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ONSOZ
Tezimin konusu Tepebasi,

Akdeniz,

Dagyolu

ve Arapkoy'deki

gelenek,

gorenek, orf, adet, sozel ve gorsel degerilerdir, Gorsel ve sozel degerler sozu ile
anlatilmak istenen arastirma yapilan koylerdeki tum yasam tarzlan ve adetleri,
gelenekleri, yasadiklan yerler, edebi eserler ve tarihi binalardir.
Koylerle ilgili bilgileri, kisilerin agzmdan nasil almissam o sekilde aktarmaya
cahstim. Amacim halkm ne kadar samimi, saf oldugunu ve agiz ozelliklerini
gosterebilmektir.
Kibns kucuk bir yer oldugu icin adadaki yasam sekli birbirine benzemektedir.
Gtmeyden

gocmen

olan koylerde

Rumca'yi

bilenlerin

sayismin

daha fazla

oldugunu gozlemledim.
Tez cahsmama baslayip arasurmaya baslaymca bu koyler hakkmda pek 90k
sey ogrendim. Bazen hayret etsem bile, hayatm gercekleri olmalan merakmu daha
da artirdi.
Tiirkiye'de soylenen atasozlerinin bizde bazen birkac harfi, bazen de birkac
kelimesini degistirilip soylendigini ogrendim. Bu da Kibns Turku'nun
daha Anadolu'dan

geldigini gostermektedir.

bir kez

Gelen halkm cografi nedenlerin

etkisiyle kulturel degerlerinin degistigini gormekteyiz, Ornegin Kibns agzmda
'Uzum uzume baka baka garanr', istanbul agzmda ise 'Uzum uzume baka baka
karanr' atasozlerinde k<g degisikligi oldugu gorulmektedir.
Cahsmamizda

halk dili ve edebiyatiyla

ilgili pek 90k sey bulacagimza

inaruyorum. iki yila yakm bir sure tez darusmammla birlikte ciddi bir arastirma
yaptik. Arastirmalanmiz
Bazen canlan

sirasinda yashlar bizimle bir saatten fazla konusamadi.

sikildi, bazen yoruldular.

Onlann

konusmak

istememesi

beni

bezdirse de hocamm sayesinde yilmadim ve arastirmama dort elle sanldim.
Bu

konuyu

yapmamdaki

amac

koylerin

biz

insanlar

gibi

kimligini

hazirlamakti.
Tezimi okumaya baslaymca bu koyleri daha da 90k merak edip, gidip gormek
isteyeceginizden eminim. Iyi okumalar.
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otats

Bu cahsmaya baslarken bolgedeki halkm dilinin, hayatmm nasil oldugunu
bildigimi

saruyordum. Arastirdikca

bildiklerimin

yuzeysel oldugunu anladim,

Sorulanmm cevaplanm aldikca bir sey bilmedigimi gordum,
Cahsmamda elimden geldigi kadar halkm dilini, edebiyatim, yasam seklini,
gelenek ve goreneklerini ortaya cikarmaya ugrastim, Koyleri daha iyi tarnmak icin
cahsmamda onlarla ilgili fotograflara da yer verdim. Koylerdeki mimari yapilann,
tarihi eserlerin fotograflanm

cekerken zorluklarla karsilastim.

Arna cahsmam

yavas yavas ortaya cikmca hepsini de unuttugumu soyleyebilirim. Bu fotograflan
gorunce meragimz daha da artacaktir. Bundan eminim.
Arastirmarm yaparken biraz Rumca da ogrendim.
Kulturel degerlermizi belgelerle kahcilastmp

gelecek nesillere aktarmak icin

elimden geleni yaptigrma inanmaktayim.
Cahsmam boyunca emeklerini esirgemeyen Y akm Dogu Universitesi Ogretim
Uyesi Prof. Dr. Habib Derzinevesi'ne 90k tesekkur ederim.
Y ardimlanndan dolayi Sertug Serengil' e ve Ayse Alpturk' e tesekkur ederim.
Okumaya baslaymca halkm dilini aynen yansrtmaya cahstignm gcreceksiniz.
Y azilanlan

okurken kendinizi

o koylerde

yasayan

biri gibi hissedeceginizi

dusunuyorum. Bu koyleri ve tarihi yerlerini gormemisseniz mutlaka gorun,

Fahri ASV AROGLU
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AKDENiZ KOYU (A YRiNi)

Nufus: 521 (2006 Nufus saymn -Gime Secim Merkezi)

Gime'ye otuz kilometre uzakhkta olan Akdeniz Koyu'nun eski adi Ayrini'dir.
Akdeniz admi kiyisi oldugu denizin admdan almaktadir. Dogusunda Sadrazam
Koy, batismda Kalkanli, guneyinde Tepebasi ve kuzey smmnda ise deniz
bulunmaktadir. Deniz kenarmda ormanhk bir alanda olan Akdeniz Koyu 90k
guzeldir. Temiz havasi, kirrmzi topragi, yuzyilhk camlan ile insanm basim
dondurmektedir, Buradaki halk hie gocmen olmadi ve koyun tamami Tiirkler' den
olusmaktadir. 1963 'ten once koyde Rumlar da yasamaktaydi. Eskiden koy
halkmm cogu tanmla ugrasmaktaydi. Akdeniz Koyu dendiginde herkesin akilma
suyun altma koyarkenden catlayan kan kirrmzi karpuzlar gelmektedir. Fakat
simdilerde su azligi, ilreticinin masrafmm 90k olusu halki tanmdan vazgecme
noktasma getirmistir. Koydeki cocuklar ilkogretimlerini Tepebasi ilkokulu'nda,
ortaogretimlerini Guzelyurt'taki

Sehit Turgut Ortaokulu'nda ve Kurtulus

Lisesi'nde surdurmektedir.
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PEMBE HASAN SADRAZAM
Degum Yeri: Akdeniz (Ayrini) - Gime
Degum Y1h: 1926Derleme Tarihi: 05 - 12 - 2006

Pembe Hasan Sadrazam, seksen yasmda, orta boylu, basi bagli
sevimli

bir teyzedir.

Konusunca

dinlemekten hie usanmazsmiz.

agzmdan

bal damlayan

Pembe

Teyze'yi

Temizlige 90k onem verdigi icin surekli hasta

oluyor. Cunku her gun ev temizligi, cicek bakirm, bahce temizligi derken soguk
ahp hastalamyor, Her gun bir avuc hap icmesine ragmen yaptrgi isleri biraz olsun

azaltrmyor. iki erkek, bir kizi vardir. Oglulan i.iniversite okudugu icin 90k
mutludur. Esiyle birlikte yasayan Pembe Teyze esine 90k duskundur. Kendi
donemlerinde evliliklerin goruculuk usuluyle oldugunu ancak onlann anlasarak
evlendigini de bize soyluyor,
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1-) Adlar, Iakaplar:

1-1) Yeni dogan bebeklere hangi adlar veriliyor?
Ata adi gollardi, Yengi isim gomazlardi. Hasan, Ayse, Fatma gibi isimler gollardi,
(

1-2) Ad bebege verilirken ne gibi torenler, uygulamalar yapihyor?
Cocuk dogdukdan sonra Hoca Efendi gelir cocugun adi verilmeden once ii<; defa
gulagma ezan okurdu.

1-3) Yorede yasayan kisilere ne gibi lakablar veriliyor? Sebepleri?
Ahmet Battisori: Dedelerine zamanmda oyle dellerdi. Evlatlanna ve torunlarma
bu lakab miras olarag galdi.
Hasan Durulli: Durulli tepe demektir. Oturduglan ev tepede oldugu icin adamm
lakabi durulli oldu.
Ibrahim Boza: Adam gupguru bir deri bir kemig idi. Arna bir oturmada bir goyunu
yerdi. Onun icin ona Boza dellerdi.
Garabiber: Adam 90k esmer oldugu icin ona garabiber dellerdi.

1-4) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
Cok sevdigleri insanlarm adlanrn hayvanlara gollardi. Gomusumuz gizmm admi
inegine goduydu. lnege Cemile diye cagmrdi.

1-5) Koy, dag, ova gibi yerlere verilen adlar nelerdir? Sebepleri?
Koyumuz denizin yanmda oldugu icin yetmis dortten sonra koye gelen asgerler
tarafman Akdeniz ismi gondu.
Goccino Prommo: G1rm1z1 toprak ve tepelik bir bolge oldugu icin o bolgeye bu
ismi godular.
Gattiveri: Daghgdi da oyle dediler.
Fillica: 0 bolge 90k sulugdu. Onun icin bu ismi goydular.
Boyalar: Bu bolge bostan yeriydi ve gibgirrmzr garpuzlar olurdu. Onun 19m
boyalar dediler.
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Y allura: Bizde mavi gozlu insanlara Y allura delerdi.

1-6) lsyerlerine nasil adlar verilmektedir?
Ali Dayi'nm Gavesi: Gavenin sahibinin adi Ali oldugu icin ismini oyle godular.
Darro'nun Gavesi: Gave sahibinin soyadi Darro oldugu icin oyle isim godular.

2-) Dualar, Beddualar:

2-1) Halk iyi dileklerini belirtirken hangi sozleri kullamyor?
Allah'rm hayirh sanslar, hayirli talihler versin derdik.
Allah sizi en eyi yere nasip edsin.

2-2) Dualar, dilekler hangi olaylardan soma soylenir?
Biri dersa evlenemedig ben da derdim gene " Eyi sanslar Allah eyi talih versin
sana" derdim.

2-3) Beddua olarak hangi sozler kullaruhyor?
Allah gendine bir hastahg versin da gurtulmasm illahim.

2-4) Hangi olaylardan soma beddua ediliyor?
Bana fenalik edenlere, cammi yakanlara bedua ederdim.

3-) Yeminler:

3-1) Hangi olaylardan soma ne gibi yeminler edilmektedir?
Biri benim cammi sikarsa ve camm yanar yemin ederdim ki ona bir daha
gonusmayacam, "Vallahi billahi ben ona bir daha gonusmam".
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3-2) En kuvvetli ve zayif yeminler hangileridir?
Yemin yemindir, yeminin zayifi guvetlisi olmaz. Biz boyle gorduk, boyle biliriz.

3-3) Yemin edilen soz tutlmazsa ne yapihr?
Yemini edersan da dutman. Ya Uy gun oruc dutacan, ya basmdan para cevirip
atacan, ya da Uy fakiri yedirecen.

4-) Selamlar:

4-1) Selam sozleri nelerdir?
Selam aleykum. Hayirh gunler,

4-2) Bu selamlar ne zaman ve kimlere soylenir?
Bu selamlar sabahila aksam arasmda yolda garsilasdigmuz gisilere soylenir?

4-3) Kadmlar kendi aralannda ve erkeklerle nasil selamlasirlar?
Gadmlarla yolda bile garsilassak selamlasir, hatta durur iki lakirdi da ederik. Arna
erkeklerinan eger tamdik ya da ayleden biriysa elimizi galdirarag selam verirdig.
Gonusmamaya diggad ederig, ayip dutallardi,

4-4) Erkekler kendi aralarmda ve kadmlarla nasil selamlasirlar?
Erkekler gendi aralarmda Iakablanm soyleyereg da selamlasillardi. "Selam
Goccino" gibi. Gadmlarla ise ellerini galdirarag selamlasillardi.
-----,

4-5) Selamm mesleklere gore cesitleri nelerdir?
Genelde adamm yaptigi isin adi soylenereg selamlamrdi. Ya da adam isinde usta
ise usta diye selamlarurdi. Selam dulger, selam coban, selam usta gibi.
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5-) Cagrrmalar, Hitaplar:

5-1) Insanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyorlar?
Genelde isimleriyle cagnllardi, Am.a lakabiyla cagnlanlar da vardi. Cagiracagi
insan yigeniysa " Bak be yegen da sana bi sey soyleycem'' derdiler.

5-2) Hayvanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyor?
Ovada davar beklerken, davan toplamak istersek "piu" diye bagmrdik ve davar
anmda toplarurdi.
Davarm yanmda giden kopek vardi, Ona hade "Gara oglan don" derdik hemen
davan dondururdu.

5-3) Akrabalar arasmda hitap sozleri nasildir?
Nasilsm dunur, buyur dunur, nasilsm yigenim derdig. Gocarmza ve ayledeki yakm
erkeklere da 'efendi' derdig.

6-) Satter Sozleri:

6-1) Pazaryeri saticilan mallanm satabilmek icin hangi sozleri soylerler?
"Buyurun harnip yanm silin gel " dellerdi.

6-2) Dukkanlara hangi sozler asilmaktadir?
"Allah gozden, nazardan saklasm", "Allah ziyade etsin", "Bereket versin".

7-) Oksamahklar:

7-1) Insanlar cocuk severken hangi sozleri kullamrlar?
Camm benim, gulum benim, Allah'im bagislasm bana oglumu,
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7-2) insanlar hayvanlan severken hangi sozleri kullamrlar?
Aym cocuk gibi severdig. Hele yeni dcgdugunda siyah bir guzucuk olursa "Aman
arabcigun" ya da sari bir guzucug dcgarsa "San gizim be da ne guzelcikdir"
derdig.

8-) Ovme ve Y ermeler:

8-1) insanlar birbirini hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
Bir gizi bir erkege isteyceysalar

da sorusturullar.

" Uuu aman 90k eyidir da

eyilerin eyisidir, tamamdir giccagiz" derdim.
Bir gizi biri keseceysa
ayarsizdillar

bunlar"

da kotuleycegdi

dellerdi.

" Amman

Arna hep yalan

sakm bu gizi alma da

soylellerdi.

Cunku

o gizm

evlenmesini isdemezlerdi. ·

8-2) insanlar hayvanlan hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
Ben hayvamrm satacagimda 90k metederdim, eyi fiyata gitsin diye. "Benim bu
hayvancigazim 90k sutludur, Al bu hayvaru pisman olmaycan, ustunden da bana
dua edecen" derdim.
Biz gendimiz hayvan satm alacak olursag da fiyati dusurmek

icin hayvam

kotulerdig. "Aman bunun derisi ne, gerisi ne, bundan ne olacak, haymn bi seye
benzemez zaten duso fiyati biraz da anlasahm'tderdim.

9-) Nasihatler:

9-1) Nasihat amaciyla buyuklerce hangi sozler soylenmektedir?
Hayurduam seninla olsun dayima akilh ol gizim, oglanciklan gordugunde basmizi
-,

yere sokun da hakmizda biri fena bi sey demesin.
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9-2) Nasihat kimlere verilmektedir?
Herkese verilir. Cocuklarmiza

da, tamdiklarrmza

da yabancilara

da herkese

gordugumuzde nasihat ederig. Ben ogullanma "Annem Turk gizi alm da isdersa
fellah olsun" derdim. Allah'a sukttr dinlediler beni da birer dane Turk gizi aldilar.

9-3) Nasihati tutma veya tutmama durumlarmda neler yapilmaktadir?
Nasihat dutulursa "Aferin evladim, gordun demek dogrusu buyudu. Boyuklerini
daima dinlersan dogru yolu bulun" dellerdi. Eger verilen nasihatlar bosa gidersa
da o bildigi havayi calar. 0 zaman "Gitsin ne hali varsa gorsun" delllerdi.

9-4) Kimlerin nasihati etkili olmaktadir?
Y ashlann,

buyuklerin

sozleri dinlenirdi.

Onlarm yasadiklanndan

ders ahllar.

Onlarm anlatiklanndan ve soylediklerinden nasihat ahllardi,

10-) Atasozleri ve Deyimler:

10-1) Yorede kullamlan atasozleri nelerdir?
Sakla samam gelir zamam.
Ak akce gara giln icindir.
Esege binmeden ayaklanm sallama.
Dereyi gormeden pacalan cekme,

10-2) Kimlerden nasil ogrenilmektedir?
Nene, dedelerimizden ogrendig.
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11-) Bilmeceler:

11-1) Ne zaman, nerede, kimler tarafmdan sorulup cevaplandmhrdi?

Esgiden bizim eglencemiz bilmecelerdi. Geceleri nenelerimiz, yash golu gomsu
ve cocuklar vakrt gecirmek icin her gece birinin evinde toplamrdig, Burada
yashlar bilmece sorar orda olanlarda bulmaya cahsirdi, Kim cevabi bulursa onu
alkislardilar. Erkekler da gavede ya da koy meydanmda toplamrdi. Bu
toplanmalarda onlarda birbirlerine sorarlar cevaplallardi.

11-2) Hangi bilmeceler sorulmaktadir?
Yer altmda gelin gezer? Su.
Mavi atlas,
Arsm yetmez,
Iyne badmaz,
Terzi bicmez? Gokyuzu.

Fini fini fincan,
i9i dolu mercan? Nar.

Duvar ardi bilegi,
Tag tag eder yuregi? Firsiz,
11-3) Bilmeceyi dogru cevaplandiranlara mukafat, yanhs cevaplandiranlara ceza
veriliyor mu?
Gendi ararmzda vardi, Bilmeceyi dogru cevaplandiranlara evde az bulunan, her
zaman bulunmayan yemis, gollifa, helva gibi seyler verillerdi. Bilmeceleri
bilemeyenler ise ceza olarag bi.iyiiklerin isdediklerini hep onlar yapardi, Su
isdersalar su getirir, cay isdersalar cay yapar, gave yapar agirlardi, Bizim da
cezamiz buyudu. Bunlar yapmamak icin ozellikle gencler bilmeceleri bilmek icin
buyuk caba harcardi,
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11-4) Bilmece sorma eglence olarak mi kabul edilmektedir?
Eya zaten dogru durus eglencemiz yogudu, Bilmece bizim en eyi eglencemizdi.

12-) Maniler:

12-1)

Maniler

ne

zaman,

nerede,

kimler

tarafmdan,

hangi

amaclarla

soylenmektedir?
Mani bilen herkes soylerdi. Ben yahmz galdigimda da sevdalandigim zamanlar
soylerdim,

12-2) Ti.irkii seklinde mi soylenir, siir okur gibi mi okunuyor?
Siir gibi soylerdig,

12-3) Yorede soylenen maniler hangileridir?
Ayrini yolu tezerek
Mehmet'im gelir gezereg
Gel Mehmet' im sanlahm
Annen baban catlasm,

Basdim cigdim finrnna
Bagdim Y orgoz'un yoluna
Bagdim Mehmed'im gelirsa
Cifde gurban yoluna.

Demirleri uladim
Denizleri asdim
Senin elinden dudup
Y amma gosdurddum ..
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12-4) Maniler kimlerden, nasil ogreniliyor? Anmda mani soyleyenler var rm?
Esgiden

herkes

deyzelermizden

soylerdi

ama esas biz yashlardan

ogrenirdig.

Uyduranlar

vardi,

ogrenirdig.

lcimizden

Nenelermiz,

geldiginde

biz da

uydururdug.

13-) Bayramlar, Torenler, Kutlamalarla ilgili Sorular:

13-1) Dini bayramlar hangileridir?
Ramazan Bayrarm ve Gurban Bayrarm dini bayramlarmizdir.

13-2) Bu bayramlarm hangi sebeplerle yapildigma inamlmaktadir?
Dinimiz oyle buyurmaktadir onun icin yapang.

I

(

13-3) Dini bayramlar oncesi ne gibi hazirhklar yapilmaktadir?
Bayramdan once kokten ev temizligi yapihr, misafirlere agrrlanacak ekmeg
gadayifi, kafes, simid dadlisi gibi seyller hazirlardig, Yakm aylemize ise yemeg
yapar yedirirdig. Cocuklara verilecek yemisler onceden hazirlamrdi. Yakm
aylenin cocuklanna para veririg. Onlan onceden kimlere verecegmizi hesaplar
ona gore para aymrdig.
13-4) Bayram namaziyla ilgili gelenekler, inaruslar nelerdir?
Butun koylu bayram namazma giderdi. Sabah erkenden herkes gakar erkekler
abdesdini alarag dogru camiye gosardi. Camiden sonra mezarliga gidilir orada
yatan aylenin olulerine dua okunur. Mezarligdan cikarkan orada Him olulere bir
dua okunur sonra mezarhkdan cikihr. Bundan sonra da bayramlasmalar baslar.

,_

13-5) Bayramlasma nasil yapilmaktadir?

\

Bizden buyuk olanlarm ellerini oper gutlang, Bizden kucukler da bizim elimizi
opereg bayrarmrmzi kutlallar.

\
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13-6) Bayramlasmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
Elimizi

opmeye

gelen

cocuklara

bayaram

yemisi

veririg.

Misafirlermize

yapdigirmz dadhlardan veririg. Bayramda ekmeg gadayifi, simit dadhsi, borek,
corek, ceviz macunu, tursu macunu gibi seyler agirlang.

13- 7) Kurban nasil kesilir?
Camiden cikarkandan gurbaru keserdig. Y ere yatirarag ilc; defa duasim okurdug,

sonra keserdig. "Allahu ekber, Allahu ekber la ilahe illalahu ekber Allah'u ekber
ve lillahi ilham" bunu ilc; defa tekrarlayarag gurbam keserdig.
13-8) Kimler kurban kesebilir?
Bu is inane; isidir. lnsanm gurban kesebilmesi icin once inanmasi lazim. Sonra hali
vagdi yerinde olmasi lazim. Yani varhkh olan ve inanan herkes kesebilir.
13-9) Kurban eti nasil dagrtihr?
En az yedi eve verileceg sekilde gurban etini dagidmg. Biz gurbam parcaladigdan
sonra ben lengerin icine gurban etlerini goyarag ihtiyaci olan fakir fukaraya
dagidmm.

13-10) Mezarhk ziyareti nasil yapihr?
Benim efendi bayram namazmdan cikarkandan gelir beni ahr ve heman mezarliga
giderik.

13-11) Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasil bayramlasihr?
Esgiden haberlesme eek zordu. Ya on bes gun onceden megdup yazardig ya da
onceden orah birini gorursag selam yollar onun aracihgiyla bayramalanm
gudladigmuzi soylerdig,

13-12) Milli bayramlar hangileridir?
20 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayis, 15 Kasim,
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13-13) Milli bayramlarda halkm kutlamasi nasil olmaktadir?
Okullarda kutlamalar olur ve biiti.in koy halki da bu kutlamalara katihr, orada
kutlama yapar.

13-14) Kandil kac adettir? Adlan nelerdir?
iki adettir. Regaib ve Mirac Gandili, Mevlit Gandili.

13-15) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
Dua edeller.

13-16) Mubarek

(kutsal) aylar hangileridir?

Bu aylarda neler yapihr, neler

yapilmaz?
Recep, Ramazan, Saban: De; aylarda pazartesi ve persembe gtinleri oruc dutallar.

13-17) Ramazan ayryla ilgili gelenekler nelerdir?
Oruc dutulur. Iftar vagdi gelincaya gadar yemekler hazirlamr, V akid gelinca
sofraya oturulur. Dutdugumuz

orucun gabul edilmesi icin dua ederig. Orucu

acang. Bu ay fakir fukaraya yardim etmeye diggad ederig. Her Ramazan ben
koydeki fakir fukaraya her gece yemeg gotururum.

13-18) Ramazanda nelerin yapilmasi uygun bulunmaz?
Bu ayda kotii sayilacak hie; bir seyin yapilmasi uygun degildir. Bu ay eylik ve
yardim ayidir. Biz boyle bilirig.

13-19) Ramazana ozgtl yiyecek ve icecekler nelerdir?
Orucu genelde ya zeytinila ya furmayla acang sebabdir deller. Corba olarag
tarana, mercimeg corbalanru yapang. Y emeg olarag ise her turlu yemeg yapang.
Badadez finnda, molohiya, kolokas, dolma, bamya, fasulya gibi yemekler yapihr,
/'

lceceg olarag meyva suyu icerig,
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13-20) Askere giden gencler nasil ugurlanmaktadir?
Gille gule deyereg yollardig. Oglancigm anasi ve aylesi da hem asgere gidecegi
icin sevinir hem ondan aynlacaglan icin uzun uzun aglallardi.

13-21) Askerden donenleri nasil karsilarlardi?
"Hos geldin" deller. Aylesi ona cifte cifte yemeg yapardi.

13-22) Bir meslege girmeyle ilgili torenler nasil yapilmaktadir?
Butun ayle onceden anlasarag birer cesit yemeg yapallar. Bir yere toplanarag
yeller iceller muhabet ederlerdi. Bizde kutlama boyle olurdu.

14-) Dayamsma, Yardimlasma ve Egitim Kurumlanyla ilgili Sorular:

14-1) imece nasil ve nicin yapihr?
Esgiden para yogdu, Herkes emegiyla otekine yardim ederdi. Beraber beton
dokellerdi, ev orellerdi. Samam bile butun mahalle toplamr da iceri gordu.

14-2) imecede neler yenilmektedir?
Badadez, pakla, bogrulce, el magannasi, manti.
14-3) imecede eglence yapihyorsa nasil eglenilmektedir?
i~ bitinca gendi gendilerine calar oynallardi.

14-4) Zekat kimlere, nasil verilmektedir?
Zekat fakirlere, babasi olil olanlara verilirdi.
(

14-5) Adaklan kimlere nasil vermektedirler?

r

Adaklan fakir fukaraya, yetimlere, oksuzlere veririg. Adak olarag genelde biz koc
keserig ve bunun etini dagidmg. Bir da para adarsak para veririg.

