .

rssızıuen

yeni uruba ve potin çocuklara bayramdan bayrama
iki ay önce lokma gününde sabah sabah galkar

lokma da dama atardıg, goncolozlar gelmesin diye.

inanışlar nelerdir?
yakarsa, fenalık edersa elimde olmadan ona beddua
höyük hasdalığı versin da benimla uğraşmasın''<.çiiye
edmem ama eddiğim beddualar da dutar.. Onun .içiJ.1
ama insan canı yanınca o saat aklına gelmez, eclyr.
la ilgili inanışlar nelerdir?
rdiği bollukdan dolayı dua ederdig. Her senemizin bolluk
flh'a bize bereketli, bolluk içinde bir sene vermesi için

Bu gollifadan ilk ineğe verirdik yesin da

u için buhur yakarıg. Buhuru
oraya gorug.

ilgili inanışlar nelerdir?
gömeller ki ölünün soğukluğu
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eıydiğer ibadet yerleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
'z.<yerlerdir. Camileri her zaman korur, temiz duta.rıg,

emle ilgili inanışlar nelerdir?
gider. Fanalık edenler da cehenneme gider ve orda

anıllardı. Bizim zamanımızda Zehra Gadın diye bir yaşlı
gördüğünü anladırdı. Zehra Gadın düğünlerde davul zurna.
asından giderdi. Bu insanları en arkada takib eden bir cin.
aitopal bir adam gılığında olduğunu anladırdı. Zehra Al:>a.
tencereyi ocağa goyduğu zaman iki cin, genç gız • gelir
'pirmiş diye anladırdı.

ili inanışlar nelerdir?
gazallardı. Küplerin, tesdilerin içinde altın bulullardı.

p

üç defa öpüp anlımıza gordug ve bir kenara g9y@gf
üsd üsde gomaycan. Cenab-ı Tanrı'ya saygısızlıl<d.ıf.

inanışlar nelerdir?
}ik zamanında gara çarşaf geyeller, başlarını ört~leı;
ğa çıkdığında, Bizim gençilğimizde

uzunego

· ise serbesdir ama ben gene da başımı örterim.

e taşınmakla ilgili inanışlar nelerdir?
anlarda ev kiralama diye bir şey
.oturur orada yaşardı. Eğer bir evli
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daşınacağdı

onu bütün ayle toplanır,

eşyalarının

inanışlar nelerdir?
sınırı nasıl olduğunu, kiminla evleneceğini güya görüller ve

'lgili inanışlar nelerdir?
.A..na .derdig. Gökguşağı çıgdığında yağmura nişandır derdig

ılurdu. O gün yarım galan işin varsa tamamlanır yeni işe
ziyarete gidilmez biz böyle inanırıg. Cuma günü ise
mutlaka camiye gidilir, cuma namazı gılınır. Diğer günler
üdür,

ışlar nelerdir?
ek vardır. Sebab gazanmak için gideller. Eğer haliniz
gidebilirsiniz büyük sebap gazanırsınız.

sene günahı, nüsubetliği senignadır.

teriyla gazanın o zaman helaldır. Yoksa onu bunu

adamı olduğu için büyük saygı duyallar.
çünkü çocuklarınızın geleceğini onlar

1J.ajuşlar

0

nelerdir?

~1:>er demegdir ya da yağmur geliyor demegdir.

ıeri yerine getirecen. Namaz gılacan, oruç dutacan,
eyiysa gurban kesip dağıdacan, fakirlere yardım
iz.bunları ibadet olarag bilirig.

ili inanışlar nelerdir?
a haramdır. Ama ibadetini tam yapanlar bile arada
Şerebet mevlit okundugdan sonra verillerdi.

la ilgili inanışlar nelerdir?
da eşin sana uyar, çolug çocuğun Sağlıklıdır o zaman

ilgili inanışlar nelerdir?
nee insanın namusu şerefi gelir. Hayatda en önemli şey
ll!fdep·şerefıyle yaşamasıdır. Biz büyüklermizden böyle

an gıbleye doğru döner öyle gılarıg. Dinimizde böyle
da böyle öğrendik. İbadet ederken gıbleye dönülür. Bu
.ibelirtmek için yapılır.

ikle ilgili inanışlar nelerdir?
varsa, verir ağırlarıg. Elimizden geldiği gadar hürmed ~c:lerig.

ilgili inanışlar nelerdir?
ıgILuu,

bize hep doğru yolu annadır.
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inanışlar nelerdir?
Mevlit okullar, mevlidden sonra daor.dakiler
emeği yapılacagsa Abudavdar Pilavı yapallar ve mevlit
di.

alete hem guya mıh atardı. Allah gendini korusun diye.

i11.anışlar nelerdir?

f. Allah'ın verdiği emirleri yerine getirirler.
·.inanışlar ve gelenekler nelerdir?
zaman ona . ilk üç gün mevlit okudulur. Ölünün ölüm
idi okudurug. On beşinci gecesi, kırkında da
ır, hocayı da davet edeller ve mevlit

ul\.uuuı

ul\.uuw

lur. Eğer bir ölüyü rüyamızda devamlı görürsak ona

ıimkansız bi şey olursa "Bak Allah'ın işine, o ne isdersa

için ve küsleri barışdırmak için muska

ışlar ve nazarı önleme tedbirleri nelerdir?
9tü bir şey olunca hemen aha nazar
q.i.ye mavi boncuk dakallar.

liinanışlar nelerdir?
çıkmayı ayıp sayallardı. Öyle başı
namus işi edellerdi ve seni namusuzlıkla suçlallardı.
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peygamberdi

ve onlar Allah'ın bııyµrduğu

Allah'ın dünyadaki elçileri onlardı.

gırmızı ve beyazdır. Çünkü bayrağımızın
ve kötülük rengidir. Yeşil da doğa rengi olduğu içirl

inanışlar nelerdir?
resimlerini ya da heykellerini yabdırır eve

akkında inanışlar nelerdir?
ek eyi değil. Ben bir kere gördüydüm ondan
1.'igendine göre rüyada gördikleri hakkında

lqa.ilgili inanışlar nelerdir?
okullar ve büyü yapallardı. Esgiden sakallı
'züyla bakallardı.

~UUlllli:11111

Sakızçiğnemesi ayıp UU.LU.ıUJ

erkek çocuğun zamanı gelinca sünnet vııııa.:s1.uu
arası sünnet ederig. Bunu kutlarıg.
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Su içmezsak yaşayaınayıg. Su olmazsa hiç
U,UH£H]5

bi

yapaınayıg.

çalışan, bizim günah işlememiz için uğraşan bir

ve kısmeti öyledir. Ama bazen hocaya gideller,

r işin başı temizlik ve düzendir.

u1uıal\..1a11111£1

keserig ve bir kenara toprağa gömerig.

geldin, toprağa gidecen dellerdi. Toprag her şeydir,
hareketleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
yağacak demegdir. Angsırırsan hayırlı haber geleceg
misafir gelir. Sağ avcun gaşınınca kısmefala.can

inanışlar nelerdir?
köylü toplanır hocayı da alarag ovaya

kitaplar ile ilgili inanışlar nelerdir?

yıa"'H""'-

aı.uıueuı

gönderilmiştir. Ama biz uıııc:ua

ARAP KÖY
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{ık bir köydür. Nüfusu üç yüz otuz bir
di dir. Denize yakın olduğu için
;i batısında

Çatalköy, kuzeyinde

Girne, >Gfuıeyiride

dır. Köyde en çok harnıp, zeytin ağacı bulunmaktadır. Köylü
değirmeninde çıkarır. Bir kahvesi ve bir de bakkalı vardır.
olan bu köyde Kıbrıslı, Türkiyeli, İngiliz, Alman bir arada
mi)lllari yapısına baktığımızda eski evlerin yanında modern
ı görmekteyiz. Yeni tatil evlerinin yapılması köyün hızla
adır. Yolları eskiden yapıldığı için dardır. 1963'ten önce
şamaktaydı, Burada yaşayan Türkler köyün yerlisidir. Bir
ak'tan Arap Köy'e gelmiştir. Halkın geçim kaynağı
Cimga Göleti vardır. Bahçecilikle uğraşan insanlar
sulamaktadır. Dağın üzerinde olan köyün içme suyu
Deresi'nden gelmektedir. Köyün kuzeyinde denize
vardır. Merdivenlerle inilen bu mağara
Çatalköy'de okumaktadır.

Ortaokul ve liseyi çl.e
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\

Avcısoy doğma büyüme Arapköylü'\q:i.ir.. Orta
hafif kamburu olan Niyazi Dayı başındaki şapkayı
Zamanını küçücük bahçesinde sebze ekerek, ağaç
oancesınae karşılamıştı. Mutlu olan Niyazi Amca'nın en
Yirmi yıl önce karısı Pembe Niyazi Avcısoy'u
duygulandı. Niyazi Dayı evlatlarının hepsini ev sahibi
vuıı.l\.u

zamanında kendi ailesi çok fakirdi. Ailesinden bir
çalışarak çocuklarına elinden geldiği kadarını yaptı.
Oğullarının hepsi de askerlik yaptı ama . .onun
yapmadı.

hangi adlar veriliyor? Veriliş sebepleri nelerdir?
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olduğu için verildi.--,
111111:srm olduğu
VıUUl:,U

için verildi.

için Verildi.

ir sürenin adıydı.

irken ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
an okullar da sonra adını gollardı.

gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
plduğu için goyuncuğmuza bu ismi verdiydig.
:vi, ya da yeşil olan kedilere derdig.
olan kedilere derdig .
.yumuşak ve gür olan kedimize derdig.

dağ v.b gibi yerlere verilen adalar
ağın şekli beş parmağa benzediğinden bu ismi almışdır.
yaşayan bir Arap Sami vardı. Onun için gondu.

erini belirten hangi sözler kullanıyor?
arsa versin, Allah tutuğunu altın etsin.

çr hangi olaylardan sonra söylenir?
dan sonra söylenir.

sözler kullanılıyor?
seni gahretsin, Allah cizmeni çalsın,
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beddua ediliyor?
bir kişi tarafından haksızlığa uğradığınızda.

ve yaşlılara, kadın ve erkeklere, evli, ve

U\,,.n.cu.ıa.ı

oluyor mu?
Geri galanlara fark etmez, gelişi güzel söylerdig.

ne gibi yeminler edilmektedir?
edersan "Vallahi billahi bir daha senin

v.LY\.I.J.<,ı.u.ı

yeminler hangileridir?
emin Kur'an'a el basılarak yapılan yemindir. Yeminin

fulmazsa ne yapılır? Bu konuda nelere inanılmaktadır?
sayılır. Bu yemini bozmaya çalışıllar.
yemini bozulur.

selam, merhaba, el gol işaretiynan da

kimlere söylenir?
gişiye elimizinan selam veririg. Ama.· eş, dost,
f~.L.L.L.L.LL,.L

gördüğümüzde selam verir, hatırlarını sorarıg.

64

ve erkekterle nasıl selamlaşırlar?
hirbirlerini &örünca "selam" der ve hal hatrını
laşmazdı gadınlar ayıp dutulurdu.

\nda ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?
ılaşınca "Meraba be Refik yiğen" deyereg :sı.:::ıınım:ı.,uı
laşmazdılar ayıbdı.

areketlere göre çağrılıyor?

hareketlerle çağrılıyor?
k atarag ve el harekertiyle.

siyetlerine, medeni durumlarına ve mesleklerine göre

yaşça çog böyüğüsa ve erkegsa ona amca, dayı,
sa deyze, hala, nene gibi sözlerle scslenına .. tsgıuı.:::ıı
itbeli polislere çok değer verillerdi ve uım:ı.ıa.

Iar anne ve babalarına, ebeveynler çocUK.ıı:uıııc::ı

65

guı.,a.:ııııa

'"
efendi,
goca da garısına hanım diye seslenirdi,

seslenillerdi,/

yeğen diye hitap edeller.

7<>-n.rPr,

satıcıları mallarını satabilmek için hangi sözleri

gel. Isbonda babdadez. Tazecig domadez var gel.

allarım hangi sözlerle beğendirmeye çalışırlar?
hem eyi mal hem ucuz acele et kapış kapış gider.

asılmaktadır?
gibi soğurum senden. Nazar etme ne olur çalış senin

sözleri kullanırlar?

hangi sözleri kullanırlar?
1\.1£.uıı, halayığım,

arabım.

sözleri kullanırlar?
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gülcüg aşdı be bu, mis gibi da tüter.

hangi sözlerle açıklanmaktadır?

sözlerle övmekte ve yermektedir?
u\,iugıau111

öveller. Bundan zevk duyallar. "Benim çocug

yüz alır". "Benim gıcacıg vallahi Allah inandırsın

sözlerle övmekte ve yermektedir?
gibin hiçbir yerde yogdur. Hem verimli hem da işleg
bak da tekdir ha başga eşi yogdur burada. Ben bunu ta

övmekte ve yermektedir?
yetişemez köyde çok güzel oldu. Gomuşunun da
da eyi olmadı.

hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
yog, taşına toprağına gurban olayım.

hangi sözler söylenmektedir?
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için çok zararlıdır. Ateşle oynama, akşam dışarı
başına bir iş gelir Allah korusun.

nasihat edilmektedir?
dan sonra edeller. Bir daha ayni hata olmasın diye.

uuııa.uıa.

konusunda neler yapılmaktadır?

Bak aferim, söylediglerimi dinledin, ne güzel oldu"
sana söylediydim da beni dinlemedin. Onun için böyle

bitkiler için hangi sözler söylenmektedir?
adanı; sersem, manyag, budala, keçi inatlı.

sonra hangi küfürler edilmektedir?
olamadığında. "piç gurusu", "orosbu çocuğu",

inançları nelerdir?
önemlidir. Bir da gendi memleketimizin kültürünü
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Ter konuşma sırasında hangi durumlarda kullanılıyor?

n eyi şeyi o deyim veya
atasözü anadacagsa o gonuşıni:l
I

ani dede, nene, ana, babamızdan.

üzümü göre göre gararır, tencere dibin gara seninki
u biçen, bir elin nesi var iki elin sesi var.

; nerelerde, kimler tarafından sorulup cevaplandırılır?
·ii· geldiği gecelerde bir birimize sorup cevaplandırırdıgj

'çinde bülbül öter. Saat.
€\ndişemgötü yamalı gelir. Su.
uvarı guşadır. Lamba.
. Ağız.
elde dutulmaz, çarşıda pazarda satılmaz, Uyµ].<:µ.;
-avşan.
nbir baş. Hamam.
€\ çekirdeği.
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Bilmece yaratanlar var mı?
.LUHrn.,ı..,ı..,

I
uyduyran
yogdu.
/

mükafat, yanlış cevaplandıranlara ceza
ıııı.ın..arn~ve

cezalar verilmektedir?

mükafat olarag guru yemiş verillerdi.
gişi ne isdersa onu söylerdi. Bilemeyen da

mı kabul edilmektedir?

zaman içide galbur saman içinde bir keloğlan
Bir gün eşeğiyle odun toplamaya gidmiş. Odun
iler geçmiş. Hemen saklanmış, bir de bagmış ki bir
jçine girerken adam "Açıl susam açıl" demiş. Daha
;\demiş ve kapanmış. Keloğlan buna çok şaşırmış.
annesine annadmış. Ertesi gün mağaranın yanına
iler dışarı çıkmış. Keloğlan onların uzaklaşmasını
söyleyereg içeri girmeyi başarmış. İçeride
ııı..,ıııı..,ıı

iki torba doldurup evine götürmüş. Daha
ve Keloğlan'ın olduğunu öğrenmişler.
Ama Keloğlan onlardan daha akıllı olduğu

öğrenilmektedir?

70

da dinleye dinleye öğrenirdig.

Çünkü ana, babalarımızın işi gücü
nene, dedelerimiz yaşlı

mezar varmış. Bu mezarın adının ne olduğunu
geldiğinde, gerekse bizim Türkler gidip mum
bu mezar tılsımlıymış. Adamın biri oraya · ineg
yirmi dört saat sonra hiç yerinde duramamış ve
bağlı olduğu ağacın sivri bumu hayvanın ön
öldü oraşda. Başga birinin annadığına göre
yerden bir daş alıp addı. Bu ağaçda mezarlığın
daş geri gelmiş ve adama vurmuş. Herkes buranın

gadar geldi. Biz da

halk inanıyor mu?

71

ile ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
aglına göle yoğurd çalmag gelmiş. Gidmiş gölün
~ı;ı.pınuan

yoğurdu göle dökereg garışdırmaya başlamış.
hoca" demişler. Hoca da "Aha göle yoğurd

hiç göl yoğurd dutar mı?" demişler. Hoca da onnara

an, kimlerden öğrenilmektedir?
Gavelerde yaşlılar devamlı annadırlar.

eğlendirmesi yanında başka ne gibi faydaları
özellikleri vardır.

verilmektedir? Bu kişilerin topluluk içinde özel

çok sevilillerdi. Bir yere giderkandan millet
ınasuu

isderdi.

hem da nasihat ve bilgi veriller

nerede,

kimler

tarafından,

düğünlerde,

hangi

amaçlarla

gız isdemeye gidildiğinde

şiir okur gibi mi okunuyor?

olarak mani söyleniyor mu?
ir/.,,rPrP<T

söyle1lerdi.

Anında mani söyleyen var mı?
öğrenirdig. Anında mani

73

nişan, orag ve gadeh oyunu oynallardı.

;:,ıııı.;ıııua yörede hangi

terim kullanılmaktadır?

oynamağa çıgı derig.

Iar nasıl meydana gelmiştir?
yogdur. Esgiler ne oynarsa onnarı görereg öğrendig da
en gelen gişilerdeh değişig oyunlar gördüg ve onarı da

halk oyunları hangileridir?
iye ayrılmaz, var ısa da biz bilmeyig. Düğünlerde

, güçükler da seyreder ve onnarın yabdığınıyapa.rdı.

etmektedir?

74

-:

yerin yerlisi mi, yoksa başka bir yöreden mi

çalgı çalanlar vardı her düğünde, eğlence de

f!+Y •.••5.,

müzik ihtiyacı nasıl karşılanıyor?
getirilerdi çalsın.

oynanan halk oyunlarında türküyü oynayanlar da
söylüyor?

eşliğinde oynanıyor?
oynallardı.•• Dillirga, şarkısı\şqylendiğind~.c:la

endil, kaşık, bıçak, kılıç gibi eşyalar kullanılmakta

yııı11'..u.

mi oynanmaktadır?
Ama daha sonraları bu bozularag garışıg

oynanıyorsa, bu takdirde oynanan oyunlarda
farklılıklar göze çarpmaktadır?
havada dönereg oynallardı. Ama gadınlar
v.uurn.ı

ve düzgün oynallardı. Ellerini ayaglarını ona
gözügmez dışdan da hiçbir yeri belli olmazdı.

75

oyunlar var mı?

kişiler mi oynamaktadır,

yoksa yediden yetmişe
\,

özel kıyafet giyilmekte midir? Giyiliyorsa nasıl bir
yuncuların hepsinin üzerindeki kıyafet birbirine
ın özel takıları, baş süslemeleri var mıdır?
antolon onun üsdüne-'da .çiçekli bir. elbise yet\ônlüg
,rgömleg, yeleg giyeller. Gıyafetler erkekleriı:thypsinin
aynıdır. Gadınlar başlarına süslü· çember.zgollardı.
"';lı altın para bağlallardı.

ıyafetler giyiliyorsa, bu kıyafet ne zamandan beri
s~çmiştir? Yörede yaygın bir kıyafet midir?
amanlar giyilmezdi ama topluca oynanmayabaşlanınca
dan beri giyeller. Oynayanları çalışdıran gişi beğenir ve
oyun ekibi guran buna benzer gıyafetler geyeller.
yyllermiş.
pk nerelerde ve hangi olaylar sırasında oynanmaktadır?
anlarda oynanmaktadır.

¢kedinmiş kişiler var mı? Varsa kazançlarınasdclır?
mesleg edinenner yogdu. Bazı çalışdırıcılara.birnz para
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eğlenir, ruhu rahatlar.

İlgili Sorular:

yapıldığına inanılmaktadır?
olmasını isdermiş. Hanımının hamile

gurban vereceğini söylemiş.

vol:ug

vıuu~ı.ııı.u
uuguııı..,a

kesmesi için bir koç göndermiş.
sonra da Kurban Bayramı
ı-;arnuıı.

Auua.ı.m

doyurduğunu öğrenmeg için yaparıg.

hazırlıklar yapılmaktadır?
pazartesi ve perşembeleri oruç dutarıg. Üç
ilk günü logma yapıp en az yedi eve
tabağınızı bize yıkamadan verir. Bunu sebap

inanışlar nelerdir?

namazım gıldıgdan sonra bayramlaşma
hepsiynan bayramlaşırıg. Biz evimize
beglerig gelsinler da bizi

verilmektedir?

abalara fırın badadezi, fırın magarınası bişiririg <ia
ylüye da gave, dadlı ağırlarıg. Çocuglara da ş~kel'}a

erenasıl verilmektedir?
mı gutlamaya gideceysag hediye götürürüg.

ini alır, namazını gılar ve keser.

~ııi borcu olmayanlar kesmelidir .

.raçoço goyarıg. En az yedi fakir eve bir öğüııgı:ı.mıları

sonra mezarlığa gider ziyaretimizi yaparıg.

fYe akrabalarla nasıl bayramlaşılır?
laşırdıg ama şimdi telefon var.

9 Mayıs Gençlig Bayramı, 20 Temmuz Bl:l.l'ış ;y¢
cl.os·Zafer•Bayramı'dır.

kın kutlaması nasıl olmaktadır?
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'da, 19 Mayıs' da gider da onun oyununu görürüg.

da tören yerine gidip asgerlennizi, gençlermizi, jet

Adları sebepleri nelerdir?
J:aç Gandilimiz var. Biri peygamberimizin göğe çıgdığı

uygulanan gelenekler nelerdir?

fl;) aylar lıang1leridir? Bu aylarda neler yap1lır
aylarıdır.İşgi içmeg, gumar oynamag çok günahdır.

ilgili gelenekler nelerdir?
anian elverdiği gadar ifdara fakir fukarayı çağırır.

İ.)s~c~k ve içecekler nelerdir?
uazaıeu ı

suyla, bazıları da zeytin ya da hurmayla açar.

nasıl uğurlanmaktadır?
Adam Gimeli 'ysa asgerliği çıkar Lefkoşa'ya.
olmaz.

sebeple nasıl yapılmaktadır?

ıııı:uı~ı

köyümüzdeki Hz. Ömer
tii""'"'rı"'

yedi şehidin yattığına

uıcuıııı.L

Burası deniz kıyısındadır.
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uğurlanmaktadır?
gişi hacca gidip gelmişidir. Gideceğinde onnara gidip

giderig. Zemzem suyumuzu içip dileğimizi dilerig .