I
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14-6) Cesme, kopru, cami, okul yapimi gibi hayir isleri kimler tarafmdan, hangi
amaclarla yapilmaktadir?
Ogullanm koyun okuluna il9 simf yaptirdilar. Okulda eksiglig vardi. Onlara da
cocuklar daha rahat ders yapsm diye yapdirdilar. Biz da koyun camisine avize
verdig.

14- 7) Komsuluk hakki nedir?

Olum doseginde bile gornsunun galbini girmayacan. Ne verirsan gomsuna helal
edecen.

14-8) Misafirlikle ilgili gelenekler nelerdir?
Eve gelen misafir daima agirlamr, Ona evimizde ne varsa agirlamaya cahsmg,
Onlara dadh gorug, macun agirlang. Uzagdan gelen bir misafirsa onu yemege da
buyur eder yediririg.

15-) Dogumla ilgili Sorular:

15-1) Cocuk sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara bas vurmaktadir?
Tulumbe cicegini gaynadirdi ve suyunu icinca gam acihrdi. Cocugu dusururdu.

15-2)

Cocugu olmasim istedigi halde cocuk sahibi olamayanlar ne gibi

uygulamalara bas vurmaktadir?
Bi sey bilmezlerdi, gahllardi cocuksuz. Gocagan ilaci gollardi, Ebeler mezdekili
yag gollardi gadma alddan bazisi olurdt;

15-3) Cocugun cinsiyetini tayin icin neler yapilmaktadir?
(
I

Yuzu cirkinlesirsa gizdir dellerdi cunku anasmm guzelligini ahr dellerdi.

(

15.:-zi_) Dogacak cocugun erkek olmasi nicin istenir?
Ayle soyu devam etsin diye isterdi.
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15-5) Dogumdan once ne gibi hazirhklar yapihr?
Esgi entariyi parcalar bez yapardig. Mersini doverdig pudra yapardig. Cocugun
vucuduna, bicilen yerlerine goyardig,

15-6) Dogumu kimler yaptirmaktadir?
Ebeler dogurdurdu.

15- 7) Degum sirasmda hangi arac ve gerecler kullamlmaktadir?
Bir gap icine yag, steak su, esgi carsaf, masappa, pataniya.

15-8) Gobek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Ebe dua okudugdan soma cocugun gobegini keserdi.

15-9) Dogumdan soma cocugun yikanmasiyla ilgili gelenekler nelerdir?
ilk gun cocuga kokmasm diye yag hem duz gollardi. Ucuncu gun da yikallardi,
'\

15-10) Cocuk ilk defa kimin gucagina verilir?
Dogarkandan cocugu anne gucagma verillerdi.

15-11) Cocuklan

yasamayan

aileler

cocuklanrun

yasamasi

icin

hangi

uygulamalara basvurur?
Dua okudulardt ama gene da Allah'm isiydi, Yasaycaysa yasardi,

15-12) Lohusanm sutunun bol olmasi icin ne yapilir?
-""'

I

Suvan, bulgur pilavi yedirirdig.

15-13) Dogan cocuklar icin kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
Bazi zenginler gurban keserdi. Mevlidi da isteyenler cocugun dogdugu gece
okudurdu.

15-14) Cocuga ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
Ucuncu gun gollardi, Aylemiz ya da cocugun anne babasi gordu.
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I

(

15-15) Cocuk gormeye ne zaman, kimler gelir?
Lohusa on besinci giin gakacagmda butun ayle gelirdi ve ebe anneyi yikaymca
mevlidler baslardi.

15-16) Lohusayla ilgili gelenekler nelerdir?
On besinci gun ebe lohusaya gezdirirdi ve her odaya rengli boyayla uc; nogda
gollardi, Sonra lohusa carpilmamak icin tuvalete bir civi atardi.

15-17) Cocuk gormeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Adetli gadmlar lohusa ve cocuk gormeye gidmez.

15-18) Cocuk ve anne ilk defa ne zaman sokaga cikabilir?
Kirglanmca disan cikallardi.

15-19) ilk sokaga cikista kimin evine giderdi?
Aylesine giderdi.

15-20) Al basmasma karsi lohusa ve cocuk icin ne gibi tedbirler ahmr?
Cocuk sanhg hastasi olmasm diye besiginin basma sari girmizi yemeni asallardi.

15-21) Kirklama ne zaman, nasil yapihr?
Kirkmci gun ebe kirk <lane cakil dasma, kirk yasin okurdu. Okudukdan sonra
daslan

-;__

suya atardi, Bu suyla gadim ve cocugu yikardi. Artik nere isdersa

gidebilirdi.

15-22) Bir yila kadar cocugun beslenmesi nasil yapihr?
Sutumuzden

basga bi sey vermezdig.

Alti aydan sonra anneler ne yeycegsa

cignerdi ve cocuguna verirdi.
/

--
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16-) Stmnetle ilgili Sorular:

16-1) Genellikle

erkek

cocuklar

kac yasmda

ve hangi

mevsimde

stinnet

edilmektedir?
Cocuklan bes ila yedi yas arasmda sunnet ederdig. Genelde yaz mevsiminde
olurdu.

16-2) Stmnet hazirhklan nelerdir?
Sunnetlik kiyafet ahrdig cocuga. Y emek yapardik misafirlere agirlamak 19m.
Cocugun yatacagi yataga yeni carsaf ahr yataga gordug.

16-3) Cocugun yatagi nasil hazirlamr?
Demirden yatak vardi, Y atagm ustune mavi ortu goyardig. Y atagm arkasma da bir
hali asardig. Halmm uzerine da masallah yazardig, Toren olacagi saat da cocugu
yatinrdig ve gelen davetliler onu tebrig ederdi.
\

/

16-4) Sunnet cocugunun kiyafeti nasildir?
Cocuga sunedden sonra altdan beyaz don, atlet geydirilir. Uzerinden da cocuk
rahat olsun diye beyaz uzun bir giyisi geyerdi. Basmda da fese benzer bir sunnet
sapkasi vardi uzerinde da masallah yazar.

16-S)Siinnet sirasmda halk ne yapar?
Orada bulunan bir gadmm eline bir oglavi verilirdi. Gadm oglaviyi devamh ici
avcunun icinde cevirirdi. Bunu yapmca cocuk aci duymaz dellerdi. Sunnetcinin
cocugdan kestigi eti bu oglavih gadma veriller o da gomerdi.

16-6) Sunnete kimler cagnhr? Cagn nasil yapihr?
Butun ayleyi, golu gomsuyu, koyluyu davet ederdig. Kapi kapi gezer davet
edecegimiz gisilerin ellerine gill suyu doker oyle davet ederdig.

/

r

16- 7) Stmnete gelenler ne gibi armaganlar getirir?
Herkes butcesine gore para verirdi. Kimisi bir lira, kimisi iki, kimisi ii<;.
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16-8) Sunneti kimler yapmaktadir?
Seherden stmnetci gelirdi da o yapardi.

16-9) Sunnet yapihrken hangi arac ve gerecler kullamlmaktadir?
U sdura, cilet, sunnet tozu, pamuk.

16-10) Sunnet toreni, dilgilnil nasil yapilmaktadir?
Davul zurnayla cocugu atm ustunde koyu gezdirillerdi. Sonra sunnetci keserdi.
Ayleler da oynardi,

16-11) Stmnet sonrasi gelenekleri nelerdir?
Sunnet dilgilnil yapildigdan sonra yakm ayle toplamr. Sunnet olan cocugun evinde
yeller, iceller.

16-12) Sunnete mevlit okutuluyor mu?
Mevlid okullardi,
-:

17-) Evlenmeyle ilgili Sorular:

17-1) Evlenilecek kiz ve erkekte aranan ozellikler nelerdir?
Gizlara ad guzellige bakallardi, Bir yatak bir dosek hepsini galdmr bir esek,

-J

verillerdi gizi damada. Damadm ise bir evi olsun bakallardi, Evi oldu mu onun
icin 90k buyuk avntaj olurdu.

/

17-2) Evlenmemis kiz ve erkeklere ne ad verilir?
Gizlara evde galrms derig. Erkeklere ise yasi gecmis derig.

_./

I

\
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17-3) Evlenmemis kiz ve erkeklerin kismetlerini acmak icin ne gibi uygulamalara
basvurulmaktadir?
Hocaya

gidellerdi.

Buyu

yabdmllardi,

Buyude

gisiyi

Y edidalga

denizine

yollalardi, Bir sise su alirdi ve yikamrdi o suyla. Boylcce kismeti acihrdi.

17-4) Gencler evlenme istegini nasil belli ederler?
Kapamrdi odaya marazh marazh gahrdi, Ayle da annardi asik oldugunu,

17-5) Evlenme cagmm baslangici kiz ve erkeklerde hangi yastir?
Gizlar on iki, erkekler yirmi.

1 7-6) K1z arama nasil yapilmaktadir?
Gollardi bir gisiyi araci, sorardi gizin aylesine gabul edersa araciyla oglan tarafi
Allah'm emrine gizi isdemeye gideller.

17- 7) Kizin begenilmesi halinde kiz isteme nasil olmaktadir?
G1z idemeye araci, anne, baba, hala, deyze, oglan giderdi. Arna gizi onlara
gosdermezdiler.

G1z tarafi ne zamaruysa misafirlere ondan agirlallardi, Benim

dtintirculugumde guru incir verdiydik. Gaynatam "Allah'in emrine peygamberin
gavli uzerine giziruz Pembe'yi

ogluma isderim" dedi. Bizimkiler da "Verdim

gitdi" dediler.

17-8) Soz kesimi nasil yapilmaktadir?
Dunurculuge gittiklerinde giz aylesi olumlu cevap verirsaydi, iki taraf anlasirdi ve
yuzukleri alillardi. Gizila oglana dakallardi ama gene birbirlerini gormezdiler.
Herkesin annesi gendi evladma dakardi, Dunurculuk sirasmda giz kapi deliginden
bakardi oglana da gorurdu, yakisikh mi degil mi. Zavalh oglan gizi gerdek gecesi
gorurdu, Bir defasmda topal gizi oglana verdiler da oglan gerdek gecesi gorurdu
ama yapacak bi sey yogudu gecindi gitti.
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17-9) K1z kacirma olayi hangi hallerde meydana gelmektedir? Bu olaylar nasil
cozumlenmektedir?
G1z tabi evde kapahdir. Arna ikisinin da gonlu oldugu icin oglan giza "Seni
gaciracam, hazir ol" derdi. iki gun sonra atla ya da esegla gacmrdi gizi. Belli bir
sure sonra aylelerin da ofgesi gecinca aylelerinin ellerini operler bansillardi.
Hemen dugi.in demek isleri baslardi,

17-10) Nisan hazirhklan nasil yapilmaktadir?
Simdiki gibi bizim zamammizda nisan yogdu.

17-11) Kurban bayrammda oglan tarafi nisanh kiz evine kurban gonderir mi?
Gurban kesellersa gonderillerdi. Hediye olarak oglan giza bayramda bir elbiselik
ahrdi, Arna gene da gizi goremezdi,

17-12) Bashk agirhk veriliyor mu? Miktan nedir?
Gizm aylesi gizi verirken ne gadar para isdedigini oglan tarafma soylerdi.
/

17-13) K1z kacirma olaylarmda bashk veriliyor mu?
Hayir giz gendi gasdigi icin haklan yokdur isdemege.

17-14) Bashk nasil verilmektedir?
Dugun hazirhgmda oglanm babasi dunurune goti.iri.ir verirdi.

1 7-15) Bashk dismda kiz tarafma ne gibi armaganlar verilmektedir?
Altm varsa altm verirdi. lnegi varsa inek verirdi. Yani herkes elinden gelenin en
eyisini vermeye cahsirdi,

17-16) Geline ailesi tarafmdan ne gibi cehiz verilir?
Bir penevet, tahta cakih yatak, gab gacak, iki dane toprak tencere, iki cingo
tencere, bardak.
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\

17-17) Ceyiz defteri, cuzdam tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasil?
Vardi. Gizin babasi giza ne verirsa deftere teker teker yazardi, Bes donum tarla,
bir harmp, bes zeytin gibi.

17-18) Ceyiz asma, gosterme gelenegi var mi? Varsa nasil yapihyor?
Asmalar cesit cesitdi, Kimisi ucgen biciminde asardi. Kimisi da bir ucundan
duddururdu da asardi.
17-19) Diigiine davet nasil yapilir?
Gulumdanhk ellerinde iic; gisi evleri gezerdi. Ev sahibinin eline gill suyunu
dokellerdi ve "Filan gun filan saat dugunumuz var buyurun" dellerdi.

17-20) Diigiine davet edilenler hediye olarak ne getirirlerdi?
Atlet, kilot, corap, yuz pesgiri gibi seyler getirillerdi.

17-21) Diigiin icin yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazirhklar yapilmaktadir?
Bir hayvan bazlallardi, Badadezinan eti fmna gollar, bisirillerdi, Fasulya, pilav,
herse yapallardi, Davetlilere bunlan yemeg olarak verillerdi. Gelin gelinlik ahrdi,
Damat varhkhysa yeni bir takim ahrdi. Yakm ayle ise maddi durumlan eyiysa
yeni elbise pantolon alillardi, Degilsa en yeni giyafetlerini giyelerdi.

17-22) Geline kma yakihyor mu?
Evet.

\

17-23) Kma gecesi yapihyorsa ne gibi gelenekleri vardir?
Gizlar gelinin etrafmda sarki soyleyereg donellerdi. Ellerinde gucuk gucuk
girrmzi gurdellah beyaz mumlar vardi. Yedi defa dondukden sonra yash biri cikip
gelinin eline ve ayagma kma yakallardi. Sonra isdeyen selenin icindeki kmaya
para goyardim,
t'

17-24) Kma gecesi eglenceleri nelerdir?
Erkekler gadmlar ayn ayn oynardi, Deblek calalar, sarki soylellerdi.
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17-25) Guveye de kma yakihyor mu?
Evet erkekler da gavede guveyin serce barmacigina kma yakallardi,

17-26) Gelin hamarm nasil yapihr?
Gadmlar

gelin

aylesinin

evine

toplamllardi.

Orada

gelinin

basim

girrmzi

cemberila crtellerdi. Gelinin etrafmda donereg testi oynadirdig. Oyunun sonunda
da tesdiyi girardig, Bunlan yapdigdan

sonra gelini oradaki hamama gotilrilr

yikardig.

17-27) Damat tirasiyla ilgili gelenekler nelerdir?
Guveyiyi tiras ederken etrafma toplarullar sarki soylellerdi. Damad da onlara para
verirdi.

17-28) Kimler sagdic olur? Sagdicm gorevleri nelerdir?
Enisdeleri sagdic gollardi, Masrafi sagdic oderdi. Dugunt; hazirlardi,

17-29) Gelin, damat, sagdic, kaymvalide, kaympeder giyimleri dugunde nasildir?
Gelin beyaz gelinlik, damat siyah pantolon, beyaz gomlek geyerdi. Sagdic ya
kahverengi ya siyah takim geyerdi. Goluna da girnuzi gurdella gordu. Kaym
valide gaympeder ne bulullarsa onu geyellerdi.

17-30) Gelin alma nasil yapihr?
\

Basga koye ya da uzaga gelin gidecegsa ata bindirillerdi. Gelin onde arkada bir da
gadm agraba davul zurna calarag obur koye goturuller. Eger gelin gendi yasadigi
koye evlenecegsa camiden darnadi ahllar, Yedi dane mumla ilahilerla, damadla
yengesi gideler, gizm evine ve gizi ordan ahllardi,

1 7-31) Gelin guveyinin evine girerken neler yapihr?
);

y

Gelin eve gireceginde gaynana kapida durur. Gelin gelir ve girecegi kapmm ic
tarafma bal surer hem gaynanarun donuna bir defa surer ki balli borekli olsunlar
diye. Damadi da evden iceri gorken koyun erkekleri onu yumruklayarak

iceri

gollar.
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17-32) Dugunde ne gibi eglenceler yapilmaktadir?
Gelin ve damat tebrig edilereg takilar takihr. Dugun sirasmda oyunlar oynamr.
Erkekler genelde sirto, halay gibi oyunlar oynallar. Gadmlar ise tesdi oyanadillar.
Gelinin etrafmda donereg tesdiyi elden ele dolasdirarag oynallar ve gelinin ya da
damadm aylesinden olan bir giz tesdiyi girar. Tesdinin icine yemis ve bozug para
gollar. Tesdi gmlmca oradaki cocuklar onlar toplar.

17-33) Dugunde neler yenilir icilir?
Eger dugun sahibi varlighysa da diigiinii yemegli yapallar. 0 zaman goyun, koc
gibi hayvanlar bazlarur. Badadezinan et fmnlarda bisirilir. Gazanlarman pilav,
salata yapihr. Tesdilerinan

icecek ahmr, Bizim zamarumizda

sarap verillerdi.

Dugun gecesi masalar gurulur, yeyecek icecekler hazirlamr gelen misafir oturarag
yer icer ve eglenir.

17-34) Dugunde geline neler armagan edilmektedir?
Damat tarafi ve gelin tarafi altm bilezik, yuzuk, kolye gibi seyler dakallar. Diger
gelen misafirler ise gucune gore para dakallar.

17-35) Resmi nikah, imam nikahi nasil yapilmaktadir?
0 zaman resmi nikah yogdu. Hoca nikahi vardi. Damad iki sahid yanma ahrdi ve
gidip hocayi da ahllardi, gizm evine gidellerdi. Evlenecek giz gendi odasmm
kapismm arkasmda dururdu. Hoca giza "Vekilin olayim, nikahmi giyayim mi"
derdi. G1z eved dersa oglana da sorar nikahi giyardi.

17-36) Gerdege nasil girilir? Gerdek oncesi ve sonrasi gelenekler nelerdir?
Gelin mumlarla odaya gadar goturulup iceri gonurdu. Gizm yengesi kapiyi calar
geline damat geldi derdi. Gelin kapiyi acar ve damadi iceri ahrdi, Damad gizin
onunde iki rekat namaz gilar ondan sonra gerdege girellerdi. Gelinin gizoglan giz
oldugunu ispat edmeg icin ertesi gun sabah sabah gaynanaya carsaf verilirdi.
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17-37) Dugunun ertesi gilnil ne yapihr?
Yeni geline koylu hediye ahrdi, Gadmlar misafirlige gelerek hediyelerini verirdi.
Hediye olarag corap, yemeni, tabak, canak gibi seyler ahllardi. G1z da gelen
misafirlere gulumdanhkla ellerine gill suyu dokerdi,

17-38) Akraba aileler arasmdaki iliski nasildir?
Esgiden 90k vasita olmadigi icin uzagda galanlarman 90k gorusulmezdi ama ayni
koyde olanlarman devamh gorusulur muhabbet ederdig. Dunurlerinan ise esgiden
haftada bir gorusulurdu.

/

17-39) Gelinin kocasi olursa ne yapihr?
Hi9 gizm evlenmesine

izin vermezlerdi.

Cocuklannm

basmda hamm hamm

otururdu gahrdi.

17-40) Gelin olurse ne yapihr?
Belli bir sure gecinca adam isdersa evlenirdi.

18-) Olumle ilgili Sorular:

18-1) Olumu dusunduren on belirtiler nelerdir?
Eli ayagi dudmazsa, yattigi yerden gakamazsa, gendini bilir ama girmldayamaz, 0
zaman anlar ki oleceg, Bazilan rilyasmda elbiselerini topladigim gorur. Eger
hasdaysa da bu ruyayi gorur olecegine yorumlar.

18-2) Olecek kisi hasta ise olum belirtileri nelerdir?
Hasta insanm ayaklan, yilzil sisersa oleceg demegdir.

18-3) Bir hastanm olecegine kanaat getirilirse ne yapihr?
Cocuklanni

cagmlardi,

yanma helahk alillardi. Y ani "Bana hakkim helal et"

dellerdi.
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18-4) Olum olaymm hemen arkasmdan yapilan isler nelerdir?
Usdunu carsafla kapadillar. Cenesini hem da iki ayagmm bas barmagmi baglallar.
Garrunm ortasma siyah saph bir break gollar. Dua okuma bilenler basucunda dua
okur.

18-5) Olunun gozlerinin acik olmasi hakkmdaki inanmalar nelerdir?
Gecikirsa evlatlarmdan

biri gelsin onu gormeden once olmezdi. Ya da birini

ozlersa da "Gelsin goreyim onu derdi" da o insan gelmeden olursa gozii acik
gahrdi. "Evladmi son bir defa goremedi ya da filan gisiyi isdediydi da goremedi,
ondan gozu acik gitti" deller.

18-6) Olunun basi neden kibleye cevrilir?
Dinimizde oyle inanmg. Esgiden da simdi da oyledir.

18- 7) Sabahleyin olen kimse ne zaman gomulur?
Ogle namazmdan soma hemen gornulur,

18-8) Ogleyin olen kimse ne zaman gomulur?
lkindi gomulur.

18-9) Aksam vakti olen kimse ne zaman gomulur?
Ertesi gun ogle gomulur.

18-10) Olu bir gun bekletilecek olursa nasil bekletilir?
Yere baddaniya serellerdi. Usdune oliiyii gollar, beyaz carsafila da uzerini orttip
ortsma da bicagi gollardi. Sabaha gadar ayle yanmda beklerdi.

18-11) Olli gomulmeye

nasil hazirlamr?

Yikama,

kefenleme

isleriyle

ilgili

gelenekler nelerdir?
Hoca

gelir

oluye

dualar

okurdu.

Soma

oluyu

yikar,

kefenler

ve tabuta

yerlestirereg camiye goturuller. Camide cenaze namazi gihrur. Bir cakil dasina
okullar, onu gazanm icindeki suya gollardi, Olii gomuleceginde da o dasi yanma
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gollardi, Olu yikamak icin icerisinde su gizdinlan gazaru islem bitdigden soma
ters ceviriler, uzerine da bir das gollar.

18-12) Olunun yikama suyundan artam ne yapihr?
Hemen bulundugu yere suyu dokeller.

18-13) Tabut nasil yapihr? Uzerine ne ortulur?
Diilger tahdadan yapardi.

-0zerine

da yesil carsaf ortellerdi.

18-14) Cenaze namazi nasil kihmr?
Cenaze namazmi erkekler gilar. Gadmlar namaza girmez disanda bekler. Namaz
bitinca mezarliga dogru gideller.

18-15) Olu mezarhga nasil tasmir?
Oluyu tabutun icine godukdan soma adamlarm omzunda dasmarag mezarliga
gadar gider.

18-16) Olu mezara nasil gomulur?
Gazilan cukura olunun basi gibleye gelecek sekilde yerlestirilir, Boydan boya
olunun uzerine uzun mertek goyallar, bu merteklerin

arasma da mersin dah

sikisdmllar. Ondan soma orda bulunan erkekler cukura toprak atmaya baslar ve
cukur kapatilir. Gomme islemi bitinca mezarm uzerine okunmus su dokeller.

18-17) Gomulme islemi sirasmda ne gibi dini islemler yapihr?

oiu

tabutla

Mezarligdaki

birligde

mezarligdaki

dasm uzerine

halka da sorar "Merhum

gonur,

orada hoca

okur.

sagligmda nasil biriydi? Hep beraber

eyiydi" cevabi verilir. Bunlar artik gomulmeden onceki son islemlerdir,

18-18)

om yemegi

veriliyorsa neler verilir?

Atlet mezardan gelene gadar gelinler evde badadez, et, fasulya bisiriller herkese
dagidillardi.

"
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18-19) Bassaghgi ziyaretleri nasil yapihr?
Herkes olunun evine gider orada olan olunun aylesine "Basimz

sag olsun"

dellerdi.

18-20) Agitcilann gorevleri nelerdir?
Acikli ve duygulu sozler soyleyerek herkesi aglatrnak,

18-21) Yas tutma gelenegi var mi? Varsa nasil uygulanmaktadir?
Aylesi yas dutardi, Bas sagligma gelen gisileri hep aglayarag garsilallardi. Gelen
gisiler ayleye "Basimz sag olsun" deller. Onlar da "Dostlar sag olsun" der.

18-22) Yas ne zaman kalkmaktadir? Yasm kalktigi nasil belli edilmektedir?
Kirk gunden sonra yas galkar. Aglamalar azahr, gornusulara gidilmeye baslamr,
artig normal hayat olaylarmdan gonusulmaya baslamr, 0 zaman anlang ki yas
azalrmstir,

18-23) ilk bayramda yash ailenin durumu nasil olur?
Onlar bu bayrarm

gutlamazlar

cunku acilan

daha tazedir.

Gelen misafiri

garsilallar ama aglayarak,

18-24) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
Gomuldukden sonra uc gun usd usde gideler, okunmus su dokeller mezara. Gunun
ilk saatlarmda gtmes dogmadan mezara gidilir ve okunmus su dokulur.

18-25) Baska hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
Arife gunu ayleler gider mezara dua okur, cicek gollar. Bayram sabahi da camiden
cikmca mezara ziyarete gideller dua okullar. Bir da gisinin olum yil donumunde
onu mezarmda ziyaret edeller.

18-26) Mevlit okutma gelenegi var midir? V arsa nasil uygulanmaktadir?
ilk il9 gece mevlit okudullar. Mevlide lokumla surup verillerdi.
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18-27) Oluntm giydigi kiyafetler ne yapihr?
Eyi durumda olanlan fakir fukaraya verillerdi. Cok esgimis, yipranrms olanlan da
toplallar bir torbaya gollardi ve gomellerdi,

18-28) Vasiyetle ilgili gelenekler nelerdir?
En buyuk evladi mirasgecileri toplardi, Vasiyet neysa onu yapallardi. Para, mal ne
varsa pay edellerdi.

18-29) Yorede oluler mutlaka mezarliga mi gomulmektedir?
Dayima mezarhga gomellerdi.

18-30) Mezarhkta aym aylenin fertleri yanyana mi gomulmektedir?
Yan yana gomulmezler, bes neresi varsa oraciga gomeller.

18-31) Mezarm iki ucuna neler dikilmektedir?
Bir das bas ucuna, bir das da ayak ucuna gollardi.
/

18-32) Mezar taslanna neler yazilmaktadir?
Basindan taraf olan dasm usdune da adi, baba adi, degum tarihi ve olum tarihi
yazallar ki mezan belli olsun.

18-33) Mezarm herhangi bir yerine agac veye cicek dikilir mi? Dikilirse sebebi?
\

Agacda ekeller cicek da. Ekilen agac ve cicekler orayi guzel gosderir. Olunun

)

ordaki guzellikleri gordugune ve huzur bulduguna inamhr.

18-34) Mezarhklarla ilgili inanmalar nelerdir?
Mezarligm onunden gecerken mutlaka Fatiha Suresi okullar. Bunu hem olulerin
ruhu icin okullar hem da bir saygi olarag goruller.

18-35) Cocukluk cagmda olenler hakkmdaki inanmalar nelerdir?
Ayle cocugu aglarkan onlara teselli verenler onun melek oldugunu ve anne babayi
obur dunyada garsilayacagim soyleller,
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18-36) Olulerin adlan gectiginde neler soylenmektedir?
Allah rahmet eylesim, cam nurda yatsm denir.

19-) Halk Hekimligiyle ilgili Sorular:

19-1) Halk arasmda hastahklan tedavi eden kisilere hangi adlar verilmektedir?
Bizim buralarda

gmk 91k1g islerine o zamanlarda

bakan Yorgo isimli bir

Urum'du.

19-2) Kmk ve cikiklann tedavisi nasil yapilmaktadir?
Caya benzeyen hava civas denen bir ilac vardi, Yaga gollardi, gizanrdi. Si.irellerdi
gmlan yere. Ayak gmgsa iki tahtayla hem bezla ilac sureler ve sarallardi,
Eyilesirdi.

19-3) Yara ve berelerin tedavisi nasil yapilmaktadir?
Yaralara 9am sakizmi yagla isidillardi ve gollardi, Urubayla da sarallardi.

19-4) Halkm ev icinde kendi kendine tedavisi nasil olmaktadir?
Gann agnsma, soguk almaya nane cayi ederdig.
\

I

19-5) Ruh hastahklan nasil tedavi edilmektedir?
Okullar, ufurullerdi. Genelde hocaya gideller, hoca onlara dualar okurdu.

19-6) Doktora ne zaman gidilmektedir? Hem doktorun verdigi ilaclan, hem de
halk ilaclanm kullaniyor mu?
Gencleri goturullerdi.

Y ashlan pek dogdora gottirmezlerdi.

Ya gendi gendine

eylesirdi ya da olurdu. Eger dogdora giddiysa hasda olan onun verdigi ilaclan
icerdi, Eger gidmediysa hasdahgma gore halkm tavsiye eddigi ilaclan icerdi,
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19-7) Hastalarm beslenmesi nasil yapihyor?
Esgiden hasda olan herkese corba yedirillerdi. Mercimek, bulgur, tarana corbasi
yapallardi.

19-8) Disi kimler cekmektedir?
Kerpedenila evdeki buyuk cekerdi. Bu ya baba olurdu ya da abi. Bazen da kapiya
baglallar oyle sokellerdi.

'

19-9) Sokulmus dis ne yapihyor? Neden?
Biz sogdugumuz disi evin damma atardig. Boyuklerimiz bize dama atm da yerine
basga dis cigsm dellerdi.

20) Halk Veterinerligiyle ilgili Sorular:

20-1) Halk arasmda hayvan hastahklanm

tedavi eden kisilere hangi adlar

verilmektedir?
Cobanlar birbirlerine yardim edereg eyilestirmeye cahsiyollardi. Agzindan kopuk
gelen ya da garm sisen hayvana harmp pegmezi icirillerdi, Bu pegmezi hayvana
gunde iki defa uc gun icirillerdi. Eyi olurdu.

20-2) Dini yollardan hayvan hastahklan nasil tedavi edilmektedir?
Okuma bilen adam okurdu hayvana Fatiha'yi eyi olsun diye. Herkes de inane
vardi, Inamllardi okuyarag eyi olacagma.

20-3) Hayvanlardaki kmk ve cikiklar nasil tedavi edilmektedir?
Gavcan ortadan ikiye bolerdig, Gmgm iki tarafma yerlesdirir sarardig, Bir ayda
gecerdi.

\
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20-4) Hayvanlardaki yaralar nasil tedavi edilmektedir?
Trakdor yagi surerdig, Benim goyunumun memesi kopduyudu. Kirk giln surdum
ona eyilesdi, Arna tabi meme olmadi orasi kapandi duzeldi,

20-5) Hayvan dogumlan nasil yaptinlmaktadir?
Cobanlar dogurdurdu, Sicak suyla ellerini yikallardi. Soma doguracak goyuna
yardim edmeg icin yavruyu
doguracaysa

vavas yavas cekellerdi

cikanllardi.

da zorlarurdi. Koydeki erkekleri cagmllardi,

Eger ineg

Bir on on bes gisi

toplamr ipla cekellerdi cikanllardi,

20-6) Hangi hasdahklarda hayvanm tedavisinden limit kesilerek oldurulmektedir?
Hasda olan hayvam suruden aymllardi,

Gollardi bir yere. Y anma da su hem

harmp ezmesi gollardi, Bazen hayvan eyi olur gakardi, Bazan da olurdu. At, eseg,
katir gibi hayvanlarm da ayagi gmldigmda eyi olmazdi diye onu tufegla vurullar
oldurullerdi.

20- 7) Hayvan hastahklan hakkmdaki inamslar nelerdir?
Kokar ot yeyinca hayvan hasda olur dellerdi. Bir da hayvan taze eksiliyi yeyinca
hasda olur gaz eder deller.

20-8) Hasta hayvanlarm beslenmesi nasil yapilmaktadir?
Hasda olan hayvana harmp bedmezi yedirillerdi.

\
)

20-9) Hayvan hastahklanm tadavi edenler; nallama, kirkrna islerini de yapiyorlar
m1?
Galliga nal dakardi, Onun isi oyudu. Kirkma islemi icin hususi kirgan getirillerdi
da kirgardi,

I
I

\
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21-) Halk Meteorolojisiyle ilgili Sorular:

21-1) Tabiat olaylannm sebepleri nasil aciklanmaktadir?
Allah'm isi oldugunu soyleller ve oyle inarullar.

21-2) Yorede en iyi kimler hava tahmini yapmaktadir?

Y ash cifciler vardir en eyi onlar yagmur yagiyip yagmayacagim havaya gore
bililler ve tahmin edeller.

21-3) Hangi amaclarla hava tahmini yapilmaktadir?
Cifciler devamh ekip bicdikleri icin senenin bereketli mi, gurak rm olacagina 90k
onem veriller ve ona gore ekim yapallar. Tahmin edellersa ki sene gurag gelecek o
sene da 90k tarla nadasa birakillar.

21-4) Bir yilhk hava tahminleri nasil yapilmaktadir?

Eylul aymda Trodos Dagi'na bakar oyle garar verirdig. Dagm ustundeki bulutlara
gore tahmin yapihrdi. Eger dagm usdundeki bulutlar cogusa ve daga yakmdir o
sene eyi yagmur yagayacag demegdir.

21-5) insanlarm davramslanna ve organlanndaki agnlara gore nasil hava tahmini

I

yapilmaktadir?

J

Ayaklan baslaymca sizilasm "Uuu ayaklanrn sizilar da galiba yagmur geliyor be
insanlar" dellerdi.

21-6) Depremlerle ilgili tahminler nasil yapilmaktadir?
insanlarm

ahsig oldugundan

daha fazla sicag edinca galiba deprem olacag

dellerdi.

21- 7) Gunes ve ay tutulmasma karsi neler yapilmaktadir?
Teneke zil calardig. Dua okurdug. Bakardig ki goyu verdi o zaman vaz gecerdig,
Derdig ki dualanmiz gabul oldu.
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21-8) Y agmur yagdirma ile ilgili inamslar nelerdir?
Yagmur yagmaymca hoca talebelerla beraber koylu da esgi mezarliga giderdig ve
dua ederdig. Ta gelelim koye yagmur yagardi.

22-) Halk Takvimiyle ilgili Sorular:

22-1) Bilinen adlarm disinda yillara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
Ocak - yennar, subat - ferrar, mart - marti, Nnisan - abni, may1s - mey, haziran brodoyun, temmuz - detderoyun, agustos - agustos, eylul - sebdevri, ekim ohdovri, kasim - inyovri, arahk - icevri.

22-2) Bir yil kac mevsim kabul edilmektedir?
Dort vevsim gabul edilir.

(
I

22-3) Aylarla, gunlerle ilgili halk inanmalan nelerdir?
Kasun ayi 90k verimsiz dutulur. Sah gunu ugursuz sayihr, 0 gun yapacagm isde
muhakkag bir aksilig olur. Sali gilnil camasir yikanmaz. Pazartesi, persembe
gunleri guzeldir. Cuma gunu mubareg gundur, o gun mutlaka camiye gidereg
cuma namazi gihmr.

"

I

22-4) Yilbasi olarak hangi ay ve gun kabul edilmektedir? Yilbasi icin kutlama
yapihyor mu? Nasil?
Biz bildig bileli otuz bir arahk aksami gutlamr. 0 gece muzigler dinlenir. Yemeler
icmeler yapihr. 0 gune ozel gollifa yapardig. Bugdayi gaynadirdig, icine nar, guru
uzum, anason gordug. Gollifa yapar yerdig. Y emek olarag kebab, badadez, gaz
bisirirdig. 0 zaman evde 90k gaz hayvam vardi, Ozel gunlerde ve yilbasmda
onlardan bisirir yemeg yapardig,
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22-5) Hangi saat turn kullamlmaktadir?

Saat kullamlrmyorsa zaman ayan nasil

yapilmaktadir?
Bizim evde bir duvar saaati vardir, Ona bakang, ama esgiden saat ne arardi,
Benim babarm hatirlanm

onlar gunese gore hareket edellerdi.

Onlarm saati

gunesdi, Hatda esgiden ise gidenler gunes dogmadan gideller. Gunes batmca
gelillerdi.

22-6) Kisilerin degum tarihleri nerelere ve nasil yazilmaktadir?

23-) Halk Hukukuyla ilgili Sorular:

23-1) Kimler arasmda evlenme yasagi bulunmaktadir?
Urum'unan,

ingliz'inan

Turk

evlenemezdi.

Oyle

bi

sey

olacag

olursa

biragmazdilar. G1z1 ayleden uzagda olanm yanma gonderillerdi.

23-2) Tek e~le veya 90k esle evlenme geleneginden hangisi kabul edilmektedir?
Esgiden iki dane alillardi.

Bizim dedelerimizin

zamanmda

iki dane almak

normaldi, 0 zaman imam nikahi vandi, Giyallardi imam nikahmi ahllardi, Resmi
nikah cikmca hem insanlar da bilgilendi artig bir tane allilar,

23-3) Akrabalar arasi evlenme gorulmekte midir? Akraba evlilikleri hakkmda
olumlu ve olumsuz inamslar nelerdir?
Ohooo. Hala evladi, dayi evladi birbirlerini alillardi. Sirf mal yabana gidmesin
diye. Halk arasmda eyi dudmazlardi

yegenlerin birbiriyla evlenmesini

cunku

bilillerdi ki sakat cocuk dogurabililler diye.

23-4) Esleri olen cocuklu dullar icin ne gibi gelenekler islemektedir?
Gadm eger cocuklu dul galdiysa oturdugu evde gahr cocuklanna bakardi, Olen
esinin tarafi ve gendi aylesi onlara yardim ederdi. Gadm basgasiyla evlenemezdi.
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23-5) Erkek ve kiz cocuklann, eslerin miras paylan nasil belirlenmektedir?
Erkek cocuklara iki pay verillerdi. Giz cocuga veren ayle da vardi vermeyen da.
Eger giz evlada verecegsalar ona bir pay verillerdi. Gadma ise uygun gorulen bir
barca mal verilirdi.

23-6) Evlathk almmakta midir? Evlathklar oz cocuklann haklarma sahip midir?
Cok fakirlik oldugu icin zenginlerin yamna evlathk verilerdi cocuklanm. Evlathk
alman cocuklar hamamda
arasmda

aynmcihk

yatirdi. Gendi evlatlanynan

yapallardi.

Onlan

isci

gibi

evlathk

islediller,

alman cocuk
mirasdan

pay

vermezlerdi.

23- 7) Icguveyi nasil almmaktadir? Icguveyinin haklan nelerdir?
Fakirsaydi da gaynatasmm mah parasi vardi onun yanma yerlesirdi. Camla basila
isler ugrasir gecinirdi.

I
23-8) Medeni nikahsiz esler mirasdan nasil faydalanmaktadir?
Hava ahrdi cunku resmi olarag bir sey taleb edemezdi.

23-9) Koydeki anlasmazhklar mahkemeye gidilmeden nasil cozumlenmektedir?
Akrabalar gavga eden, tartisan gisilerin aralanrn bulmaya cahsillardi, Olmazsa
koyde yasca buyuk saygi duyulan gisiler vardi, Araya onlar girer anlasdirmaya
cahsillardi.

23-10) Sirur tecavuzu olayi nasil cozumlenmektedir?
llkin gendi aralarmda cozmeye cahsillardi. Olmazsa polise gidellerdi. Polis de
onlan anlasdiramazsa

mahkemeye gidilirdi. Biri bilereg veya bilmeyereg senin

harmp agacmdaki harmbim toplarsa mal sahibi cikmca geri verirdi.

23-11) Tarlaya bahceye verilen zarar nasil karsilanmaktadir?
Bizim zamarumizda koylerde desdeban vardi. Verilen zaran o tesbit eder bir
migdar para zarar veren mal sahibine oderdi.
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23-12) K1z kacirma olaylan nasil cozumlenmektedir?
Genelde ayle belli bir sure soma ofgesi gecinca onlan affederdi. Gizman oglan da
onlarm ofgesinin gecdigini ogreninca ana babalanrun ellerini oper bansillardi,

24-) Halk Botanigiyle ilgili Sorular:

24-1)

Halk

kendiliginden

yetisen

agac

turunden

bitkilere

ne

gibi

adlar

vermektedir?
Onlara biz pie agaccik derig.

24-2) Otlarm cesitleri nelerdir?
Similluyu, labsana, gomec, gara tiken, gus gonmaz, gadm gasigi, lahanudya,
hosdez.

24-3) Ciceklerin cesitleri nelerdir?
Lale, gill, feslikan, lazmarin, gill damlasi.

24-4) Sebzelerin cesitleri nelerdir?
Salatahk, marul, kereviz, enginar, maydanoz, golyandro, dere nanesi.
y
I

24-5) Meyvelerin cesitleri nelerdir?
Elma, yabani armut, ahc, harub.

24-6) Bitkilerin nasil yaratildigma inamlmaktadir?
Dogarun, bitkilerin yani her seyin yaraticisi Allah'dir.

24- 7) Meyvelerin kerestelerinden nasil yararlarulmaktadir?

Duven yapardig.

Boyundurug

yapardig

okuzlere,

tahta saban, cift degnegi

yapardig.
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24-8) Ormanlann korunmasi konusunda halkm dusunceleri nelerdir?
Ahali

ormam

sever

ve

gorurdu.

Cunku

ormanm

faydalanm

bilillerdi.

ihdiyaclarmm bir bolumunu ormandan sagladiklan icin ormanm ahali hayatmda
buyuk onerni vardi.

24-9) Degum sonrasmda bebek adma agac dikme gelenegi var mi?
V arhkh insanlar dikerdi. Genelde meyve veren agac dikellerdi cocugun adma.
Zeytin, harmp gibi agaclar.

25-)Halk Zoolojisiyle ilgili Sorular:

25-1) Yorede hangi hayvan turleri yetistirilmektedir?
Bizim gencligimizde simdiye gore daha 90k hayvan beslerdig. Goyun, keci, deve,
ignek, esek, at, gaz, alina, tavuk, yumurtaya tavuk oturdur bullicik cikardirdig,

25-2) Yoredeki yabani hayvanlara, kuslara boceklere ne gibi adlar verilmekdedir?
Tilki, ova tavsaru, sagir ilan, gufi ilaru, gara ilan, gigsi, garga, kartal, esgiden
bizim cocukluk zamamrmzda 90k kartal vardi, Daga tepeye atilan hayvan olulerini
yellerdi. Bazen koye eneller bullucikleri kapar, gacallardi,

25-3) Evcil hayvanlar nasil cogaltilmaktadir?
Tavuklan

yumurta

usdune

oturdurduk

yirmi

iki giinde cikanrdi

bullicig.

Goyunlarm ise belli zamanlarda mandiraya gordug koclan onlar ciflesillerdi ve
dogurullardi, Her zaman koc gomazdig goyunlarm yanma ki goyun bir senede iki
ti9 defa dogurup yibranmasm diye.

25-4) Boceklerin, kuslann tabiatta ne gibi gorevler yaptigma inamlmaktadir?
Birbirlerini
bahcelere

olduruller,
zarar

veren

yerler doganm dengesini
sicanlan

yeller.

saglallar. Kartallar,

Bazi guslar

agacm

gargalar

meyvesini

yer

cekirdegini da giddigi uzagda bir yere pisler. 0 tohum da oracigda biter agac olur.

I

25-5) Hayvanlarm

oldurulmeleri,

oldurulmemeleri

konusunda

halk inamslan

nelerdir?
Bir gisi kediyi oldurursa yedi sene nusubetligini ceker, Gocmen gus olarag gelen
girlangiclan oldurmek ve yuvasim bozmak ugursuzlukdur.

25-6) Sularda yasayan hayvanlar hakkmda neler bilinmektedir?
Deniz bereketlidir. Bir laf var sudan ne ciksa yeycen deller. Koyde erkekler
denize gideler. Bahg dutallar ve evlerine getirereg yeller. Bazilan da sandahla
baliga gider. Hem evlerine getiriller hem da satallar yani bir gazanc saglallar.

26-) Halk Ekonomisiyle ilgili Sorular:

26-1) Yorede tanm yapihyorsa hangi urunler yetistirilmektedir?
Arpa, bugday, nohut, havetta, vigo, karpuz, gavun, domadez, salatahg, isbanah,
bakla, mercimeg, fasulya, borulce yetisdirirdig bahcalarda.

26-2) Bu urunleri yetistirmek icin toprak nasil hazirlanmaktadir?
Okuzlere saban baglar tarlayi surerdik. Sonra okuzlere surguyu baglar tarlayi
duzeldirdig. Tekrar sabarula ciziler acar ekecegimiz sebzeleri ekerdig.

26-3) Tarla nasil ekilmekte, sebze nasil dikilmektedir?
Tarla suruldugden sonra arpa, bugday gibi seyler ekecegsak tohumu elimizinan
sacar sonra usdunden surerdig. Eger sebze ekecegsak tarla surulur, surguyla
duzeldilir sonra sabarula ciziler acilarag elimizinan da zebze tohumunu ya da

fidaru sirayla dikerdig. Mercimegi

zembil

elimizde

ekerdig.

Domadezi

da

degnegila ekerdig.
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26-4) Ekim ve dikim gelenekleri nelerclir?
Ekim ya da dikim olsun her seyin bir zamam vardir mutlaka,

zamanmda

ekilmelidir. Once ya da sonra olmaz. Ekilen sebzenin cinsine gore mevsimi vardir.
0 belli aylarda ekilir. Arpanm gene zamam var. Bugday arpadan daha sonra
ekilir.

26-5) Urunlerin yetistirilmesi sirasmda ne gibi islemler yapilmaktadir?
Biz evlegila suvanrdig,

Egmeden once tarlaya hayvan fiskisi gordug ki tarla

guvath olsun. Ekilen mahsul da guzel beslensin diye.

26-6) Urunlerin olgunlasngi nasil anlasilmaktadir?
Gizannca ya da belli boyukluge gelinca anlardig oldu. 0 zaman keserdig.

26- 7) Urunlerin hasati nasil yapilmaktadir?
Gadmlar toplamr hep beraber toplallardi,

26-8) Urunler nasil korunmaktadir?
Hi9 ilac yogdu o zaman. Giragidan korunsun diye bahcalara lasdig yakardig,

26-9) Urunlerin ekimi, dikimi, yetistirilmesi, hasati ve harman zamanmda ne gibi
arac ve gerecler kullamlmaktadir?
Saban, surgu, duven, tirrmk, galbur, elek, guver,

26-10) Tahillar degirmene nasil hazirlamr?
Bugdayi temizler, yikar, gurudur sonra e~ege yukler degirmene gotururdug.

26-11) Koy degirmenlerinin yapisi, ozellikleri nelerdir?
Un degirmeninde iki ucu kertikli das vardi da donerdi. iki dasm arasma gadmlar
bugdayi gordu, mercimegi gordu da ogiidiirdii.

26-12) Tanmda kullamlan tasima araclan nelerdir?
El arabasi, okuz arabasi, esek arabasi, esek, katir gullamrdig,

47

26-13) Tanmda daha iyi verim almak icin basvurulan yollar nelerdir?
Tarlaya hayvan fiskisi goyardig. Fidanlann koklerine da goyun fiskisi gordug.

26-14) Sebze ve meyveler kisa nasil saklanmaktadir?
Nan baglardig ipla da duvara asardig. Sanmsak hem biberi da asardig. Eksi,
badadez, sogam samanm icine gomer oyle saklardig.

26-15) K1~m hayvanlann beslenme ve bakimlan nasil yapilmaktadir?
Kism hayvanlar 90k disan cikmazdi. Mandirada gahllardi, Eve godugumuz arpa,

bugday, samani yedirirdig.

26-16) Hayvanlara hangi isaretler konulmaktadir? Anlamlan nelerdir?
Satilacak hayvanlan boyaynan isaretlerdig ki gansmasin,

26-1 7) Hayvanlarm iiretilmesi nasil yapilmaktadir?
Hayvanlan ciflestirereg cogaldir beslerdig.

26-18)

Hayvanlarm

nallanmasi,

kirkilmasi,

yikanmasi

gibi islemler

hangi

amaclarla nasil yapilmaktadir?
At, esek, katir gibi hayvanlan

galligaya goturur nalladirdig.

Hayvanlar

yug

dasidigi icin dirnaklan yaralanmasm gmlmasm diye yapardig. Goyunlan yazda
steak almasmlar diye kirkardig. Koyde kirkma bilen adamlar toplamr goyunlan
kirkardi. Hayvanlar kirkildikdan

sonra temizlensin

diye hem bir ilaclansm da

derileri hasdahk kabmasm diye havuza goturur icine ilac dokerdik ve goyunlan
yikardig.

26-19) Hayvan iiriinleri nasil degerlendirilmektedir?
Hayvanlardan aldigirruz sutula hellim, yogurt, peynir, tarana yapardig,

26-20) Halkm ev icinde urettigi yiyecekler nelerdir?
Tarana, bedmez, domadez macunu, guru iiziim, bulgur, mercimek ogildiirdiig.
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26-21) Halk parayi nasil saklar? Nasil degerlendirmeyi dusunur?
Parayi esgiden mertek arasma saklardig, Altim da mertegin arasma gordug.
Esgiden herkes bir parca tarla almak icin ugrasirdi, Parasi olan tarla ahrdi,

26-22) Borclanma, tasarruf konusunda halk inanclan nelerdir?
Borcdan herkes gorkardi ama mecbur galmca ahrdilar. Borcunu odemeyenlerin ya
da gecikenlerin mallarma el gollar, alillardi.

26-23) ilk dukkan acihsmda ne gibi geleneklere uyulur?
ilk gidecegmizde gu9uk bir hediyeyla gider "Hayirhsi olsun" derdig.

26-24) Siftah parasi nasil ahmr? Bu parayla ilgili inanmalar nelerdir?
Siftah alman parayi yere atallardi, Ugur getirsin diye.
\

/

26-25) Kullamlan 619-U ve tarti aletleri nelerdir?
Terazi, kantar, okka, dirhem gullamrdig,

26-26) Dukkanlara, tasrtlara asilan nazarliklar nelerdir?
Mavi nazar dasi asallar.

26-27) Dukkanlara, tasitlara hangi sozler asilmaktadir?
I\
I

Allah korusun. Alm teridir haram degil,

27-) Halk Sanatlan ve Zanaatlanyla ilgili Sorular:

27-1) Yorede kadmlarm ugrasnklan el sanatlan nelerdir?
Tente isi, yun isi islellerdi.
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Tente:

27-2-a-) Bu sanat kimden ve ne zaman ogrenilmi~tir?
Boyuklereden sok yap sok yap ogrenillerdi.

b-) Hangi malzeme kullamlmaktadir? Bu malzeme nasil temin edilmektedir?
Ince tlg ipi ve yiln ip gullanarag islellerdi. Tig ve bes sislerle orellerdi. Bunlan
seherden ahp getiren gisiler vardi, onlar bize satallardi.

c-) Hangi esyalar ilretilmektedir?
Kese, ortu, corap, tente, eldiven, bere gibi esyalar islerdig,

i;-) Uretim hangi aletlerle yapilmaktadir?
\

T1g, sis, igne gibi aletler gulamrdig.