.ııuı::;ımı

ve Eğitim Kurumlarıyla İlgili Sorular:

Sahibinin birine söylemesine
,ı.u~ıııuı;;;herkes

gider ona yardım eder.

olanlar verir.

verilmektedir? Neler adak olmaktadır?
yetimlere verilir. Genelde para ya da
yedirme ya da başdan aşağı giydirme adanılır.

edir? Komşuluk gelenekleri nedir?
yemeği yabdığımızda ya da kokusu
omşumuza bir sokum veririg. Onnar da
haggımız olduğunu ruırnıu.ıı ..
birinin evinde gadın gadına Luuıaıııu
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veren bir ayleyig. Gerçekden misafirleri çok
1\.aı.ı111uz. açıgdır.

Kısmetleri neysa da ağırlang,

gibi uygulamalara baş vurmaktadır?
giderler ve dileg dilellerdi. Ama şimdi dogdora

neler yapılmaktadır?
gamına. Önde topluysa erkek olur. Kalçaları

vuııaM

niçin istenir?

dogdorlar kiliniglerde doğurdur.

ve gereçler kulanulır?

babasının damadlığının içine gollar. Biz öyle

ilgilin gelenekler nelerdir?

81

az. Ayleden bir böyüg gelir ve besmele çekereg

jyle ilgili gelenekler nelerdir?
ocug palazlanana gadar gundagdaydı.

la ilgili gelenekler nelerdir?
enin saçına gırmızı gurdella dakallar.

dışarı çıkar söylerdi.

in kucağına verilir?
erilir. Yoğusa ayleden birine verilir.

bol olaması için ne yapılır?

in kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
ser mevlid da okudulur.

ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
anne ya da babası ad vermektedir. Zaten ayle önce<i~ıı.ı:ı~

rken hangi gelenekler uygulanmaktadır?
halardan biri ezan okur ve adını söyler.

~(ne zaman, kimler gelir?
üç günden sonra gelmeye başlar.

~ilk defa sokağa ne zaman çıkabilir?

82

dı ama şimdikiler çıkar.

nasıl yapılır?
üçüg çakıl daş alınıp çocuğu yıkaycakları suya gonl.11"
ı:ır. Kırkıncı gün çocuğu mutlaka biri bekler yalnıi

su, eşya ne gibi işlemlere tabi tutulur?
besmele çekilir ve çocuğu anneyla beraber yıkaycag

çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde sümıç{

nra ya beş yaşında ya da yedi yaşında yaz aylarında

gecesinin sabahı çocug atıla / k:qyg'~
şliğinde. Sünnet yatağı hazırlanarag sünnetgii'"-"

meli örtü gollar. Düğün yerinin

vı"•'-'F,"

·çinde yatır. Yatağın üsdüne da
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gömleg geydirir, başına da fes gordug.

Çağrı nasıl yapılır?
ve bütün köy çağrılır. Köylüleri davul
sünnetin olacağını söyler. Uzagdakileri da ayleden

gibi armağanlar getirir?
erleri da para dakar.

aktadır? Halk arasındaki adları nelerdir?
Şünnetci dellerdi. Şimdi ise dogdorlar yapar.

gi araç ve gereçler kullanılmaktadır?

<:ıliğin görevleri nelerdir?
nun yanında duran onu sakineşdiren gişidir. Kirve
:µ.ııün masraflarını da garşılar. Yogsa yalınız .,..,,.;ı•.•..,

ğuna ne gibi bir hediye verir?
a/onun değerinde para dakar.

ü nasıl yapılmaktadır?
i.ine bindiriller. Kirve atın yanında ayle
köyü dolaşırıg. Köydeki bir dört yol
Oynar. Daha sonra çocuğu eve getiriler.
Sünnet oldugdan iki üç gün
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yatagda yatır, anne baba da yanında durup
ıı;;ıı..,ıııı..,ı

çocuğun şapgasına para atar. Tebrig bitinca

çocuğun şapgasının içine bozug para ve yemiş
sayısı yedidir. Şapgayı en son oynadansünnetli
üç defa çevirir ve yere atar. Güçük çoeuglarda

~,uua.u

almag için yarışır.

alır geydirir. Onnarı dogdora götürür sünnet
Köylü bu sünnetli çocugların evine gider ve

yapnmaz..

aranılan özellikler nelerdir?
olamasına bakılır. Erkeğin işgisinin, gumarımn

.l\_c;.l\.ıc;ıc;

ne ad verilir?

ı;;;1.l\.c;.l\.1c;1111

kısmetlerini açmak için ne gibi

nasıl belli eder?

ya;;,ıaıı15ı...,ı

kız ve erkeklerde hangi yaştır?

yirmidir. Ama şimdikiler eğlenir
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t-ur ve erkeğe uygun bir kız bulunur.
de kız isteme nasıl olamaktadır?
sine gider ve gararlaşdırdıgları bir gece gızın evine
irini görmezllerdi. Gızın aylesine söylerdi onnar da
ün sonra aracı gadınla cevabı yolallardı. Cevapları
llardı ve oğlan tarafı dünürcülüğe gidellerdi. Oğlanın

gün ayarlalar ve o gün yeme işme yaparag genqi

alinde evliliğe hazırlık nasıl olmaktadır?
rkek evini gız da ceyizini hazırlardı.

gi hallerde meydana gelmektedir? Bu olaylar nasıl

.yleler razı olmaz, erkek bu defa mecbur galır • gı2;ı
e sonra aylenin rızasını almag için haber yolla.llaj.-.
1~. Çoğunlugla da barışıllar.

sıl yapılmaktadır?
olmak üzere yüzüg dakallardı. Böylece resmen nişanlı

ilir. Ayle büyükleri da altın kolye, belezig.dal<:~.
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~=aı.ııı

da ayleleri çağrılarag nişan yapılır. Bazıları da

giddiği ahbablarını da çağırırag nişan yapallar.

v cu.ıerızu

nişanı kutlallar. Bu kutlama sırasında kız ve

yenilir içilir.

birbirlerini görmeleri, konuşmaları nasıl

eden gız ve erkek görüşemez gonuşamazdı; Ama

tarafı aldığı armağanları geri verir mi?
ve geri verir.

a oğlan tarafı nişanlı kız evine kurban gönderir mi?
Herdi. Göndermezsa ayıb olurdu.

mu? Miktarı nedir?

µıııuaıı

ne gibi çeyiz verilir?
yorgan, sandalye, dantel, peşgır,

_ı.ıcnaım

tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl?
duyarıg başga yerlerde

geleneği var mı? Varsa nasıl yapılıyor?
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Gelin evinin önünde köy gadınlarına sıralayarag

bir mum götürürdüg.

Mumu verir düğün

yaparıg.

olarak ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
ve fırına gonur. Fırında badadez da yapılır.
İçecek olarag da ayran ve şarap
, gömleg, · ceket alır. Geline ise

6...,ıııııı6

olmayan ise en yeni

Perşembe gecesi kına gecesi yapılır ve gadınlar
geline kına yakallar.

gibi gelenekleri vardır?
davet edilen gadınlar gelinin babasının
nceki ilk perşembe gecesi kına gecesi
akallar,

ôyunnar oynanır. Gecede türküler,

lan tarafının aylesinden gadınlar

ımu.ıu"'ı

wı,,ıu.ııu.ı

yogsa oğlanın yengesinin
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gelenekler nelerdir?
~a.uu0ua

düğün başlamadan damadı tıraş edellerdi. Dı.un.ad.

hem da oraşdaki çocuglara haşiş verirdi.

Sağdıcın görevleri nelerdir?

1

gişi da oğlan tarafından seçilereg sağdıç olur. BU11lc:11'1
belirlerdi. Sağdıçlar eğer zenginsa düğün masraflarını da
düğün yerinin hazırlanması, gelen misafirlerin

kayınvalide, kayınpederin düğünde

Damad ise gad

geyerdi. Ana ve babalar

Sağdıç ise evdeki en yeni gıyafetini geyerdi.

o-i-rP-rl...-Pn

neler yapılır? Anlamları nelerdir?

içine bir avuç buğday atılır. O ev her zaman ucıc.l\.cm

eaıenceıer

yapılmaktadır?

· yapılacagsa davet edilen misafire göre
Ianarag furunda bişirilir. Gazanlarınan
gonularag dağıdılır. İçeceg olarag da

eler armağan edilmektedir?
ar. Diğer gelen misafirler para dakar.

nikahı nasıl yapılmaktadır?
bölgedeki nikah memuru gelir ve gıyar. İmam

ııııı..., .•.ııı,,ı.ı

lir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekleri nelerdir?
damat eve getirilir ve içeri gireceglerinde daınaq.m
yarag eve gollar. Damad gerdeğe girmeden önce namaz

ü neler yapılır?

den çıkmazlar daha birbirlerine alışma dönemindediller.
':ııe ve kayınvalidesine nasıl hitap eder?
enir.

ındaki ilişki nasıldır?
akit buldugca birbirlerine ziyarete gider mulıabb¢t

se ne yapılır?
dersa gendini isder evlenir isder evlenmez,
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adam evlenir.

:Ji;UU\,.ıııua

halkın inançları nelerdir?

yabana gidmesin diye evlendirillerdi.

belirtiler nelerdir?
diş sökerse yakınlarından birinin öleceği söylenir.

eli ayağı tutulursa da kütürüm olması

ıçın halkın aldığı tedbirler, uyguladığı pratikler

.e kanaat getirilirse ne yapılır?
et·getirmesi sağlanır.
:rı. arkasından yapılan işler nelerdir?

Jılır. İki elini göbeğinin üzerine goruk ve ~=uı«~

uıımı::ıı

hakkındaki inanmalar nelerdir?

kıbleye yönelirig. Ölüleri da kıbleye çeviririz.

se ne zaman gömülür?

ne, zaman gömülür?

kimse ne zaman gömülür?

~uı~v~.l\..olursa

nasıl bekletilir?

arşafınan örter başında biri-begler,
başında biri begler.

nasıl hazırlanır? Yıkama ve kefenleme

1.1

hazırlar ve ölüyü ayleden biri yardım edereg
gulJanmazlar
öyle sarallar ki hiç açık yeri galmaz.
._';/'

r da ters çeviriler ve üsdüne daş gollar.

neler örtülür?
zerine da yeşil örtü, gadınsa ölen
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Lrı:ı..:ııııuane

gibi dini işlemler yapılır?

önderliğinde oraşdaki halk dua okur.

özellikleri nelerdir?
sevdiği yemegleri yapar, fakir fukarayı yediririg.

edip "Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin" der.

mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
insanın elinde olmadan üzülür ve ona göre

vı.rıe.u.ı,

1crn:uııuuıgı

süslensin. Normal bir günmüş gibin o

namazları ve yerine getiremediği

hatim duası yapılır mı?

f~m,u:ıumuı

yapar ya da ölünün evinde

an ziyaret edilmektedir?
da doğmadan okunmuş

mezar ziyaret edilmektedir?
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an çıkınca mezarlığa gidilir ve dua edilir. Bayramlarda.
ilk olarag mezarlığa gidilir ve dualar okunur.

[eneği var mıdır? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
ilk üç gece mevlit okudulur. Ölünün kırkıncı gecesi da
g.cher ölüm yıl dönümünde da mevlid okudulur.

toplar ve yakar. Bazıları da yeni
a:verir, esgileri da toplar ve yakar.

iği vasiyetler öldügden .sonra mutlaka aylesi tarafındıın.

utlaka mezarlığa mı gömülmektedir? Mezarlık dışı.ndaki
sıl olmaktadır?
Ama nenelermizden duyardıg ki
ınez8¥lığındışına gömellermiş.

$<ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir? Karırkoca

sa yan yana gömeye diggad edeller. Ama yer yogsa.i.na:
arı gocayı da mümkün olduğu gadar yan yana göınell~ı;

a neler dikilmektedir?

aş ucuna daş dikeller.
neler yazılmaktadır?
da baba adı, doğum tarihi, ölüm tarihi yazallar. En alta da
yazallar. Ölen gişi sağlığında vasiyed ediysa bicez dua
o zaman vasiyet eddiği duayı da yazdırıllar gendine.
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erine ağaç veya çiçek dikilir mi? Dikilirse.s.~bebi?

at·eddiğne inanarag mezarın hemen .µsq.iirı.e\çiçeg

mizin yaddığı yerdir ve buraları temiz dudmalı<ve
edmeliyig.

er hakkındaki inanmalar nelerdir?
içigdir. Yani onnar günahsızdır ve sorgusuz sualsiz

iğinde neler söylenmektedir?

Iklan tedavi eden kişilere hangi adlar veriln:ı~kt~.c:lir?
bir da otlardan ilaç yapıp eyileşdiren gişiler)ya.r. Bazı
kim deller. Bizde böyle isim yogdu.

. İnsanın her tarafını eyi bililler ve ona göre eyi edeller.

1 teşhis etmektedirler? Kullandıkları

dır onar yapar. Ama esgiden oşu

uvı.:,uvı

göre otlardan bi şey yapalar, verillerdi aı.ıocuarcıı,

arifleri nelerdir? Bu ilaçların her biri hangi hastalıl<:.liı11.

dı. Gardlaşınca bu mantar üsdü toz halinde gırmızfpirhal
gibi olan yerini saklallardı. Bunu bir yara bere cfü.111.qcı.~
e çabucag eyi olurdu.

vi nasıl yapılmaktadır?
yerim ağrır dersan hoca "Dur bir duacıg
bazı

sinirleri bozulan

gişiler olurdu da onu

sin gene da eyi olsun diye.

tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Ama bu işlerden annayan, çıkıları yerine yerleşdir~11.;
idı. Gırıklarda iki tahtla gollardı garşılıklı da sarcı.llar.4i

.visi nasıl yapılmaktadır?
ollardı yaralara da geçerdi.

ndi kendine tedavisi nasıl olmaktadır?
ı.+yapallar da veriller. Bazen da tuğla ısıdıllar da garııı:rı~

s:ıl tedavi edilmektedir?
dı gendilerini eyi olsun diye ya da hocaya

pleri hakkındaki inanışları nelerdir?
i0larag bahane bullulardı.

esi.nasıl yapılmaktadır?
yapar verirdig.
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kimler çekmektedir?

etotları nelerdir? Sökülen diş ne yapılıyor? Neden?
nla sökellerdi.

Normal dişleri ise iplig bağlafrl.l' da

ma atallardı. Bize çocuğkan "At dişini dama da ba.Ş

ları tedavi eden kişilere hangi adlar verilmektedir?

inelerdir?
ilgili gişilerdir. Bazı çobanlar da gendilerine

·ı nasıl

teşhis etmektedirler?
Teşhis

Hangi belirtiler,

sırasında

kullandıkları

hajıg:·
al¢tle

:rünca annardıg bir agsilig olduğunu. Gamı şişinçg\g
yemezsa içinde bi şey oldu derdig. Onu ayırı.rc:ljg>.J?i
gendine. Özel bir aletimiz yogdu tedavi için,

tedavisinde kullanılan halk

ııu,,.,ıuı.ıııııı

hayvan hastalıklarının tedavisinde
ir şişe zeytin yağı içirirdig.
dıg. Bunar için alet gullanmazdıg.
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.yvan hastalıkları nasıl tedavi edilmektedir?
üfürürdü eyi olsun diye.

ırık ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?
nca iki tahta gollardı garşılıklı da sarallardı. Eyi olurşa

ı kesellerdi da yell erdi.
aralar nasıl tedavi edilmektedir?
~ kül, ya da tütün basardıg.

ınasıl yaptırılmaktadır?
a.bağlar yavruyu çekerdig da çıkardı. Güçük başJıayyarıda
ğururdu ama doğuramayınca kepçenin. sapıylı:ı.Jı:laj.<.ijı:lig
rdig gendini çıksın diye.

aihayyanın tedavisinden ümit kesilerek öldürülmektedir?
setleri ne yapılmaktadır?
ndini belli ederdi. Gözlerini aşmaz, ayağa galgmaz,
I'318yle olunca hayvanı öldürür ya yakallar ya da bircez

:beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
.yırırdıg ayrı bir yere da gendilerine yem ve su gordııgJg

terinere gitme ihtiyacı duyardı?

r eyi edersag ederdig, edmezsag ölürdü.
ırıı tedavi edenler; nallama, kırkma işlemide.)%ijpıyğrlij

dı. Ama kırkmayı herkes gendi yapardı.

lı.astalıkları hakkındaki bilgisi nedir?
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gendi beklerdi hayvanını. Onun için hasda olan

nasıl açıklanmaktadır?

hava tahmini

yapmaktadır?

Uzun senelerdir havayı takip

tc:ıııırnrn

Bu yeteneği

nasıl

ı;;;uı;;;ıı;;;ı.:

yapılmaktadır?

konusunda tahmin yapallar. Çünkü köy yerinde çoğu

nasıl yapılmaktadır?
bakarag geleceg yılın havalarının nasıl olacağını
endileri "Minelayalar" dellerdi.

.akarakhava tahmini nasıl yapılmaktadır?
g yağmurun ne zaman yağacağna dair

Lcuıırnu

y doğru alçalırsa yakında yağmur var demegdir.

erine bakarak hava tahmini nasıl
ğru gaşdığını ve yuvaya girdigden
yağmur var demegdir. Havadaki
yağmur geliyor demegdir.
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durumlarına bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
ığmızda eğer çiçeklerin, otların üsdünde aşırı çiğ varsa yağnıur

davranışlarına ve organlardaki ağrılara göre nasıl hava tahnıiıaj.

ağnyınca yağmur yağayacağını söyleller.

l¢rle ilgili tahminler nasıl yapılmaktadır?
fi.den daha fazla sıcag olduğu zaman deprem olabilir.

e. ay tutulmasıyla ilgili inanışlar nelerdir?
>nıücizesi olduğuna-inantllaf

y tutulması karşısında neler yapılmaktadır?
ke çalallardı güya güneş ya da ay gurtulsundiye.

ğdırma ile ilgili inanışlar nelerdir?
¥aylçıkalar. Ovada yeller içeller ve hocayla beraber yağ111ıır

kabul edilmektedir?

Mevsimlerin

değişilc ~,

, değişig adları ya da tarihleri yogdur.

,aylı:ırla, günlerle ilgili halk inanmaları nelyrdi.r?
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günü eyi dutulmaz. O gün lohusaya ziyarete
yapılmaz.

ve gün kabul edilmektedir? Yılbaşı için kutlama

yaparıg. Bütün ayle bir eve toplanırıg ve sabaha

gece

ve

gündüzün

nasıl

meydana

geldiğine

nasıl adlandırılmaktadır? Bu bölümler nasıl ayırt

önceki vakit), sabah, öğle, ikindi; akşam, gece
aydınlanıp gararmasına göre belli olur.

Saat kullanılmıyorsa

zaman ayarı nasıl

Daha sonra saat çıkdı ona göre hareket

,.ııı.,u.,ıı.,a.

ve nasıl yazılmaktadır?

yazı bilen muhdar varsa ona da yazdırıllardı.
gidinca daireye gider nifusa yazdırırdı.

Bu yasağın dini temelleri

·,"

~vlenemez. Başga dinden biriynan evlenmeg de dinimiz

ÇQk eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
!eneği vardır. Ama esgiden çok zengin olan gişiler iki garı

evlenme görülmekte midir? Akraba arasındaki olumlu veya

Ayle arasında mal yabana gidmesin .cliy~
buna eyi bagmazdı. Çünkü doğan çocuglarda sakatlıg

lu dullar için ne gibi geleneklerişl~nın~lg~.clil'f
aya çalışır. Çoluk çocuğuna bakmaya y~d11J.1¢cielleı\

okların, eşlerin miras payları nasıl belirlenmektedir?
çok verillerdi. Erkeklere iki verilirsa, gızlara bir hisse

r hükümed nikahı varsa pay alırdı. Eğer yogsa almazdı.
a mıdır? Evlatlıklar öz çocıkların bütün haklarına sahip

anlar .evlatlıg allılar. Öyle olunca da bütün halclar.()111.lll
er çocuğu olduğu halde evlatlıg alıllar. Öz .çoçıığııyl~
utmag artıg insanına göre değişir. Bazıları ayn.i clııta.ı-çli;

ıımaktadır? İç güveyinin hakları nelerdir?
a verirdi. Hiç bi şeyi olamayan bir oğlanınan eyl~rıi.rş~,
olurdu. Çünkü gızın malını gullanırdı. İç güveyiııillifüçl:>ir
e dersa Q olurdu.
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mirastan nasıl faydalanmaktadır?
ladları gendine bakardı.

lar mahkemeye· gidilmeden nasıl çözümlenmektedir?

ret da annaşdırmaya çalışırdı gendilerini. Ya da köy
rdı.

ları nasıl çözümlenmektedir?
#pu dayresine başvurullar da memur gelir ölçerqi.s1111.ı-1.
adan.

rilen zararlar nasıl karşılanmaktadır?
arar, ziyan ücreti keserdi dazararyererı;qqerdi.

ı.nasıl olmaktadır?
·~·• annaşırdı. Ay leleri razı olmayınca erkek gızı gaçırır.

türleri yetiştirilmektedir?
fı:ı.vug yetişdirilir .

.)'1Y'anlar, kuşlara, böceklere ne gibi adlarveriltn.e:l<+edir

i;. gara

yılan, batsali yılan, gufi yılanı, bok .pö§~ği,

u, gece guşu, güvercin, keklik, yaban tavuğu.
atıldığna inanılmaktadır?

ı.çovaltılmaktadır?
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tabiatta ne gibi görevler yaptıklarına inanılmaktadır?
ıklarına inanırıg. Doğadaki yabani hayvanlar birbirlerini
tohumu yer ve başga bir yere pisler. Böylece pislediği

ülmeleri, öldürülmemeleri

konusunda ki halk inanışları

yedi sene nüsübetlig çekermiş .

.¢slenmeleri

bakımları

konusunda

hangi

gelen~l<.teı.-

ermizi mandıradan çıkarıp otluğa bağlarıg. Gece gündüz
su da götürürüg.

·v~atlarıyla İlgili Sorular:

ğraştıklan el sanatları nelerdir?
~ dantel ve yün işi işlerdi.

file zaman, nasıl öğrenilmiştir?

kan annelerinden, nenelerinden öğrenillerdi., A,rırı.~
kmeyi daha sonra motif yapmayı öğredir.

ılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin

'-'UJLııu,-.,ıı..o-.,uıı

.ullanılırdı. Şehere giden birine sipariş
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yatag örtüsü, televizyon örtüsü gibi şeyler

,.. motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden mi

yapardı. Genç gızlar da bakarag yapardı. Çünkü onnar

lir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile içindeki payı nedir?
ki mutfag masrafım çıkarır.

eZaman, nasıl öğrenilmiştir?
, analarmızdan öğrendig.

anılmaktadır? Bu malzeme nerden temin edilmektedir?

motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli örneklerden lil.i

:Bilmeyenlere da gösderillerdi.

ir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile içindeki payı ne.dir?
gdu. Herkes bir birine yardım ederdi.

atları hangileridir?
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ne zaman nasıl öğrenilmiştir?
\f"uaıaı

vardı. Bunların yanına çırag gidellerdi da

hale getirmeyi öğredillerdi. Daha sonra küfün

isgemlelerin oturulacag yerini örellerdi. Değişik

kullanılmaktadır? Bu malzeme nasıl
bıçak gulanıllardı. Bu gamışları dere

motifleri ezbere mi yapılıyor, yoksa belli

q~I1p;ıglavamotifini

yapallar.

sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile bütçesindeki
için artıg hiç yapılmaz.

inanışlar nelerdir? Adak yerleri ıı~ı~ıvı
pıuııva

bu isdeg için ne adadıysa onu
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günahdır.

Ama gene da bağlallar;

i Hz,

esini şu sözüyle "Kıyamet kopsa dahi · elinizd~i/1:>ir

in bir imtihan yeri olarag gösderdi. Ahretde da bıı

uyması ablağı oluşdurur. Dürüs gonuşmalı, yıılaj:ı.
ize saygılı olamlıyıg.

lah'dır. Allah'ı anlamag için Kuran-ı Keriıni.Q
berilerine de inanmalıyıg. Çünkü · onnar; .Adl

ilgili inanışlar nelerdir?
ık duvarın dibinden çekildi. İnsanlar da.. ona.{ftM,

· i gaçıyorsun" der. O da "Allah'ın gaderindyr.ı.
yorum" der. Demek insan önce tedbir alacağt.,ı\J

ili inanışlar nelerdir?
tmdadır. Annemize ve babamıza daima saygılı.. olIIJ.

saygıyla ilgili inanışlar nelerdir?
daki büyüglerine garşı dayıma saygılı

vı ••.ııı<-uıu-ıı

, O saygıya herkesin ihdiyacı vardır.
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aplıcalarla ilgili inanışlar nelerdir?

tıive~eyle ilgili inanışlar nelerdir?
müne geçilmesi için yapılan yardımlardır. Sadakanın

ışlar nelerdir?
@Jdir. Boş yere yapılan beddualar eden gişiyi dutar.

bereketli geçeceğini haber. verir.

:dan egmeg yapılır. Peygamberimiz bunun .. için şqyle
,kyüzünün bereketlerinden

olan egmeğe • hürmed .edin,

inda günahlarınız af olur".

Iıg ziyaretine giddiğmizde, ölülerimiz için yaj{arıg.

ibadet yerleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
temiz

dudmalıyıg,

korumalıyıg.

le ilgili inanışlar nelerdir?
:ııin cennete kötülerin cehenneme gideceği

savaşlarla ilgili inanışlar nelerdir?
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--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

ı:;.:.~ıuı:;ıı varolmag

için bazı haklı savaşlar oldu.

gadınlarla erkekler birbirlerine dokunursalar

egmeg düşdüysa olu alır öper anımıza gorug ve bir
ircez guş onu yesin diye.

gili inanışlar nelerdir?
ğidir. Onnardan uzag durulursa selamete erilir.

'li inanışlar nelerdir?
önünde ötersa, o evde eyi bi şey olacag demegdir.
kötü bi şey olacag demegdir. Hoca ezan okurkan köpek

iliinanışlar nelerdir?
'.fl

Emdığı her şey helalidir. Haksız yolla elde etiği her şey

ilgili inanışlar nelerdir?
fac:ışını keseller. Çünkü uğursuzlug sayarıg. K.esın~?:sag

inanışlar nelerdir?
Hem gendine hem çevresine
Halk arasında sevilmezler.
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sebebi, amacıyla ilgili inanışlar nelerdir?
gelir. Böylece dünyadaki insanlar oluşmuşdur.

uyla ilgili inanışlar nelerdir?
ar dünyada her şeyi hak eder.

eiilgili inanışlar nelerdir?
rimizde ayle gurmag yüce bi şeydir. İnsanın gendisininve
erefi her şey demegdir. Her şeyden önce onar gelir.

inanışlar nelerdir?
·ye bir söz vardır. Gadın bir yuvanın

arla ilgili inanışlar nelerdir?
acıyla

şehirlerin: etrafına

büyüg yerleri vardır.

ar birbirlerine agrabadır.

'liinanışlar nelerdir?
gözeglenmelidir. Ama gene de bi şey olursa bu Allah'tandır.

i+inanışlar nelerdir?
gılarkan gıbleye Allah'ın evi olan kabeye
'zin da başını gıbleye doğru gorug.

e ilgili inanışlar nelerdir?
dır. Evimize geleni memnun edmeye çalışır;;i¢liınizderı

liinanışlar nelerdir?
,ütün doğrular onun içinde yazar. Bazıları ç;;ı.pdırır.

kirledmemeg

'.Ii.

lazım.

Çünkü

onnar

bizim

su

inanışlar nelerdir?
bazı rivayetlere göre da

lere göre da bilge gişidir.

1

,<Cebrail vahi. getirir. Azrail can alır. Mikail iylig ve

babasız dünyaya getirmişdir.

gününü gutlamag için yazılan şiirdir.

verilmişdir. Hz. Muhamed'in en büyüg mucizesi
miraca yükselmesidir.

İslam'da muska kesinligle yasaglanmışdır.
nazarı önleme tedbirleri nelerdir?
ışınlarının negatif enerjisidir. Onu önlen1~d.e çeşitli
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Ii inanışlar nelerdir?
eseansızlann hepsi nimedir. Rızg ise gişinin ve toplumun
için uğraşı sonunda elde ettiği helal şeylerdir.

·· anışlar nelerdir?

Allah onnarı nurdan yaraddı.

1

ve Hz.Ebubekir'i mağarada iken mağaranın kapısıı:µ.

~rle ilgili inanışlar nelerdir?

uyarmıştır.
ı annadıllardı.

gler daha güzeldir. Gırmızı ve gara eyi dutulmaz..

ilgili inanışlar nelerdir?
~/tapabilir. İslam'da da bunnara bagmag, alnıağçy,
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i) var.

Eyi gördüğünüz

rüyayı

SM daha eyi olur. Rüyaları

annadmag

eyiye yorumlamag

eyidir.

Kötü

lazım.

ıkla ilgili inanışlar nelerdir?
:live bıyıg da erkeğin olgunlaşdığını

belirdir.

qrmeg, bilmeg ve ibred almag gerekir.

şlar nelerdir?
ağlallar. Hesap kitab yapmamıza

yarar.

ışlar nelerdir?
hayatındaki

uygulamalar

sünnetdir.

şlar nelerdir?
.µ;Müslüman

olanlar için şifalıdır.

ğramış, ateşden yaratılmışdır.

'lgili inanışlar nelerdir?
<lir. Kısmed insanlara

verilen nimeddir.

erkeşin temiz olması lazımdır.

lazım, sağa sola admamag

lazım.

şiar nelerdir?
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insanın özüdür.

ekle ilgili inanışlar nelerdir?

.¢la uğursuzlug getirir.

ın hareketleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
san eyi bi şey olur. Sağ gözde çıkarsa kötü bi şe

.tsal kitapları, mensuplarıyla

ilgili inanışlar n~l¢ı-¢liı-ı

berlerine saygımız vardır. Bütün kutsal kitaplar Allah.
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DAGYOLU (FOTA)

kilometre uzaklıkta olan köyün diğer adı
giderken yollar geniştir. Köyün nüfusu beş yüz elli beş
üçtür. Köydeki yerlilerin yanına 1963 yılında
getirilen göçmenler yerleştirilmiştir. Çocuklar
bitirdikten sonra orta ve lise için Lefkoşa
hayvancılık,

çiftçilik

ve

olanlar için bir anıt yapılmış ve isimleriyle
evlerin çoğunluğu kerpiçten yapılmış,
Köyün kenarında Zehra Kara Mustafa
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sarı saçlı, orta boylu, şişman bir kadındır.
olmadığından

dolayı ilkokulu ancak bitirmiş. Eşi

yaşamaktadır. Altı çocuğu vardır. Ülviye Teyze
gperverdir. Ayakları ağrıdığı için koltuk değnekleriyle
olsa

komşu

ziyaretlerine

giden

Ülviye

Teyze

çıkamıyor. Bütün gününü kızı ve
düşkündür.
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¢ ne gibi adlar veriliyor?
dı olduğu için goydug.
ın dadı olduğu için oğlumun adını Salim goydum.
ydı diye goydug.

ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
ören yapmazdıg ama göbeğini keserkana çocuğa para

ere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
usdafa, bubası kasap olduğu için ona öyleJaj(apgodulaı\
lMustafa, babası (Bey Ali Borucu) gavedligya.pclığıi}çİl:l

lar veriliyor? Sebepleri?
. İneklere ise renglerine göre isim gordug. Gara ineg,

{ll'

veriliyor? Sebepleri?

Ağacı dikenli olduğu için üsdüne guş gonmazdıc:.cJ.iy~

,.ova, ırmak, göl v.b yerlere verilen adlar nelerdir?
.yfodu dellerdi. Daha sonraları Fota dendi. Şinıdi
ilen yerde kurulduğu için Dağyolu oldu.

anlara nasıl ad verilmektedir?
dası bunlar ilk gadda olurdu. İki katlı böyüg .da.şq~y~ya.
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emegctır bu ikinci gadda yatag odaları vardır.

lirten hangi sözleri kullanıyor?
şaflah 'seni.

ixolaylardan sonra söyleniyor?

i.sôzler kullanılıyor?
sıdmem. Ben gendi canıma ederim. Çocuglara hiç edmem.
Allah'ımda evlatlarımın ömrüne gatsın. Bazen edersam

ama canım çok yandıysa inşallah benden beter olun

ve yaşlılara, kadın ve erkeklere, evli ve bekarlara,

ama böyügler, bitgiler ve hayvanlara farg edmez.
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yeminler edilmektedir?
ederig. Mesela bir kere daha bu işi yapmayacan.

yemindir. Yeminin her türlüsü Allah adına

ıı.u.ıa£,:m

ne yapılır? Bu konuda nelere inanılmaktadır?
başından para çevirir atar. Bazısı da birkaç parça

gara köpeklere atallardı. Ama köpek muhakkag gara

hayırlı sabahlar.

.;,ııu.;,uı~ıııuct

söyleller. Bizim

£Ulllct1111111£1.1,c:J ~cı.ı.ı+nıı;ıı

Yolda erkeg

ve erkeklerle nasıl selamlaşırlar?
selamlaşırdıg. Erkeklerinan seıamıaşmaz: !4ctı.ı,ı.ı11.a.ı.

ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?
selamlaşıllardı. Gadınarınan seıamıaşrnazıaı
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selam yogdu ama bazısına mesleğinin ismi söylenereg
eci,Nasılsın Dülger Ali" gibi.

areketlerle çağrılıyor?
iye bağırırdıg. El hariketleriynan.

ehareketlerle çağrılıyor?

a. Mesela goyuna, "Hüüü gözün kör olsun durman bir

insiyetlerine, medeni durumlarına ve mesleklerine. göre

a;> deyze deyereg sesleniller. Zengin insanlara e.şgiçle.ğ
nde herkes ayağa gaklardı, elini öperdi. Meslağirı~Jğ§İ¢

pcuklar anne babalarına, ebeveyinler çocuklarıtıa/haıi

ii. be ya hu" diye sesleniller. Çocuglar
adını söyleyereg sesleniller.
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satıcıları mallarını satabilmek için hangi sözleri

gibi ya da çok ucuz, çok güzel gelin diye

zamanımızda öyle şey yoğudu.

sözleri kullanırlar?

.l~,

canlarım, yavrum gibi sevellerdi.

everken hangi sözleri kullanırlar?
anları severken gel oğlum, gel gızım derdim.

erken hangi sözleri kullanırlar?
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sözlerle övmekte ve yermektedir?
iyidir, çok güzel güzeldir diye överdig. Ne fena

sözlerle övmekte ve yermektedir?
över. Ben gendi hayvanlarımı
ıt:t.;,ga.:1111111

eyidir, güzeldir

hayvanını huysuzdur, yaramaz diye yererdim

sözlerle övmekte ve yermektedir?
oldu. Tu tu maşallah bu buğdaycığın daneleri togdur

tarafından hangi sözler söylenmektedir?
çlig,,;;,dikkatli olun, erkeklere yüz vermeyin,
;.,;;, ..

'/;

nasihatın ne değeri var a evladım

auııu.w

uu\;,11111

etkili olmaktadır?
uallimlerin verdiği nasihat daha etkili
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anlar, bitkiler için hangi sözler söylenmektedir?

}ıh sonra hangi küfürler edilmektedir?
söylenir.
Ikın inançları nelerdir?
anımızda okumaya ya da okumuş gişilere saygı, sevgi

ler konuşma sırasında hangi durumlarda kµll~lıyor?
y. anlatmak isdersan da en güzel o söyleyeceğiniz atasözü

nilı:pektedir?

gararır: İnsanların birbirinden etkilendiğini annadır,
: Biri sana bi şey verirsa nerden geldiğini araşdırma.
I •

le: insanların ağzından çıkacag laflara dikkat{/~c:l.ıl:i~şi

ir: Kenara kötü gün için üç beş gurus ayırmamıztarıria.dir.

amaçla konuşmaların içinde kullanılmaktadır?
birine bi şey söylerkan kullanılmakdadır.
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imler tarafından sorulup cevaplandırılmaktadır?
yere da eğlence olsun diye böyügler güçüklere sorardü

de gaydırmaca. (Sabun)
üzüm dökereg. (Keçi)
atin tin eder. (Gölge)

~..geldim bin tane. (Nar)

nilmektedir? Bilmece yaratanlar var mı?
· · da başgasına sorardıg. Bilmece yaradan yogdu,

yaplandıranlara mükafat, yanlış cevaplandıranlm:a/.c
hangi mükafat ve cezalar verilmektedir?
üzüm ya da guru incirciğ idi. Ama şindikiler

qyJ~uş~

ertesi gece yeni bilmece öğrenip gelmesini iscl~rd.tg,

nee olarak mı kabul edilmektedir?
iz yogdu diye bilmecelerinan eğlenirdig.

lerden, nasıl öğrenilmektedir?
n duyardıg. Biz da çocuglarımıza söylerdig. Hep beraber
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an, nerelerde anlatılmaktadır?
,t~n biz ihdiyarlar

iş yapamayıg.

Yanımıza . gı;;ı.ın!,,a

ara ve armağan veriliyor mu?
erelim birbirimize.

lerde anlatılan uzun masallar var mı? Varsa

halk inanıyor mu?

insanların, hayvanların,

UH1'..Hl.,UU,

Hazreti Adem'den varolduğu söylenir.

varlıklar

ve

güçlerle

ilgili

içermiş. Suları galmamış. O gidmez,
Giderkan goncoloz çıkmasın
'.H"'vıv£ı.uı

üsdüne. Götürmüş gendini

vııı.uıı;;;,

rııııı.ı.ı.:ı•Fl:1!
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cebine. Goncoloz adamı horoz öttüğünde geri

zzurıcıı ı,

kimler tarafından, nasıl anlatılmaktadır?
bize. Bildiglerini söylellerdi.

da bize anladıllardı.

ile ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
ters biner onu gören bir adam sorar "Hoca
oca da ona "Eşek önünü görür, arkasını görmez. Ben
biteni göreyim" der.
bir gazan alır. Geri verirkan içine bir güçüg gazan
a Mine? Benim bir gazanım varıdı" der.
er. Ertesi defa Nasreddin Hoca gazan

ı.:,u..,ırn.,

. Hoca gene gazanı verirkan yanında bir gazan
ı ödünç alır ama bu <lafa geri götürmez. Bir

'ya gazanın ne olduğunu sorar. Hoca da ona
asıl olur hoca hiç gazan ölür mü?", Hoca

, nerede, kin:ı,ler tarafından
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elde çalgıcılar söylerdi. Gadınlar da gendi aralarında

yleniyor, şiir gibimi okunuyor?

evap olarak mani söyleniyor mu?

asıl öğreniliyor?
·pirlerine söyleyereg öğrenillerdi.

er söylenmektedir?
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oynallardı.

yoluyla getirilen oyunlar; ne zaman, kim tarafından

~rlerden gelenler gendi bildigleri oyunlar oynallardı. İki
leri da seyrederdi. Bu oynanan oyunlar galıcı olmazdı.
eketleri bizimkiler oyunlarında yapallardı.

öğrenilmektedir?

ve

oynamag çık önemliydi. Güçüg "ı::ı,,,:ı.:.,,

qa köydeki gençler öğredirdi. Düğünlerde
~ğendirme gösderisi gibi bi şey olurdu.

.ç~lgılar eşlik etmektedir?
ibi çalgılar çalalardı.

gcuı,aı;;ı

apılan yerin yerlisi mi, yoksa başka bir yöreden mi

tören yapanlar

gider başga yerlerden

a çalgı, müzik ihtiyacı nasıl karşılanıyor?
si gadın biri da görmez bir erkek kemancıydı.

inde oynanan halk oyunlarında türküyü oynayanlar da
enler mi söylüyor?
llerdi. Seyrdenler söylemezdi.

er eşliğinde oynanıyor?
türküsü en çok oyunlarda söylenenlerdi.

idare etmektedir?

Oyunları

idare

eden kişilere

ne

!~;;'

rrı~ndil, kaşık, bıçak, kılıç gibi eşyalar kullanılmakta

işe, basdon gibi eşyalar gullanıllardı.

kek birlikte mi oynamaktadır?
ınlar çiftetelli, dolama, erkekler ise zeybeg.. oynardr:

nları oynanıyor mu? Oynanıyorsa hangi yarlı:ıd.ıµi

Biri kartal olurdu, diğeri da köpeg.

i'i.>var mı? Varsa ne gibi adlar veriliyor?
dı. Garşılama bölümüynan başlallardı. 8ô111Jı.; gyµ:ıiµj;ı:
~·• geçellerdi, En son da uğurlama bölümü vardı.
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adam vardı, o oynadırdı.

öğrenmişlerdir?
oynadanlar vardı. Çok merag edenle.rJ)1)11ş.r111
da onnardan
Sonra

gidereg

öğrenillerdi.

azaldı.

Bizim

Biz evlenme

çocug
çağına

çocuğunu mesleg öğrensin diye
aragöz oynadmayı

oynatılıyor,

beğenilerdi

ama mesleg olarag

yoksa yazılı defterden

Tasvirleri

mi

kendileri

gezeller da bu sanatı
bu iş genelde ayleden birbirine gecerctt
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ezdi, böylece guşagdan guşağa bu sanat giderdi. Ama

endileri mi söylüyorlar, bant-plak mı kullanıyorlar?
aman öyle plak, kaset, radiyo yogdu. Gendileri 9ynadır,

d.e icra ediyorlar? Seyircileri kimler?
ardı. Köylerde da başga eğlence yogdu diye böyµk.>ilgi
es gidmeye çabalardı. Oyunu ya boş bir odada. ya

da. l<:ciy

azda köy meydanına isgemle sıralallalar insanlar oturur

çeviriller ortaya gallardı. Herkeş da onlara para atardı. Yani

rılerle, Kı:ı,tlamalarla İlgili Sorular:

hangileridir?

öncesi n~ gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
alınır. Kurbanlıg seçilir.
zıyla ilgili gelenekler inanışlar nelerdir?
kekler camiye gider bayram namazını gılardı.

g nasıl yapılmaktadır?
me gider ellerini öperdig. Bize şilin ya da şeker v~ril1¢rd.i.

ada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
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Çocuglara da şilincig ya da şeker verillerdi.

nasıl verilmektedir?
giddiğmizde ufag da olsa bir hediye götürürüg.

okur ve bıçağı bile ona göre sürter.

i yerinde olanlar kesebilir.

dilerini bir öğün doyuracag gadarverill~rdi.

ti nasıl yapılır?
şt.alındıgdan

sonra su okudulur ve çiçeklerinan mezarlığa

·i\'.p,,;~f-.,-,,

· · dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşılır?
bayramlaşırdıg,

gü yiyecek ve içecekler nelerdir?

lar hangileridir?
20 Temmuz, 30 Ağustos.

larda halkın kutlaması nasıl olamak.tadır?
yapdığı törenleri seyrederig.

Adları neferdir?
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Gandili ve Miraç Gandili.

uygulanan gelenekler nelerdir?
giderig ve dua ederig. Gündüzünde

aylar hangileridir?

da logma yapı:ır

Bu aylarda neler yapılır, neler

erig. Recep, Şaban, Ramazan'dır.

Bu aylarda insanlar içgi

İki ay boyunca pazartesi ve perşembeleri oruç dutarıg.
oruc dutarıg.

Filgili gelenekler nelerdir?
er gece birinin evine gider ve orucunu açar. Bazı gece d~
:rt içiriller, Bayram gelmeden da fakirlere fıtire paramızı

amelerin yapılması uygun bulunmaz?
~,:ziha, hırsızlıg. Normalde da günahdır bunları

m, .•.••.•..•n

nçler nasıl uğurlanmaktadır?
ıala aylesi bütün ayleye yemeg yapar yedirir
iarkadaşlarıynaij. yer içer.

ler nasıl karşılanır?
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halde

çocuk

sahibi

olmayanlar

ne

gibi

ilaclarını içellerdi, Dileklerde buluııtıllar,

için neler yapılmaktadır?
gamı enine böyüdüysa, gadının kalçaları
gız olacag demegdi. Gebe gadının yüzü
lu ve rahatsa, tuzlu yeyecekleri canı çekersa gamı
goğlancıg olacag demegdi.

kadınlar ne gibi uygulamalar yapmaktadır?
t.yükseg yerlere çıkmamaya gayret gösderirdi. Ağır yük
<ian gaçınır, Yediglerine diggad eder ve ilk üç ayı

uvıaı~c:ı.

olmak isteyenler ne gibi uygulamalar yapmaktadır?
makas gollardı. Eğer gadın duzun

u;,ı.ı.µuı.;;

üne oturursa gız olacag demegdi.

n çirkin, sakat olmaması,

için ne gibi

akarlar, ı çirkin veya sakat insanlarla
zel olsun diye dolunaya bakar ve

erkek olması niçin istenir?

.dının yakın aylesinden gadınlar doğumu yapdıfüd
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\

gi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
· malzemeler gullanıllardı.

'kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
1:1.c.li çevresinde kıvrılıp derince düğümlenirdi. Sonra da
İy bağlanır makasla kesilirdi.

pcuğun yıkanmasıyla ilgili gelenekler nelerdir?
elf.

Çünkü derinin sertleşip kokmamasını sağlardı.

esiyle ilgili gelenekler nelerdir?
ası mum ateşinde yakılıp çocuğun başını sığacag şekilc.ly
ilk elbisesi bu olurdu.

ınla ilgili gelenekler nelerdir?

:u eve gelirdi. Ebenin elinde makas, çocugların eliııde
ömür vardı. Ebe duvara makasınan düz bir çizgi..ÇyK'
µnden kömürünan gider. Bu evde uğursuzlııgin~

l duyurulur? Haberi veren kişi nasıl mükafatland
ıp dışarıda bekleyenlere söyler.
lerdi. Ayrı bir para vermezlerdi.

bol olması için ne yapılır?
yedirillerdi.

'çin kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mıı?
evlid okudulurdu.
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/
zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
ğına bir isim söylerdi. O ismi doğumdan üç gün
beğenillersa gabul edeller, beğenmezlersa

başga ~umııu.ı.;

desi, gızsa nenesi gordu.

rmeye ne zaman, kimler gelirdi?
golu gomşu, köylüler gelirdi.

e.zaman, nasıl yapılır?
.ptıktan sonra kırkıncı günü yapılır. Bir gazan
gonur. Gadını ve çocuğu bu suyunan yıkallar ve

ar çocuğun beslenmesi

l\.111\.ıaııı;µ.1,1

nasıl yapılır?

onra da çorbayla beslerdig.

erkek

çocuklar

kaç yaşında

ve hangi

sayısında sünnet ederdig. Yani beş, yedi,
•.uruıruua

"

sünnet ederdig.

mum yollardıg. O mumu alan gişi
atağı hazırlanırdı. Çalgıcılar, o zaman davul
da çallalardı. Lokumlar hazırlanırdı. Çocug

yatağı nasıl hazırlanır?
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a

işlemeli yatag örtüleri vardı. Yatağı onunnan örterdig.

ya bayrag ya da resim asardıg.

un kıyafeti nasıldır?

ça uzun beyaz elbise gibi olan gıyafeti geyerdi. Başı11~/)feş
ızı gurdela ile sarallardı. Ama gurdellanın üsdüne da .altı.ri

l~r çağrılır? Çağrı1 nasıl yapılır?
şular çağrılır ve köylüleri <laved ederdig. Gırtııg:ı
ere da davet edmiş olurdug. Gaveye da asalla.rqti:bıi!m

lenler ne gibi armağanlar getirir?
ocuğun başındaki fesi ters çeviriler ve yatağın kenarına gol
eder fesin içine parayı gordu.

imler yapmaktadır? Halk arasındaki adları nelerdir?
()r yoğdu. Sünnetciler yapardı. Sünnetci diye çağırırdıg

apılırken hangi araç ve geçler kullanılmaktadır?
· ipliği, iğnesi, sünnet tozu.

·r? Kirvelerin görevleri nelerdir?

a düğün maırıflarını garşılardı.Değilsa düğüne;ya.ret
ri garşılar, düğün yerinin hazırlanmasını sağla.r 1:,µp:

çocuğuna ne gibi bir hediye verir?
ğer maddi durumu eyiysa hem düğün maşrıflaı1ıµ./gaj;şıla.r
dı gendine;,Durumu eyi deyilsa gücüne göre pa.r~.-verirqi.
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nasıl yapılmaktadır?
,.....qı.ıııg<t

isgemleleri dizerdig. Çocuğun yatağını gordug
çalallardı. Çocug babası, anası hem gardaşları

rin meydanında üç defa döneller sonra çocuğu yatağına
for tebrig için sıraya gireller.

n ~yleyeyemeg verirdig. Sabaha gadar ayle yer

kutuluyor mu? Okutuluyorsa gı;ıı;nt:.Kıta

çocugları toplar on, on beş
topluca yapılan düğün masraflarını garşılardı.

erkekte aranan özellikler nelerdir?
beğenillerdi. Ertesi günlerde
ayleler olması tercih edilirdi.

ız ve erkeklerin kısmetini açmak için ne
ijyü yaptırırdıg. Hoca suya okur,

e isteğini nasıl belli ederler?
ucrmue değişme olurdu biz da annardıg.
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kız ve erkeklerde hangi yaştır?

bohcacılara derdig oğlan ya da gız bul
a o saat "bakarıg" dellerdi.

ıaımue

kız isteme nasıl olmaktadır?
"Allah'ın emrine, peygamberin gavline

Biz da "düşünelim" ya da cevabımız hayırsa

;/ dakardı bir da burma bilezig dakardı

sı halinde evliliğe hazırlık nasıl olmaktadır?
di. On beş gün evvelden gonuglara davetiye
e davet mumunan yapılırdı. Normal msanıar
i~ı ve büyüg mumunan, bazen da

01rm1.,.1

le davet ederdig. En önemli insanları da
alı mumunan <laved ederdig. Düğünden
Jç:ılar gelirdi. Gavede erkeklere, düğün
\

pazartesi guşlug vagdinde yapılırdı.

hangi hallerde meydana gelmektedir?
:11mezsa gızı vermezlerdi. Yani oğlan rakırs»
·ııi isdersa oğlan gızı gaçırırdı. Biz da

ııaJJcı.ı..;aı

godu olur diye başımızı yere sokar ~cı.uuıı\;.,ııgu.ı~;
ifevlenmeler nasıl olmaktadır?

u1:,ı.ı..uııu,t.c:ı

klı ve birbiriynan eyi geçinen ayleler "Havlımda

su

iıhavlısına ne dökeyim" dellerdi. Sonra güçük yaşda söz

ane çalınırdı. Gıza bindallı geydirillerdi. Ayle arasında

f takılır?
ig dakallardı. Bendoyu dagmazlarsa nişan sayılmazdı.

Ell'

ve köylüler davet edilirdi.

ü biri gençlere yüzükleri dakar ve onnarı nişan eddiğin.i

ğlenceler • yapılır?
:l't. ç~lardı

biz da oynar eğlenirdig. Dillirga . çalmfiYfl

ma nişanlıların J;,irbirlerini görmeleri, konuşmaları n

111ya

da bir güçük gız gardaşını gönderirdig df;UIJ.~datiiE

da gidip gelenler gonuşmaları daşırdı.

şa;·kız tarafı aldığı armağanları geri verir mi?
vermezlerdi.

ında oğlan tarafı nişanlı kız evine kurban göııdıeriı-m.iZ
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farında başlıg veriliyor mu?
gızı napmaya gaçırsın.

:z tarafına başka ne gibi armağanlar verilmektedir?

fından ne gibi çeyiz verilir?
, gaşıg, çatal, çarşaf, pataniya.

insanları, gırmızı gurdellealı sarı mumlarınan önemli
Halı altı yeşil boyalı mumlarla en önemli insanları davet

dilenler hediye olarak neler getirirler?

eeek, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır?
rladan badadez sökerdig. Bir sene önceden.

ŞŞJ:'1;!

~yi hazırlamış olurdug. Kıyafet olarag herk~Siy~
linla damada gelinlig ya da damadlıg alıllardı.(.gAı'J7J.~

.pılıyorsane gibi gelenekleri vardır?

q.irirdig. Sesdanın içine guru üzüm, padem, guru incir
Illum

olan bir kına gabı gordug. Gızın yüzünü örterdig ve

.rErkekler da başga tarafda damadı tıraş ederdi.
celeri nelerdir?
cl.ı. Gadınlar gendileri söyler gendileri oynardı. Erkekler
şliğinde oynallardı.
asıl yapılır?
ingadınları hamama gideller gelini yıkallardı.
gili gelenekler nelerdir?
alı köylüler, hem gızın bubası, gayınpederiynan beraber
an sonra çalgılar çalınır türküler söylenir. Damad tıraş
llu zurnalı gaveye gidellerdi. Damad oradaki yaşlılara gave

ur sağdıcın görevleri nelerdir?
ı~an, güveyinin akrabaları olurdu. Sağdıç düğüne gelen
i

nnarı oturdurdu yerlerine, yani gelen misafırleri:t1.M
ayınvalide, kayınpederin giyimleri düğünde nasıl.clır?
geyer. Damat siyah pantolonla siyah ceket geyçr;x!çµi,
.yon dakardı. Sağdıç takım elbise geyerdi, goluna

q.~

ınvalide etek ceket geyerdi. Kayınpeder da tala.nı gçyer

damat arabaya binerdi. Arkası:ıı.q.ajj
€lğlanı dövellerdi çünkü ilerde gelini damad çf.qy~
adı önceden dövellerdi.

evine girerken neler yapılır? Anlamları nelerdir?
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dilirdi. Bir da evlilikleri bozulmasın diye sol ayağµwı

'\eğlenceler

yapılmaktadır?

Oynanan oyunlar, söylen~n

i, sirto ve zeybeg bilenler oynardırdılar. Hem zurıı.a.cı,
111aneciler o zamanın şarkılarını, .türkülerini çığıl'llla.rq.f.

~garına, dolma yapallardı. İçeceg olarag .. şa.ra.p/gôll

~ler armağan edilmektedir?
burma belezig, beşi.birıarada dakallardı;

am nikahı nasıl yapılmaktadır?
erd! ve nikah gıyılmış olurdu.

ilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekleri nelerdir?
;W'

airıından da içeri girerdi. Geline nasihat edellerdi. İç~ri
reg girsin, gaynanasıyla eyi geçinsin diye gaynwıa.sıl'l1.ll.
üveyi oğlanlar tarafından mumlarınan camiye götü.ı.-ü.ljir;
,11,1

şekilde eve getirilirdi. Te damad gelsin yatag.gµa.ı:11

çağı konusunda nasihat edellerdi. Güvey içeri gir , ·
gılardı. Cuma sabahı yenge gızlıgları alıp önc~}q.

ünü neler yapılır?
yedi gün mubareke sürerdi. Her gün yeni ıııaj.p

erine ve kayın validesine nasıl hitap eder, nasıl davranır?
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.~rr anasına babasına nasıl davranırsa onlara da aynı

smda ilişki nasıldır?
irbirlerine gidellerdi.

zlug olurdu ve çocuglar sakad olurdu.

se ölüm belirtileri nelerdir?
agları şişersa öleceg demegdir.

ıçın halkın aldığı tedbirler,

uyguladığı. pratil<l.er

Allah'a dua edeller. Aylesi da aman hasdamız eyileşsirı
·ggufban adallar.

ine kanaat getirilirse ne yapılır?
, hoca hasdanın başına oturur ve ona dualar okur.

me~ arkasından hangi işlemler yapılmaktadır?
şbarmağı birbirine bağlanır, çenesi yukarı doğr;tı.'l.?
üsdünü beyaz bir çarşafınan örterig, üsdüne ela l::,iı:-

açık olması hakkındaki halk düşünceleri neleı:cliı-?

elmedi, onu göremeden öldü da onun için gözü açık gitti

kıbleye çevrilir?

an. Biz böyle gördüg böyle bilirig.
'inse ne zaman gömülür?
sonra gömülür.

imse ne zaman gömülür?

.1.1,.?kimse ne zaman gömülµr'?

Ietilecek olursa nasıl bekletilir?
:i.inü beyaz çarşafınan örterig ve üsdüne bir bıçag.gorug,

rı~sıl hazırlanır? Yıkama kefenleme işleı'iyle;i}gtrn

flf

ve kefenner. Gazan dolusu sıcag su hazırlallar, h.qç~

)inca da gazanı ters çevirir. Üsdüne dadaş gollar,

suyundan artanı ne yapılır?
suyu
oracığa dökeller ve üsdüne da daş gollar bırakıl
\
ılır? Üzerine ne örtülür?
Bazen çok uzun olan gişilerin
beyaz ya yeşil örtü örteller.

na kimler katılır?
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götürüller.

Orada olan erkekler

taşınır?
sonra taput omuzlara alınarag mezarlığa

ilgili gelenekler nelerdir?
bir olur ve mezarı gazmaya gideller. Bir insanii:ı

sıl gömülür?
. Yerleşdirinca üsdünü örteceg şekilde tahta
dalı sıkışdırıllar.

Sonra oracıgdaki insanlar

mi sırasında ne gibi dini işlemler yapılır?
nın üsdüne gollar. Hoca oracıgda dualar okur
ôca halka sorar. Ölen gişinin adını söyler ve

i .• bilirdig" der tabii. Sonra herkes hakkını

aretleri nasıl yapılır?
ölünün aylesine gidereg "Başınız sağ olsun"
eriliyorsa özellikleri nelerdir?
yapar dağıdırdıg. Camiye

leneği var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?
dutallardı. Ölen gişi kırklanana gadar yas
ıeırıneın hatta

yılınan yas dutallardı.

lmıaktadır? Yasın kalktığı nasıl belli olmaktadır?
ar. Ama ölen genç olunca ne zaman yasın gakaça.ijrl:>elli
.yle normal hayata döner. Düğünlere gidmeye başlar.

Jr aylenin durumu nasıl olur?
ram kutlamasına gidmez. Ayle dostları onnara g~Jir y~

e.Zamanziyaret edilmektedir?
üç gün mezara güneş doğmadan gideller, okl.111Il1
a mezarı aylesi ziyaret eder. Bir da.bayrarııJaj-,

geleneği var mıdır? Varsa nasıl uygulanınaktad.ır?
gün arka arakaya mevlid okudurdug. Ama şinıclf.iiçµııç'i.i.

rkıyafetler ne yapılır?
araya veririg. Esgileri da toplar yakarıg.

i ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir?
ellerdi. Uymazsa gelişi güzel nasıl uyarsa ö.ylegğIJ:I.,

_i

Hem ayag ucuna hem da başucuna.

na neler yazılmaktadır?
tarihi, ölüm tarihi.
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ir yerine ağaç veya çiçek dikilir mi? Dikilirse sepepi?
ellerdi. Ölünün yatdığı yerde rahat edsin diye ekellerdi.

qlenlerle ilgili inanmalar nelerdir?
u ve sorgusuz sualsiz cennete gidiglerini söylelleı-d.i.

lıkları tedavi eden kişilere hangi adlar verilmekte
da nice eyi edellerdi. Bazen da gendi gendine ·
da ermiş gişidir bu insanları eyi eder dellerdi.

likleri nelerdir?
da bere olan, dualar okuyan gişilerdi.

eşhis etmektedirler?
qy • yerinde ne anallardı. Her ateşimiz çıgdığında yg ç],,

~~ıg oluyorug diye bize dadlı yedirillerdi ki .ç@µg

tedavi etmektedirler?

alana ateş tuğlası gızdırıllar, bir peşgire s;:ı.ı.-,

öksürüg olduğmuzuda zeytin yağıynan ovallardı.
davi nasıl.yapılmaktadır?
musga yaıwllardı. Biz da eyi olacağımızai11~91.ğ'.
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edavisi nasıl yapılmaktadır?
sanlar vardı. Önce yağman yavaş yavaş ovallar, Jçılgğı

davisi nasıl yapılmaktadır?
pallardı da yaranın üsdüne gollardı.

ıl tedavi edilmektedir?
Iar bazen garanlıg odaya gollardı düzelsin giy~.
götürüllerdi.

gidilmektedir? Hem doktorun verdiği ilaçları he.

ca gidellerdi. Hem dogdorun verdiği ilaçları hem da

esi nasıl yapılıyor?

rdi. Bazen ipe bağlalar çeke ilerdi. Bazen da. k~r_p~

arı nelerdir? Sökülen diş ne yapılıyor? Ned.en?
Ier sökellerdi. Çıkan dişi dama atallardı.
ğlam olsun diye dama at dellerdi çocuglara;

~ İlgili Sorular:

hastalıklarını

tedavi eden kişilere hangi adlar

{in.Iara bagdıgları için eşeg dogdoru da dellerdi gendilerine.

alıklarının tedavisinde kullanılan halk ilaçlarının tarifleri
öddürınesi için zeytin yağı içirillerdi.

'ikırık ve çıkılar nasıl tedavi edilmektedir?
çapıdınan da sarallardı. On beş yirmi gün sonra da
i yaralar nasıl tedavi edilmektedir?
potin boyasını yaranın üsdüne sürerdig da geçerdi.
ları nasıl yaptırılmaktadır?
du, If<;Joğuramayanlarıbiz te şeglinde bir aled

lıklarda hayvanın tedavisinden ümit kesilerek öldürülnıekted
:tleri cesetleri ne yapılmaktadır?
iyla muzmidi hasdalığında hayvanlardan
da dereye ya da tepenin ardına atardıg.

=ıııuıııııa

K9\P.IJı.ıJ:!

Stalıklarının Sebeplerihakkındaki inanışlar TIP.IPrti,-,.'
Bazılarının · gulağını yarardıg garı çıkardı,

anların beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
goyardıg yersa yerdi, yemezsa geberirdi.
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gitme ihtiyacı duymaktadır?
baytarı getirirdig. Olan iğneyi

bilgisi nedir?
ne yapıyorlar?
bi şey bilirdiler. Bilmezsalar zaten
uıııann gulağını kesellerdi.

yl.JLl(fil

bilinen adların dışında ne gibi adlar

ebepleri nasıl açıklanmaktadır?
.iolarag adlandırılır.

ler'°hava tahmini yapmaktadır?
dam yapar. Böyüglerinden duyarag öğreniller.

inleri nasıl yapılmaktadır?
çıkarınca ortası doluysa

ketlerine bakarak hava tahmini nasıl

ışlarına ve organlardaki ağrılara göre

ağrıları artığında yağmur yağayacag dem.egctır
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i Sorular:

ela yıllara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
'bibilirig. Daha değişiğini bilmeyig.

bilirig ve gabul ederig.

fidların dışında hangi adlar verilmektedir?

, aylara, günlerle ilgili halk inanmaları nelerdir?
en insanları diye salı günü çok uğursuzclU.iS~ı
da nikah olmaz dellerdi.

gi ay ve gün kabul edilmektedir?
lığın gecesi kutlardıg. Eğlence olarag, erk:ekl@l'

gece

ve

gündüzün

nasıl

meydana

g,

evsiµıler, günler oluşdu.

ölümleri nasıl adlandırılmaktadır?
e bakarag gününü ayarlardı. Sabah, öğle, . ikip.,
\

kullanılmaktadır?

Saat kullanılmıyorsa zaman.

ayarı yapallardı. Bir direg dikellerdi. Bu cl~ğn.~
ldu demegdi. Bir da eğer gölge dağa bakarsa,J:fü
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()<

pencere gibi yerin ortasına geldiğinde öylen oldu

ihleri nerelere ve nasıl yazılmaktadır?
lt.'lrdıg. O da şehere gidinca yazdırırdı çocugları. Ya da
i düşersaydı şehere gider yazdırırdı çocuğu gendi.

a evlenme yasağı bulunmaktadır?
ine eyi bagmazlardı. Ama gene da evlenenler olurdu. Bir da
man evlenme yasagdı. Ama. çok seyreg milyonda bir alan

ok eşle evlenme geleneğinden hangisi kabul edilmektedir?
olanlar, köylerde onlara ağa dellerdi, onlar iki tane alırdı.
alırdı. A,ncag da onu ve çocuglarını geçindirirdi. Napaçaydı
i)i•

ası evlenme görülmekte midir? Akraba evlilikleri hııklmı,
)

inanışlar nelerdir?
ı..Ayle zenginse mal yabana gitmesin diye evlendiıi.11.~-ı-df

çocukların, eşlerin miras payları nasıl belirlenmek:tedirf
ilirdi. Eğer ayle zenginsa gız çocuğa ikide bir n1iras
eyizini yapar yollardı oğlan evine o gadar. Eşlerd~n.
I

o.da çocuglarına pay ederdi malını.
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a • mıdır? Evlatlıklar öz çocukların tüm haklarına

gendi öz çocuglarının aldığı mirası evletlıglar almazdı.

:nmaktadır? İçgüveyinin hakları nelerdir?
gızına ev da verirdi. Tüm ceyizini da yapallardı.
damad olarag gelirdi. İçgüveyinin hiçbir hakkı yogdu.

eşler mirastan nasıl faydalanmaktadır?
hiç bi şey alamazdı.

lıklar mahkemeye gidilmeden nasıl
ı köy muhdarı hem köyün hocası çözmeye vcırn;ııııa.ı

nasıl çözümlenmektedir?
zabıt
o

ıuu ıeırı

ve ortaya çıkardı halıynan haksız.

yetişen ağaç türünden bitkilere

gibi odlar vardır.

reşek eriği, gara incir, bardag inciri.

telerinden nasıl faydalanılmaktadır?

ası konusunda halkın düşünceleri nelerdir?
sigara atılmamalı

ve ormanda ateş

türleri yetiştirilmektedir?
h,o ••,.;...

, aıuara,

yetiştirilir.

kuşlara, böceklere ne gibi adlar

bayguş, gece guşu, garga, tilki, tavşan,

.L\.ca.,•. Lı..L\:

sıl yaratıldığına inanılır?
@hayvanlarıda Allah yarattı.
I

çoğaltılmaktadır?

mandıranın içine gordug da ıyu.ı.,..,ıııı:;;ıı..u..
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dürülmeleri, öldürülmemeleri

konusundaki

yedi sene hayır edmeyeceğne inanırıg.

hayvanlar hakkında neler bilinmektedir?
itaminli olduglarını bilirig.

Zanaatlarıyla İlgili Sorular:

uğraştıkları el sanatları nelerdir?

ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
ızdan, nenelermizden öğrenirdig.

}anılmaktadır? Bu malzeme nasıl temin ecııımekte
snag gullanırdıg. Şeherden şipariş ederdig da

koltucuglara örtücüg yapardıg.

ezbere mi yapılıyor? Yoksa belli

Gomşulardan değişig ömegler alırdıg

gelir sağlıyor mu? Sağlıyorsa aile bütçesi

çeyiz işlerdig. Bazen da iş işlemeyi bilmeyenlere
y.eceg alırdıg.

t!kları zanaatlar ve el sanatlar hangileridir?
·g,yapıcılıg gibi zanaatlarla uğraşılardı.

ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
ardan öğrenilirdi.

Bazen

da baba mesleğini

oğlu<çia.

, ustalığa geçiş var mı?
ninca kalfa olurdu. İşi tamamıyla öğreninca usdıı gll.ll.'4
açardı.

malzeme

kullanılmaktadır?

Bu malzeme

nasıl te

mıh, golla, bışgı, rende gullanıllar. Demirciligqc: . l<:¢ş
gullanıllardı. y apıcılıgda mala, mıh, keser gullanıllar.

sandalye, sandıg, kapı, pencere yapardı. Demirciler

¢fi, motifleri nelerdir? Bu biçim ve motifler
"rrıeklerdenmi hareket ediliyor?
tavuzguşu yapallardı.
olanlar daha da gelişdirirdi.

Bunları

ulug üzerine yapallardı.
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>i)gili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nelrelerdir?
·ıegde bulunacaglar cami avlusunda, dini başga olanlar dEi
de bulunullardı.

şiar nelerdir?
cı yoğudu. Esgiden belli bizde öyle dileg ağacLya.).gc.ı.jğı:ı.a.
.tırlamam hiç olmadı.

'e, cennet ve cehenneminqlduğuna

inanırıg.

gider ama bizim için doğrulug dürüslüg demegdir .

.bildiğimiz'!f gadar ibadetimizi yapar dualarımızı ederig;
rle ilgili inanışlar nelerdir?
ısı doğduğunda anlına yazılıdır deller. İnsanın al111y~j

)gili inanışlar nelerdir?
na saygı sevgi duymalı ve onnara bagmalıdır

p~ı'l.>)p.g

in edmeyi sevmem.
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saygımız böyügdür. Biz güçüğkana bir
ucuıcu

yerimizden gakar ona yer verirdig,.Böyüglermizn

usuurıe admazdıg. Gonuşmalarmıza digad ederdig. Şimdi

Ateşi gendi işlerimizde gullanırdıg.
ateşin üsdünde bişirirdig. Egmeğimizi furun yakar

ışlar nelerdir?
.çaglarsa yağışlı gece olacag demeğdi. Eğer ay sırt
.çe olacag demeğdi. Esgiden böyüglermiz böyle

mece ve kaplıcalarla ilgili inanışlar nelerdir?
Ama duyarıg başga memleketlerde.

Imasın diye dama ayna gollardı ve

ı.ucuu.ıızu

.yaca:g. Esgiden insanlar sabah tez
j11

çiğ olsun isdemezlerdi.

tiinanışlar nelerdir?
için 'herkes onu bereketli ve çok vitaminli
yeller. Ama bir inanış vardır ki balığnan
\

ersan insanı zehirlediğine inanılır. Biz de
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::ıı:ı.u=a

vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
gözü için başından para çevirir ve fakir birine verir.

da eylig yapmış olur. Bu sadaka Allah tarafından gendine

inanışlar nelerdir?
bayramlarımızı gutlarıg.

?ıurn."-"·

ilgili inanışlar nelerdir?
.,,ı.,ıııuun.ıııı

bulur. Ama haksız yere beddua

ilgili inanışlar nelerdir?
sene bereketli, bollug içinde geçsin diye

ilgili inanışlar nelerdir?

ı.ı;;;.l\.ıı;;rn;;

bi şey..d.Jr. Ama bi şey yetişdiren insan her
..

; \,.)fi;;~~

/fr

''\'i'

der. Çiçekler güzelligdir.

ili inanışlar nelerdir?
a:yaşayan canlılardır. Bize göre zararlı

vıuıııu.ı.ı

ili inanışlar nelerdir?
i şeydir. Buğdaydan un olur, undan da ezmez.
I

desidir.

lükle ilgili inanışlar nelerdir?
i

e büyücülükle ilgili inanışlar nelerdir?
gece soyunup

çarşafa sarılıllardı.

Bir gamıcın üsdüne

elerdi mezarlığa ölülerin mezarlarının üsdünden biraz toprag
Gidellerdi onnara. İsdedigleri büyüyü

citler, diğer ibadet yerleriyle ilgili inanışlar nelerdir?
yerlerdir. Buraları korumag ve değerini bilmeg lazımdır.

heanemle ilgili inanışlar nelerdir?
insan olmayacan ki cennete gidesin dellerdi
çehennemlik olun dellerdi. Biz böyle gördüg

iinanışlar nelerdir?
bitgi ve canlı barındıran bu canlıların evidir.

çalgı çalmakla ilgili inanışla nelerdir?
n.c:lirJi!leg için yapılır. Ama her zaman

i · olur onun için müzüği her zaman çalmag

ilgili inanışlar nelerdir?
anmam. Ama inananlar var. Bazıları dağa

()g esgiden böyüg gocaman devler varmış
miz annadı derdi.

161

aııcı.ıuı;,ıar nelerdir?

olarag görürüg, Eğer yerde bir parça egmeg görseg
gor sonra da bir köşeye gorug. Egmeğe basma

inanışlar nelerdir?
~·ı:,uı11L,

çeşitli urubalardır.

taşınmakla ilgili inanışlar nelerdir?
eni eve taşınan birine bi şeyler yapılır ve
ğında o eve uğur gelir dellerdi.
a ilgili inanışlar nelerdir?
inda gave İçeller, fallarına bakallar.
da görürmüş ne olacag edeceg

in~ış~ar ııelerdir?
5,t,;ı.-"J '"

,

fil.fadır, ısıdır. Güneş olmazsa dünyada

H.onları uğursuz gün olarag billiller. Mesela salı o'±'.t'+H
ler eyidir. Pazar gününü da insanlar çok

diye inanırıg.

ı.ıaı.ı.c;

gider. Daha doğrusu gidmesi

sebabdır.
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la ilgili inanışlar nelerdir?
yidir. İnsan gendini okuyarag, yazarag gelişdirir.

ğili inanışlar nelerdir?
ır. İnsanların

birbirlerine

yardım edıneleri çok eyi bir

ili inanışlar nelerdir?
ar akıllı olmasalar bile birçok işde insanlara yardımcıdıllar.
anların

yeyeceg

ihdiyacını

görür.

Bayramda

koç keser

em dini bir görevimizi yerine getiririg hem da sevap işleri

aJlgili inanışlar nelerdir?

n her şey helaldır. Eğer hagınınan gazanmazsan da •. yal~
ın işde o zman haramdır.

menle ilg~Ji inanışlar nelerdir?
yfildımettiği için saygı sevgi duyarıg. Öğretme11e.dfl-p!#,
için onlara bir geleceg hazırladığı için minned duyarıg.
üyle ilgili inanışlar nelerdir?
sağatımızdı. Gakacağmız zaman yanaşdığında
i sabah oldu.
'ı;

ine bağlıydı. Herkes ibadet ederdi. Ovada, •.......ı=;•.••••. ,
er ı yerde ve zamanda ibadetini yapardı. Şimdi
gedden uzaglaşdı.

günyanın yaratılış sebebi, amacıyla ilgili inanışlaJ.'I1~l¢rçlirZ
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idir. Dünyanın da her şeyin da yaratıcısı odur.
uluğuyla ilgili inanışlar nelerdir?
ağlıg versin da mutlu olurug.

erefle ilgili inanışlar nelerdir?
anın her şeyidir. Bunnar olmadıgdan sonra insan yaşa:rııı:ı:

gm inanışlar nelerdir?
her şeyidir. O doğurur, bakar, bişirir,
azsa evin dadı da olmaz.

iliinanışlar nelerdir?
cluğunda "Bir uğursuzlug var geldi

kinanışlar nelerdir?
r. Namaz gılarkan gıbleye doğru bakarag

ilikle ilgili inanışlar nelerdir?

:lig daha çogdu,

Misafirleri yedirirdig,

galdı öyle şeyler.

iın'le ilgili inanışlar nelerdir?
'ı

dır din hakkında en doğru şeyleri
den sonra insanlar peygamberler

aım,ıııı:s.)

ilgili inanışlar nelerdir?
her yemeg kutsaldır. Çünkü bir
ayle gamını doyurur.
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yanın da her şeyin da yaratıcısı odur.
lailgili inanışlar nelerdir?
ersin da mutlu olurug.

¢ilgili inanışlar nelerdir?
1.1.her şeyidir. Bunnar olmadıgdan sonra insan yaşamasın

anışlar nelerdir?
şeyidir. O doğurur, bakar, bişirir, gurtarır, temizler,
evin dadı da olmaz.

da "Bir uğursuzlug var geldi çögdü üsdümüze, aha bu

gılarkan gıbleye doğru bakarag

gılarıg. Ölüyü

le ilgili inanışlar nelerdir?
ig daha çogdu. Misafirleri yedirirdig, içirirdig, yatırır misafir
aldı öyle şeyler.

·.ın'le ilgili inanışlar nelerdir?
ıdir din hakkında en doğru şeyleri yazan

'gden sonra insanlar peygamberler aracılığyla

I

:klerleilgili inanışlar nelerdir?
de bişen her yemeg kutsaldır. Çünkü bir
bir ayle gamını doyurur.

.K.rn:ı.ı.>uı.

,ı.Ja~ıımzguyulardı.

İnsanlar da,

ilgili inanışlar nelerdir?
ilaç yapıp insanları eyleşdillerdi.
gill inanışlar nelerdir?
yağamaya başlayınca davarı çobanlar

inanışlar nelerdir?
insanları meleglerin gelip gurtardığına ımı.ı.ıııuı.ı.~ı
ili inanışlar nelerdir?

ıııuııı,;,ıru

nelerdir?
Mevlid ölülerin ruhunu rahatladırmış.

•..•L~uııucKı

yazı ve resimlerle ilgili inanışlar ııcıcıuu

yazallar. Maddi durumu da eyi olanlar

inanışlar nelerdir?

inanışlar nelerdir?
korunması için musga yaptırıllardı.

· inanışlar ve nazarı önleme tedbirleri nelerdir?
an gözlerinin çok duttuğu söylenir. Korunmag için zeytin

ilgili inanışlar nelerdir?
nı verir dellerdi ana babalarımız esgiden.

'lgili inanışlar nelerdir?
si görünürsa ahrette cehenneme gid@q@g,.<>gö"

rle ilgili inanışlar nelerdir?
İnsanları doğru yola götürmeg için Allah tarafnıdan se

.tem rengi ya da kötülüg olarag görülür.

kelle ilgili inanışlar nelerdir?
analarımız annadıydı. İnsanlar resim görüflerdi(l.)i:ry@ı;,
geldi da yabdı bunları zannedellerdi.

insanın ruhu nefes şeklinde çıkar ve başga bi.rid~'

nımu hakkında inanışlar nelerdir?
bir yorum.vardır. Ben bunlara pek inanmam.

e ilgili inanışlar nelerdir?
irinin önünde ya da evin dışında, yolda sakız . çiğııyp.ıyyi

anışlar nelerdir?
et edeceğmizde üç, beş ya da yedi yaşında yd.yrdiğ/[Y",
olacağdı. Çift sayı yaşında olursa uğursuzlul<

inanışlar nelerdir?
gidmeden sünnet edilirdi. Öyle inanılla,rçlı.\ijğJg

ücudunun dörde üçü sudur. Dünyanın da dörde iiçü sıidı.:ır.

anışlar nelerdir?
anlfu'ıkötü yola çekmeğe çalışan bir kötülüg meleğiqir.

.ytle ilgili inanışlar nelerdir?
dedir gendi talihi. Allah insana akıl verdi gullansın.dt:1. geri.dim
a esgiden adag adallar, musga yapallar, fal bag;dırillardı

ili inanışlar nelerdir?
İnsan eğer gendini bilirsa temiz
iz olunca insan hastalıgdan, migroptan uzag olur ve daima
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inanışlar nelerdir?
san insanlar sana şeytan gibin oldun dellerdi. Gece dımag

ı. Kesdiğimiz dımağı da yere gömerdig.
inanışlar nelerdir?

idir. Üzerinde yaşarıg, ekerig, biçerig, yerig.
uzlukla ilgili inanışlar nelerdir?
a biri gelirsa da ondan sonra işin yolunda gi
er gelirsa da ondan sonra işin yolunda gi

la ilgili inanışlar nelerdir? ..
· eziyetinan ekin ekeller, oraglarınan da b·
iırsuz gelmeye başlarkandan toplanıllar ovaya

iinanışlar nelerdir?
u zamanı:ı..,.gadar
zaman geçirir yaşarıg.
'fir
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TEPEBAŞI (YORGOZ)

wı <'ı.Y"-ııu,,.::;ı;;K

yerde olmasından dolayı

Kunuıuıu~tuı

bir olup seçmen sayısı dört yüz doksan

uvo..\U,uuı..

1974'te Rumlar güneye göç edince
ü.

Rumların evlerine de Türkiye'den

'itıün ı geçim kaynağı hayvancılık, tarım
ızı veverimli olduğu için tarımla uğraşanlar
Köyün çocukları
ve lise eğitimleri için Güzelyurt'a

Dayı

1919'da

Tepebaşı'nda

çı Ortaokulu'nu bitirdi. Sonra sanata gidip uı.uı-;-.,ı
.l.lll

boylu, saçları dökülmüş, zayıf,

A.ı.;;ııumc;. Ucll\.cı.ı.ı;

Kitap okumayı çok seven ve Kur'an-ı

ı'""'ıııu

yan Mehmet Dayı çok kültürlüdür. Beş vakit
arısına çok bağlı bir insandır. İki oğlu ve bir
rağmen onları okutmayı başardı. Büyük
üçük oğlu Rıfat inşaat mühendisidir. Kızı
söyleyen Mehmet Dayı duygulanıyor.
rııc;ı!'l·w11

onu da okutacağını söylüyor.

o.nrıuns

ere hangi adlar veriliyor veriliş sebepleri?
lduğu için.
an yaratılan ilk kadın olarak bilinir. Annemin adı oldµğµ
agoydurn.
yaratılan ilk erkek.
ygamber ismi olduğu için .
.dı olduğu için gonulan isimdi.
Mehrnet'in adı olduğu için.
inde olan şeklidir ve ondan dolayı isim olarak gonulur.
ından dolayı gonrnuş isimdir.
isim olduğu için gonulan isimdir.

i çok sevdiği için çocuklarına bu ismi goyallardı.
.yvanolduğundan çocuklara gonulurdu.
r; Bu çiçeği seven gişiler çocuklarına bu ismi goyallardi:

irken ne gibi törenler, uygulamalar yapılıyor?
,gıiardi di-dındanezan okurdu. Çocuğun gulağına da e:zajıl..
ğa isim gollardı.
kişilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
olduğu için ona bu lakabı goydular.
srner olduğu için ona bu lakabı goydular.
stafa'ydı ve ona böyle dediler.

gibi adlar veriliyor sebepleri?
'yüşünü Ayşe'nin yürüyüşüne benzeddiğimiz için
acığım gırrnızı olduğu için ona Gırrnızı Gızım
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gibi yerlere verilen adlar nelerdir?
ıydı. Çok güzel yerdi. Çelenk yapmaya ""'"'"'""'"
Rumcadır. Çelenk anlamına gelir.
la adıdır. Türkçesi tekerlenmektir.

Hayvanlar gece.g¢ll.4!

.ve galıllardı.
oprağı gonnoydu yani killiydi.

d verilmektedir?
\
bulunduğu yer, cami malı olduğu için oraya öyle dendi.

(Dilekler, ilençler, ilenmeler):

i belirten hangi sözleri kullanıyor?
ısmarladık, Allah yardımcın olsun, Allah ne .,.....,,.,..,,,ı,.,.

gisölaylerdan sonra söylenir?
se dua ederim. Allah'a her zaman aileme sağlı ve huzur
im, Her yemekten önce bize verdiği nimetler için Allah'a
/el bir şey olmasını istediğimde Allah'a sığınarak dilekler

gi sözler kullanılıyor?
ah' a bıragdım seni da o ne isdersa yapsın, Allalı ç~iaııı

nra beddua ediliyor?
a " Allah versin gene da kanser olsun " dedL.Qrıg~.msonra
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Garını gene beddua etdi. Çünkü onlar bayramda et
yerdik. Bayramın ikinci günü garını harnıp daşırdı; cJ.:ı

he gibi yeminler edilmektedir?
,ı.,uıı.:,ııı

diye vallahi billahi derdik.

tutulmazsa ne yapılır? Bu

.ıı..yııu~"

.:ın ve kimlere söylenir?
iolmadığınız kişilere söylenir. Eyi günler, nasılsınız
gitdiglerinize

veya aileden birine söylenir,

tanımadığımız

ama seslenmek

ve erkeklerle nasıl selamlaşırlar?
erkeklerle

selamlaşmaz

gonuşmazdı.
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aralarında ve kadınlarla nasıl selamlaşırlar?
lannda napan, selam, eyi günler gibi sözlerle selamlaşırlar.
adınlar selamlaşmazdı. Ayıp dutallardı.

şacaysak, "Merhaba imam efendi" deyerek selamlaşırık. Bir
şacaysak o zaman "Selamlar.öğretmeır.bey,

nasılsınız" •diye

bir işin ustasıyla karşılaştığı111ızd~ise/qna selaın.lar ust,:tdiye
arlarına ise "Muhtarım nasılsın?" diye seslyrıiriz.

öz ve hareketlerle çağrılıyor?
slenecek olursak ve ismini bilmeyik "Bak be oğlancık buraya
erik. Bir gız çocuğuna çağıracak

olursak "gıcacık"

diye

öylerde bir gişi bizi duyamayacak gadar uzagdaysa onunla
{,Heı;kes bf~birinin ıslığını tanırdı.

i söz ve hareketlerle çağrılıyor?
ve ona ıslık atdığım zaman nerde olursa olsun beni gelir
ovada ıslıkla idare ederlerdi.
hitap şekli nasıldır?
gelin, napan dünür, hoş geldin dayı,
diye seslenirik.
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pazaryeri satıcıları mallarını satabilmek için hangi sözleri

çok seyyar satıcı yogdu. Mallarını satmaya gelen
üzerinde veya eşek arabasına goyduğu malları gezerek
meydanına gelirler ve orada satallardı. Satıcılar

mubarek karpuz gel gel, kolokasın eyisi

a~ı"'uaı

ı~vvuua

ucuıczıuı

mallarını hangi sözlerle oegena.ırmeye.çatış~ı-ııµ;

yoğudu. Dükyanlarda da çok mal
alırdık. Bunun

sözler asılmaktadır?
buz gibi soğurum senden, parayı veren düdüğü çalar
lur, veresiye ölmüştür başınız sağolsun.

¢verken hangi sözleri kullanırlar?
topağını, yavrum, topuzcuğum diye severik.

duyguları hangi sözlerle açıklanmaktactır

ev, namus bunların duyguları içimdedir ye söz;l~rle
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hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
zamandır eyi işler başardın. Seni tebrik

~u~uıu.,

Allah rahmet eylesin, rahmetli çok
;µ..q.m;;ı.m öksüzlerin

hakkını yedi.

ları hangi sözlerle övmekte ve yermektedir?
goyuna çok sütlüdür. Vallahi benim köpek ~z.mcıı1.};!.ıu11.uı.,
Beytambal keçi zararından başga bir şeyi
galsın böyle tavuk iki günde bir

hangi sözler söylenmektedir?
çocuklgea bak oğlum hayatta her zaman dürüst ol sakın
i\j\[/:.t-'"

derim. Bizim zamanımızda da büyüklerimiz bize özellikle
ederlerdi. Babam bana bak oğlum derdi "Parayı çok eyi
olay değildir, yoksa bu dünyadan bir baltaya sap olmadan
Allah'a çok inanan ve elimden geldiğince dinimizin
getirmeğe çalışırım. Ama şimdiki gençliğe dinle ilgili

verilebilir. Çünkü herkesin dünyada .: dinleyecek,
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sonra nasihat edilmektedir?
işlediğinde

veya

yanlış

veya tutmama durumlarında neler yapılmaktadır?
arasında

nasihatı

dinledi

veya dinlemedi

diye o

ezalandırma diye bir şey yokdur. Nasihat verilen gişi

.tı etkili olmaktadır?
dayı gibi ayle büyüklerinin daha etkili olmakdadır.

MuJ:r

çok önemsenir ve dinlenirdi.

hayvanlar, bitkiler için hangi sözler söylemektedir?
··s',;ôlantinsanlariçin söylenirdi. Üstü başı çok pis. an1

yapan insanlara söylenir. Ne gavur adamdır be dayef

Jenmeyen hayvanlara söylenir. Eksik olsun olırı~

cehenemden çıgdı: İstenmeyen otlar için söylen.irg
ayvanların gaz etmelerine sebep olurdu ve baze11

an sonra küfür edilmektedir?
ılır ve artık dayanamayacak duruma geldiğiııgg

177

alkın inançları nelerdir?
lü insan az olduğu için çok önem
ne zaman bir öğretmen, mühendis,

ıı..,ı,.ıııı

. . sterillerdi. İmkanı olan insanlar elinden

ı;a. •• ı.,...,,ıııc,ı;.uıı

.•.••

F,..,,,,.u~~.•.

alışırdı. Ben bir oğlumu okudum hekim

zleri ve anlamları nelerdir?
iıia ermiş: Sabreden insanın her zaman isteği olur.
söyleyim sana kim olduğunu: İnsan

la oturun: Her işin üzerine daima sakin ve aglıni gull
k'isdemezsan.
clan gararır: İnsanın çevresi nasılsa zamanınan

o)q.

da tüter: İstemediğin olaylar gelir seni bulur.

im kabul edilmediği halde, beyit ve dörtlül<l~.rl
I

ıi,.her söylenene da inanma.
şükretmeyi bil. Unutma her zaman
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:ı;ne zaman, nerelerde, kimler tarafından sorulup cevaplııp.d
:vizyon ne radyo ne da bir eğlence yeri vardı. Geceleri
eve toplanır otururdu. Burada birbirlerine bilmeceler
eçirirlerdi, Erkekler ise gavede toplandıkları zaman. birb'

eeler söylenmekteydi?
ir tane, eve geldim bin tane? Nar.
ek kuru üzüm dökerek? Keçi.

i. dolu turşucuk? Ekşi.
er yanım.datin tin eder? Gölge.
edil üstünde gaydırm.aca?Buz.
ok, gece gezer feneri yok? Sümüklü böcek.
· gız idik, ezildik büzüldük, bir duvara dizildik? Diş.
popaz? Pırasa.
adı, bir yudum suya dayanmadı? Kağıt.

ru cevaplandırana mükafat, yanlış cevaplara ce:z:~

ogdu ama işe biraz çekiçilik gatsın diye bilenlere
yiyecekler verillerdi.

ğlence olarak mı kabul edilmektedir?
edilirdi. Esgiden çok yaygındı çünkü eğlenecek bir şey
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hangi

yanıltmacalar,

kimler

tarafından,

neie4¢;i< n.asıl

gullanılır, arkadaşına yardım etmek isteyen gişV p~ğji~ial<:

ut dersem çıkma" söyler.