I

d-) Esyalann bicimleri, motifleri ezbere mi yapihyor, yoksa belli omeklerden mi
hareket ediliyor?
Ezbere yapallardi,

e- )Uretilen esyalar hangi islerde kullamlmaktadir?

Satilanlar kimlere, hangi fiyat

ilzerinden satilmaktadir?
Keseleri adamlar para cuzdaru yerine gullarullardi, Ortuleri yatak ortmek icin,
corap, eldiven, bere gibi seyleri giymek icin tenteleri isa sils esyasi olarag
gullamrdig. Islenen esyalan sehere goturup ordaki fiyat neysa ona gore satardig.

f-) El sanatlan bir ek gelir saghyor mu? Sagliyorsa aile butcesi icindeki payi
nedir?
Biraz saglardi. Y edigmiz ekmegin parasi olsun cikardi.

-3) Erkeklerin ugrastiklan el sanatlan ve zanaatlan hangileridir?
f;ogunlukla tahta isiyla ugrasillardi. Tahdadan gasik, saban, kurek, yaba, elek,
dalye, masa gibi esyalar yapallardi,
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27-4) Her zanaat kimden, ne zaman, nasil ogrenilmi~tir?

a-) Zanaat kimden, ne zaman, nasil ogrenilmi~tir?
Zanaati usdasmdan ogrenillerdi. Cocuklan genelde sekiz dokuz yaslannda usda
yanma gonderilirdi.

Orada cirak olarak baslar sonra isi ogrendigce

ve yasi

buyudukce ilerler yiikselirdi.

b-) Cirakhktan kalfaliga, ustaliga gecis var mi? Kalfa ve usta olurken ne gibi
torenler yapilmaktadir?
Vardir. Oyle ozel bir toren yapmazlardi ama gendi aylesi arasmda yeller, iceller
gutlallardi.

c-) Zanaat icin hangi malzeme

kullamlmaktadir?

Bu malzeme

nasil temin

edilmektedir?
Ugrasdigm zanaata gore malzemesi vardir. Dulgersan ona gore tahta malzemesi,
demirciysan ona gore demir malzemesi gullaruhrdi, Bu malzemelerin

bazilan

dogadan saglamrdi, Bazilan da tucara siparis verilirdi o da ona gore getirdirdi.

9-) Hangi esyalar uretilmektedir?
Benim gocam dulgerlig yapardi. Biz evlenecegmizde

evin butun esyasmi gendi

elleriyle yapti,

d-) Uretilen esyalar nerelerde kullamhyor? Satilanlar nerelerde satihyor?
Evlerde, tanm aleti olarag, tasima araci olarag gullamhyor. Bu esyalara ihtiyaci
olanlar isciligi beyenenler gelir ahrdi.
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28-) lnamslarla ilgili Sorular:

28-1) Adakla, dilekle ilgili inamslar nelerdir? Adak yerleri nerelerdedir?
Adak adallardi, Koyun altmdaki Haer 'run mezarma mum yakallardi ve adaklanru
adallardi.

28-2) Ahretle ilgili inamslar nelerdir?
Sebap islersen, kimsenin dedisinde godusunda olmazsan ahretde cennetlik olun.

28-3) Ahlakla ilgili inamslar nelerdir?
Saygi, sevgi, anlayis ve namus olan herkes ahlakhdir.

28-4) Allah'la ilgili inamslar nelerdir?
Allah tekdir. Allah'm ve onun kutsal kitabmm emrettigi dini gorevleri yerine
getirmek bir borctur.

Camiye gidecen,

namazim

gilacan, orucunu

dutacan,

zekatim verecen ve Allah'a daima verdigi nimetlerden dolayi sukretmeyi bilecen.

28-5) Almyazisi, kaderle ilgili inamslar nelerdir?
Olacagm

ontme gecilmez,

Eger almyazmda

ne yazarsa o gaderindir.

Onu

yasaycan eyi veya kotu.

28-6) Ana ve baba ile ilgili inamslar nelerdir?
Ana ve babaya saygi gosterilir. Onlarm elleri opulur ve en eyi sekilde onlara
htirmet edilir.

28-7) Ayla ilgili inamslar nelerdir?
Ay dutulursa da siyahlasirdi ona teneke calallardi. Siyahligi gitsinmis diye.

28-8) Ayna ile ilgili inamslar nelerdir?
Aynayi gene gizlar yere dusurursa da gmhrdi evde galacag dellerdi. Y ani ayna
gmlmasi ugursuz sayihrdi.
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28-9) Bastan cevirip sadaka vermekle ilgili inamslar nelerdir?
lcine bir sey dogarsa yani "Yeni bir seyim olsun da basimdan para cevirip fakir
ir cocuga para verecem" dellerdi.

8-10) Bayramlarla ilgili inamslar nelerdir?
Bayramlan gutlardig. Esgiden yeni uruba ve potin cocuklara bayramdan bayrama
ahllardi. Ramazan gelmeden iki ay once lokma gununde sabah sabah galkar
lokma yapardig, Bir tabakhk lokma da dama atardig, goncolozlar gelmesin diye.

28-11) Bedduayla, ilenmekle ilgili inamslar nelerdir?
Biri banim 90k kotu canmu yakarsa, fenahk edersa elimde olmadan ona beddua
ederim. "Allah gendine en boytik hasdahgi versin da benimla ugrasmasm" diye
beddua ederim. Golay golay edmem ama eddigim beddualar da dutar. Onun icin
I

keske etmeseydim derim ama insan cam yanmca o saat aklma gelmez, eder.

J
28-12) Bereketle bollukla ilgili inamslar nelerdir?
Devamh Allah'a bize verdigi bollukdan dolayi dua ederdig. Her senemizin bolluk
icinde gecmesi icin Allah' a bize bereketli, bolluk icinde bir sene vermesi icin
dualar ederdig.

28-13) Bugdayla ilgili inamslar nelerdir?
Bugdayi gaynadir, gollifa yapardig. Bu gollifadan ilk inege verirdik yesin da
senemiz bereketli gecsin diye.

28-14) Buhurla ilgili inamslar nelerdir?
Cumalan olulerimizin ruhu icin buhur yakang, Buhuru ya evimizde ya da mezan
ziyaret eder mezarm basmda yakar oraya gorug.

28-15) Buyu ve buyuculukle ilgili inamslar nelerdir?
Gasiklara okullar da mezara gomeller ki olunun soguklugu kime yapildiysa buyu
ona gecsin diye.
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28-16) Camiler, mescitler, diger ibadet yerleriyle ilgili inamslar nelerdir?

Camiler ibadet eddigmiz yerlerdir. Camileri her zaman korur, temiz dutang,
gerekirsa tamir ederig.

28-1 7) Cennet ve cehennemle ilgili inamslar nelerdir?

Cennete eylik edenler gider. Fanahk edenler da cehenneme gider ve orda cayir
cayir yanar.

28-18) Cinle ilgili inamslar nelerdir?

Esgiden cinlere 90k inamllardi. Bizim zamamrmzda Zehra Gadm diye bir yash
gadm vardi, 0 cinleri gordugunu anladirdi, Zehra Gadm dtigtinlerde davul zuma
cahmr ve ehali da arakasmdan giderdi. Bu insanlan en arkada takib eden bir cin
gordugunu, bu cinin da topal bir adam gihginda oldugunu anladirdi. Zehra Aba
evinde yemek bisirirkan tencereyi ocaga goydugu zaman iki cin, gene giz gelir
tencereyi ocagdan endirirmis diye anladirdi.

28-19) Definecilikle ilgili inamslar nelerdir?

Geceleri gizlice daglan gazallardi. Kuplerin, tesdilerin icinde altm bulullardi,

28-20) Ekmekle ilgili inamslar nelerdir?

Yere dusen ekmegi ahp ti<; defa opup anhrmza gordug ve bir kenara goyang.
Ekmek yerken ayaklanm usd usde gomaycan. Cenab-1Tann'ya saygisizhkdir.

28-21) Elbiselerle ilgili inaruslar nelerdir?

Bizim analarmizm genclik zamamnda gara carsaf geyeller, baslanni orteler yalimz
gozleri gorukurdu sokaga cikdigmda. Bizim gencilgimizde uzun gollu geyer
basirmzi orterdik. Simdi ise serbesdir ama ben gene da basimi orterim.

28-22) Ev kiralamak, eve tasmmakla ilgili inamslar nelerdir?

Bizim evlendigimiz zamanlarda ev kiralama diye bir sey yogdu. Evi olmayan
erkek babasmm evine oturur orada yasardi, Eger bir evli cif ev yaparsa da
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babasmm

evinden

o eve dasmacagdi

onu biitiln ayle toplamr,

esyalannm

dasmmasina yardimci olulardi.

28-23) Fal ve falcihkla ilgili inamslar nelerdir?
A vcma bakallardi, Sansmm nasil oldugunu, kiminla evlenecegini guya goruller ve
soylellerdi.

28-24) Gokkusagiyla ilgili inarnslar nelerdir?
Gokgusgma Meryem Ana derdig. Gokgusagi cigdiginda yagmura nisandir derdig
ve Meryem Ana'ya dua ederdig.

28-25) Gunlerle ilgili inamslar nelerdir?
Sah gllnll ugursuz dutulurdu. 0 gun yanm galan isin varsa tamamlamr yeni ise
baslanmaz. Bir lohusaya ziyarete gidilmez biz boyle inanmg, Cuma gunu ise
mubareg gundur. 0 gun mutlaka camiye gidilir, cuma namazi gihrur. Diger gunler
ise normal haftanm gunudur,

28-26) Hac'la ilgili inamslar nelerdir?
Dinimizde Hac'a gidmek vardir. Sebab gazanmak icin gideller. Eger haliniz
agdiniz yerindeysa da gidebilirsiniz buyuk sebap gazanrrsimz,
I

28-27) Hayvanlarla ilgili inamslar nelerdir?
Eger bir kediyi oldurursan, dokuz sene gunahi, nusubetligi senignadir,

28-28) Helal-haramla ilgili inamslar nelerdir?
Y alancilig edmezsan da alm teriyla gazanm o zaman helaldir. Y oksa onu bunu
calarsan cirparsan haramdir,

28-29) Hocayla ve ogretmenle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim

koyumuzde

Ogratmenlerae

hocaya

din adami

oldugu

icin buyuk

da buyuk saygi vardir cunku cocuklarrmzm

saygi

duyallar.

gelecegini

onlar

hazirlar.
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28-30) Horozun otii~iiyle ilgili inaruslar nelerdir?
Horoz vakidsiz otunca hayirh haber demegdir ya da yagmur geliyor demegdir.

28-31) Ibadetle ilgili inamslar nelerdir?
Dinimizin buyurdugu gorevleri yerine getirecen. Namaz gilacan, oruc dutacan,
sadakam verecen, durumun eyiysa gurban kesip dagidacan,

fakirlere yardim

edecen, fenahk yapmaycan biz bunlan ibadet olarag bilirig.

28-32) lckilerle, serebetle ilgili inamslar nelerdir?
lcgi aslmda Muslumanhgda

haramdir. Am.a ibadetini tam yapanlar bile arada

sirada bircez bodiri iceller. Serebet mevlit okundugdan sonra verillerdi.

28-33) insanm mutluluguyla ilgili inamslar nelerdir?
(

e vakid yuvam guracan da esin sana uyar, colug cocugun saghklidir o zaman
mutlu olun.

28-34) Irz, namus, serefle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim icin her seyden once insamn namusu serefi gelir. Hayatda en onemli sey
insanm namusunu gaybetmeden serefiyle yasamasidir. Biz buyuklermizden boyle
gorduk boyle bilirig.

28-35) Kibleyle ilgili inamslar nelerdir?
Namaziru gilacagm zaman gibleye dogru doner oyle gilang. Dinimizde boyle
gordug, atalarmizdan da boyle ogrendik. lbadet ederken gibleye donulur, Bu
Allah'a saygi ve sevgi belirtmek icin yapilir.

28-36) Konukseverlikle ilgili inamslar nelerdir?
Gelene evimizde ne varsa, verir agirlang. Elimizden geldigi gadar hurmed ederig.
Misafir gismediyle gelir.

28-37) Kur'an-i Kerim'le ilgili inaruslar nelerdir?
Bizim dini kitabirmzdir, bize hep dogru yolu annadir.
\}':,?_:- ,;:·:

28-38) Kutsal yemekle ilgili inaruslar nelerdir?
Kuk bir cesit 9ig yemek hazirlalar. Mevlit okullar, mevlidden sonra da ordakiler
onlan yerdi. Eger adak yemegi yapilacagsa Abudavdar Pilavi yapallar ve mevlit
okundugdan sonra yellerdi.

28-39) Kuyularla ilgili inamslar nelerdir?
Doguran lohusa hem tuvalete hem guya nuh atardi. Allah gendini korusun diye.

28-40) Meleklerle ilgili inamslar nelerdir?
Onlar Allah'm elcileridir. Allah'm verdigi emirleri yerine getirirler.

28-41) Mevlitlerle ilgili inamslar ve gelenekler nelerdir?
Ayleden biri oldiigii zaman ona ilk ii9 gun mevlit okudulur. Olunun olum
yildonumunde

da mevlid okudurug. On besinci gecesi, kirkmda da okudulur.

Gardar bir araya toplamr, hocayi da davet edeller ve mevlit okunur. Ganlann
baslan mutlaka ortulu olur. Eger bir olttyu ruyarmzda devamli gorursak ona
mevlit okudurug. Ruhu rahat edsin diye.

28-42) Mucizelerle ilgili inamslar nelerdir?
Eger hayatimizda olmasi imkansiz bi sey olursa "Bak Allah'm isine, o ne isdersa
yapar" derig.

28-43) Muskalarla ilgili inamslar nelerdir?
Kotuluklerden korunmak icin ve kusleri bansdirmak icin muska yapallardi,

28-44) Nazarla ilgili inamslar ve nazan onleme tedbirleri nelerdir?
Nazara 90k inanmg. Kotu bir sey olunca hemen aha nazar degdi da boyle oldu
derig. Nazar degmesin diye mavi boncuk dakallar.

28-45) Orttlnmeyle ilgili inaruslar nelerdir?
Esgiden basi acik disan cikmayi ayip sayallardi. Oyle basi acik, golu, baldm
disanda gezemezdin. Bunu namus isi edellerdi ve seni namusuzhkla suclallardi,
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8-46) Peygamberlerle ilgili inaruslar nelerdir?
Allah tarafmdan vahi gelen gisiler peygamberdi

ve onlar Allah'm buyurdugu

yoldan insanlan yonlendirirdiler. Allah'm dunyadaki elcileri onlardi,

28-4 7) Renklerle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim en onemli renglerimiz girmizi ve beyazdir. Cunku bayragimizm rengidiller
da ondan. Gara reng matem ve kotuluk rengidir. Yesil da doga rengi oldugu icin

ok sevilir.

28-48) Resim ve heykelle ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden bazi insanlar gendi resimlerini ya da heykellerini yabdmr eve gordu
oltinca hatira galsm diye.

28-49) Ruyalann yorumu hakkmda inamslar nelerdir?
Ruyada girrmzi tavuk gormek eyi degil. Ben bir kere gorduydum ondan sonra
deprem olduydu. Herkesin gendine gore ruyada gordikleri hakkmda eyi ya da kotu
yorumu vardir.

28-50) Sacla, sakalla, biyikla ilgili inamslar nelerdir?
Sacdan dort bes tel ahlar, okullar ve buyu yapallardi, Esgiden sakalli ve biyikh
erkeklere agir, gabadayi gozuyla bakallardi.
28-51) Sakiz cignemeyle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim gencligimizde gizlann, gadmlarm sakiz cignemesi ayip dutulurdu.

28-52) Sunnetle ilgili inamslar nelerdir?
Dinimizin bize ogrettigi her erkek cocugun zamam gelinca sunnet olmasidir. Biz
da cocuklarrmzi bes alti yas arasi sunnet ederig. Bunu kutlang, Y akmlanmiz ve
ayleyle bir sunnet dugtmtl yapang.

28-53) Su hakkmda inamslar nelerdir?
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u bizim icin once hayat demekdir. Su icmezsak yasayamayig, Su olmazsa hie; bi
~y yetisdiremeyig, iiretemeyig, temizlig yapamayig.

28-54) Seytanla ilgili inamslar nelerdir?
Seytan bizi kotu yola cekmeye cahsan, bizim gunah islememiz icin ugrasan bir
otil melekdir.

28-55) Talih ve kismetle ilgili inamslar nelerdir?
Allah nasil yazdiysa insanm talihi ve kismeti oyledir. Arna bazen hocaya gideller,
onlara okurdu ki kismetleri acilsm diye.

28-56) Temizlikle ilgili inamslar nelerdir?
Temizlik imandan gelir. Her isin bast temizlik ve duzendir,

28-57) Tirnakla ilgili inamslar nelerdir?
Bizim adedimiz her cuma dirnaklarrruzi keserig ve bir kenara topraga gomerig.
Bunu yapmazsan gunah islemis olun.

28-58) Toprakla ilgili inaruslar nelerdir?
Esgiden atalanmiz topragdan geldin, topraga gidecen dellerdi. Toprag her seydir,
topraksiz yasam olmaz.
28-59) Vucudun organlanmn hareketleriyle ilgili inamslar nelerdir?
Dizlerin agnymca yagmur yagacak demegdir. Angsmrsan hayirh haber geleceg
demegdir. Sag goz seyirinca misafir gelir. Sag avcun gasmmca kismet alacan
demegdir.

28-60) Yagmur duasi ile ilgili inarnslar nelerdir?
Yagmurlann az oldugu sene koylu toplamr hocayi da alarag ovaya cikallar ve
yagmur icin dua edeller.

28-61) Diger dinlerin kutsal kitaplar ile ilgili inamslar nelerdir?
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Butun kutsal kitaplar Allah tarafmdan gonderilmistir. Arna biz onlara degil gendi
lrutsal kitabimiza gore hareket ederig.

28-62) Yumurta kabuguyla ilgili inamslar nelerdir?
Yumurta gabuguyla buyu yapallardi ve isdemedikleri insanlarm kapilanmn onune

dokellerdi.

28-63) Zamanla ilgili inamslar nelerdir?
Z.arnan hayatirmzdir. Dogdugdan sonra zaman gecdigca boyuruk, olgunlasmg,
yaslamng ve olurug.

ARAPKOY
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Nufus: 318 (2006 Nufus sayum -Gime Secim Merkezi)

Gime'ye bagh daghk bir koydur, Nufusu ii9 yuz otuz bir olan koyun secmen
sayisi iki yuz yirmi yedi dir. Denize yakm oldugu icin rutubetli bir havasi vardir,
Dogusunda

Esentepe,

batismda

Catalkoy,

kuzeyinde

Gime,

Guneyinde

Besparmak Dagi vardir, Koyde en 90k harrup, zeytin agaci bulunmaktadir, Koylu
zeytin yagim koyun degirmeninde cikanr, Bir kahvesi ve bir de bakkah vardir.
iki yuz kisilik nufusu olan bu koyde Kibnsh, Turkiyeli, ingiliz, Alman bir arada
yasamaktadir, Koyun mimari yapisma baktrgirmzda eski evlerin yanmda modem
evlerin de yapildigmi gormekteyiz, Y eni tatil evlerinin yapilmasi koyun hizla
buyumesini saglamaktadir. Y ollan eskiden yapildigi icin dardir, 1963 'ten once
burada Rumlar da yasamaktaydi. Burada yasayan Turkler koyun yerlisidir. Bir
kismi 1974'te

Besparrnak'tan

hayvancihknr.

Koyde

Arap Koy'e

Cimga

Goleti

gelmistir.

vardir.

Halkm gecim kaynagi

Bahcecilikle

ugrasan

insanlar

ektiklerini bu goletin suyuyla sulamaktadir. Dagm uzerinde olan koyun icme suyu
da 90k tathdir cunku Sica Deresi'nden
yakm Babayorgi

Magarasi

vardir,

gelmektedir. Koyun kuzeyinde denize

Merdivenlerle

yakmdir. Cocuklar ilkokulu Catalkoy'de

inilen bu magara

okumaktadir,

denize

Ortaokul ve liseyi de

Gime'de okumaktadir.
NiY AZi A VCISOY
Degum Yeri: Arapkoy - Gime
Degum Y1h: 1918 -
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Derleme Tarihi: 03 - 04 - 2007

Dokuz cocuk sahibi olan Niyazi Avcisoy dogma bi.iyiime Arapkoylu'dur,

Orta

boylu, beyaz tenli, mavi gozlu, hafif kamburu olan Niyazi Dayi basmdaki sapkayi
sadece yatacagmda

cikanr. Zamanmi kucucuk bahcesinde sebze ekerek, agac

sulayarak gecirir, Bizi de bahcesinde karsilarmsn. Mutlu olan Niyazi Amca'nm en
buyuk sikayeti yalmz olusudur. Yirmi yil once kansi Pembe Niyazi Avcisoy'u
kaybettigini soylerken bile duygulandi. Niyazi Dayi evlatlarmm hepsini ev sahibi
ettigi icin 90k mutludur. Cunku zamanmda kendi ailesi 90k fakirdi. Ailesinden bir

sey bulmadi ama gece gunduz cahsarak cocuklanna elinden geldigi kadanm yapti.
Bes oglu, dort de kizi vardir, Ogullanmn

hepsi de askerlik yapti ama onun

zamanmda askerlik olmadigi icin yapmadi,

1-) Adlar, lakaplar:

1-1) Yeni dogan bebeklere hangi adlar veriliyor? Verilis sebepleri nelerdir?
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Naciye: Bir akrabanm ismi oldugu icin verildi.
Cevahir: Baba annemin ismi oldugu icin verildi.
Fatma: Teyzemin ismi oldugu icin verildi.
Ali imran: Kur'an'da bir surenin adiydi.

1-2) Ad bebege verilirken ne gibi torenler, uygulamalar yapihyor?
Bebegin kulagina ezan okullar da soma admi gollardi.

1-3) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
Sankiz: Sari tuyleri oldugu icin goyuncugmuza bu ismi verdiydig.
Minnos: Gozleri mavi, ya da yesil olan kedilere derdig.
Tombis: Cok sisman olan kedilere derdig.
Pamug: Tuyleri eek yumusak ve giir olan kedimize derdig.

1-4) Koy, ilce, sehir, dag v.b gibi yerlere verilen adalar nelerdir? Sebepleri?
Besparmak Dagi: Dagm sekli bes parmaga benzediginden bu ismi almisdir.
Arap Koy: Burada yasayan bir Arap Sarni vardi, Onun icin gondu.

2-) Dualar, Beddualar:

2-1) Halk iyi dileklerini belirten hangi sozler kullamyor?
Allah ne 1:1-uradm varsa versin, Allah tutugunu altm etsin.

2-2) Dualar, dilekler hangi olaylardan soma soylenir?
Iyi veya kottl olaylardan soma soylenir.

2-3) Beddua olarak hangi sozler kullamhyor?
Allah belaru versin, Allah seni gahretsin, Allah cizmeni calsm, Allah bin gara
belam versin.
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2-4) Hangi olaylardan soma beddua ediliyor?
Gavga anmda, sinir anmda ve bir kisi tarafmdan haksizliga ugradigrruzda.

2-5) Dua ve beddualar cocuk ve yashlara, kadm ve erkeklere, evli ve bekarlara,

bitki ve hayvanlara gore farkh oluyor mu?
Cocuklara beddua edmezdig. Geri galanlara fark etmez, gelisi guzel soylerdig.

3-) Yeminler:

3-1) Hangi olaylardan soma ne gibi yeminler edilmektedir?
Biriynan 90k kotu gavga edersan "Vallahi billahi bir daha senin oldugun yere
gelmem" derig.

3-2) En kuvvetli ve zayif yeminler hangileridir?
Islam'da kuvvetli olan yemin Kur'an'a el basilarak yapilan yemindir. Yeminin
zayifi yogdur.

3-3) Yemin edilen soz tutulmazsa ne yapihr? Bu konuda nelere inamlmaktadir?
Allah katmda gunah islernis sayihr, Bu yemini bozmaya cahsillar. Basindan para
cevirereg, bir fakire verir da yemini bozulur.

4-) Selamlar:

4-1) Selam sozleri nelerdir?

Selamm aleykum, aleykum selam, merhaba, el gol isaretiynan da selam verilir.

4-2) Bu sozler ne zaman ve kimlere soylenir?
Bizde her gordugumuz gisiye

elimizinan selam veririg. Arna es, dost,

akrabalanmizi, arkadaslanmizi gordugumuzde selam verir, hatirlanm sorang.
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4-3) Kadmlar kendi aralarmda ve erkeklerle nasil selamlasirlar?
Gadmlar gendi aralarmda birbirlerini gorunca "selam" der ve hal hatnru sorar.
Esgiden erkeklerinan selamlasmazdi gadmlar ayip dutulurdu.