.olanlardan duyardık. Biz da gendi aramızda ovııarlk.an

gi yakıştırmalar yapılmaktadır?
.le yakan topu oynarkana yapılan bir yakıştırmaydı.
ı;ıha hızlı gaçarsa ve vurulması zor olursa ona dellerdi.
ırçınlık yapav,.oyunbozan, yıkıp deviren gişilere söylenirdi.
;?_,·,·--:>'

::t

;:ı.teiölangişilere "Amma keçi huylu insansın ha" delh~rdif
tkgözlük yapan gurnaz gişilere "Vallahi tilkinin pa.pµc;l.111

latılan masallar nelerdir?
yokmuş zamanın birinde bir tembel çoban varmış..Bu
aklı fikri muzipliğe işlermiş. Bir gün davarı othı.tma.Y
geçmek için köy gavesine haber göndermiş. Ha.p~rj./gq
cele yetişin çobanın davarını gurt bastı

clemi.ı.«ı,ır

ş ama çoban onları görünce gülmeye başlamış. :I<.ğyt
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geçmiş. İki kez çoban ayni olayı tekrarlar, köyli.ilef. da her
ek için koşarlar ama çoban dalga geçmektedir. Birigi.i:ııyin.e
yken gerçekten davarı kurt basar. Ortalığı bağırara.~/Jı.y~ğa
ini görerek köye haber yollar ama bu sefer çobanın.iyin~(ş~a.

¢ kimse gidmez. Gurt da çobanın sürüsünü bir güzel.pa.ı:ça.1.a.ı:t
ki yalan insanın başına iş açar.

de kimlerden, nasıl öğrenilmektedir?
erimiz gece toplandıklarında söylelerdi. ·

çok masal anlatmaktadır?

Iara, para ve armağan veriliyormu?
onlara çok önem veriller saygı duyallardı. {)nlarıi.fair/@liıp.>gj.1:>

hayvanların, bitkilerin var oluşlarıyla il .•.

ve insanları yaratmıştır. İlk ınsan
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,ti.sevgi, aşk olan hangi halk hikayeleri anlatılmaktadır?

},

am.anında yaşanan bir aşk hikayesi devamlı anlatılır. :EÇ.9yµrı.

n biri yine ayni köyde yaşayan bir Urum gızına aşık.\qllir.
ni ailesinin haberi yoğudu. Oğlan evlenme yaşına geldiğtiçğı.

ir Türk ailenin kızını münasip görür. Oğlan bu dunıın.tt\.yql,(.
lesine garşı gelmiş olacagdı. Onun için Urum gızıfüı.Xf~1
ürk gızını almayı gabul eder. Zanneder ki aşkını •unµtı:ıç~
ur. Ama gene de Urum gızına olan aşgını unutamaz. SQnuı:ıdı:ı.
eye garar verir. Belli bir süre hazırlıklar yapılır. Düğüııe.i:l.17t"
almıştır. Bu arada Türk Urum çatışmaları başlar. B.µıı.c.l
.rtelenir.Daha sonra 1974 barış harekatı olunca Urum a.ilesi
,k.i nişanlısı olan Türk gızını alarak evlenir.

in Hoca'yla ilgili hangi fıkralar anlatılmaktadır?
hazırhg .. qJsun diye odun kesmeye gidmiş.
meye başlamış. Ordan geçen bir adam "HQcaJ?,f¢rı.c.l:
'if'

er. Hoca ona aldırış etmeden işine devam ederFD
·-·-..._

şeceğini söyleyen adamı gider bulur. "A.ğı:ıçc.lari.
·ın günü da söyle" demiş. A.dı:ıın<"l3~11(ş~11111.
in düşeceğini bildim çünkü sen bi:rıdiğiıiidal1.:l<.¢ş

zaman,

nerede,

kimler

tarafından,

lamlı günlerde, düğünlerde, bayramlarda aileler bir araya
i. Gadınlar özellikle hamama gitdikleri zaman söylellerdi. Bir
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çeşmeleri vardı. Oraya su almak için

0._

••••.

,

sırasında da söyleyenler vardı.

en, nasıl öğreniliyor? Anında mani söyleyen var mı?
en gişiler dinlenerek öğrenilirdi. Esgiden mani
anki da okula gidermiş gibi devamlı ve büyük
bir olayın durumuna veya orada geçen bir

uı.1.\1\.cım;

ı:,vııu;:;,ıııaıJJ.U

mani söyleyenler vardı.
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ij İlgili Sorular:
ın adları nelerdir?
ybek, çiftle telli, dolma, keklik, nişan, sarlı9ş.
asıl öğrenilmektedir?
hep oynallardı. Herkes birbirini görerek öğrenillerdi. I3ğd
Orin kutlamalarında öğrencilere bu oyunlar müzik yştiğin,

i çalgılar eşlik etmektedir?
adece davul zurna eşliğinde oynanır. Bu oyunlarda.ş~
.p çalgılarıyla oynanmaktadır.

~ştırma yapılan yerin yerlisi mi, yoksa başka biryqf'~
guruplar çalmaktadır.
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e.ki Karagözcüler kimlerdir?
oyuncusu vardı onlar da köy köy gezerek

hır Q

imden öğrenmişlerdir?
oynatanlar bazen yeteneği olan çocukları
lişıllardı. Yani sanatı ustasından öğrenillerdi.

kendi aralarında hangi oyunları oynuyorlar?
baç, dudmaca,
pilaka, lingiri, uzun eşek, futbol.
I
izerdik piri!Jilyp
da enekla uzakdan vurmaya çalışırdı.~.
>~,;,""'
Öbürleri

da

saklanırdı.Yuman

elemek). Sonunda ilk tükürülen başdan yumardı.
&i koşdururdu da biri koşardı yakalasın onnarı.İlk.kirrıi.j0yı
aya çalışırdı.
izerdi yere da kireç daşıyla hoplayarak oynardı.
aşın arasına kısa deyneği goyarık. Uzun deyneğila.i.da
garşı tarafa geçer. Dutmazlarsa atan değneğin düşdüğityçiçi/gic:lçf
ç defa vurur. Vururken atses, yotses, andiritsescdyf;.iy~fü[d.asıara.
~ki gurup olurduk. Bir gurup eğilir ve başlarını birbirlerinin. ba.cak.
iğer gurup da onarın üsdüne adlar.Annaşıllar ve elleriniiy#yıımruk

185

uzun(kılıç)

yapalar.

Diğer

guruba

ellerinin

nasıl . c>l<.i.ıığıınJı

onlar üstle geçer.

lerden öğrenilmektedir?
vardır. Büyük yaşda olanlar .\p

inda ilk başlayacak oyuncu nasıl belirleniyor?
aralarında uyuşarak belirlerdiler.

ında hangi araç ve gereçler kullanılıyor?
değnek, top gibi malzemeler gullanılır.

oyun oynaması karşısında büyüklerin tepkisi ne
lardı. Çünkü onlar yaptıkları işlere çocukların

velerde hangi oyunları oynuyorlar?
ları oynallar. Bunlar atanasi, gonga, pişti, ıspastra.)a.l
ı oynallardı. Gavede bir da tavla oynamak çok yaygmd

irleriyle inatlaşarak tavla oynallar. Tavla oynarkaf
k; inatlaşarak hatta sövüşerek oynallar. Böyle/q
turan herkes seyreder ve onların bu münakaşalarırı<.i.a.n.

sıl, nerede, kimlerden öğrenilmektedir?
~ye giden erkekler mutlaka bilmesi lazım. Bilmezs~
.ye de bilen yaşça büyükler oyunları oynayarak.öğr~tğ.
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nerede, ne zaman yapılmaktadır?
evine toplanarak

yapılır.

Gavede erkekler

Aile golu gomşu bir araya toplanarak

gendi aralaI'lrıda

eğlence . yapf.llli.:.1/pll.

le her zaman olamaz. Bayramda seyramda veyahutbil'çy:.zi!(ij.iş
o zaman yapılır. Erkekler gavede ise bazen birleşer~Is".
er getirir ortaya yeyecekler ve mutlaka bircez işgiçik.;

gq

bir eylencecik yapallar.

:rde neler yenilip içilmektedir?
ellimli, zeytinli, maksıl varısa üzümcük, incircik, gf.lg
ren çok o yenirdi. Yemek olarak pilav,.badacle:.z,
iden analarımız yapardı çok güzeli olu.JJclµ..;tlç
da mevsimiysa ve şarap. Bunlf.ll'Y¢rı.ilirxiçilirdi.

kendi aralarında oynadıkları oyunlar nelerdir?
· aralarında çok oyun oynamazlardı. Çünkü gadııılf.ll'.(esğicl~
e işlerini hem da ev işlerini yapar çocuklarına da.ibak:ardi.
beş daş oynallardı.
e; 1aş"alılar}Ônları yere sereler. Sonra da birini lıp havayföa
eri toplamaya çalışıllar.

Jerde, ne zaman, kimler tarafından, hangi sebeple yapılill.
da yapılmaktaydı. Düğünlerde, bayramlarda yapf.ll'QJ1
hem da gençler gendi cesurluklarını ortaya goyallardı.

rilerek yapılan güreş vardı. Bir da otluk yerde dizçel<.y
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er idare etmektedir? Güreşe nasıl başlanılmaktadır?

Galip; ııasıl

ı:,n biri idare ederdi. Bu esgi güreşçinin işaret etmesiyle.1:>;;ışlAi'd.if
ıı · eli havaya galdırılarak gazandığı belli olurdu. Gaypyg.¢

kullanılmakta mıdır? Kullanılıyorsa hangi

. Bu müzik davul zurna çalar güreşçiler da güreşirg.i

anlarda, ne gibi amaçlarla yapılmaktadırZ
[anna doğru yapılır. Tavşan, kekli~, 1:,ılg.ırçııı,)f~ş
vurullar ve onları yeller. Ta.pi
:por yapmış olullar.

" av hayvanları avlanmaktadır?
keklik, üveyik, fassa, zamanı geldiğinde iÇİgl~

I

.ullanılanaraç ve gereçler nelerdir?
agızdan dolma silah gullanıllardı. Barut, vurduklarnı taşımak ·
bıçak gullanıllardı. Şimdi ise bunların moderin olclll>ç~ş·

Törenler, Kutlamalarla İlgili Sorular:

ı, Gurban Bayramı.

ların hangi sebeplerle yapıldığına inanılmaktadırş
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itabımız öyle emrettiği için kutluyoruz.
lar öncesi ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır?
çocuklarına

yeni giysiler ve ayakkabılar

alırlar. Misafirleri

hazırlarlar. Parası çok olanlar Gurban Bayramı'nda

gurbanlık

.ü onu keserek fakir fukaraya dağıtır. Bayram namazını gılnıak:

Ilır abdest alınarak camiye gidilir.

azıyla ilgili inanışlar nelerdir?
gılmak çok sebaptır. Camide namaz gılındıktan
eçilir, Burası Allah'ın evi olduğu için burada zengin fak:i.ı.i;
içbir sınıf ayırımı olmaksızın herkes eşittir. Bayramlarıniie
.e camideki bu bayramlaşma sırasında küsler barışır ve cami

a nasıl yapılmaktadır?
almdıkdan sonra herkes sıraya girer önce hocayı bayrı:ını!a:
sırayla birbirini bayramlar. Köyde ve aile arasında ise\g"
öperek bayramlaşırlar. Güçük yaşta olanlar aile .1:>ii ..
lan bayramlarlar. Köydeki ••.çocuklar ise biiti.irr\k:ğyii
1lar.

ada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
rilir. Aile çocuklarına hem yemiş verilir henı qrıl
ğnünden kopan belli bir miktar para verilir. Esgi
eya arife günleri köy fırınları yakılır, hamµrJRt1'
~r bişirilirdi. Gelen misafirlere bunlardan jgı
ne götürmeleri için da verilirdi.

inanması lazım. İnananlar keserdi. Biz köyde(bü
ar, kırk daneden fazla büyük baş hayvanı olan\ınütl
iik baş hayvanlarda ise yüz daneden fazla olani gişH¢trmµ.tlak:~
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~ı;:;ııgm

olan, mal mülk sahibi olanlar mallarının

eti nasıl dağıtılır?
istenirse üçte biri gendine bırakılır. Geri galan et en

sonra mezarlığa giderig.
atiha Süresi okuruk ve ruhlarının rahatlığı için dua
apının yanında durarak yüzümüzü mezarlığa
apsayacak bir dua okurug.
bulunan dost ve akrabalarla nasıl bayramlaşılır?
.p yazardıg veya önceden biriyla haber

gurıuı;;;ıı;;;ıı;,;1\..

şimdi telefonula arar, gutlarıg.

ayramlar hangileridir?
q]>1;isaın:f30.A'ğustos,19 Mayıs, 15 Kasım milli ı.nm•n,......

.yramlardahalkın kutlaması nasıl olmaktadır?
ışları düzenlerdiler. Güreş yarışmaları "'""'
goşallardı.

Gandili ve Miraç Gandili.

gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
iye gider ve dua ederler. Gadınlar ise gendi
dil gecelerinde insanlar gendileri için
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tsal) aylar hangileridir?
eeep, Ramazan, Şaban

yla ilgili gelenekler nelerdir?
anlar oruç dutar, zekatlarını verirler. Durumu eyi olan insarıl~
.e yeycek yardımında bulunur. Esgiden varlıklı ins~lc:ll"r:riai
·çin mallarının değerinin dörtte biri gadar yeycek yarcl.ır:rı.11.1.,

nda nelerin yapılması uygun bulunmaz?
i

f edilmez, gavga şamata çıkarılmaz, kimsenin 111§.111.1.a.iKzi

gü yiyecek ve içecekler nelerdir?
cu açarkan mutlaka zeytin veya hurına)'l~ \s.ç~j·
afes yapallar. İçeceg olarak her zamanki gibi.iştenebulıirs
ış üzüm suyu gibi.

gençler nasıl uğurlanmaktadır?
.p111azdıg. Asgere gidmeden önce bir gece evvel aile tqpl
igörür, ona cesaret verirdig. Gideceği gün da çql{C{çq],{.
yollarlardı,

enler nasıl karşılanmaktadır?
ası babası bayram ededi gavuşdukları için. Köylµler
gerlig da bitti artıg, adam oldun, şimdi artıgişley§.~§

r nasıl uğurlanmaktadır?
Köylü gonuşurkan "Hayırlısı olsun, hacı
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nenler nasıl karşılanmaktadır?
a yogdu. Ama onlara artıg hacı denirdi. Adı ne isı:ı. öniin.e hacı

a ve bitirmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Hg olduğu için okula başlayana hiç bi şey yapılmazdı. İşte ona
bir da okul urubası alıllardı. Hatta bazı ayleler okula bile
ezdi. Sırf çocuğu işletsin diye. Okulu bitirdiğinde ise
a istediği ufak bi şeyi alırdı.

)Yardımlaşmayla İlgili Sorular:

ve niçin yapılır?
a köylüyü çağırır yardım isderdi. Köylü toplanır yapılaç§lk
alardı. Gendi aralarında iş paylaşımı yapallalardı. Öyle

ql

lı¢m da daha az yorularak işi bitirillerdi.
:~ .. _,_

lef'yenilmektedir?
ne maksıl varısaydı onları bişiriller ve yellerdi. Geneld¢
bişiriller, Bunların yanına da gendi yaptıkları yoğurdıı

"'lenceyapılıyorsa nasıl eğlenilmektedir?
nee falan yogdu. Eğlence işlerkan birbirleme yaptıklı:ı.rı
ı masal, hikaye, bilmecelerla eğlenirdiler. İş biti°
.ular, o saat şarkı bilen varsa söyler eğlenirdilerr/Ş()

lere, nasıl verilmektedir?
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nananlar fakirlere belli bir para verillerdi.

Zekat olarak.giyiın

e.nasıl verilmektedir? Neler adak olmaktadır?
\fakir fukaraya dağıtır. Genelde adak olarak bizde
zaman adayanın evine hiç bırakılmaz ve hepsi
esildiği zaman adayan gişinin ondan biraz yemesi
ayıp dutulur.

ıyla ilgili gelenekler nelerdir?

" başlarından kötü bir olay geçtiğinde
anlar
aşlarından para çevirerek ,.. ., ..,.,, •.
bir tane ya dört yol
raya bırakırdı ki bir
rü, cami, okul yapımı gibi hayır işleri kimler tarafından, h

IL ·

Çünkü hem halkın faydalanması için hem

östermek için yapallardı. Esgiden köprü, cam.i
F''0:k:ul t~pımına da önem verdiler. Mesela beniın/.9ğfüJ.
mühendis oldular. Allah'a şükür ikisinin da işleri eyic.i.i:r.
bir bölümü onların katkılarıyla olmuştur. Bu zanıari.d
gşallah böyle daha çok gişiler çıkar da hayırlı işleryı:ı.p

akkı nedir? Komşuluk gelenekleri nelerdir?
emHdir. Çünkü gomşunu her gün garşında bulun. ,%.ile

ı\ gonuşun. Bir

ihtiyacın olduğunda en yakın yer,

eslenin. Onunla yardımlaşın. Acil bir durumun.>qldu
usudur. Onun için gomşuluk çok önemlidir...Goınş
bir tabak da ona yolan kokusu olduğu içimi,%.i.Je
ece aileni davet edecen bir yakının olarak go111ş
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li:gelenekler nelerdir?
arıg. Turunc macunu, ceviz macunu, dadlı, en son olarag da

Imak istemeyenler ne gibi uygulamalara baş vurmaktadır?
ister. Biz çocuk istemeyene raslamadıg. Ama çok cocuk
uk

istemeyenler

• vardı. . • · Orı.lar.: \ da < g(:)11ği<iY.ö11Jefülel'jyJe
'·,

halde çocuk sahibi olamayanlar- ne gilJi
aktadır?
, hocaya gider dua okudullar, adak yerlerine gidip dualcıreğip
le.ı~sgiden büyücüler, üfürükcüler vardı onlara gideller, lJir
gdora gidenler da vardı.

·yetini tayin için neler yapılmaktadır?
arında şunu yersan bu olur bunu yersan
alarmda şakalaşarak öyle yaparsa erkek böyle yapa:rs
genelde erkek çocuğu olmayanlara çok dakılıllar)ve. ô
öyleyerek alay edellerdi.

u düşen kadınlar ne gibi uygulamalara başvurın@ta.ğ:ı
ğı ama ağırlık galdırmazdı, eğer hamileysa devanılı/y~"taj.-1
µğun erkek olması niçin istenir?
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"[sterdi. Çünkü erkekler gendi soylarını erkekler yürüdeceği için
ri!<sorduğundaniçin erkek isten. Hem soyadımı o yürüteceg da
¢rt

bir da erkek çocuk biraz büyüdü mü işlere yardım ederdi

cuğun olması istenirdi. Bir da halk arasında erkek çocuk odu
erdi. Erkeler işte benim oğlum oldu erkek adamın erkek oğlu

.önce çocuk için ne gibi hazırlıklar yapılır?
yogdu, öyle ahım şahım bir hazırlık yogdu. Çocuk için bez
!yatağı hazırlallar bir da biraz urubacık alıllardı.

\ . I

\!

ler yaptırmaktadır?
da ebeler yapardı. Ama ebeler da· .her>zamanib
"-"yde doğumdan anlayan biraz yaşlıx.gadıııl.ı#',0!<?Pl

ında hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
raz mersin tozu yani şimdiki putura yerine geçerdi. Mersini
onu dövereg;toz haline getirillerdi.

dirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
:undaklallardı. Hem çocuğun kemiklerinin

'""ı;:.,,u.ı..u

9a yavru çocuğu dudmag kolay olurdu

.pan kadınla ilgili gelenekler nelerdir?
m belli bir süre yatırdı. Bu sürede golu gomşu 011a>y~df
r, eve biraz temizlig yapardı. Gadın on on beş.gün.dyrış§

"!leye nasıl duyurulur? Haberi veren kişi nasılmük:M~!l
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aten aile dışarıda heyecanlı beklerdi. Doğum olunca. ordaki biri
hayırlısı gızınız oldu ya da oğlunuz oldu derdi, Çocuğu. olan
gücünün yettiği gadar ya para verir ya da bircez h¢qiy¢ alırqı.

efa kimin gucağına verilir? Çocuğu kucağına alan ne/yag~]
İlk defa aldığı için ne yapacağını pek bileırıç:z:<~a..

şütünün bol olması için ne yapılır?
(

pekmezi yemesini söylellerdi. Çok soğan yemesini söylellerdi:

için kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
Genelde çocuğu olmayıp da sonradan olanlar keserdi ve.ona
]Normalçocuğu olanlar yapmazlardı.

zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
adının ne olacağı gonuşulur gararlaştırılır. Doğunca çocuğl.tıı
l

ı.ı • ad i§,iııe ıntineler, dedeler da garışırdı. Onlar da fiklı71
.

:rilendaların veriliş sebepleri nelerdir?
n adı verilir. Ya da yeni isim gollardı. Birde bizi111

eye ne zaman, kimler gelir?
en sonra aile gezmeye başlar. Bir haftadan .: so

eyle ilgili gelenekler nelerdir?
elenler anaya "Geçmiş olsun", çocuk içindaft.A.lla.li
/

gendine göre hediyecik getirir.
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e ilk defa sokağa ne zaman çıkabilir?
sokağa çıkarlar. Esgiden adet böyleydi ama şimdi .adet madet
oğuran gişi kırk günden sonra evden çıkar an:ıı:ı. herkese
giderdi. Genelde öyle iki aydan sorırı:ı./J1orınal

a gidilir. Bu da ya anna evi ya da ganyana evine gideller.

çocuğun beslenmesi nasıl yapılır?
sütlüyle beslenir. Ondan sonra hem ana südü hem bişirilen
ek karıştırılarak çocuğa verilirdi.

ek' . çocuklar kaç yaşında ve hangi mevsimde şünrı~t

silımet ederler. Esgiden mevsimi yoğudu bu işlerin..iŞ-tiıµı. e.•. J.c·····i
.

(

.·

//

de sünnet olacak çocuklar toplanır olullardı. Zengill.1~:p.;~ğ~

arsa ona yeni uruba, potin alırdı. Çocuğa bir sünnet
lere verileceg datlılar yapılırdı.

,ı nasıl hazırlanır?
.fl.ar hazırlanır gonurdu. Süslü
dı. Elde işlenmiş yeni bir yatak örtüsü
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kıyafeti nasıldır?
Jini giydirillerdi. Başına da gırmızı bir fes gollardı.

çağrılır? Çağrı nasıl yapılır?
:golu gomşu, tüm köylüyü

çağırıllar, Esgiden

sü:netler

davet edilir. Köyde sünnet olacak ne gadar çocuk varsa
avul ve zurna bütün köyü gezer çalarag davet edellerdi.

erene gibi armağanlar getirir?
Ama yakın aileden hem para hem hediye

ıırı.ıp~, P<?tf1:1.gfl:,f

yapmaktadır? Halk arasındaki adları nelerdir?
vardır. Sünneti usturayla yapallar. Bunlara sünetci deller.

en hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
etci ustura, sünnet tozu, kesdikten sonra dikeceği.iyııe ip}il.(

düğünü nasıl yapılmaktadır?
I

herkes düğün yapamazdı. Varlıklı ayleler yapardı,

W'

a sabahdan gelir akşama gadar çalardı. Akşaın. d.ijy-,
a dakallar ya da hediye verillerdi. Yeller, içellerqyp.~ll
:fleri nasıl yapılır?
dı şimdi de var ama çok değil. Esgiden her kqyüJ;ı. y;
ir · aylelerin çocuklarını toplar onların hepsini.sı~
evlet tarafından toplu sünnet yapılırdı. Devletevtb
(;)f•etmeğe götürürdü orda bir gün galıllar, çpcµl.(1
(;)Sİ

gün de köye geri dönellerdi.
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ız ve erkekte aranan özellikler nelerdir?
elirdi. Esgiden ayleye çok önem verillerdi.
¥rillerdi. Gızın namuslu olması saygılı ve
µ.>ise bir iş sahibi olması saygılı, terbiyeli oırrıası

1..JHçı.1111

lması çok önemliydi.

kız ve erkeklere ne ad verilir?
, erkelere ise bekar dellerdi.

bakdırıllar. Neçin kısmetleı;ikapalıdır diye. Tabi bunu yapan
ir. Bur~lara giden insanlar daha sonra işte yok kısmet açma
ı?!

üyü yaptı da ondan kısmetini kapadı bunu bozalım. diye
Ana'ya gidip adakta bulunullar.

nasıl belli ederler?
olsun şimdiye göre çok erken evlendirillerdi. Evlentn.eye
Ama gız veya erkek birine gönül verdiysııi.bıµıu
Çünkü böyle konuları babalar hoş·garşılıırrıaz:gı.

ve erkeklerde hangi yaştır?
on sekiz yaş arası evlendirillerdi. Öyle yirmi
~amuı.

Erkekler ise yirmi yirmidört yaş arası

ıl yapılmaktadır?
gız yoğsa tanıdıklara öyle aklı başında namuslu, eyi aile gızı
ğlumuza bir kısmet bulalım deyerek yakınlarına söylelle

ınesi halinde kız isteme nasıl olmaktadır?
llanarak

gızı istemeye

dünürcülüğe

geleceklerini

bildirillerdi;

gidilirdi. Orada "Allah'ın

emri Peyg~

um.uza istemeye geldik" denirdi. Eğer iş olucuysa "J3i'f'
size cevap veririg" dellerdi. Eğer olucu değilsa "Gışrj:ı.,

sıl yapılmaktadır?
a. gızın verileceği kesinleşinca

oraşda ayle arasırıg

lanı sözlellerdi. Orada ayle büyükleri yüzük dekardı.

aşması halinde evliliğe hazırlık nasıl olmaktadır?
1:ı.izini hazırlallar, oğlan da hem düğün masrafları/iç·
"'ı eXri hazırlar. Düğün için bir telaş aylelerde düğü.µ.,

a olayı hangi hallerde meydana gelmektedir?

irdiysa ama gızın aylesi vermezsa o zamanygıt
ııgaçırır. Ayle tabii gızın gönlüyla gaçtığını.aııla:
ir süre küs galır. Sonra sinirler yatışınca barışıllar;

kları nasıl yapılmaktadır?
e şimdiki gibi önem verilmezdi. Ayle gendi ar,
nişan yüzükleri ayle büyüklerinden

..,..,,,,,,ı..,u

larak ik.raında bulunulacak yemekler, ..•..•.... uı

...
~

ten temizlik yapılırdı.
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ekleri nelerdir? Nişanda kıza neler takılır?
.pılırdı. Gıza nişanda gendi aylesi ve oğlan aylesialti11..füt~t~l<)Yc:t

olacagsa en yakın ayle davet edilir. Amca, dayı, .dey
aşlar. Eğer normal düğün gibi nişan yapılacagsa, y.

sonra nişanlıların

da Nikahdan

birbirlerini

görmeleri,

konuşmaltll'+

önce gızı imkanı yok göremezdin., .Ç)

ıfebilirdik. Nişanda bile gadınlar ayrı yerde erkelerea

:ıılursa, kız tarafı aldığı armağanları geri verir mi?
inin vasıtasıyla oğlanın aylesine gönderir.

-,

anımda oğlan nişanlı kız evine kurban gönderir mi?

esi tarafından ne gibi çeyiz verilir?
da gıza çeyiz olarag çarşaf, battaniya, yorgan, tabak.
şyası dantel gibi şeyler verilirdi.

eri, tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasıl?
ııtulurdu. Gelin eve gireceğinde

getirdiği

ı. Gıza aylesi eşyadan başka mal da verdiysa onltll'+
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adi ailesini gezerek davet eder. Erkek tarafı gendi aylesini
di. Köylüyü ise davul zurna eşliğinde gezerek herkesi davet
ıtalar azdı öyle istediğin vakıt her yere gidemezdin onun için
dık, dost ve akrabaların duyması için gazeteye da ilan

{edilenler hediye olarak ne getirirler?
ardı, Hediye olarag cam eşyası, elişlemesi dantetğifü

iyecek, giyecek olarak ne gibi hazırlıklar yapılır?
içmeli olacagsa bunun için önceden çok büyü].(

H

çin hayvan kesilirdi. Bu artık aylenin gücüne bağlıy

:µ.n kesen

da vardı. Hayvan kesilir hazırlanırdı. .Parça.I

çin · gonurdu. Bunun yanında gazanlarınan pilay
bişirilirdi. İçecek olarak da lamicanalarınan şarap Jıl
verilirdi. Giyisi olarak geiln gelinlik geyer oğlan is~
eler ise en yeni urubalarını geyellerdi.

ılıyor mu?
~ gecesi yapallardı.
yapılıyorsa ne gibi gelenekleri vardır?
lırken gadınlar ayrı erkekler ayrı eğlenillerdi]
line gollar ve gırmızı mantinle bağlallardı.·• Erke.kl.
ir gına evinden gınayı alarag gaveye ya da

:11.~

ürereg herkese gına gonurdu. Erkekler gınayıi?Ş
.Gınageceleri mutlaka perşembe geceleri olurdu;

ına yakılıyor mu?
gendi aralarında eğlence yaparak onlarda gına yakallardı.
rkeklere sadece serçe barınaklarına gına gollardı.
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olur? Sağdıcın görevleri nelerdir?
seçtiği gişiler sağdıç olurdu. Bunlar da ya ailenin
çilir ya da ayleye çok yakın dostlardan seçilirdi. Sağdıcın görevi
misafirleri garşılamak, düğünle ilgilenmek, herhangi bir eksik
en gidermekdi. Gavga şamata olmasını önlerdi.
at, sağdıç, kayın valide.. kayın peder giyimleri düğünde nasıl

geyerdi. Damat pantolon .gömlek. gıravat takardı. Eğer varlıklı
ha diktirillerdi.

Durumları

eyi· değilisa en yeni urubalarını

en yeni urubasını geyerdi.

a nasıl yapılmaktadır?
\inin köyüne davul zurna eşliğinde giderek onu evinden alıllardı .
.$a· gelini 'atla alıllardı. Ayni köydeysalar ya da köyleri yakınsa
·.. alılar getirillerdi.

Jyeyi evine girerken neler yapılır anlamları nelerdir?
.;nee ~vinr"içinei/bir avuç buğday atallardı. O ev her zaman maı;ı,,ı,;tıı

ne gibi eğlenceler

oynanırdı.
ı;ıtılırdı. Bu genç gızlardan gelin ve uınııçı.mı.
iYere vurarak gırardı. Tetsinin içine yemiş
da testi gırılınca koşar onları toplardı.

vaı~ıı.,ııru

ıları çalardı.

yenilir içilir?
içmeliysa oğlgn tarafının yaptığı
fırınada da badadez bişirillerdi. İşgi. uıruaA.
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15..,uu'"'

neler armağan edilmektedir?

=ıı..,.c..rn..,

yüzük, gerdanlık, bendo gibi altınlar

a dakılırdı ya da alnının ortasına gelecek

ah, imam nikahı nasıl yapılmaktadır?
vletin görevlendirdiği bir gişi tarafından gıyılırdı. n::sı,uut:ı
dı. İnsanlar ya kasabaya gidereg resmi nikah

01vı:ıııı:ırr11

mi nikahdan daha önemli dutulurdu. Bazıları önce
leri düşünca da kasabaya gidelerdi o zaman
ki imam gıyardı ve herkes mutlaka yapardı.

asıl girilir? Gerdek öncesi ve sonrası gelenekleri ıı..., .•...,.•••• ıı
sonra gerdeğe girilir. Yatak odasına önce gelin gider;
amadın arkadaşları damadı yumruklayarak onu
tan damadın anası çiftlerin yatığı çarşafı kapıda
oğlan gız olup olmadığı belli olur.
f(,;.r) '"'''

rtesi günü ne yapılır?
an gurtulan yeni evliler evlerinde normal
fazla dışarı ayleye, golu gomşuya gidmezlar.

yın pederine ve kayınvalidesine nasıl hitap eder?

kocası ölürse ne yapılır?
ocukları varsa gocasının aylesinin yanında
nevine geri döner.

tirse ne yapılır?
C

.....

~klendikten sonra adama eş aranmaya .,"'..,...•.•.• ııı

'lderi hakkında halkın.inançları nelerdir?
da akraba

evliliklerine

eyi

bakılmazdı.

Halk

böyle

ôeularm doğacağını bilin.ii. Ama gene da ayleler arasında mal
diye böyle evlilikler qlµı-çlµ.

itve hastalanır hemen ölüm aklına gelir.

asta ise ölüm belirtileri nelerdir?
larının şişmesi, ağzının aşırı guruması, inlemesi gibi seb~p~¢r
ileridir.

için halkın aldığı tedbirler, uyguladığı · p:ra.ti~¢:r

sonra ;~endine daha çok bakarlar. Hasta olmı:lJlla.)'fl

ğlıkları için dua ederler.

öleceğine kanaat getirilirse ne yapılır?
da uzakta galan evlatlarına haber edilerek onu gelip)/g~

başmda oturarak ona dualar okunur.
ın hemen arkasından yapılan işler nelerdir?
çıgsa onlar kapatılır. Ayak başparmakları birJ;,iri.g.¢~ff/;J;,ağlanir0
ı doğru başına bağlanır ki ağzı açık gamlasın, Sc:ı

açık olması hakkındaki inanmalar nelerdir?
Yani ölünün dünya da daha yapacak bi

kimse ne zaman gömülür?
öğle namazından sonra gömülür.

ne zaman gömülür?
tetişmezsa ikindi namazından sonra gömülür?

ölen kimse ne zaman gömülür?
azından sonra gömülür.

bekletilecek olursa nasıl bekletilir?
bir çaşafla örtüldükten

sonra gamının

diye ve aileden bir iki gişi sabaha gadar ucıs.ıcı.cu.

'.:·,,r,·

nasıl hazırlanır? yıkama kefenleme

kefenini ölçü alarak keser ve ölüyü

l\.c;1.c;111c;J

a ve kefenlenme sırasında istersa

:k:ama suyundan artanı ne yaparlardı?
itinca gazanı ters çeviriller, yani artan

Üzerine neler örtülür?
Üzerine ya yeşil bir bez

namazı nasıl kılınır? Bu namaza kimler katılır?
cemaat ölüyü mezara götürüller. Cenazeyi musalla
oracıgda gılallar. Namaza erkekler katılır. Sonra
'iyü gömeller.

afından taşınır. Tabutun alt tarafına biri öne gelecek
ire da arkaya gelecek şekilde bir tahta gollar
,.Ölü taşıma sebap olduğu için devamlı uegışeres,

m:;;111µ.ı.•

ilgili gelenekler nelerdir?
toplanarak mezar gazmaya gideller ve hep
Mezarı kıbleye doğru gazallar.

nasıl gömülür?
atıya gelecek şekilde, yüzü da gıbleye

e işlemi sırasında ne gibi dini işlem yaparlar?

ğı ziyaretleri nasıl yapılır?
[esine gelerek " Başınız sağolsun"
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gı;;ıı;;rn;;gı

var mı? Varsa nasıl uygulanmaktadır?

ele da birinin evladı ya da gocası öldüysa

k · günden sonra hafifler. Ama eğer bir aylenin
larınan yas dutardı.
da yaslı ailenin durumu nasıl olur?
apmazlardı, Ahalide onların yaslı olduğunu bildiği

ınlarından bir gişi tereke olarak seçilir. Bu gişi ayle
şit bölereg miras geçlere dağıtır.

nauıaruuu

af edilmesi için ayle fakir fukaralara

dcifa ne zaman ziyaret edilmektedir?
ezara dökme diye bir adet vardır. Ölü guıııuıuUA~ı;;µ
doğmadan mezara gidilir ve okunmuş su

gi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
ama biz

.utmageleneği var mı? Varsa nasıl
ardır. Ölü öldükten üç gün sonra
birinin rüyasına gelirsa o gışı

kıyafetler ne yapılır?
ya atılır ya da yakılır. Ama ışe

mutlaka mezarlığa mı gömülmektedir?
Herkes mezarlığa gömülür. Esgiden binde
gendi tarlalarının içine gömülmelerini
yere gömellerdi.

ailenin fertleri yan yana mı gömülmektedir?
gömmeye çalışıllar, Eğer yer varsa yan yana

!f.vn.ı~.ıı.ı..

neler dikilmektedir?
iki daş dikellerdi ki mezarın yeri gaybolmasın
ün adı ve soyadı yazılırdı ki garışmasın.

ına neler yazılmaktadır?
esi yazllardı. Şimdi galmadı. isim, baba adı

w~u~ •.•~

ihi, ölüm tarihi yazılır.

geçtiğinde neler söylenmektedir?
yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.

tedavi eden kişilere hangi
gibi adlar dellerdi.
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özellikleri nelerdir?
uuuıı:ı.rn

ayrı bir yetenek verildiğine

ııı.:ıaıııru

insanlardı. Öyle ufak tefek hastalıklara
Böyle ufak hastalıkları eyi edinca da halk

nasıl teşhis etmektedirler?
göre artık bir yöntemleri vardı anlardılar. Ayni
tedavi uygulanırdı.

ı.nasıl tedavi etmektedirler?
,p map golay golay bulunmazdı. Onun için
okuyarak, üfürerek, muska yaparak iyileştirmeye yı:ıu~ıııi:t.l..ı..
arının tarifleri nelerdir? Bu ilaçlar hangi

ııa.:ıLaıı1'.ıaı.

sıcak sudan veya ateşten yandıysa onun üsdüne uauauez
ik otunu gaynadıllar ve bol bol içellerdi. Bunları da

anlara okurdu ve geçecek derdi. İnsanlar buna
da muska yapallardı. "Bu musgayı dakacan hiç

\

ıJkıklarıntedavisi nasıl yapılmaktadır?
düz olup olmadığına bakallardı. Eğer kemik
J. Sonra iki düz tahta alıllar gırığın olduğu yere
sarallardı. Çıkıklarda ise önce o bölgeyi
.rıra yerine goyallardı.

yı.l\.i:t.l..~H

·n tedavisi nasıl yapılmaktadır?
emiz suyla sileler sonra da fıslikanı ezeller

d.e kendi kendine hastalıkları tedavisi nasıl umıa.ı\.u:ı.ı.uı.
gızdırıp gamına gollardı. Başı ağrıyana
.praklarınıgaynadıllar ve hastayı onun

nasıl tedavi olmaktadır?
okuyarak eyileştirmeye çalışıllardı.
goyarak tedavi etmeye çalışırdı.

Güçlensinler diye da dadlı yedirillerdi.
çekmektedir?
çekerdi. Anne, baba, amca, dayı gibi.
etotları nelerdir?

r/'Kblay:ı~ıkınayandişleri kerpedenla çekerek

rliğiyle İlgili Sorular:

hayvan hastalıklarını tedavi eden
gibi isimler dellerdi.

nelerdir?
ıyı anlayan insanlardı ve birçok
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an hayvan hastalıkları nasıl tedavi edilmektedir?
çaresi galmayınca herkes hocaya gider son bir umut olarak. Hoca

daki kırık ve çıkıklar nasıl tedavi edilmektedir?
gibiysa kırığı tahtalarla

sıkıştırarak

bağlallardı.

Eğer hayvan

adar kötüysa onu kesip yellerdi. Çünkü gırık çıkık da hayvanın
oktur onun için hiç çekinmeden onu kesip yeller.

ğumları nasıl yaptırılmaktadır?
.pacak olan büyük hayvansa, yani inek bütün köyün erkekleri
§derdi. İple bağlallar çekerek doğurtullardı. Eğer koyun keçi gibi

an doğuracagsa onları zaten çobanları doğurturdu. Hayvan eğer
yavru ters gelirsa bazıları ona kepçenin ya da kevgirin sapıyla

anların beslenmesi nasıl yapılmaktadır?
in sürüden ayrı tutulurdu zarar görmesin diye.
OJaU

yetat

Y(

rolojisiyle İlgili Sorular:

[arının sebepleri nasıl açıklanmaktadır?
fırtına, sel, hortum gibi

dolu yağışı, rüzgar esişi vardır?
,ıvumu

yağış, şicim gibi çok yağan yağmur varclır.)I..Tfaj(.daneli

Uslu rüzgar, azgın rüzgar, fırtına.
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kimler hava tahmini

yapmaktadır?

Bu yeteneği

nasıl

gişiler esgi çifçilerdir. Onlar uzun zamandan beri h,ı:tv~yıtakib

ı:nlere bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
ayı takip ederlerdi. Ağustos ayındaki havadaki
mur var veya yok tahmin ederlerdi. Buna da

a da söyledikleri çıkardı.
una bakarak hava tahmini nasıl yapılmaktadır?
dikenlere bakarag onlar eğer rüzgar olmadan

mn1rr1!'lr'-l'l

.<iizlerim çok ağrır yağmur yağayacak" dellerdi.

tutulmasıyla ilgili inanışlar nelerdir?
unca onların gurtulması için sokaklarda çoluk
madan gurtulsunlar diye.
ırmayla ilgili inanışlar nelerdir?
ıkardılar ve köylü

İlgili Sorular:
kabul edilmektedir?
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halk inanmaları nelerdir?
ziyarete gitme bakımından

eyi dutmazlardı.

Yeni doğmuş

gününü ise mübarek gün olarak bilirig ve o gün mutlaka

hangi ay ve gün kabuled.il111~kted.ir? Yılbaşı için kutlama

alık ayının otuz birinin gecesini ocak
iden yılbaşı geceleri kutlanmazdı.
önem verilir onlar kutlanırdı.

.t-türü kullanılmaktadır?

Saat kullanılmıyorsa

zaman ayanxnasıl

ğudu. İnsanlar işe güneş doğmadan gider, güneş batımında paydos
gidiş yönüne doğru sabah, öğle, akşam olduğu belirlenirdi.

oğum tarihi nerelere ve nasıl yazılmaktadır?
.tarı

okuma

yazma

bilirsa

ona

yazdırırdıg.

Eğer

muhtara

.pyde
yazma.bilen birine gider bir yere yazdırırdık. Şehere gidinca
,, . _.:.:_::;\Jt_;ı:.:,;~>.' _•,

,edclirirdik.

çok eşle evlenme geleneğinden ııaıı.ı,;ı.:,ı
tek eşlilik gabul edilmekteydi tabii

evlenme
görülmekte midir? Akraba
/inanışlar nelerdir?
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du. Bazı aylelerde daha çok olurdu çünkü mal ya'bancıya
.yleden biriyla evlendirillerdi.

Ayle evliliklerinde •· • gprl<:;;ı.llardı

.tdoğacağı riski olduğunu bilillerdi.

ız çocukların, eşlerin miras payları nasıl belirlenmektedir?
e verilirsa,

gıza da üçte bir hisse verilirdi.

Ya da • gız:a.! piç

alınmakta mıdır? Evlatlıklar öz çocukların haklarına sahip midir?
olmayanlar alırdı. Ya da çok zengin ağalar alırdı. Başka tiiı}i.i
du. Çocuğu olmayıp da alanlar başka çocukları olmadığıiçin./p.Q.@
dı.

Ama

zengin

ağaların

aldığı

çocuklar

artık

o insi:l.11.ll:l.

galmıştır. İster eyi davranır, ister kötü, istersa ona malın.d.@1

'l(ahsız eşler mirastan nasıl faydalanmaktadır?
a ölmeden üzerine gider da bişey devredersa onu alırd.i .. Y"\:'":

akkı yoğudu ve bi şey almazdı.
,ıJ'

1§,şıriazlıklai' mahkemeye gidilmeden nasıl .çözi.im.lerı:ı:p_,
ayleler bir araya toplanarak çözellerdi.

.~ndiliğinden yetişen ağaç türünden bitkilere

ç,\ekşili, kokar ot. ...

emin, gül damlası, gül, ful.
/

r,.gabak, fasulya, börülce, domadez, hıyar.

lerin çeşitleri nelerdir?
Jncir, ayva, karpuz, gavun, erik, nar.

erici bitkiler hakkında inanışlar nelerdir?
tütün vardı onu da herkes gullanmazdı.

lerin kerestelerinden nasıl yararlanılmaktadır?
asa, koltuk yapımında gullanıllardı. Yakacak olarak gullanıllardı.

arın korunması konusunda halkın düşünceleri nelerdir?
değer verH~rsti.· ~imanda en ufak bir yangın olsa çoluk çoç~
)v····e-.:"'·""

bütünköylü yangını söndürmek için hemen koşalllar.

()Olojisiyleİlgili Sorular:
e hangi hayvan türleri yetiştirilmektedir?
,.. keçi, eşek, katır, at, tavşan.

anlarır nasıl yaratıldıklarına inanılmaktadır?
ndan I yaratıldıklarına inanılır. Her ülkenin mevsim k:()ştıl.l
anlar oralara özgü olarak yaratılmıştır.
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Iar.nasıl çoğaltılmaktadır?
urtaya oturtularak, diğerleri çifleştirilerek çoğaltılır.

ıışların tabiatta ne gibi görevler yaptıklarına inaınln1akiffciır?
dengesini oluştururlar. Bazı hayvanlar başka hayvan.l~y~ller.
u başka yerde hazmedinca da çıkarır, orada da ot9fııµı:ı1.füçr

n öldürülmeleri,

öldürülmemeleri

konusunda

halk inanışları

'bi hayvanlar ayağını gırınca da eyileşme ihtimali y,

nu

"··. Çünkü
ır. Kedi ~ı-.-ı.Lı-,

r. Gırlangıçların
cuklar

E,ıı,u.w.ıı-,ıyı=

eğer bunları yaparsanız saçlarınız dökülecek
ı gorkudullardı.

aşayan hayvanlar hakkında neler bilinmektedir?
};i

aş1?[° ·bir' dünyadır. Bizim köyümüz denizini tanı./.ij~11.~
bi şey bilmeyik ama meraklı olanlar gider dalallar.

misiyle İlgili Sorular:

mı yapılıyorsa hangi ürünler yetiştirilir?
ğday, havedda, vigo ekeller. Bahçacılar domadez, şa.l
böğrülce, sarma, turp, üzüm yetiştiriller.