4-4) Erkekler kendi aralarmda ve kadmlarla nasil selamlasirlar?
Erkekler birbirleriyla garsilasmca "Meraba be Refik yigen" deyereg selamlasirlar.
Esgiden gadmlarman selamlasmazdilar ayibdi,

4-5) Selamm mesleklere gore cesitleri nelerdir?
Bizde meslege gore selam yogudu.

5-) Cagirmalar, hitaplar:

5-1) insanlar hangi soz ve hareketlere gore cagnhyor?
Buraya gel, gel sane ve el kol harketleriyle.

5-2) Hayvanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyor?
Gel pisi pisi, gel oglum, ishk atarag ve el harekertiyle.

5-3) insanlar yaslanna, cinsiyetlerine, medeni durumlarma ve mesleklerine gore
hangi sozlerle hitap ediliyor?
Gonusacagirmz gisi bizden yasca 90g bcyugusa ve erkegsa ona amca, dayi, dede
diye seslenirig. Eger gadmsa deyze, hala, nene gibi sozlerle seslenirig. Esgiden
ogretmen, dogdor ya da rutbeli polislere 90k deger verillerdi ve onlara 'Efendi'
diye seslenillerdi.

5-4) Esler birbirlerine, cocuklar anne ve babalarma, ebeveynler cocuklanna hangi
sozlerle hitap ediyor?
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Bizim zamammizda gadm gocasma efendi, goca da gansma hamm diye seslenirdi.
Cocuklar da anne, baba diye seslenillerdi.

5-5) Akrabalar arasi hitap sekli nasildir?
Teyze, yenge, hala, amca, dayi, yegen diye hitap edeller.

6-) Satici sozleri:

6-1) Seyyar saticilar ve pazaryeri saticilan mallanm satabilmek icin hangi sozleri
soylerler?
Tavsan gam, gibin karpuza gel. Isbonda babdadez. Tazecig domadez var gel.
Taze portakal. Yusufcuga gel.

6-2) Dukkanlarda saticilar mallanm hangi sozlerle begendirmeye cahsirlar?
Mahn alasi burada gelin gorun, hem eyi mal hem ucuz acele et kapis kapis gider.

6-3) Dukkanlara hangi sozler asilmaktadir?
Veresiye isdeme benden buz gibi sogurum senden. Nazar etme ne olur cahs senin
da olur.

- ) Oksamahklar:

-1) insanlar cocuk severken hangi sozleri kullamrlar?
Camm, melegim, bebegim, iki gozum, sekerim, tombisim.

7-2) insanlar hayvanlan severken hangi sozleri kullamrlar?
Minnosum, boncugum, sankizim, halayigim, arabim.

7-3) insanlar bitkileri severken hangi sozleri kullamrlar?
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Benim guzel papatyam, ne guzel gulcug asdi be bu, mis gibi da tilter.

7-4) Diger varhklan sevme duygulan hangi sozlerle aciklanmaktadir?
Vatamm guzel atarum, camm bayragim.

8-) Ovme ve Y ermeler:

8-1) insanlar birbirlerini hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
insanlar genelde gendi cocuglanm oveller. Bundan zevk duyallar. "Benim cocug
90k cahsgandir, her smavdan yuz alir", "Benim gicacig vallahi Allah inandirsm
seni dun ya guzelidir",

8-2) insanlar hayvanlan hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
Vallahi benim hayvanlanm gibin hicbir yerde yogdur. Hem verimli hem da isleg
hayvanalardir. Bu gusa eyi bak da tekdir ha basga esi yogdur burada. Ben bunu ta
Misir'dan getirdim.

8-3) insanlar bitkileri hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
Benim vigoyu bu sene kimse yetisemez koyde 90k guzel oldu. Gomusunun da
arpasi haymn deyil bu sene hie da eyi olmadi.

8-4) insanlar diger varhklan hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
Ah vatamm camm, vatan gibisi yog, tasma topragma gurban olayim.

9-) N asihatler:

9-1) Nasihat amaciyla buyuklerce hangi sozler soylenmektedir?
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Yavrum bak oyle yapma senin icin cok zararhdir, Atesle oynama, aksam disan
cikrna. Y almz basina gezme basina bir is gelir Allah korusun.

9-2) Nasihat kimlere verilmektedir?
Cocuklara, genclere,

9-3) Hangi olaylardan sonra nasihat edilmektedir?
Genelde kotil bi sey oldugdan sonra edeller. Bir daha ayni hata olmasm diye.

9-4) N asihat tutma veya tutmama konusunda neler yapilmaktadir?
Ayleler nasihat tutan cocuga Bak aferim, scylediglerimi dinledin, ne guzel oldu"
der. Eger tersi olursa "Ben sana soylediydim da beni dinlemedin. Onun icin boyle
oldu" deyereg gizar.

10-) Argo Sozler:

10-1) Kotu insanlar, hayvanlar, bitkiler icin hangi sozler scylenmektedir?
Allah'm belasi, Gavur'dur bu adam, sersem, manyag, budala, keci inath.

10-2) Hangi tur olaylardan sonra hangi kufurler edilmektedir?
Cok sinirlenip sinirlerine hakim olamadigmda,

"pie gurusu", "orosbu cocugu",

"kaltak", "pus pezeveng".
10-3) Kultur hakkmda halkm inanclan nelerdir?
insanm kulturlu olmasi cok onemlidir. Bir da gendi memleketimizin

kulturunu

korumag cok onemlidir.

11-) Atasozleri ve deyimler:
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11-1) Atasozleri ve deyimler konusma sirasmda hangi durumlarda kullamhyor?
Birine bi seyi annadacag en eyi seyi o deyim veya atasozu anadacagsa o gonusma
arasmda o soylenir.

11-2) Kimlerden nasil ogrenilmektedir?
Atalarmizdan ogrenirdig. Y ani dede, nene, ana, babarruzdan,

11-3) Yorede kullarulan atasozleri nelerdir?
Etekleri zil calmak, iiziim uzumu gore gore garanr, tencere dibin gara seninki
benden gara, ne ekersan onu bicen, bir elin nesi var iki elin sesi var.

12-) Bilmeceler:

12-1) Bilmeceler ne zaman, nerelerde, kimler tarafmdan sorulup cevaplandmhr?
Genelde aylelerin bir araya geldigi gecelerde bir birimize sorup cevaplandmrdig,
Eglence olsun diye yapang.

12-2) Hangi bilmeceler sorulmaktadir?
Baldan tath, zehirden aci, Ask.
Ben dururum o gider. Islik.
Bir gucucug ficicrg ici dolu tursucuk. Eksi.
Alti mermer, ustu mermer icinde bulbul oter. Saat.
Dagdan gelir, dasdan gelir, endisem gotii yamah gelir. Su.
Bir kucucug nisandir dort duvan gusadir. Lamba.
Gucug baggal dunyayi yutar. Agrz,
Aga~ usdunde kilidli gasa. Ceviz.
Baldan dadli paltadan agir, elde dutulmaz, carsida pazarda satilmaz, Uyuku.
Arsm ayagh sirma biyigh. Tavsan.
Alti dus usdu das ici dolu binbir bas, Hamam.
Gara tavug garm yang. Gave cekirdegi.
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12-3) Bilmeceler nasil ogrenilmektedir? Bilmece yaratanlar var mi?

Boyuglermizden duyar ogrenirdig, Bilmece uyduyran yogdu.

12-4) Bilmeceyi dogru cevaplandiranlara mukafat, yanhs cevaplandiranlara ceza

veriliyor mu? Veriliyorsa hangi mukafat ve cezalar verilmektedir?
Ceza ve mukafat vardi. Bilenlere mukafat olarag guru yemis verillerdi.
Bilmeyenlere ise ceza olarag soran gisi ne isdersa onu soylerdi. Bilemeyen da
yapardi. En 90k mesela eseg bibi amr dellerdi o da aninrdi.

12-5) Bilmece sorma eglence olarak rm kabul edilmektedir?

Eglence olsun diye sorardig.

13-) Masallar:

13-1) Yorede anlatilan masallar hangileridir?

Bir vamus bir yogmus, evvel zaman icide galbur saman icinde bir keloglan
varrms, Cok fakir ve yoksulmus. Bir gun esegiyle odun toplamaya gidmis. Odun
toplarkan yanmdan kirk haramiler gecmis, Hemen saklanrrns, bir de bagmis ki bir
dagm icine girmisler. Dagm icine girerken adam "Acil susam acil" demis. Daha
sonra "Kapan susam kapan" demis ve kapanmis. Keloglan buna 90k sasmms,
Hemen eve gidereg olanlan annesine annadmis. Ertesi gun magaranm yanma
gidmis, Tam o sirada kirk haramiler disan 91km1~. Keloglan onlarm uzaklasmasirn
beklemis ve adamm soylediklerini soyleyereg iceri girmeyi basarrms. lceride
altmlar, mucevherler varnus. Hemen iki torba doldurup evine goturmus. Daha
sonra haramiler bunu fark etrnisler ve Keloglan'm oldugunu ogrenmisler.
eloglan'i oldtlrmeye karar vermisler. Arna Keloglan onlardan daha akilh oldugu
icin bir sekilde onlan oldurmus ve mutlu mesut bir hayat surmus,

13-2) Masallar yorede kimlerden, nasil ogrenilmektedir?
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Buyuklerimiz anlatihrken biz da dinleye dinleye ogrenirdig.

13-3) Kimler daha 90k masal anlatilmaktadir?
Dedeler, neneler daha 90k annadirdi, Cunku ana, babalanrmzin isi gucu vardi diye
90k bos vakidlan

yogudu.

Arna nene, dedelerimiz

yash

oldugundan

bize

annadillar uydrullardi,

14-) Efsaneler:

14-1) Yorede hangi efsaneler anlatilmaktadir?
Koyde tarlanm icinde sadece bir mezar varnus. Bu mezarm admm ne oldugunu
kimse bilmez. Gerek Rumlar geldiginde, gerekse bizim Turkler gidip mum
yakiyor. Anlattiklanna gore bu mezar trlsimliyrms. Adamm biri oraya ineg
baglamis. lneg baglandigdan yirmi dort saat sonra hie yerinde duramarms ve
yukan dogru atihrrms. Ipinin bagh oldugu agacm sivri bumu hayvanm on
ayaguun altma girdi ve hayvan oldii orasda. Basga birinin annadigina gore
agacdaki caglayi dusurmeg icin yerden bir das ahp addi. Bu agacda mezarligm
yarundaynus. Adamm addigr das geri gelmis ve adama vurmus. Herkes buranm
insam kotu yonde etkiledigini soyluyor.

14-2) Efsaneler nasil ogrenilmistir?
Esgiden belli annda annda bugune gadar geldi. Biz da bcytlglermizden dinerdig da
aghrruzda galdi.
/

14-3) Efsanelerde anlatilanlara halk inamyor mu?
.
.
" da.
Inanan
da var manmayan
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15-) Fikralar:

15-1) Yorede Nasrettin Hoca ile ilgili hangi fikralar anlanlmaktadir?
Nasreddin Hoca'nm bir gun aglma gole yogurd calmag gelmis. Gidmis golun
basma elindeki yogurd gabmdan yogurdu gole dokereg gansdirmaya

baslamis.

Oracigdan gecen insanlar "Napan hoca" demisler. Hoca da "Aha gole yogurd
calanm" demis. "Aman hoca hit; gol yogurd dutar mi ?" demisler. Hoca da onnara
donereg "ya dutarsa" demis,

15-2) Fikralar, nerede, ne zaman, kimlerden ogrenilmektedir?
Buyuklerimizden,

yashlardan ogrenirig. Gavelerde yaslilar devamh annadirlar,

Ayleler bir araya toplandigmda boyuglerimiz anadir.

15-3) Fikralann

guldurmesi,

eglendirmesi

yanmda

baska ne gibi faydalan

olduguna inanilmaktadir?
Bazilan bilgi verici, ogut verici czellikleri vardir.

15-4) lyi fikra anlatanlara ne ad verilmektedir? Bu kisilerin topluluk icinde ozel
bir yerleri var mi?

Ozel bir ad verilmezdi. Bu gisiler 90k sevilillerdi. Bir yere giderkandan millet
etrafma toplamr hemen annadmasnu isderdi.

15-5) Fikralarda anlatilanlara inamhyor mu?
lnarulmazdi

ama hem insanlan

eglendirirdi

hem da nasihat ve bilgi veriller

fikralar.

16-) Maniler:
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16-1)

Maniler

ne

zaman,

nerede,

kimler

tarafmdan,

hangi

amaclarla

scylenmektedir?
Kma gecelerinde, ovada is yaparkana, dugtmlerde, giz isdemeye gidildiginde
garsihkli olarag soylenirdi.

16-2) Turku seklinde mi soyleniyor, siir okur gibi mi okunuyor?
Siir gibi okunur.

16-3) Soylenen manilere cevap olarak mani scyleniyor mu?
Garsihkli birbirlerine cevap verereg soylellerdi.

16-4) Maniler kimlerden, nasil ogreniliyor? Anmda mani soyleyen var rm?
Manileri genellikle nenelerimizden

ogrenirdig.

Anmda mani soyleyen gisiler

vardi.

16-5) Yorede hangi maniler soylenmektedir?
Ac1 kavun dilimi
Yedim yagh dilimi
Kollanm seyiriyor
Sarayim sevgilimi

Aksam ikindi
Mum samdam dikildi
Hepsinin yari geldi
Benim boynum egildi,

Akan sular durulsun
Ahim senden sorulsun
Eger bir ah dersem
Cok perisan olursun.

Adam, aman yaradan
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Doktorlardan yaradan
Herkesin ver muradmi
Benim de ver yaradan.

17-) Halk Oyunlanyla ilgili Sorular:

17-1) Oynanan oyunlarm adlan nelerdir?
Halay cekellerdi, sirto, ciftetelli, nisan, orag ve gadeh oyunu oynallardi.

17-2) Halk oyunu oynamak karsihgmda yorede hangi terim kullamlmaktadir?
Oyle ozel bir isim yogdir, oyun oynamaga 91g1 derig.

17-3) Yorede oynanan oyunlar nasil meydana gelmistir?
Gendimizin ureddigi oyun yogdur. Esgiler ne oynarsa onnan gorereg ogrendig da
oynang. Bir da basga yoreden gelen gisilerden degisig oyunlar gordug ve onan da
ogrendig.

17-4) Dini olan ve olmayan halk oyunlan hangileridir?
Bizde dini olan olmayan diye aynlmaz, var rsa da biz bilmeyig. Dugunlerde
eglencelerde herkes bildigi oyunu oynar.

17-5) Halk oyunlan nasil ogrenilmektedir?
Buyukler meydanda oynarkan, gucukler da seyreder ve onnarm yabdigmi yapardi.
Oyle ogrenillerdi.

17-6) Oyunlara hangi calgilar eslik etmektedir?
Davul, zurna, kemane calardi,

74

17-7) Calgicilar, arastirma yapilan yerin yerlisi mi, yoksa baska bir yoreden mi
getiriliyor?
Calgicilar yerliydi. Koyumuzde

calgi calanlar vardi her dugunde, eglence de

onnar calardi,

17-8) Kadm toplantilannda calgi, muzik ihtiyaci nasil karsilaruyor?
Gadm calgicilar bululardi da onardi getirilerdi calsm,

17-9) Calgisiz turku esliginde oynanan halk oyunlarmda turkuyu oynayanlar da
soyluyor mu, yoksa seyredenler mi soyluyor?
Seyredenler soylerdi,

17-10) Oyunlar hangi turkuler esliginde oynamyor?
Dolama soyleyerek dolama oyununu oynallardi, Dillirga sarkisi soylendiginde da
balk oyunu oynallardi,

17-11) Oyunlar sirasmda mendil, kasik, break, kihc gibi esyalar kullamlmakta
m1dir?
Bizde mendil, gasig gullamlardi.

17-12) Oyunlar kadm erkek birlikte mi oynanmaktadir?
Bizim zamammizda ayn ayn oynallardi. Arna daha sonralan bu bozularag gansig
oynamalar basladi.

17-13) Kadm ve erkek ayn ayn oynamyorsa, bu takdirde oynanan oyunlarda
ritim, figur, muzik bakimmdan ne gibi farkhhklar goze carpmaktadir?
Erkekler sekerek, ayagim galdmrag, havada donereg oynallardi. Arna gadmlar
mumkun oldugu gadar eyi geyiniller ve duzgun oynallardi, Ellerini ayaglanm ona
gore ayarlallardi, Y ani orasi burasi gozilgmez disdan da hicbir yeri belli olmazdi,
0 zaman ayip dutulurdu.

17-14) Oyun sirasmda oyuncular neler bagirmaktadir?
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Hey hey, hayda bre diye baginllar.

17-15) Ates etrafmda oynanan oyunlar var rm?
Bizde yogdu.

17-16) Yorede oyunlan belli kisiler mi oynamaktadir,

yoksa yediden yetmise

herkes oyunlara katilmakta rrudir?
Yediden yetmise herkes bildigi gadar oynar.

17-17) Oyunlar oynamrken ozel kiyafet giyilmekte midir? Giyiliyorsa nasil bir
kiyafet

giyilmektedir?

Oyuncularm

hepsinin

uzerindeki

kiyafet

birbirine

benzemekte midir? Kadmlarm ozel takilan, bas suslemeleri var midir?
Evet giyilir. Alttan bir pantolon onun usdune da cicekli bir elbise ve onlug
giyeller. Erkekler ise salvar, gomleg, yeleg giyeller. Giyafetler erkeklerin hepsinin
ayni, gadmlarm

hepsinin

aymdir, Gadmlar baslanna

suslu cember gollardi.

Boyunlarma bir capita bagh altm para baglallardi.

17-18) Oyunlarda

ozel kiyafetler

giyiliyorsa,

bu kiyafet ne zamandan

beri

giyilmektedir? Kiyafeti kim secmistir? Yorede yaygm bir kiyafet midir?
Ozel giyafet geyilir, ilk zamanlar giyilmezdi ama topluca oynanmaya baslarunca
da ekip guruldu o zamandan beri giyeller. Oynayanlan cahsdiran gisi begenir ve
terzide digdirillerdi.

Her oyun ekibi guran buna benzer giyafetler

geyeller.

Eskiden Kibns'ta oyle geyellermis.

17-19) Halk oyunlan en eek nerelerde ve hangi olaylar sirasmda oynanmaktadir?
En cok dugunlerde ve nisanlarda oynanmaktadir,

17-20) Oyunculugu meslek edinmis kisiler var mi? Varsa kazanclan nasildir?
Oyunculug para edmez, mesleg edinenner yogdu. Bazi cahsdmcilara

biraz para

verilerdi o gadar.

17-21) Oyun oynamak hakkmda halk inanclan nelerdir?
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Oyun oynamak guzel seydir. lnsan eglenir, ruhu rahatlar.

18-) Bayramlar, Torenler, Kutlamalarla ilgili Sorular:

18-1) Dini bayramlar hangileridir?
iki dini bayramirmz var. Kurban Bayrarm ve Ramazan Bayrarm.

18-2) Bu bayramlarm hangi sebeplerle yapildigma inamlmaktadir?
Peygamberimiz hep erkek cocugu olmasmi isdermis, Hamrmmn hamile oldugunu
duyunca dogacag cocugu Allah' a gurban verecegini soylemis, Cocug dogunca
tam onu keseceginde Allah ona kesmesi icin bir koc gondermis, Peygamber o
kocu gurban kesmis. 0 gunden sonra da Kurban Bayrarm kutlamr, Ramazan
Bayrarru'm da fakirlerin nasil garmm doyurdugunu ogrenmeg icin yapang.

18-3) Dini bayramlar oncesi ne gibi hazirhklar yapilmaktadir?
Ramazan ayi gelmeden iki ay once pazartesi ve persembeleri oruc dutang.

D9

aylar (Saban, Recep, Ramazan aylan) ilk gunu logma yapip en az yedi eve
dagidmg. Logmayi verdigimiz evler tabagmizi bize yikamadan verir. Bunu sebap
sayang.

18-4) Bayram namaziyla ilgili gelenekler, inamslar nelerdir?
Bayram namazmi bizde erkekler gilar.
18-5) Bayramlasma nasil yapilmaktadir?
Erkenden

galkang,

erkekler bayram namazim

baslar. Buyuglermizin
gelirig.

Gelen

nesli

gildigdan

sonra bayramlasma

ellerini operig ve hepsiynan bayramlasmg,
beglerig.

Cocuglanrmzi

beglerig

Biz evimize

gelsinler

da

bizi

bayramlasmlar diye.

18-6) Bayramlasmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
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Evladlanrrnza hem yakm agrabalara firm badadezi, firm magannasi bisiririg da
yediririg. Golu gomsuya, koyluye da gave, dadh agirlang, Cocuglara da sekerla
09 bes gurus para veririg.

18-7) Bayram hediyesi kimlere nasil verilmektedir?

Basga koydeki birinin bayramim gutlamaya gideceysag hediye gotururug.

18-8) Kurban nasil kesilir?

Gurbam keseceg olan abdesdini ahr, namazmi gilar ve keser.

18-8) Kimler kurban kesebilir?

Hali vagdi yerinde olanlar yani borcu olmayanlar kesmelidir.

18-9) Kurban eti nasil dagrtihr?

Kesilen gumanm uzerine garacoco goyang. En az yedi fakir eve bir ogiln garmlan
doyacag gadar veririg.

18-10) Mezarhk ziyareti nasil yapihr?

Bayram namazim gildigdan sonra mezarliga gider ziyaretimizi yapang.

18-11) Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasil bayramlasihr?

Esgiden megdubunan bayramlasirdig ama simdi telefon var.

18-12) Milli bayramlar hangileridir?
23 Nisan Cocug Bayrami, 19 Mayis Genclig Bayrarru, 20 Temmuz Baris ve

Ozgurlug Bayrarm, 30 Agusdos Zafer Bayramr'dir.

18-13) Milli bayramlarda halkm kutlamasi nasil olmaktadir?
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Cocugunuz varsa 23 Nisan'da,
Temmuz ve 30 Agustos'da

19 Mayis'da

gider da onun oyununu gorurug. 20

da toren yerine gidip asgerlermizi, genclermizi, jet

ucaklan gorurug,

18-14) Kandil kac adettir? Adlan sebepleri nelerdir?
iki danedir Regaip ve Mirac Gandilimiz var. Biri peygamberimizin

goge cigdigr

gecedir ama ben bilmem.

18-15) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
Gadmlar da camiye gidip namaz gilar ve dua eder.

18-16) Mubarek

(kutsal) aylar hangileridir?

Bu aylarda neler yapihr

neler

yapilmaz?
aban, Recep, Ramazan aylandir. lsgi icmeg, gumar oynamag cok gunahdir.

18-17) Ramazan ayiyla ilgili gelenekler nelerdir?
Durumu eyi olanlar gumanlan elverdigi gadar ifdara fakir fukarayi cagmr.

18-18) Ramazana ozgu yiyecek ve icecekler nelerdir?
Bazilan orucunu cayla, bazilan suyla, bazilan da zeytin ya da hurmayla acar.

18-19) Askere giden gencler nasil ugurlanmaktadir?
Kibns'da mesafeler cok yakmdir, Adam Gimeli'ysa

asgerligi cikar Lefkosa'ya.

Onun icin gonderme ya da garsilama torenlermiz olmaz.

18-20) Turbe bayramlan hangi sebeple nasil yapilmaktadir?
Biz Turbe Bayrarru demeyig ama kcyumuzdeki Hz. Omer Turbesi'ne gidip, mum
yakip, dileg dilerig. Bu turbede yedi sehidin yattigma inamhr ve Muslumanlarca
lrutsal sayilan mekanlardandir. Burasi deniz kiyismdadir,
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18-21) Hacca gidenler nasil ugurlanmaktadir?
Bizim kcyumuzde su an iki gisi hacca gidip gelmisidir. Gideceginde onnara gidip
"Allah yolunu acikliga versin" derig.

18-22) Hacdan gelenler nasil karsilamr?
Geldiglerinde da hos geldine giderig. Zemzem suyumuzu icip dilegimizi dilerig.

19-) Dayamsma, Yardimlasma ve Egitim Kurumlanyla ilgili Sorular:

19-1) Imece nasil ve nicin yapihr?
Diyelim ki bir odanm betonu dokuleceg.

Sahibinin birine soylemesine gereg

yogdur. Gavede giiniinii soylediginde herkes gider ona yardim eder.

19-2) imecede neler yenilmektedir?
I

F inn badadezi, maganna, salata yenilir.

19-3) Zekat kimlere verilir?
Fakirlere, maddi durumu eyi olanlar verir.

19-4) Adaklar kimlere, nasil verilmektedir? Neler adak olmaktadir?
Fakirlere, sakatlara, oksuzlere, yetimlere verilir. Genelde para ya da hayvan
adaruhr. Arna bazen da birini yedirme ya da basdan asagi giydirme adamhr,

19-5) Kornsuluk hakk:1 nedir? Komsuluk gelenekleri nedir?
Evimizde nadir bi sen yemegi yabdigirmzda ya da kokusu savrulan bir yemeg
yabdigirmzda mutlaka gomsumuza bir sokum veririg. Onnar da bize verir. lsde bu
da farkmda olmadan bir birimizin iizerinde haggimiz oldugunu annadir. Gomsular
genelde her gun aym saad da birinin evinde gadm gadma toplamp gave iceller,
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19-6) Misafirlikle ilgili gelenekler nelerdir?
Vallahi biz misafire 90k onem veren bir ayleyig. Gercekden misafirleri 90k
severig. Buyursunlar gelsinler kapimiz acigdir. Kismetleri neysa da agirlang.

20-) Dogumla ilgili Sorular:

0-1) cocuk sahibi olmak isteyenler ne gibi uygulamalara bas vurmaktadir?
Esgiden Hz. Omer Tekkesi'ne

giderler ve dileg dilellerdi. Arna simdi dogdora

gideller.

0-2) Cocugun cinsiyetini tayin icin neler yapilmaktadir?
Yash gadinlar bakardi gebenin gamma. Onde topluysa erkek olur. Kalcalan
acihrsa giz olacag dellerdi.

0-3) Dogacak cocugun erkek olmasi nicin istenir?
Aylenin soyadmi dasism diye isderig.

0-4) Dogumu kimler yaptirmaktadir?
Esgiden ebeler evde yabdinrdi. Simdi dogdorlar kiliniglerde dogurdur.

20-5) Do gum sirasmda hangi arac ve gerecler kulanuhr?
Sicag su, leyen, parcalanmis carsaf

20-6) Gobek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Ebe gordonu kesinca anneya verir ve babasmm damadhgmm icine gollar. Biz oyle

gordug oyle yapang,

20- 7) Dogumdan sonra cocugun yikanmasiyla ilgilin gelenekler nelerdir?
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Cocugun ilk annesi yikamaz. Ayleden bir boyug gelir ve besmele cekereg
yikamaya baslar.
'-

20-8) Cocugun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Esgiden kiyafet ne arardi. Cocug palazlanana gadar gundagdaydi.

20-9) Degum yapan kadmla ilgili gelenekler nelerdir?
Erkek cocug dogduysa annenin sacma girrmzi gurdella dakallar.

20-10) Do gum aileye nasil duyurulur?
Ebeye kim yardim edersa disan cikar soylerdi.

0-11) Cocuk ilk defa kimin kucagma verilir?
Baba orda beklersa ona verilir. Yogusa ayleden birine verilir.

20-12) Lohusanm suttmun bol olarnasi icin ne yapihr?
Lohusaya dadli yediriller.

0-12) Dogan cocuklar icin kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
yle adarsa gurban da keser mevlid da okudulur.

0-13) Cocuga ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
Cocuga dogdugu zaman anne ya da babasi ad vermektedir. Zaten ayle onceden ne
ad goyacagim gararlasdinr.

0-14) Cocuga ad verilirken hangi gelenekler uygulaninaktadir?
Cocugun gulagma agrabalardan biri ezan okur ve adiru soyler,

0-15) Cocuk gormeye ne zaman, kimler gelir?
Golu gomsu, koylu iki ii9 gunden sonra gelmeye baslar,

20-16) Cocuk ve anne ilk defa sokaga ne zaman cikabilir?
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Kirk gi.inden once cikmazlardi ama simdikiler cikar.

20-1 7) Kirklarna ne zaman, nasil yapihr?
Cesme altmdan kirg <lane gucug cakil das ahrup cocugu yikaycaklan suya gonur
ve cocugu o suyla yikallar, Kirkmci gun cocugu mutlaka biri bekler yalmz
biragmazlar,

20-18) Kirklamada kullamlan su, esya ne gibi islemlere tabi tutulur?
uyu doldururken mutlaka besmele cekilir ve cocugu anneyla beraber yikaycag
olan gadmm adedli olmamasi gerekir.

20-19) Bir yila kadar cocugun beslenmesi nasil yapihr?
Ilk alti ay anne sutu sonra hazir silt da verilir.

1-) Si.innetle ilgili Sorular:

21-1) Genellikle

erkek

cocuklar

kac yasmda

ve hangi

mevsimde

sunnet

edilmektedir?
Genellikle il9 yasmdan sonra ya bes yasmda ya da yedi yasmda yaz aylannda
sunnet edeller.

21-2) Sunnet hazirhklan nelerdir?
Cocuga

stinnet giyafeti

dolasdmhr

ahrnr. Dugun

gecesinin

sabahi cocug atila koyde

davul zuma esliginde, Si.innet yatagi hazirlanarag

sunnet dugunun

olacagi yere gollar.

21-3) Cocugun yatagi nasil hazirlamr?
Yatagm usdune yeni suslemeli ortil gollar. Dugun yerinin oldugu yere goturuler
\'e dugun olurkan cocug icinde yatir. Yatagm usdune da duvara suslu bir hah
asallar.
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21-4) Sunnet cocugunun kiyafeti nasildir?
Biz cocuglarrmza pantolon, gomleg geydirir, basma da fes gordug. Pesin usdune
da masallah yazardig.

1-5) Sunnete kimler cagnhr? Cagn nasil yapihr?
Sunnete butun ayle, arkadaslar ve butun koy cagnhr. Koyluleri davul zurna
gezereg koyde calar ve silnnetin olacagim soyler. Uzagdakileri da ayleden biri
gider ve gendi davet eder.

1-6) Sunnete gelenler ne gibi armaganlar getirir?
Yakm ayle altm dakar, digerleri da para dakar.

1- 7) Sunneti kimler yapmaktadir? Halk arasmdaki adlan nelerdir?
Esgiden sunnetci yapardi, Sunnetci dellerdi. Simdi ise dogdorlar yapar.

1-8) Sunnet yapihrken hangi arac ve gerecler kullamlmaktadir?
Esgiden usdura, makas, pamug yeterliydi.

1-9) Kirvelik nedir? Kirveligin gorevleri nelerdir?
Cocug silnnet edilirken onun yanmda duran onu sakinesdiren gisidir, Kirve de
para varsa sunnet dugununun masraflanm

da garsilar. Yogsa yahmz yardmuci

olur.

1-10) Kirve, sunnet cocuguna ne gibi bir hediye verir?
Ya altm ktlnye dakar, ya da onun degerinde para dakar.

1-11) Sunnet toreni, dugum; nasil yapilmaktadir?
Oglan cocugunu atm uzerine bindiriller. Kirve atm yanmda ayle ve agrabalarda
ann arkasmda yuruyereg koyu dolasing. Koydeki bir dort yol ortasmda dururug.
Davul zurna calar ve ayle oynar. Daha sonra cocugu eve getiriler. Aylesi ahr ve
dogdora goturereg sunnet edeller. Sunnet oldugdan iki ii<; gun sonra toren yapihr.
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Torende davul zuma calar, Cocug yatagda yatir, anne baba da yanmda durup
gelen misafirleri garsilar. Gelenler cocugun sapgasina para atar. Tebrig bitinca
oyunnar oynarur, Gene gizlar cocugun sapgasmm icine bozug para ve yemis
goyarag oynadillar. Oynayan giz sayisi yedidir. Sapgayi en son oynadan sunnetli
eocugun yanma gider ve basmdan ii9 defa cevirir ve yere atar. Gucuk cocuglarda
sapgadan dusen yemis ve paralan almag icin yansir.

1-12) Hayir si.innetleri nasil yapihr?
Zengin biri gelir ve fakir cocuglan ahr geydirir. Onnan dogdora goturur sunnet
eddirir. Arna bunnara toren yapilmaz, Koylu bu siinnetli cocuglann evine gider ve
er.

-) Evlenme Ile ilgili Sorular:

-1) Evlenilecek kiz ve erkekte aramlan ozellikler nelerdir?
Gizin hamarat ve el islerine yatgm olamasma bakilir. Erkegin isgisinin, gumarmm
Imamasma di gad edilir.

-2) Evlenememis kiz ve erkeklere ne ad verilir?
Gizlara bakire, erkeklere bekir denir.

-3) Evlenmernis kiz ve erkeklerin kismetlerini acmak icin ne gibi uygulamalara
vurulmaktadir?
ocalara veya tiirbelere gidilir.

-4) Gencler evlenme istegini nasil belli eder?
Babalarma veya annelerine soyler,

-5) Evlenme cagmm baslangici kiz ve erkeklerde hangi yastir?
Gizlarda on sekiz, erkeklerde yirmidir. Arna simdikiler eglenir evlensin.
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22-6) K1z ararna nasil yapihr?
Kadmlar tarafmdan konusulur ve erkege uygun bir kiz bulunur.

22- 7) K1z begenilmesi halinde kiz isteme nasil olamaktadir?
Araci giren gadm giz aylesine gider ve gararlasdirdiglan

bir gece gizm evine

gidellerdi. Gizla oglan birbirini gormezllerdi. Gizin aylesine soylerdi onnar da
dusunelim dellerdi. iki ii9 gun soma araci gadmla cevabi yolallardi. Cevaplan
evedsa basga bir gun ayarlallardi ve oglan tarafi dunurculuge gidellerdi. Oglanm
babasi Allah'm emrine grzi isderdi.

22-8) Soz kesimi nasil yapilmaktadir?
Ayleler gendi aralannda bir gun ayarlalar ve o gun yeme isrne yaparag gendi
aralarmda soz kesellerdi.

22-9) Genclerin anlasmasi halinde evlilige hazirhk nasil olmaktadir?
Gencler annasdigdan soma erkek evini giz da ceyizini hazirlardi.

22-10) K1z kacirma olayi hangi hallerde meydana gelmektedir? Bu olaylar nasil
~oziimlenmektedir?
Gizila erkek annasirsa da ayleler razi olmaz, erkek bu defa mecbur gahr gizr
gacmr. Gacirdigdan bir sure soma aylenin nzasmi almag icin haber yollallar.
Ayleler gabul edersa bansillar, Cogunlugla da bansillar.

22-11) Nisan hazirhklan nasil yapilmaktadir?
Nisanda gizla erkekge ayn olmak uzere yuzug dakallardi, Boylece resmen nisanh
olduglan belirtilir.
22-12) Nisanda kiza neler takihr?
isanda giza hediyeler getirilir. Ayle buyukleri da altm kolye, belezig dakar.

22-13) Nisana kimler davet edilir?
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Bazilan ayle arasi yapar. iki tarafm da ayleleri cagnlarag nisan yapihr. Bazilan da
es, dost, akraba, gornsulan, eyi giddigi ahbablanm da cagmrag nisan yapallar.

22-14) Nisanlanma nasil yapihr?
Davetliler toplamr ve eglence yapalar nisam kutlallar. Bu kutlama sirasmda kiz ve
erkege yuzug takallar.

22-15) Nisanda hangi eglenceler yapihr?
Davul zuma esliginde halay cekilir, yenilir icilir,

22-16) Nisandan

sonra nisanhlann

birbirlerini

gormeleri,

konusmalan

nasil

giz ve erkek gorusemez gonusamazdi.

Arna

olamaktadir?
Bizim zamarumizda

evlenmeden

simdi serbest.

22-17) Nisan bozulursa, kiz tarafi aldigi armaganlan geri verir mi?
Hepsini bir yere toplar bohcalar ve geri verir.

22-18) Kurban bayrami'nda oglan tarafi nisanh kiz evine kurban gonderir mi?
Kurban kesellersa gonderillerdi. Gondermezsa ayib olurdu.

22-19) Bashk agirhk veriliyor mu? Miktan nedir?
Bizde baslig parasi yogdu,

-20) Geline ailesi tarafmdan ne gibi ceyiz verilir?
abag, canag, tencere, carsaf yorgan, sandalye, dantel, pesgir, pataniya gibi
alar verilir.

-21) Ceyiz defteri, cuzdani tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasil?

Bizde ceyiz defteri yogdu. Arna duyang basga yerlerde yazallarrms.
-22) Ceyiz asma, gosterme gelenegi var mi? Varsa nasil yapihyor?
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Ceyiz gosderme gelenegi vardi. Gelin evinin onunde koy gadmlarma siralayarag
dizellerdi da gosderillerdi.

22-23) Dilgilne davet nasil yapihr?
Esgiden davet edecegimiz

her eve bir mum gottirurdug. Mumu verir dugtm

gununu soylerdig, Simdig ise davetiyeyla yapang.

22-24) Dugune davet edilenler hediye olarak neler getirirler?
Tabak seti, fincan seti ya da para dakallar.

22-25) Dugun icin yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazirhklar yapilmaktadir?
Bir buyug bas hayvan kesilir ve finna gonur. Finnda badadez da yapihr, Salata da
hazirlamr ve davetlilere verilir. Icecek olarag da ayran ve sarap verilir. Giyeceg
olarag da damad yeni pantolaon , gomleg, ceket alir, Geline ise gelinlig digdiriller.
Aylede ise parasi olan yeni uruba alir, olmayan ise en yeni urubalanm geyer.

22-26) Geline kma yakiliyor mu?
Dugun yapilmadan bir hafta once Persembe gecesi kma gecesi yapihr ve gadmlar
oplanarag eglence yapalar ve geline kma yakallar.

22-27) Kma gecesi yapihyorsa ne gibi gelenekleri vardir?
Aylenin, gomsulann ve koyden davet edilen gadmlar gelinin babasmm evinde
oplarullar ve dugunden onceki ilk persembe gecesi kma gecesi yaparag hem
egleniller hem geline kma yakallar.

22-28) Kma gecesi eglenceleri nelerdir?
Gecede sarkilar soylenir, oyunnar oynamr. Gecede turkuler, maniler soylenereg
eglenilir,
22-29) Gelin hamami nasil yapihr?
Gelinin aylesinden ve oglan tarafmm aylesinden gadmlar toplanarag hamama
idilir. Eger bolgede hamam yogsa oglanm yengesinin

evine gidilereg orda
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22-30) Guveyi hamami yapihyor mu?
Y apilmazdi.

22-31) Damat tirasiyla ilgili gelenekler nelerdir?
Dilgilniln olacagi meydanhgda dugun baslamadan damadi tiras edellerdi. Damad
da hem tirasi yapan berbere hem da orasdaki cocuglara basis verirdi.

22-32) Kimler sagdic olur? Sagdicm gorevleri nelerdir?
Gelin tarafmdan bir gisi, bir gisi da oglan tarafmdan secilereg sagdic olur. Bunlan
herkes gendi aylesi secer belirlerdi. Sagdiclar eger zenginsa diigiln masraflanm da
garsilardi,

Arna

degilsalar

dugun

yerinin

hazirlanmasi,

gelen

misafirlerin

garsilanmasi gibi islere bakallardi.

22-33) Gelin, damat,

sagdic, kaymvalide,

kaympederin

dugunde

kiyafetleri

nelerdir?
Gelin beyaz gelinlig geyerdi. Damad ise gad

geyerdi. Ana ve babalar yeni

giyafetler alarag geyellerdi. Sagdic ise evdeki en yeni giyafetini geyerdi.

22-34) Gelin alma nasil yapihr?
Gelinin babasmm evine gidereg, giz ata bindirilir. Aylesi da arkadan yoruyereg
onu damadm yapdigi eve goturuller.

22-35) Gelin guveyinin evine girerken neler yapihr? Anlamlan nelerdir?
Gelin eve girmeden evin icine bir avuc bugday atihr, 0 ev her zaman bereketli ve
mutlu olsun diye.

22-36) Dugunde ne gibi eglenceler yapilmaktadir?
Muzigler calar, halaylar cekilir. Gizlar tesdi oynadir.

22-37) Dugunde neler yenilir icilir?
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Dilgiln eger yemeli ismeli yapilacagsa davet edilen misafire gore hayvan kesilir ve
badadezinan beraber hazirlanarag furunda bisirilir, Gazanlarman pilav ve salata
yapihr, Bunlar tabaglara gonularag dagidihr, Iceceg olarag da ayran ve sarap
verilir.

22-38) Dugunde geline neler armagan edilmektedir?
Yakm ayle altm esyasi dakar. Diger gelen misafirler para dakar.

22-39) Resmi nikah, imam nikahi nasil yapilmaktadir?
Resmi nikah yapilacagsa bolgedeki nikah memuru gelir ve giyar. imam nikahmi
ise koydeki hoca giyar,

22-40) Gerdege nasil girilir? Gerdek oncesi ve sonrasi gelenekleri nelerdir?
Dugunden sonra gelin ve damat eve getirilir ve iceri gireceglerinde

damadm

arkadaslan onu yumruklayarag eve gollar. Damad gerdege girmeden once namaz
gilar da oyle gerdege girer.

22-41) Dugunun ertesi gunu neler yapihr?
Genelde ertesi gun pek evden cikmazlar daha birbirlerine ahsma donemindediller.

22-42) Gelin, kaympederine ve kaymvalidesine nasil hitap eder?
Anne ve baba deyereg seslenir.

22-43) Akraba aileler arasmdaki iliski nasildir?
insanlar

isden gusden vakit buldugca

birbirlerine

ziyarete

gider muhabbet

edellerdi.

22-44) Gelinin kocasi olurse ne yapihr?
Gendine galmisdir. Biri isdersa gendini isder evlenir isder evlenmez.

22-45) Gelin olurse ne yapilir?

-:
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Adamm isdegine bagh ama cogu adam evlenir.

22-46) Akraba evlilikleri hakkmda halkm inanclan nelerdir?
Eyi dutulmazdi ama gene da mal yabana gidmesin diye evlendirillerdi.

23-) Olumle ilgili Sorular:

23-1) Olumu dusunduren on belirtiler nelerdir?
Ruyalar, kabuslar. riiyada biri dis sokerse yakmlanndan birinin olecegi soylenir,

23-2) Olecek kisi hasta ise olum belirtileri nelerdir?
Hastahkdan

agirlasip,

gonusamaz,

eli ayagi

tutulursa

da kuturum

olrnasi

oleceginin haberidir.

23-3) Olumu uzaklasnrmak

icin halkm aldigi tedbirler, uyguladigi

pratikler

nelerdir?
Dua edilir, dogdora goturulur.

23-4) Bir hastanm olecegine kanaat getirilirse ne yapihr?
Helallasihr, Kelime-i Sahadet getirmesi saglamr.

23-5) Olum olaymm hemen arkasmdan yapilan isler nelerdir?
Oliiniin gozleri aciksa kapatilir. iki elini gobeginin iizerine goruk ve gamma da bir
bicag goyang.

23-6) Olunun gozlerinin acik olmasi hakkmdaki inanmalar nelerdir?
"Olmcden once birini gormeg isderdi da goremedigi icin gozleri acik gitti" deller.

23-7) Olunun bast neden kibleye cevrilir?
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Cunku dinimizde dua ederken kibleye yonelirig, Oluleri da kibleye ceviririz.

23-8) Sabahleyin olen kimse ne zaman gomulur?
Oglen namazmdan sonra gomulur.

23-9) Ogleyin olen kimse ne zaman gomulur?
Ikindi namazmdan sonra gomulur.

23-10) Aksam vakti olen kimse ne zaman gomulur?
Ertesi gilntl sabah gomulur,

23-11) Olii bir gun bekletilecek olursa nasil bekletilir?
Gissa yatagmda uzerini carsafinan orter basmda biri begler. Y azda yere goyang
usdiine carsaf orttip gene basmda biri begler.

23-12)

om

gomulmeye nasil hazirlamr? Yikama ve kefenleme isleriyle ilgili

gelenekler nelerdir?
Olii yikayicisi gelir suyu hazirlar ve oluyu ayleden biri yardim edereg yikallar.
Kefenlerkan da igne iplig gullanmazlar oyle sarallar ki hie; acik yeri galmaz.

23-13) Olunun yikama suyundan artam ne yapihr?
Bahceye dokeller ve gazam daters ceviriler ve usdune das gollar.

23-14) Tabut nasil yapihr? Uzerine neler ortulur?
Tabut tahtadan yapihr. Uzerine da yesil ortii, gadmsa olen basucuna da bir bas
ortiisii baglamr,

23-15) Cenaze namazmi kimler kilar?
Erkekler gilar.

23-16) Olii mezarliga nasil tasmir?
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Omzumuzda dasmg.

23-17) Gomulme islemi sirasmda ne gibi dini islemler yapihr?
Gomuldugden sonra hocanm onderliginde orasdaki halk dua okur.

23-18) Olu yemegi veriliyorsa ozellikleri nelerdir?
Biz kirkmci gununde oliiniln sevdigi yemegleri yapar, fakir fukarayi yediririg.

23-18) Bassagligi ziyaretleri nasil yapihr?
Herkes olunun aylesini ziyaret edip "Basimz sagolsun, Allah rahmet eylesin" der.

23-19) Yas tutma gelenegi var rm? Varsa nasil uygulanmaktadir?
Y as dutmanm

gelenegi olmaz, insanm elinde olmadan uzulur ve ona gore

davramr.

23-20) ilk bayramda yash ailenin durumu nasil olur?
insanlarm icinden gelmez geyinsin, suslensin. Normal bir gunmus gibin o gunu
geciriller.

23-21) Olunun yasarken kilamadigi namazlan ve yerine getirernedigi yeminleri
karsihgmda neler yapihr?
Gunahlannm affedilmesi icin dualar edilir.

23-22) Oliiniln gomuldugu

aksam hatim duasi yapihr

mi? Yapihrsa

nasil

yapilmaktadir?
Yapilir. Ya hoca camide cemaatman yapar ya da olunun evinde okur. Bu aylenin
isdegine goredir.

23-23) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
Mezara ilk il9 gun gunes gideller da dogmadan okunmus su dokeller,

23-24) Baska hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
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Her cuma gtinu namazdan cikinca mezarliga gidilir ve dua edilir. Bayramlarda
bayram namazmdan sonra ilk olarag mezarliga gidilir ve dualar okunur.

23-25) Mevlit okutma gelenegi var midir? V arsa nasil uygulanmaktadir?
Olu gomuldugden sonra ilk ttc gece mevlit okudulur. Oluntm kirkmci gecesi da
mevlit okudullur ve artig her olum yil donumunde da mevlid okudulur.

23-26) Olunun giydigi kiyafetler ne yapihr?
Ayleye baghdir. Bazilan butun urubalan

toplar ve yakar. Bazilan

da yem

urubalanm fakir fukaraya verir, esgileri da toplar ve yakar.

23-27) Vasiyetle ilgili gelenekler nelerdir?
Oluntin yasarkan soyledigi vasiyetler oldugden sonra mutlaka aylesi tarafmdan
yerine getirilir.

23-28) Yorede oluler mutlaka mezarliga rm gomulmektedir? Mezarlik dismdaki
gomulmeler nicin ve nasil olmaktadir?
Bizde butun oluler mezarliga gomulur. Arna nenelermizden

duyardig ki 90k

esgiden intihar edenleri mezarhgm disma gornellermis.

23-29) Mezarhkta ayni ailenin fertleri yan yana nu gomulmektedir?

Kari koca

mezarlan nasil olmaktadir?
er mezarhgda yer varsa yan yana gomeye diggad edeller. Arna yer yogsa nasil
_.arsa oyle gomeller. Gan gocayi da mumkun oldugu gadar yan yana gomeller.

-30) Mezarm iki ucuna neler dikilmektedir?
Hem ayag ucuna hem bas ucuna das dikeller.

-31) Mezar taslanna neler yazilmaktadir?
Oltinun adi, soyadi ya da baba adi, degum tarihi, oltun tarihi yazallar. En alta da
'Ruhuna Fatiha' diye yazallar. Olen gisi saghgmda vasiyed ediysa bicez dua
yazsmlar mezar dasma o zaman vasiyet eddigi duayi da yazdmllar gendine.
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23-32) Mezarm herhangi bir yerine agac veya cicek dikilir mi? Dikilirse sebebi?
Bazilan oluntln ruhunun rahat eddigne inanarag mezarm hemen usdune ciceg
eker.

23-33) Mezarhkla ilgili inanmalar nelerdir?
Mezarhglar

bizim olulerimizin

yaddigi yerdir ve buralan

temiz dudmah ve

devamh ziyarete gidereg dua edmeliyig.

23-34) Cocuk cagmda olenler hakkmdaki inanmalar nelerdir?
Cocug yasda olenler sabicigdir. Y ani onnar gunahsizdir

ve sorgusuz sualsiz

cennete gideller.

23-35) Olulerin adlan gectiginde neler soylenmektedir?
Allah rahmet eylesin, nur icinde yatsm.

24-) Halk Hekimligiyle ilgili Sorular:

24-1) Halk arasmda hastahklan tedavi eden kisilere hangi adlar verilmektedir?
Hekim, dogdor, hemsire, bir da otlardan ilac yapip eyilesdiren gisiler var. Bazi
yerlerde bunlara lokman hekim deller. Bizde boyle isim yogdu.

24-2) Bu kimselerin ozellikleri nelerdir?
Bilgili okunmus gisilerdir, insanm her tarafmi eyi bililler ve ona gore eyi edeller.

24-3) Hastahklan

nasil teshis etmektedirler?

Kullandiklan

metotlar

arac ve

gerecler nelerdir?
Dogdorlarm aledleri vardir onar yapar. Arna esgiden osu dogdor yogdu o zaman
ne tahmin edersalar ona gore otlardan bi sey yapalar, verillerdi insanlara.
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24-4) Halk ilaclanmn tarifleri nelerdir? Bu ilaclann her biri hangi hastahklarm

tedavisinde kullarulmaktadir?
Ovada bir tur mantar vardi, Gardlasmca bu mantar iisdii toz halinde gmmzi bir hal
ahrdi. Onu ahlar, o toz gibi olan yerini saklallardi. Bunu bir yara bere olunca,
yaranm iisdiine gollardi ve cabucag eyi olurdu.