Ha

ak için onlara dirifıl ve darı ekeller.
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~riyetiştirmek için toprak nasıl hazırlanmaktadır?
en önce tarla nadasa çıkarılır. Sabanıla sürülür. EkiIIlt:t:~~
tırmıkla bir daha sürülür. Ekilecek zaman ise tarla düzeltilerek
bu sürme ekme işlerini hep hayvanlarla yapardık. Çift öküzleri.n.in
takılır sabahdan akşama gadar tarla sürerdik.

1 ekilmekte, sebze nasıl dikilmektedir?
ime hazır olunca ekmeğe başlardık. Hep eli111izlı:1..Lek,
gsa elimizla saçar sonra da üstünden sürerdikt
ek ellerimizinan açılan çizinin içine ekerdik.

çeleri, bağ nasıl kurulmaktadır?
önce ayağımızla adım adım ölçerdik. So
[aştırırdık. Sonra çukurları açardık. Yaklaşık hı
du. Sonra ekilecek fidanları çukura goyarak örterd'
ç dört adım olurdu. Şimdiki gadar aralı ekmezdik çünkü oz
ıkyogdu.

tiştirlfhıe;i konusunda ne gibi işlemler yapılmaktadır?

~?ı

, hayvan gübresi gonur, devamlı sulanır. Budaıııt:ı,1

ası yapılır. Eğer ağaç ya da bağ da sararma olursa 011:tJJ:1;:ls~
ık ve o sararma giderdi.

lgunlaştığı nasıl anlaşılmaktadır?
başlayınca anlang ki bişiyor. Portakal turuncu re:rığ¢(ğ
ılır. Domadez irileşinca da yeşilden gırmızıya dö~~~
Yani hem renklerine hem da büyüklüklerine bakarak.a.ı:J.lı:ıp.g:

imi, dikimi yetiştirilmesi, hasat ve harman zamanında ne gibi

],(,. orak, yaba, düven, galbur, köhün, kantar.
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km.eklik un yapacaksak, önce buğdayı yıkarık.

e torbalara goyarak eşeklerinan değirmene götürerek
enlerinin yapısı, özellikleri, değirmen gelenekleri m-ı"ıuu
atlarıyla bizim zamanımızdaki değirmenler, iki
·• Altaki daş düz, onun üstündeki daşın ise ortası u"u-'-'-uı
'lrdü. İki daşın arasında ezilen buğday toz
yere torba goyarak toz halindeki
e~iiınene giddiğnizde da sıra vardı, getirdiğiniz
erdik. Eğer sıra çogsa da o gün değirmene
rdik. Ertesi gün tekrar giderdik. Ama o zamana
iler senin malını alır değirmene verir ve çıkan

mı:ıızı;;rnı;;)

gordu. Yani sıra bozulmaz kimsenin hakkı

lrnllanılan taşıma araçları nelerdir?
!(> arabası, katır arabası ki bu ikisi ayniydi.
\fr'''

.. Ilnaraoaları olmayanlar torbalara

uvıuLU

yükler ve daşırdılar. Fakir olup da eşeği

için tarlayı üç dört kere

meyveler kışa nasıl saklanmaktadır?

uuuraceıe,

sabze ve meyve varsa
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sebze ve meyveler hastalıklardan nasıl korunmaktadır?
ızda ne bu gadar ilaç vardı ne de hastalık. Biz yalnız gcfüµrp.~'.Jçi11.

ünleri ailelerin geçimini sağlamaya yetiyor mu?

J:ıangi hayvanlar yetiştirilmektedir?
:z:de yetişen hayvanlar inek, keçi, goyundur.

asını nasıl sakla, nasıl değerlendirmeyi düşünür?
biraz parasını bir kenara goyar. Çümkü bu günden y
ik. Ama fazla parası olanlar tarla alır, ev yapar, bahçeci

a, tasarruf konusunda halk inançları nelerdir?
çok zorda galmadan borçlanmazdı. Çünkü ödemek çok(:z:
ak golay değilidi. Çok borçlanıp da ödeyemey~ııly ·
da;Y~twezdiW1adam ölene gadar borç öderdi. Bu olayla.t'ij
özüla bakmazdı ahali.

ı:ı.nölçü ve tartı aletleri nelerdir?

lan ve Zanaatlarıyla İlgili Sorular:

dınların uğraştıkları el sanatları nelerdir?
" - işlerdiler.
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ayrı ayrı ele alınacak:

1,\-llllutaı,

ne zaman, nasılöğrenilmiştir?

ırnL.uı;;;ıı

annelermizden öğrenirdik. Genç gızlar

gı;;;ııı;;;ıu¥

işleri öğrenirdi. Büyüklerimiz bize

alzemeler kullanılmaktadır'Z. Bu malzemeler

tente ipliği, tığ gullanarak • yapalardı. Bunları
Belli zaman aralıklarıyla gelir satardı.

111;,a.wa.ı

Yün işinde ise inceden galına doğru boy boy
işleller.

ar üretilmektedir?
sı, eldiven, hırka, atkı, çorap gibi eşyalar üretillerdi.

ı:ı.lar hangi işlerde kullanılmaktadır? Bu eşyalar
şlerinde .gulbınılır.
Satılmazdı. Hediye olarak
,,ı,

')..uğraştıkları el sanatları ve zanaatlar hangileridir?
tahta işi. Hasır işi, hasır örme sanatıyla
tlık gibi işler yapallardı.

l\.1111uı;:;11 nasıl

öğrenilmiştir?

ne zaman, nasıl öğrenilmiştir?
için işin ustası birinin yanına çırak girerek vgıı;;;ıJJ.11¥,ı.'
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alfalığa, ustalığa geçiş.var mı?
ı;ı..yan çırak olarak başlardı. . Sonra işin inceliklerini . qğı;~:rıiııça da
lirdi. Tamamen işi benimseyip kendi başına iş yapı;ı..:rı.biri.)9lt111cı;ı..

¢, koltuk, sehba, dolap gibi yani tüm ev eşyaları. Nacak,iÇ~ğç

ıCgibi malzemeler da yapılmaktaydı.

ijİlgili Sorular:

dilekle ilgili inanışlar nelerdir? Adak yerleri nereleridir?
masını isteyen insanlar adak adallardı. Dilek dileHer•y
l· Özellikle Hala sultana giderek adak adallardı.

ilgili inanışlar nelerdir?
aman ~ylil<: .· YJa:pan eyi düşünen ibadetini yeri:rı~
'.\':,);}~'

.. ·

.

·.

>

<

ek. Fenalık yapanlara Cehenneme gidecek" dellerdi.

a ilgili inanışlar nelerdir?
vresinde yani toplum içinde
nuşmasını bilen, kimseye garşı namuss
giden ahlağa çok önem verillerdi. Adam bir
ına bakallardı.

a ilgili inanışlar nelerdir?
ına ve onun bütün var olan her şeyin yaratıcısı qld:µ""

i} kaderle ilgili inanışlar nelerdir?
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Tı başına kötü şeyler geldiğinde ahali "Bak ya hu ne gadersiz.adam"
azen bak be ne alınyazısı vardır fukaranın deller. Ya da bazeıı].<:ötü
buna da Allah vurdu deller.

aba ile ilgili inanışlar nelerdir?
alarmızdır ve onlara sonsuz saygı duyarız.

gili inanışlar nelerdir?
.r inanış yoktur onu araç olarag gullanırıg.
,....--·-.._"'

ili inanışlar nelerdir?
bağlı olduğuna inanıllar ve ona bağlı olarag etrafında

ilgili inanışlar nelerdir?
ynayı düşürüp gırarsa uğursuzluk getireceğine inanıllaı::ii
sa onun evde galacağına inanıllar.

· çevirip sadaka vermekle ilgili inanışlar nelerdir?
kötü RiJry·ıgelirsa ve o insan "Aman bu kötü.
:._/ii\~-'

eliıse başım gözüm sadakası için l,a.şıı:ıc.i.ğrı./p

larla ilgili inanışlar nelerdir?
anılar kutlanır. Bayram sabahı erken galkarıg. Bi
nra mezarlığı ziyaret eder yakınlarınıza
.n ellerini öperig. Küçükler da bizim ellerimizi

ayla ilgili inanışlar nelerdir?
an birine içinizden geldiği gibi beddua

ıc>rııc>·rc,,n

I

öiiir ve ona beş beterini verir.
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bollukla ilgili inanışlar nelerdir?
gidersa ve bereket ·bolluk.içindedir; O zaman. fakire fukaraya
\

bereket bolluk

inanışlar nelerdir?
olarak görülür çünkü ondan un yapılır

ı;:;.l\.lııı;:;l\.

ekmektir. Onun için buğday mubarek sayılır.

inanışlar nelerdir?
v1'..w.1'..ı;;u

ölünün canı için yakılır.

büyücülükle ilgili inanışlar nelerdir?
anırdılar. Ayrılmalarda, gavuşmalarda, herhangi bir kötü olayda
ye gidilerek büyü yapılırdı.

.-ve cehennemle ilgili inanışlar nelerdir?

aı:ı~ıır.. sel5'ap

işleyenlerin cennete, kötülük yapan günah işleyen

~.ilgili inanışlar nelerdir?
ayılır çünkü üzerinde birçok canlıyı

a ve çalgı çalmakla ilgili inanışlar nelerdir?
bir eğlence esnasında çalgı çalınır.
mezarlığın garşısından geçerken çalgı çaunuıaz;
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·tgili inanışlar nelerdir?
qcugken dedelerimiz nenelerimizmasallarda
u.ve ağaçları dağları golaylıklayık,dıklarını

annadırdı. Onların çok
annadırdı.

le ilgili inanışlar nelerdir?
kdir. Ekmeği yere atmak günahdır. Yannışlıgla bile yere bir parça
rden alıp üç defa öperek annımıza .. goyarıg ve onu bir köşeye

falcılıkla ilgili inanışlar nelerdir?
yaşamlarında

neler olacağını

ir da gadınların

anlamak için

gendi aralarında

bakdıgları

e içdikden sonra birbirlerinin falına bakallar. Gendi ...•...•.•,,.. •. . ı,,n.••.•

a bu fala da inanıllar.

le ilgili inanışlar nelerdir?
.-ı.:ıbarek gündür. O gün namaza gidmek ayrı bir sebaptır. Salı günü

az. Salı günü yeni doğmuş birine gidilmez. Bir işe başlanınışsa.da
OrgünJ~ışkaiş~başlanmaz.
'lgili inanışlar nelerdir?
urumu eyiysa, tabi Müslüman ıse haca gidmelidir. Esgiden
ir gişi evlatlarını baş göz etdikden sonra maddi durumu eyiysa ilk

larla ilgili inanışlar nelerdir?
lar sevilir ve beslenir. Ama yolda giderken gara bir ke
ireceğne inanılır. Bayguş gördüğünüzde eğer ötüyo

225

la ilgili inanışlar nelerdir?
le gazanılan para ya da mal helaldir. Çalışmadan ve doğru
gazanılan para ya da mal haram olur.

öğretmenle ilgili inanışlar nelerdir?
uzda hocaya büyük saygı/vardı. Bütün. köylü ona saygı
inanırdı. Öğretmenlere dahada hüyük saygı ve sevgi vardı.
ı eğittiği için ve bilgilerinden· .dolayı;. öğl'etınenler sevilir

ili inanışlar nelerdir?
atlığı için her evde bir horoz vardı ve onun ötüşüne göre insanlar
oz ötdüğünde anlardı ki sabah oluyor.

insan dinimizin emrettiği ibadetleri yerine getirmelidir. Ben
a.çalışırım. Gendim devamlı Gur'an okurum. Seksen defa hatim
anımı keser, camime gider, namazımı da gılarım. Etrafımdaki
aları için devamlı nasiyat ederim.

em ama esgiden şarap sata11ardı.
dıg eve gordug bir eğlence
endini bildigden sonra

dünyanın yaratılış sebebi, amacıyla
da Allah tarafından yaratıldı.
ömrü vardır. Varolur, asırlar boyu yaşar

ı..ı.tluluğuyla ilgili inanışlar.nelerdir?
ğu •· aylesidir.

İnsan gendi. gurduğu

aylesinin

ltt olur. Ben garımlaisdeysm:ık.evlendik,

eyi ve sağlıklı

hep birbirimize saygı

zaman maddi gücümüz çok•.eyi olmadı ama biz çocuklarımızla
an şükrettik ve mutlu oldul(.;It'ylafüırımı:zıokuddug,
ldu. Onların

evlendirdik,

hepsinin . eyi.x. olı:rı.ası .. l,i:zi.nt../hayatta en büyük

s, şerefle ilgili inanışlar nelerdir?
masa insanın insanlıg değeri

ı-:.aııııu.L<,

verilmeyecek şeylerdir. İnsan

la ilgili inanışlar nelerdir?
lidir. Bütün ayleyi çeviren gadındır. Hani deler ya
zil da.

edlgili inanışlar nelerdir?
derkan hep gıbleye dönerek ederig. Namaz gılarkan da
reg gılarıg:,9ıble Allah'a ibadet sırasında bir saygı yönüdür,
;'(

verlikle ilgili inanışlar nelerdir?
Safiriçok severig. Allah ne verdiysa elimizden geldiği gada.riôıia.rl

ederig, Hiç tanımadığımız .biri olsa dahi onu buyurti~çl~f.i.;i~ş

arla ilgili inanışlar nelerdir?
lar ormna büyük saygı gösterirdi çünkü oradan geçinillerdi.
rman içindeki otlardan beslleler. Yakacaklarını oradan sağlallardı.
yeyeceklerden toplallardı. Bununiçin ormana büyük önem
7

llardı. Allah göstermesin bir yangın çıksa bütün ahali seferber olur
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---------

K.erim'le ilgili inanışlar nelerdir?
hımızdır. En büyük kutsal kitaplardan biridir. Allahtarafından
bir kitabdır ve bize yol göstermektedir. Guranı okumak ve
için çok önemlidir. Çünkü insana o gadar doğru ve güzel şeyler
nizi ondan alamazsınız. Guranda dualar yasinler vardır onları. da
.ua etmek ve yasinleri okumag da insana mutluluk verir.

hekim'le ilgili inanışlar nelerdir?
e öyle otlarla ilaç yapıp insanları eyileştiren gişiler vardı.r'*yşitli
i maddelerden yaralara, cilt hastalıklarına, garın ağrısıııc:ı.>gil:ıi
ı ilaç yapallar insanları eyileştirillerdi. Halk bu lokman h.elqfü!er~
gı duyardı.

rle ilgili inanışlar nelerdir?
n emirlerini yerine getiren elçileridir. Bu melekler arasında şeytı:ı.ıi
o Allah'ın emrinden çıkmış ona garşı gelmiş bir melek olarijğ

Terle ilgili inanışlar
ve gelenekler nelerdir?
t,/'
gecefiiide, kırkında ve yıl dönümlerinde okudµruz.

larla ilgili inanışlar nelerdir?
dan, gözden,
irine gidereg yazdırır

a ilgili inanışlar ve nazarı önleme tedbirleri n~l~l'çlir?
akaya kötü olaylar gelen insana nazar değçliği.şğyl¢
üzerinde mavi boncuk daşıllar ve göze uğram~yijç~
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Ja ilgili inanışlar nelerdir?
çabalamalıdır. Allah ona eğer kısmetinde varsa rızkını yollar.
.yadaki sunduğu her şey nimettir. Bunlardan yararlanmayı ve
Obilmemizlazım.

le ilgili inanışlar nelerdir?
iz, annemiz da gara çarşaflar içinde örtülüydüler. Bir süre
a başını yüzünü örterdi. O zamanlar öyle geçerdi. Ben hiçbir
ıma örtünmesi için baskı yapmadım. Aksine onun herkese ayak

rlerle ilgili inanışlar nelerdir?
olu gösteren, onların yanlış yola gidmelerini önleyenAllah.'111

inanışlar nelerdir?
matemi simgeler. Gırmızı ise mutluluk ve sevinci simgeler.
zuru, bereketi, bolluğu simgeler. Aylesinden genç yaşta birinin
gadınJpr siyah rengli giysiler giyeller. Çok rengarenk ve
olan giysi geymezler.
ili inanışlar nelerdir?
uğuna bu ruhun insan. öldügden

il.yorumu hakkında inanışlar nelerdir?
alarma inanırıg çünkü bunlar
yada bir insanı beyazlar içinde görmek

a da vefat olur. Bir insanın öldüğünü görürseniz
<lir. Tabi bunlar her insana göre değişir ve uı;;~ıı.,11\.
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inanışlar nelerdir?
ve temizlik açısından ve sağlık bakımından eyi olduğu için
mutlaka sünnet edilir. Bir çocuğu on yaşını geçmişsa da
onu toplum gınar.

nda inanışlar nelerdir?
a..;,aıııGıA.

için su içerig.

gullanırıg. Gamımızı
hiçbir şey olmaz.

ilgili inanışlar nelerdir?
lmiş Allah da onu cennetten govarak lanetlemiş.
eye çalışan bir melek olmuş. İnsanlar bir yanlış
de ahali ona "Şeytana uydu da yaptı" der.

ilgili inanışlar nelerdir?
an gelir. İnsan her zaman yaşadığı yeri temiz tutmalıdır. Gece

t '

"'"~?

Jlgili';ınanışlarnelerdir?
mezler bu hiç eyi dutulmaz.

a ilgili inanışlar nelerdir?
ın çok önemi vardı. Bir parça tarla almak için
ündüz işler, yemez işmez para biriktirirdiler.

vı..u.ın.u.

duası, yağmur yağdırmakla ilgili inanışlar
enelerde yağmur yağmadığı zaman,
duası yapmaya garar verillerdi. Bütün
dolusu pilavlar yapılır yenirdi. Daha sonra ise
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" - dışında bulunan tarlalara doğru yörür orada bulunan bir guya

inlerin kutsal kitapları ile ilgili inanışlar nelerdir?
itapların hepsi bir Rab olduğunu ve ona inanmamızı söyler. Bizim
ız Gur'an'dır ona inanırıg. Diğer kutsal kitaplara da saygı duyarıg.
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SONUÇ
bu köylerle ilgili birçok şeye değindim. Onların gelenek ve
ı;;:sıuuı::rı

nasıl olduğunu, · ilerleyen teknolojiyle insanların sosyal

değiştiğini anlatmaya çalıştım. Eskilere şimdiden özlem
lirtmek istiyorum.
;

bu köylerle ilgili birer kalıp kiml* .h~gla.t11ak.1;ır.
Köyü'nün adı kıyısı olduğu \qenizdenii~~lllle~~dir. Köyün
e KKTC bayrakları bulunmaktadır. Akdeniz'clelg .lıall< yerlktir.
rin sayısı azdır. Herkes Türkçe konuşmaktadır. Fial](/~eçi~ini
ancılık ve memurlukla sağlamaktadır. Köy karpuzuvekll'Vl.11].Uyla
uklar ilkokulu

Tepebaşı İlkokulu'nda,

orta ve liseyi /ise

okullarda okumaktadırlar. Köydeki kral mezarlıkları önemli tarihi

adından da anlaşılacağı gibi dağa çıkılan yolun kenarında
alk göçmen değildir. Köylerinden çıkmamak için çok direnmişler
işlerdir. Şehitler için köyün girişine bir de anıt yapmışlar. Köylü
cılık ve memurlukla sağlamaktadır. Son heceyi uzatarak söyleyen
ürkçe konuşmaktadır, Çocuklar ilkokulu köylerinde okuyup orta
,·:t,;ı.&··•'""

:fxôşa'ya gitmektedir.
öy Beşparmak Dağı üzerine kurulmuştur. Dağ ve
ürklerirı yanında İngiliz ve Alman da
aktadır. Köyün adı köyde
"'f

tarım ve

zeytinyağım köy değirmeninde

.ı,,ı.l.\.a.ıııl.a.l\.t@ıı

orta ve liseyi de Gime'de okumaktadır.
aşı Köyü tepenin üzerinde olduğu için
Hisarköy'e göçmen olmuş ama 1974'te

n.wıııaı

~ıı..ııııı..ıı;;;

>de Türkiye'den gelen vatandaşlarımız
\

ır. Çocuklar ilkokulu kendi köylerinde
okumaktadır. Tepebaşı'nın laleleri ünlüdür.
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sonunda atalarımıza gereken değeri vermeliyiz. Çünkü
ihimiz, özümüzdür. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız.
ızın gerçek kimliğini onların yansıttığına inanıyorum. Bu fikrimi
çıkabileceğini sanmıyorum.

SÖZLÜK

ada yetişen bir tür dikenli çalı.

veya bir dublelik küçük kadeh.

kkanın 400'de birine eşit olan, 3.148 gramlık eski bir

anda ekinlerin sapını ve tanelerini ayırmaya
O~\l,lan hayvanlarla çekilen, kızak biçiminde

kaliktus ağacı.
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s1üman olmayan kimse. 2. Dinsiz kimse.

:Yaban adamı diye bilinen bir baykuş türü.

aylarında y~jlen, yeşil renkte ve kozakları olan, Illy)'YyŞ} p_()

yemi olarak kullanılan bitki.

piçimindeki çörek.

ık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik: Qlj@'
ı"lsıyla kütleleri tartan araç.

şırasıyla nişasta kaynatılarak ve tepsilere dökülüp kesildikten sonra
çeşit pestil.

,ı..aı.ıaıaı.111

içinde yetişen, kış aylarlboyunca büyüyen, yeşil yapraklı ve

ağırlık ölçüsü birimi. 400 dirhem bir okka ederdi.

ı:Namaz kılmak için üstüne cenaze konulan masa biçiminde yüksek

'.Verimli bereketli. 2. Kutlu, uğurlu, kutsal.

ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir

1. Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir vey
ol, tırkaz, sürme. 2. Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için
lan, taştan veya ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan .

.I-Iarman savurmakta .kullanılan:, çı:ıtaLbiçirn.inde, tahtadan tarım arı:ıçı.

: Hasırdan örülmüş saplı torba.
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Akdeniz'deki bahçeler.

9vz:

Akdeniz kıyısındaki havuz.
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Akdeniz Köyü
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Arapköy Ç::ı.ı:nii
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Arapköy Cami Kapısı
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