4-5) Dini yollardan tedavi nasil yapilmaktadir?
Esgiden 90k vardi, Bir yerim agnr dersan hoca "Dur bir duacig okuyayim da
cer" derdi. Ya da bazi sinirleri bozulan gisiler olurdu da onu hocaya
oturullerdi. Okusun uflesin gene da eyi olsun diye.

4-6) Kink ve cikiklann tedavisi nasil yapilmaktadir?
Esgiden dogdor yogdu. Arna bu islerden annayan, cikilan yerine yerlesdiren,
gmglan saran gisiler vardi. Gmklarda iki tahda gollardi garsihkh da sarallardi
gendini bezinan.

4-7) Yara berelerin tedavisi nasil yapilmaktadir?
Mantar tozu vardi da onu gollardi yaralara da gecerdi.

8) Halkm ev icinde kendi kendine tedavisi nasil olmaktadir?
Garru agnyana nane cayi yapallar da veriller. Bazen da tugla isidillar da gamma
dmllar, sicagdan gecsin diye.

4-9) Ruh hastahklan nasil tedavi edilmektedir?
Garanhg odaya kapadilardi gendilerini eyi olsun diye ya da hocaya goturullerdi da
okur iifiiriirdii.

24-10) Hastahklann sebepleri hakkmdaki inarnslan nelerdir?

Cok islemeden ya da irsi olarag bahane bullulardi.

24-11) Hastalarm beslenmesi nasil yapilmaktadir?

Hasdalara birinc corbasi yapar verirdig.
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.4-12) Disleri kimler cekmektedir?
yleden biri cekerdi,

13) Dis sokme metotlan nelerdir? Sokulen dis ne yapihyor? Neden?
Ag1z dislerini

kerpedenla

sokellerdi.

Normal

disleri

ise iplig baglalar

da

kellerdi. Sokulen disi dama atallardi. Bize cocugkan "At disini dama da basga
in yerine" dellerdi.

-) Halk Veterinerligiyle ilgili Sorular:

-1) Halk arasmda hastaliklan tedavi eden kisilere hangi adlar verilmektedir?
Baytar, veteriner, hayvan dogdoru.

-2) Bu kisilerin ozellikleri nelerdir?
yvan usdune okumus bilgili gisilerdir, Bazi cobanlar da gendilerine

gore

rvanlan annadiglan gadar tedavi edeller.

-3) Hayvan hastahklan
ligm isareti

kabul

nasil teshis etmektedirler?
edilmektedir?

Teshis

Hangi belirtiler,

sirasmda

kullandiklan

hangi
aletler

lerdir?
.yvanda bir degisiklik gorunca annardig bir agsilig oldugunu, Garm sisinca gaz
1

derdig. Zayiflar da yemezsa icinde bi sey oldu derdig. Onu aymrdig bir

hnara da ayn yem gordug gendine. Ozel bir aletimiz yogdu tedavi icin.

-4) Hayvan hastahklarmm tedavisinde kullamlan halk ilaclannm tedavisi nedir?
ilaclardan her biri hangi hayvan hastahklanrun tedavisinde kullamlmaktadir?
yvan gaz edinca ona bir sise zeytin yagi icirirdig, Vi.icudunda yara olan
1yvanm yarasma kul basardig, Bunar icin alet gullanmazdig,
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25-5) Dini yollardan hayvan hastahklan nasil tedavi edilmektedir?
Hoca gelir hayvana okur ufururdu eyi olsun diye.

25-6) Hayvanlardaki kink ve cikiklar nasil tedavi edilmektedir?
Hayvanm ayagi gmhnca iki tahta gollardi garsilikh da sarallardi. Eyi olursa
olurdu, olmazsa hayvani kesellerdi da yellerdi.

25-7) Hayvanlardaki yaralar nasil tedavi edilmektedir?
Genelde yaranm usdune kill, ya da tutun basardig,

25-8) Hayvan dogumlan nasil yaptmlmaktadir?
Boyuk bas hayvam ipila baglar yavruyu cekerdig da cikardi, Gucuk bas hayvanda
ise cogunlugla gendi dogururdu ama doguramaymca kepcenin sapiyla dakardig
yavrunun basma da cekerdig gendini ciksm diye.

25-9) Hangi hastahklarda hayvanm tedavisinden limit kesilerek oldurulmektedir?

oiu hayvanlarm etleri cesetleri ne yapilmaktadir?
Oleceg hayvan zaten gendini belli ederdi. Gozlerini asmaz, ayaga galgmaz,
agzmdan kopukler gelir. Boyle olunca hayvaru oldurur ya yakallar ya da bircez
kor guyuya atallar gendini.

25-10) Basta hayvanlann beslenmesi nasil yapilmaktadir?
Hasda olan hayvanlan aymrdig ayn bir yere da gendilerine yem ve su gordug ta
eyilessinler.

25-11) Halk ne zaman veterinere gitme ihtiyaci duyardi?
Esgiden ne aradi veteriner eyi edersag ederdig, edmezsag oliirdii.
25-12) Hayvan hastahklanm tedavi edenler; nallama, kirkma islemi de yapiyorlar
D117

allamayi galligalar yapardi. Arna kirkmayi herkes gendi yapardi,

25-13) Cobanlarm hayvan hastahklan hakkmdaki bilgisi nedir?
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Ozel cobarurmz yogdu herkes gendi beklerdi hayvamm. Onun icin hasda olan

hayvaru da biz eyi edmeye cahsirdig.

26-) Halk Meteorolojisiyle ilgili Sorular:

26-1) Tabiat olaylannm sebepleri nasil aciklanmaktadir?
Butun tabiat olaylan Allah'm isidir,

26-2) Yorede en iyi kimler hava tahmini yapmaktadir? Bu yetenegi nasil
kazanrmslardir?
En eyi yash cifciler yapar. Uzun senelerdir havayi takip edereg bu yetenegi
gazandilar.

26-3) Hangi amacla hava tahmini yapilmaktadir?
Yagmur yagip yagmayacagi konusunda tahmin yapallar. Cunku koy yerinde cogu
insan cifcilignan ugrasirdi,

26-4) Bir yilhk hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Esgiler agustos aymdaki giinlere bakarag geleceg yilm havalannm nasil olacagmi
tahmin edelerdi. Bunlara gendileri "Minelayalar" dellerdi.

6-5) Gokteki cisimlere bakarak hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Havadaki bulutlara bakarag yagmurun ne zaman yagacagna dair tahmin yapihr.
Eger bulutlar dagm uzerine dogru alcahrsa yakmda yagmur var demegdir.

6-6) Hayvanlarm hareketlerine bakarak hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Garmcalarm yuvalanna dogru gasdigim ve yuvaya girdigden sonra cikmadigmi
ordilgilmilzde 90k yakmda yagmur var demegdir. Havadaki guslann bagirarag
donmesi ve yuvalarma gonmalan da yagmur geliyor demegdir.
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26- 7) Bitkilerin durumlarma bakarak hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Sabah tez gagdigmizda eger ciceklerin, otlann usdunde asm cig varsa yagmur
yagacag demegdir.

26-8) insanlarm davramslanna

ve organlardaki agnlara gore nasil hava tahmini

yapilmaktadir?
Yashlar dizleri agnymca yagmur yagayacagmi soyleller.

26-9) Depremlerle ilgili tahminler nasil yapilmaktadir?
Olmasi gerekenden daha fazla sicag oldugu zaman deprem olabilir.

26-10) Gunes ve ay tutulmasiyla ilgili inamslar nelerdir?
lnsanlar Allah'm mucizesi olduguna inamllar.

26-11) Glines ve ay tutulmasi karsismda neler yapilmaktadir?
Esgiden davul, teneke calallardi guya gunes ya da ay gurtulsun diye.

26-12) Y agmur yagdirma ile ilgili inamslar nelerdir?
Koy halki toplamr ovaya cikalar, Ovada yeller iceller ve hocayla beraber yagmur
duasi edeller.

27-) Halk Takvimiyle ilgili Sorular:

27-1) Bir yil kac mevsim kabul edilmektedir?

Mevsimlerin

degisik adlan,

baslangic bitis tarihleri nelerdir?
Dort mevsim gabul ederig, degisig adlan ya da tarihleri yogdur.

27-2) Yillara, mevsimlere, aylarla, giinlerle ilgili halk inanmalan nelerdir?
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Cuma gunu mubareg gundur. Sali gunu eyi dutulmaz. 0 gun lohusaya ziyarete
gidilmez, yeni bir i~ baslangici yapilmaz.

27-3) Yilbasi olarak hangi ay ve gun kabul edilmektedir? Yilbasi icin kutlama
yapihyor mu? Yapihyorsa nasil?

31 Aralik gabul edilir. Kutlama yapang. Bullin ayle bir eve toplanmg ve sabaha
gadar yer icerig,

27-4)

Mevsimlerin,

aylarm

gece

ve

gunduzun

nasil

meydana

geldigine

inamlmaktadir?

Dtmyanm donmesinden dolayi meydana gelmektedir.

27-5) Bir gunun cesitli bolumleri nasil adlandmlmaktadir?

Bu bolumler nasil ayirt

edilmektedir?
Guslug vagdi (gunes dogmazdan onceki vakit), sabah, ogle, ikindi, aksam, gece
yansi. Gunese gore ve havanm aydmlarup gararmasma gore belli olar.

27-6) Hangi saat turil kullamlmaktadir?

Saat kullamlrmyorsa zaman ayan nasil

yapilmaktadir?
Esgiden saat yogdu, gunese gore hariket ederdig. Gunes dogmadan gakar ise
giderdig. Gunes batmca da isi bitirirdig. Daha sonra saat 91kd1 ona gore hareket
ederig. Bizde cogunkugla alaturka saat gullamhr.

27-7) Kisilerin degum tarihleri nerelere ve nasil yazilmaktadir?
Esgiden bir duvara yazallardi, Koyde yazi bilen muhdar varsa ona da yazdinllardi.
Ya muhdar ya da cocugun babasi seh ere gidinca daireye gider nifusa yazdmrdi.

) Halk Hukukuyla ilgili Sorular:

-1) Kimler arasi evlenme yasagi bulunmaktadir? Bu yasagm dini temelleri

Ierdir?
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Gardas gardasman

evlenemez.

Basga dinden biriynan evlenmeg

de dinimiz

acismdan dogru bulunmaz.

28-2) Tek esle veya 90k esle evlenme geleneginden hangisi kabul edilmektedir?
Tek e~le evlenme gelenegi vardir. Arna esgiden cok zengin olan gisiler iki gan
ahllardi,

28-3) Akrabalar arasi evlenme gorulmekte midir? Akraba arasmdaki olumlu veya
olumsuz inamslar nelerdir?
Akrabalar

arasi evlenme

evlendirillerdi.

vardi. Ayle

arasmda

Halk buna eyi bagmazdi,

mal yabana

gidmesin

Ctinktl dogan cocuglarda

diye

sakathg

:oriiliirdii.

28-4) Esleri olen cocuklu dullar icin ne gibi gelenekler islenmektedir?
Dullara aylesi sahip cikmaya cahsir. Coluk cocuguna bakmaya yardim edeller.

-5) Erkek ve kiz cocuklann, eslerin miras paylan nasil belirlenmektedir?
Erkek cocuklara daha eek verillerdi. Erkeklere iki verilirsa, gizlara bir hisse
rerilirdi. Eslere ise eger hukumed nikahi varsa pay alirdi, Eger yogsa almazdi,

-6) Evlathk ahnmakta rmdir? Evlathklar oz cociklann butun haklarma sahip
'dir?
Genelde cocugu olmayanlar evlathg alhlar. Oyle olunca da butun haklar onun
ur. Arna bazi zenginler cocugu oldugu halde evlathg ahllar. Oz cocuguyla
.lathgi ayni haklara tutmag artig insamna gore degisir, Bazilan ayni dutardi,
bazilan dudmazdi,

- 7) ic; guveyi nasil almmaktadir? ic; guveyinin haklan nelerdir?
1 olan ayleler gizma verirdi. Hie; bi seyi olamayan bir oglanman evlenirsa,
an mecburi ic guveyi olurdu. Cunku gizm mahm gullamrdi. ic; guveyinin hicbir
yogdu, G1z tarafi ne dersa o olurdu.
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28-8) Medeni nikahsiz esler mirastan nasil faydalanmaktadir?
Bi sey alamazdilar. Arna evladlan gendine bakardi.

28-9) Koydeki anlasmazhklar mahkemeye gidilmeden nasil cozumlenmektedir?
Koyden yash biri araci girer da annasdirmaya cahsirdi gendilerini. Ya da koy
mugdan anasdirmaya cahsirdi,

28-10) Smir tecavuzu olaylan nasil cozumlenmektedir?
Polise gidilirdi. Sonra da tapu dayresine basvurullar da memur gelir olcerdi smm
da annasmazhk gakardi ortadan.

28-11) Tarlaya, bahceye verilen zararlar nasil karsilanmaktadir?
Koyun desdebani belli bir zarar, ziyan ucreti keserdi da zarar veren oderdi.

28-12) K1z kacirma olaylan nasil olmaktadir?
Cogunlugnan gizinan erkek annasirdi, Ayleleri razi olmaymca erkek gtzi gacmr.

29-) Halk Zoolojisiyle ilgili Sorular:

29-1) Yorede hangi hayvan turleri yetistirilmektedir?
ineg, goyun, keci, tavsan, tavug yetisdirilir,

29-2) Yoredeki yabani hayvanlar, kuslara, boceklere ne gibi adlar verilmektedir?
Keretenkele, yilan memesi, gara yilan, batsali yilan, gufi yilam, bok bocegi, an
gusu, garga, gukukma gusu, gece gusu, guvercin, keklik, yaban tavugu,
29-3) Hayvanlarm nasil yaranldigna inarulmaktadir?
Allah tarafmdan yaranldigma inanmg.

29-4) Evcil hayvanlar nasil covaltilmaktadtr?
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Ciflesdirereg ve tavuglan yumurtaya oturdarag.

29-5) Boceklerin kuslann tabiatta ne gibi gorevler yaptiklanna inamlmaktadir?
Dogarun dengesini sagladiklanna inamng. Dogadaki yabani hayvanlar birbirlerini
yer, bazilan bir yerdeki tohumu yer ve basga bir yere pisler. Boylece pisledigi
yerde o tohum yeserir ve boyur,

29-6) Hayvanlarm oldurulmeleri, oldurulmemeleri

konusunda ki halk inamslan

nelerdir?
Bir insan kediyi oldurursa yedi sene nusubetlig cekermis,

29- 7)

Hayvanlarm

beslenmeleri

bakimlan

konusunda

hangi

gelenekler

uygulanmaktadir?
llkbahar geldiginde ineglermizi mandiradan cikanp otluga baglang. Gece gunduz
orada gahllar. Yannarma su da gottlrtlrug.

30-) Halk Sanatlan Ve Zanaatlanyla ilgili Sorular:

30-1) Yorede kadmlann ugrastiklan el sanatlan nelerdir?
Gadmlar genelde evlerinde dantel ve yun isi islerdi.

30-2-a-) Bu sanat kimden, ne zaman, nasil ogrenilmi~tir?
Dantel:
Gizlar geceleri evde otururkan annelerinden, nenelerinden ogrenillerdi. Anneleri
ilk olarag onlara zincir cekmeyi daha sonra motif yapmayi ogredir.

b-) Hangi malzeme kullamlmaktadir? Bu malzeme nasil temin edilmektedir?
Ince diyemsi ipi, tig, gullamhrdi.

Sehere giden birine siparis edelerdi o da

getirirdi.
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c-) Hangi esyalar ilretilmektedir?
Yasdig yilzil, perde, masa ortilsil, yatag ortusu, televizyon ortilsil gibi seyler
yapallardi. Arna gartig yapan yok.

-) Esyalann bicimleri, motifleri ezbere mi yapihyor, yoksa belli omeklerden mi
hareket ediliyor?
Buyug gadmlar ezbere yapardi, Gene gizlar da bakarag yapardi. Cunku onnar
daha yeni ogrenillerdi.

d-) El sanatlan bir ek gelir saghyor mu? Sagliyorsa aile icindeki payi nedir?
Gece gunduz islersa belki mutfag masrafmi cikanr,

a-) Bu sanat kimden, ne zaman, nasil ogrenilmistir?
Ovada goyun beklerken, analarmizdan ogrendig.

) Hangi malzeme kullarulmaktadir? Bu malzeme nerden temin edilmektedir?
iki ~i~ ve ytln ipi. Seherden getirillerdi.

c-) Hangi esyalar uretilmektedir?
Fanella, yeleg, caorap, eldiven, atgi,

9-) Esyalann bicimleri, motifleri ezbere mi yapihyor, yoksa belli omeklerden mi
hareket ediliyor?
Bilenler ezbere yapardi. Bilmeyenlere da gosderillerdi.

d-) El sanatlan bir ek gelir saghyor mu? Sagliyorsa aile icindeki payi nedir?
Yun isi yapip da satan yogdu. Herkes bir birine yardim ederdi. _

30-3) El sanatlan ve zanaatlan hangileridir?

105

Hasir dokumacihgi vardi,

30-4-a-) Zanaat kimden, ne zaman nasil ogrenilmistir?
oyde bu isi yapan usdalar vardi, Bunlann yanma cirag gidellerdi da ogrenillerdi.
ilk olarag garmsi duz hale getirmeyi ogredillerdi.

Daha sonra kilfiln (kufe)

yapmayi ogredillerdi.

) Hangi esyalar uretilmektedir?
epet, paneri, kufun, isgemlelerin

oturulacag yerini orellerdi. Degisik duvar

siisleri yapallardi.

- ) Zanaat icin hangi malzeme

kullamlmaktadir?

Bu malzeme

nasil temin

edilmektedir?
Garms, cuvaldiz

ignesi,

break

gulamllardi,

Bu gamislan

dere kenenndan

kesellerdi,

-) Esyalann bicimleri, motifleri ezbere mi yapihyor, yoksa belli omeklerden mi
hareket ediliyor?
Ezbere yapallardi. Genelde baglava motifini yapallar.

d-) El sanatlan bir ek gelir saghyor mu? Sagliyorsa aile butcesindeki payi nedir?
Cok az gazamllardi, onun icin artig hie yapilmaz,

31-) lnaruslarla ilgili Sorular:

31-1) Adakla, dilekle ilgili inamslar nelerdir? Adak yerleri nerelerdir?
Adag insanm isdegi olunca bu isdeg icin ne adadiysa onu yaprnasidir. Genelde
hayvan adang ya da fakir fukara bir cocugu geydiririg.
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31-2) Agacla ilgili inamslar nelerdir?
Dinirnizde

agaclara caput baglamag

gunahdir. Arna gene da baglallar.

Hz.

Muharnrnet agaclann ekilrnesini su sozuyle "Kiyamet kopsa dahi elinizde bir
fidan varsa ekiniz" belirtir.

31-3) Ahiretle ilgili inaruslar nelerdir?
Allah yeryliziinii insanlar icin bir irntihan yeri olarag gosderdi. Ahretde da bu
imtihanm sorgulamasmi yapacagma inaruhr.

31-4) Ahlakla ilgili inanislar nelerdir?
insanm deger yargilanna

uymasi ahlagi olusdurur.

Durus gonusmah,

yalan

soylememeli ve boyuglermize saygili olamhyig,

31-5) Allah'la ilgili inaruslar nelerdir?
Butun her seyi yaratan Allah'dir. Allah'r anlarnag icin Kuran-i Kerirni okurnag
gerekir.

Allah'm

peygarnberilerine

de inanmahyig,

Cunku

onnar

Allah'm

elcileridir,

31-6) Almyazisi kaderle ilgili inaruslar nelerdir?
Bir gun Hz. Ali bir yikik duvarm dibinden cekildi. Insanlar da ona "Ya Ali
Allah'm

gaderinden

mi gaciyorsun"

der. 0 da "Allah'm

gaderinden

gacip,

Allah'm gaderine sigimyorum'' der. Dernek insan once tedbir alacag. Alarnazsa
isini Allah'a birakacag,

31- 7) Ana ve babayla ilgili inamslar nelerdir?
Cennet analarm ayagi altmdadir, Annernize ve babamiza dairna saygih olmahyiz.

31-8) Atalara baghhk ve saygiyla ilgili inaruslar nelerdir?
insanlar yasadigi toplurndaki buyuglerine garsi dayima saygili olamahdir. Cunku
herkes bir gun yaslamr, 0 saygiya herkesin ihdiyaci vardir.
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31-9) Sifah sular icmece ve kaphcalarla ilgili inarnslar nelerdir?
Zemzem suyu sifadir,

31-10) Bastan cevirip sadaka vermeyle ilgili inamslar nelerdir?
Dinimizde sadaka belanm onune gecilmesi icin yapilan yardimlardir. Sadakanm
da en hayirhsi gizli verilendir.

31-11) Beddua ile ilgili inaruslar nelerdir?
Beddua goymag guzel degildir, Bos yere yapilan beddualar eden gisiyi dutar.

31-12) Bereketle, bollukla ilgili inamslar nelerdir?
Yagmurun yagmasi senenin bereketli gececegini haber verir.

31-13) Bugdayla ilgili inaruslar nelerdir?
Bugday bereketdir. Bugdaydan egmeg yapihr. Peygamberimiz
dedi. "Y eryuzunun ve gokyuzunun bereketlerinden
egmeg kmntilanndan

bunun icin soyle

olan egmege hurmed edin,

yeyin da gunahlanmz af olur".

31-14) Buhurla ilgili inaruslar nelerdir?
Mevlid okudulurken, mezarhg ziyaretine giddigmizde, olulerimiz icin yakang.

31-15) Camiler, mescitler, diger ibadet yerleriyle ilgili inamslar nelerdir?
Camilermizi,

mescidlerimizi

temiz

dudmaliyig,

korumahyig,

Cunku

onnar

Allah'm evidir.

31-16) Cennet ve cehenemle ilgili inamslar nelerdir?
Oldugumuz zaman eyilerin cennete kotulerin cehenneme gidecegi soylenir.

31-1 7) Daglarla ilgili inaruslar nelerdir?
Allah daglan dunyayi dengelesinler diye yaratti.

31-18) Dini ve dini olmayan savaslarla ilgili inamslar nelerdir?
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Savasm hie eyisi yogdur. Arna esgiden varolmag icin bazi hakh savaslar oldu.

31-19) Dokunmayla ilgili inanislar nelerdir?
Ramazan aymda oruc dutarken gadmlarla

erkekler birbirlerine

dokunursalar

oruclan bozulur.

31-20) Ekmekle ilgili inamslar nelerdir?
Ekmeg mubaregdir. Y ere egmeg dusduysa olu ahr oper arumiza gorug ve bir
kenarciga yerlesdiririg ki bircez gus onu yesin diye.

31-21) Fal ve falcihkla ilgili inarnslar nelerdir?
Gumar, fal seytanm pisligidir. Onnardan uzag durulursa selamete erilir.

31-22) Hayvanlarla ilgili inamslar nelerdir?
Baygus birinin evinin onunde otersa, o evde eyi bi sey olacag demegdir. Arna
otmeden durursa o evde kotu bi sey olacag demegdir. Hoca ezan okurkan kopek
ulursa usdasim yeyeceg demegdir.

31-23) Helal-haramla ilgili inaruslar nelerdir?
insanm alm teriyle kazandigi her sey helalidir. Haksiz yolla elde etigi her sey
haramdir. Geldigi gibin gider.

31-24) Horozun otusuyle ilgili inamslar nelerdir?
Vakitsiz oten horozun basim keseller. Cunku ugursuzlug sayang. Kesmezsag
islerimiz kotuye gider.

31-25) lckilerle, serbetlerle iligili inamslar nelerdir?
lsgi icen insan gendini gaybeder. Hem gendine hem cevresine zarar verir. Onun
icin isgi icennere hayirsiz derig. Halk arasmda sevilmezler.
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31-26) insanm ve dunyanm yaratihs sebebi, amaciyla ilgili inamslar nelerdir?
insanlar Hz. Havva ve Adem'den gelir. Boylece dunyadaki insanlar olusmusdur.

31-27) insanm mutluluguyla ilgili inamslar nelerdir?
Dogru durust olan insanlar dtmyada her seyi hak eder.

31-28) Irz, namus, serefle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim adet ve geleneklerimizde ayle gurmag yuce bi seydir. insanm gendisinin ve
aylesinin irzi, namusu, serefi her sey demegdir. Her seyden once onar gelir.

31-29) Kadmlarla ilgili inaruslar nelerdir?
Yuvayi disi gus gurar diye bir soz vardir, Gadm bir yuvanm her seyidir.

31-30) Kalelerle, hisarlarla ilgili inaruslar nelerdir?
Esgiden

savunma

amaciyla

sehirlerin

etrafma

yapallardi.

Ozellikle

islam

dunyasinda ve tarihde buyug yerleri vardir,

31-31) Kanla ilgili inamslar nelerdir?
Kan bagi olan insanlar birbirlerine agrabadir,

31-32) Kaza ile ilgili inamslar nelerdir?
lnsan tetbir almali, gozeglenmelidir. Arna gene de bi sey olursa bu Allah'tandir,
Buna inanmag gerekir.

31-33) Kibleyle ilgili inaruslar nelerdir?
Muslumanlar namaz gilarkan gibleye Allah'm evi olan kabeye yoneliller, Buna
gible denir. Olulermizin da basim gibleye dogru gorug.

31-34) Konukseverlikle ilgili inaruslar nelerdir?
Misafir basimizm tacidir, Evimize geleni memnun edmeye cahsir, elimizden
geleni yapmaya cahsmg,
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31-35) Kur' an-i Kerim'Ie ilgili inamslar nelerdir?
Bizim kutsal kitabmuzdir,

Burtin dogrular onun icinde yazar. Bazilan capdmr

ama agh olan dogruyu agnar.

31-36) Kuyularla ilgili inamslar nelerdir?
Guyulan

temiz

gaynaglannnzdir.

dudmag,

kirledmemeg

lazim.

Cunku

onnar

bizim

su

gore

da

Susuz da hayat olmaz.

31-37) Lokman hekimle ilgili inamslar nelerdir?
Bazi rivayetlere

gore

lokman

hekim

Hizrr' du,

bazi

rivayetlere

Peygamber'dir. Bazi rivayetlere gore da bilge gisidir.

31-38) Meleklerle ilgili inamslar nelerdir?
Dord boyug melegimiz var. Cebrail vahi getirir. Azrail can ahr. Mikail iylig ve
kotulugleri yazar. israfil kiyamed gunll Sur'a ufurur,

31-39) Meryem'Ie ilgili inamslar nelerdir?
Meryem lsa'yi mucize olarag babasiz dunyaya getirmisdir,

31-40) Mevlitlerle ilgili inaruslar nelerdir?
Mevlid Hz. Muhamed'in degum guntinu gutlamag icin yazilan siirdir.

31-41) Mucizelerle ilgili inaruslar nelerdir?
lslam'da mucize Peygamber'Iere verilmisdir. Hz. Muhamed'in en buyug mucizesi
Kur'an-i Kerim'dir ve Peygamber'in miraca ytikselmesidir.

31-42) Muskalarla ilgili inamslar nelerdir?
Bazilan inamr ve yapdmr, Arna islam'da muska kesinligle yasaglanrmsdir.
31-43) N azarla ilgili inamslar ve nazan onleme tedbirleri nelerdir?
Nazar islam'da haktir. Goz ismlannm negatif enerjisidir. Onu onlemede cesitli
dualar vardir.
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31-44) Nimet, nzkla ilgili inamslar nelerdir?

Allahm yaradigi canh ve cansizlann hepsi nirnedir. Rizg ise gisinin ve toplumun
gendi gecimini saglamasi icin ugrasi sonunda elde ettigi helal seylerdir.

31-45) Nurla, isikla ilgili inamslar nelerdir?

Melegler nurdan yaradildi, Allah onnan nurdan yaraddi.

31-46) Ortunmeyle ilgili inamslar nelerdir?

Dinimiz gadmlara ortunmeyi farz gorur.

31-4 7) Orumcekle ilgili inamslar nelerdir?

Orilmceg Hz. Peygamberi ve Hz.Ebubekir'i magarada iken magaranm kapisim
orereg dusmanlardan gorudu.

31-48) Perili evlere, kosklerle ilgili inanislar nelerdir?

Ben boyle seye inanmam. Bunnar hep hurafedir.

31-49) Peygamberle ilgili inaruslar nelerdir?

Allah

insanlan

peygamberleri

vasitasiyla

uyarrmsnr,

0

yuzden

butun

peygamber'ler insanlara hakki annadillardi,

31-50) Renklerele ilgili inamslar nelerdir?

Islam'da acik ve beyaz rengler dab.a guzeldir, G1rm1z1 ve gara eyi dutulmaz.

31-51) Resim ve heykelle ilgili inamslar nelerdir?

insanlar heykele ve resme tapabilir. lslam'da da bunnara bagmag, almag yasag
degil,

31-52) Ruh.lailgili inaruslar nelerdir?

Canhlarda rub. cikarsa olum olur.

31-53) Ruyalann yorumu hakkmda inamslar nelerdir?
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lslam'da

riiyamn onemi var. Eyi gorduguntiz ruyayi annadmag eyidir. Ketti

orulen ruyayi anadmazsan daha eyi olur. Ruyalan eyiye yorumlamag lazim.

31-54) Sacla, sakalla, biyikla ilgili inamslar nelerdir?
as kadmm tacidir, Sakal ve biyig da erkegin olgunlasdignu belirdir.

1-55) Sakatlarla ilgili inamslar nelerdir?
Allah'm isidir, Bunlan gormeg, bilmeg ve ibred almag gerekir.

1-56) Sayilarla ilgili inamslar nelerdir?
Hayatimizda golayhglar saglallar. Hesap kitab yapmamiza yarar.

1-57) Sunnetle ilgili inamslar nelerdir?
Onnet Hz. Peygamberin hayatmdaki uygulamalar sunnetdir.

31-58) Su hakkmda inamslar nelerdir?
Mekke'deki zemzem suyu Musluman olanlar icin sifahdir.

31-59) Seytanla ilgili inamslar nelerdir?
eytan Allah'm lanetine ugrarms, atesden yaratilnusdir,

31-60) Talib ve kismetle ilgili inaruslar nelerdir?
insanlara ikisi da verilmisdir. Kismed insanlara verilen nimeddir.

31-61) T emizlikle ilgili inaruslar nelerdir?
Temizlig imandan gelir. Herkesin temiz olmasi Iazimdir.

31-62) Tirnakla ilgili inamslar nelerdir?
Dirnaklan kesip gommeg lazim, saga sola admamag Iazim.

31-63) Toprakla ilgili inamslar nelerdir?
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Toprag berekeddir ve insanm ozudur.

31-64) Tutunle, icki icmekle ilgili inamslar nelerdir?
lsgi icmeg gunahdir. Tutun da zarardir,

31-65) U gurluluk, ugursuzlukla ilgili inamslar nelerdir?
Eyiler ugur getirir, kotuler da ugursuzlug getirir.

31-66) Vucudun organlarmm hareketleriyle ilgili inamslar nelerdir?
Sol gozde arpacig cikarsa insan eyi bi sey olur. Sag gozde cikarsa kotil bi sey olur.

31-67) Diger dinlerin kutsal kitaplan,
Kutsal kitablara ve peygamberlerine

mensuplanyla

ilgili inamslar nelerdir?

saygimiz vardir. Butun kutsal kitaplar Allah

tarafmdan gonderildi.

31-69) Y ildizlarla ilgili inamslar nelerdir?
Yildiz gaydiginda birinin olecegini soylerig,
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DAGYOLU (FOTA)

nfus: 555 (2006 Nufus sayirm -Gime Secim Merkezi)

Gime'ye yaklasik yirmi kilometre uzakhkta olan koyun diger adi Fota'dir,
Girne Bogazi'ndan koye giderken yollar genistir, Koyun ntifusu bes yiiz elli bes
olup, secrnen sayisi dort yiiz yirmi ii9tiir. Koydeki yerlilerin yanma 1963 yilmda
Yilmaz koy ve Tiirkeli'nden

getirilen

gocmenler

yerlestirilmistir,

Cocuklar

ilkogretimlerini kendi koylerinde bitirdikten sonra orta ve lise icin Lefkosa'ya
gitmektedirler.

Koylu

gecimini

hayvancihk,

ciftcilik

ve

memurlukla

saglamaktadir. Koyde sehit olanlar icin bir amt yapilmis ve isimleriyle fotograflan
buraya asilmistir, Koydeki evlerin cogunlugu kerpicten yapilmis, hanayh ve
avlulu

eski

yapilardir.

Koyun

kenannda

Zehra

Kara

Mustafa

Korulugu

bulunmaktadrr,
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0L ViYE YESiLCiOV A

Degum Yeri: Lefkosa
Degum Tarihi: 1944
Derleme Tarihi: 04- 04 -2007

Ulviye Teyze yesil gozlu, san sacli, orta boylu, sisman bir kadmdir,
Ailesinin maddi durumu iyi olmadigmdan dolayi ilkokulu ancak bitirmis. Esi
oldi.ikten soma kiziyla birlikte yasamaktadir, Alti cocugu vardir. Ulviye Teyze
sevecen, cana yakm, misafirperverdir. Ayaklan agndigi icin koltuk degnekleriyle
yurilr. Onceden biraz da olsa komsu ziyaretlerine giden Ulviye Teyze
ayaklarmdan dolayi artik evden cikarrnyor. Butun gununu kizi ve torunlanyla evin
icinde gecirir, Evlatlanna 90k duskundur,
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1-) Adlar lakaplar:

1-1) Yeni dogan bebeklere ne gibi adlar veriliyor?
Havva: Boyug nenemin adi oldugu icin goydug.
Salim: Bubamm adi agzimm dadi oldugu icin oglumun adim Salim goydum.
Mustafa: Gaynatamm adiydi diye goydug.

1-2) Ad bebege verilirken ne gibi torenler, uygulamalar yapihyor?
Cocuga ad verilirken toren yapmazdig ama gobegini keserkana cocuga para
atallardi,

1-3) Yorede yasayan kisilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
Kasap Mustafa: Kasap Musdafa, bubasi kasap oldugu icin ona oyle lakap godular.
Gaveci Mustafa: Gaveci Mustafa, babasi (Bey Ali Borucu) gavecilig yabdigi icin
ona oyle dellerdi.

1-4) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?

Goyunlara htirluh derdig. ineklere ise renglerine gore isim gordug. Gara ineg,
Girmizi ineg, Batsali ineg.

1-5) Bitkilere ne gibi adlar veriliyor? Sebepleri?
Cinara: Ovada oldugu icin.
Ayrelli (Gus Gonmaz): Agaci dikenli oldugu icin usdune gus gonmazdi diye
ayrelli dedik gendine.

1-6) Koy, ilce, sehir, dag, ova, irmak, gol v.b yerlere verilen adlar nelerdir?
Koyumuze evvelden Ayfodu dellerdi. Daha sonralan Fota dendi. Simdi da
Dagyolu deller.Daga gidilen yerde kuruldugu icin Dagyolu oldu.

1- 7) Isyeri, konut, apartmanlara nasil ad verilmektedir?
Hanay: Mutfag, oturma odasi bunlar ilk gadda olurdu. iki kath boyug dasdan veya
kerpisden yapih evlere derdig.
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Hanay usdu: Ikinci gad demegdir bu ikinci gadda yatag odalan vardir.

2-) Dualar, Beddualar:

2-1) Halk iyi dileklerini belirten hangi sozleri kullamyor?
Buyuk hamm goreyim insallah seni.
Allah etisdirsin,

2-2) Dualar, dilekler hangi olaylardan sonra soyleniyor?
Birinin yardmu dokununca bize soylerdig,

2-3) Beddua olarak hangi sozler kullamhyor?
Ben basgalanna beddua edmem. Ben gendi caruma ederim. Cocuglara hie edmem.
Benim omrumden alsm Allah'im da evlatlanmm omrune gatsm. Bazen edersam
da adm batsm soylerim.

2-4) Hangi olaylardan sonra beddua ediliyor?
Cok seyreg beddua ederim ama camm 90k yandiysa insallah benden beter olun
de rim.

2-5) Dua ve beddualar cocuk ve yashlara, kadm ve erkeklere, evli ve bekarlara,
bitki ve hayvanlara gore farkh olur mu?
Cocuglara beddua edmem ama boyugler, bitgiler ve hayvanlara farg edmez.

3-) Y eminler:
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3-1) Hangi olaylardan sonra ne gibi yeminler edilmektedir?
Kotu bir olay oldugunda yemin ederig. Mesela bir kere daha bu isi yapmayacan.
Vallahi seni geberdirim.

3-2) En kuvvetli ve zayif yeminler hangileridir?
Allah'm adim alan her sey guvvetli yemindir. Yeminin her turlusu Allah adma
yapihr, guvvedlidir ve zayif yemin yogdur.

3-3) Yemin edilen soz tutulmazsa ne yapihr? Bu konuda nelere inamlmaktadir?
Bazrsi gorkar yemin bozmag icin basmdan para cevirir atar. Bazisi da birkac parca
ekmek ahrdi gomusulara da gara kopeklere atallardi, Arna kopek muhakkag gara
olmasi lazimdi.

) Selamlar:

1) Selam sozleri nelerdir?
elamm aleykum, eyi sabahlar, hayirh sabahlar.

2) Bu sozler ne zaman kimlere soylenir?
Yolda yururkan erkekler garsilasdigmda soyleller. Bizim zamammizda gadmlar
carsafhydi.

Erkeklerinan

gonusmazlardi.

Y olda erkeg gorduglerinde

yuzlerini

kapallardi,

4-3) Kadmlar kendi aralannda ve erkeklerle nasil selamlasirlar?
apan, napayim, nasilsm gibi selamlasirdig, Erkeklerinan selamlasmaz gadmlar.

4-4) Erkekler kendi aralarmda ve kadmlarla nasil selamlasirlar?
Selam napan gibi da erkekler selamlasillardi. Gadmarman selamlasmazlardi,

119

4-5) Selamm mesleklere gore cesitleri nelerdir?
Oyle meslege gore 90k selam yogdu am.a bazisma mesleginin ismi soylenereg
selamlamrdi. "Napan gaveci, Nasilsin Dulger Ali" gibi.

5-) Cagirmalar, Hitaplar:

5-1) insanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyor?
·13e Arnet gel olan bura" diye bagmrdig, El hariketleriynan.

5-2) Hayvanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyor?
Goyuna: Hil
Okilze: Ho
Keciye: Eya
Esege: Huso hu.
diye seslenirdig hayvanlara. Mesela goyuna, "Huuu gozun kor olsun durman bir
yere."

5-3) insanlara yaslanna, cinsiyetlerine, medeni durumlarma ve mesleklerine gore
hangi sozlerle hitap ediliyor?
Yashlara dede, dayi, amca, deyze deyereg sesleniller. Zengin insanlara esgiden

aga dellerdi. Aga geldiginde herkes ayaga gaklardi, elini operdi, Meslagine gore
pek yogdu ay evladim.

5-4) Esler birbirlerine, cocuklar anne babalanna,

ebeveyinler cocuklanna hangi

sozlerle hitap ediyor?
Esler birbirine "N erdesin be ya hu" diye sesleniller. Cocuglar anne, buba diye,
anne, baba ise cocuglann admi soyleyereg sesleniller.
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6-) Saner sozleri:

6-1) Seyyar sancilar ve pazaryeri saticilan mallanm satabilmek icin hangi sozleri
soylerler?
Abi gel en gi.izel benim mahm gibi ya da 90k ucuz, 90k guzel gelin diye

baginllardi.

6-2) Dukkanlara da saticilar mallanm begendirmeye cahsirlar?
Mallanm satsmlar diye dillerine geleni soylellerdi.

6-3) Dukkanlara hangi sozler asilmaktadir?
Benne bileyim a yavrum bizim zarnamrmzda oyle sey yogudu,

7-) Oksamaliklar:

7-1) insanlar cocuk severken hangi sozleri kullanirlar?
Aman gizimi, bidanecig oglum, canlanm, yavrum gibi sevellerdi.

7-2) insanlar hayvanlan severken hangi sozleri kullamrlar?
Ben kedi, kopeg gibi hayvanlan severken gel oglum, gel gizrm derdim.

7-3) insanlar bitkileri severken hangi sozleri kullamrlar?
Aman ne gi.izel cicek deyereg.

8-) Ovme ve Y ermeler:
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8-1) insanlar birbirlerini hangi sozlerle cvmekte ve yermektedir?
Yapdigi isleri ovellerdi. Cok iyidir, 90k gi.izel guzeldir diye overdig, Ne fena
adamdir be bu deyereg kotulerdig.

8-2) insanlar hayvanlan hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
insan gendi hayvarum dayima over. Ben gendi hayvanlanrm

eyidir, guzeldir

deyereg overdim ama basgasmm hayvamm huysuzdur, yaramaz diye yererdim
~unku benimkiler satilsm diye.

8-3) insanlar bitkileri hangi sozlerle ovmekte ve yermektedir?
Masallah ne guzel arpacig oldu. Tu tu masallah bu bugdaycigm daneleri togdur
derdig.

9-) N asihatler:

9-1) Nasihat amaciyla buyukler tarafmdan hangi sozler soylenmektedir?
Gizlanrmza nasihat ederdig dikkatli olun, erkeklere yuz vermeyin, adimza laf
gelmesin derdig.

9-2) Nasihat kimlere verilmektedir?
Tabi bizden gucuk olanlara veririg.

9-3) Hangi olaylardan sonra nasihat edilmektedir?
Bi sey oldugdan sonra nasihatm ne degeri var a evladim onemli olan bi sey
olmadan once soylemegdir.

9-4) Kimlerin nasihati etkili olmaktadir?
Okula giden insanlara muallimlerin verdigi nasihat daha etkili olurdu.
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10-) Argo sozler:

10-1) Kotu insanlar, hayvanlar, bitkiler icin hangi sozler soylenmektedir?
Adam degil onununan gonusma derdig.
10-2) Hangi tur olaylardan sonra hangi kufurler edilmektedir?
Yapilan hatalardan sonra soylenir.
10-3) Kultur hakkmda halkm inanclan nelerdir?
Biz okumadig, bizim zamarumizda okumaya ya da okumus gisilere saygi, sevgi
duyallardi ama maddi gucu olan okurdu.

11-) Atasozleri ve deyimler:

11-1) Atasozleri ve deyimler konusma sirasmda hangi durumlarda kullamhyor?
Eger garsmdakma bi sey anlatmak isdersan da en guzel o soyleyeceginiz atasozu
veya deyim annadacag ona onu soylerdig,

11-2) Kimlerden nasil ogrcnilmektedir?
Buyuklerden duyar ogrenirdig.

11-3) Atasozleri ve anlamlan nelerdir?
Oziim uzume baka baka garanr: insanlarm birbirinden etkilendigini annadir.
Uzumu ye bagim sorma: Biri sana bi sey verirsa nerden geldigini arasdirma,
Dokuz dusun bir soyle: insanlarm

agzmdan

cikacag laflara dikkat edmesi

gerektigini annadir.
Ak akce gara gun icindir: Kenara kotu gun icin Uc; bes gurus ayrrmarmzi annadir.

11-4) Atasozleri hangi amacla konusmalann icinde kullamlmaktadir?
Ogild verme amaciyla birine bi sey soylerkan kullamlmakdadir.
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12-) Bilmeceler:

12-1) Ne zaman, nerelerde, kimler tarafmdan sorulup cevaplandmlmaktadir?
Geceleri toplamrdi ayle bir yere da eglence olsun diye boyugler gucuklere sorardi,

12-2) Hangi bilmeceler sorulmaktadir?
Bilmece bildirmece el usdunde gaydirmaca. (Sabun)
Dagdan gelir sekereg, guru uzum dokereg. (Keci)
Ben giderim o gider, yammda tin tin eder. (Golge)
Yeraltinda gelin gezer. (Su)
Carsidan aldim bir tane, eve geldim bin tane. (Nar)

12-3) Bilmeceler nasil ogrenilmektedir? Bilmece yaratanlar var mi?
Soranlardan ogrenirdig. Biz da basgasina sorardig, Bilmece yaradan yogdu.

12-4) Bilmeceyi dogru cevaplandiranlara

mukafat, yanhs cevaplandiranlara

ceza

veriliyor mu? Veriliyorsa, hangi mukafat ve cezalar verilmektedir?
Verecegimiz odul ya guru uzum ya da guru incircig idi. Arna sindikiler oyle sey
gabul edmez. Ceza olarag ertesi gece yeni bilmece ogrenip gelmesini isderdig.

12-5) Bilmece sorma eglence olarak mi kabul edilmektedir?
Geceleri yapacag bi seyimiz yogdu diye bilmecelerinan eglenirdig.

13-) Masallar:

13-1) Masallar yorede kimlerden, nasil ogrenilmektedir?
Nenemizden, dedemizden duyardig, Biz da cocuglanrmza soylerdig. Hep beraber
oturdugumuzda annadirdilar bize.
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13-2) Kimler daha 90k masal anlatmaktadir?
Nenelerimiz dedelerimiz annadirdi.

13-3) Masal kimlere, ne zaman, nerelerde anlatilmaktadir?
Cocuklara

annadirdig.

Zaten biz ihdiyarlar

i~ yaparnayig.

Y ammiza gelinca

cocuglar da isdeller annadmg gennere.

13-4) Masal anlatanlara, para ve armagan veriliyor mu?
Fakiridig zaten yogudu ki verelim birbirimize.

13-5) Devarm sonraki gi.inlerde anlatilan uzun masallar var mi? Varsa ne ad
veriliyor?

Yogudu,

13-6) Masallarda anlatilanlara halk inamyor mu?
Bazilan inamr bazilan inanmaz.

14-) Efsaneler:

14-1) Yorede dunyanm yaratihsi; insanlarm, hayvanlarm, bitkilerin, varoluslanyla
ilgili hangi efsaneler anlatilmaktadir?
insanlann Hazreti Havva ve Hazreti Adem'den varoldugu soylenir.

14-2)

Olaganustu

kisiler,

varhklar

ve

guclerle

ilgili

hangi

evsaneler

anlatilmaktadir?
Gum' da bir gece insannar icermis. Sulan galmarms, Q gidmez, bu gidmez, digeri
gidmez. Sonunda biri gidmis,

Giderkan goncoloz cikmasm onilne. Arna hie

gorkrnamis. Binmis goncolozun usdune. Goturmus gendini Hindistan'a.

Adam
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orada cevizleri toplayip goymus cebine. Goncoloz adarm horoz ottugunde geri
getirdi G1m1'ya.

14-3) Efsaneler nerede, ne zaman, kimler tarafmdan, nasil anlatilmaktadir?
Toplamrdig gece yashlar annadirdi bize. Bildiglerini soylellerdi.

14-4) Efsaneler nasil ogrenilmistir?
Basgalanndan ogrenillerdi sonra da bize anladillardi.

15-) Fikralar:

15-1) Yorede Nasrettin Hoca ile ilgili hangi fikralar anlatilmaktadir?
Bir gun Nasreddin Hoca esege ters biner onu goren bir adam sorar "Hoca neden
esege ters bindin?" der. Hoca da ona "Esek onunu gorur, arkasmi gormez. Benda
ters oturdum arkada olup biteni goreyim" der.
Roca gomusudan odunc bir gazan ahr. Geri verirkan icine bir gucug gazan daha
gor. Gomsu ona sorar "Hoca bu ne? Benim bir gazanim vandi" der. Hoca da ona
"Senin gazan dogurdu" der. Ertesi defa Nasreddin

Hoca gazan isdemeye gidinca

gomsusu seve seve verir. Hoca gene gazam verirkan yanmda bir gazan daha verir.
Roca il9ilncil defa gazani odtmc ahr ama bu dafa geri goturmez. Bir sure bekleyen
gomsu Nasreddin Hoca'ya gazanm ne oldugunu sorar. Hoca da ona "Senin gazan
oldil" der. Gomsu da "Nasil olur hoca hie gazan olilr mil?", Hoca "Dogurduguna
inandm da gomsu .oldugtine neden inanman" der.

16-) Maniler:

16-1) Maniler ne zaman, nerede, kimler tarafmdan soylenmektedir?
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Dugtmlerde soylenirdi. Genelde calgicilar soylerdi. Gadmlar da gendi aralarmda
ansillardi.

16-2) Tilrkii seklinde mi soyleniyor, siir gibimi okunuyor?
Turku gibi soylenirdi.

6-3) Soylenen manilere cevap olarak mani soyleniyor mu?
~,yleyenler vardi.

6-4) Maniler kimlerden, nasil ogreniliyor?
Yashlardan duyarag ve birbirlerine soyleyereg ogrenillerdi.

16-5) Yorede hangi maniler soylenmektedir?
Garanfil egdim dasa
Bitmedi galdi gisa
Benim yarim 90k guzel
Azacig boyu kisa.

Bahcalarda kereviz
Yapragim ezeriz
Bize Kibnzli deller
Biz guzeli severiz.

Giderim gal deyen yok
ebap oldum yeyen yok

ynhg gomlegini
Benden basga geyen yok.

Pantolonum asih
Askidadir gasih
Gonderdigin megduplar
Bagnmdadir asih,
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Dere geliryor dere
Gumunu sere sere
Al beni gottir dere
Y arimin oldugu yere.

Gogde ucan andir
Ganatlan sandir
Beni yardan ayiran
Ugursuz bir gandir.

17-) Halk Oyunlanyla ilgili Sorular:

17-1) Oynanan oyunlarm adlan nelerdir?
Zeybeg, ciftetelli, sirto gibi oyunlar oynallardi.

17-2) Basga yoreden veya go9 yoluyla getirilen oyunlar; ne zaman, kim tarafmdan
.•. defa oynanrms ve ogretilmi~tir?
Dugunlere basga uzag yerlerden gelenler gendi bildigleri oyunlar oynallardi. iki
gisi cikar oynardi digerleri da seyrederdi. Bu oynanan oyunlar galici olmazdi,
Arna bazen begenilen hareketleri bizimkiler oyunlarmda yapallardi,

17-3) Halk oyunlan nasil ogrenilmektedir?
Esgiden oyun bilmeg ve oynamag

91k onemliydi.

Gucug yasdan cocuglara

agabeyleri, babalan ya da koydeki gencler ogredirdi. Dugunlerde gencler oynar
ir bakima da gendini begendirme gosderisi gibi bi sey olurdu.

17-4) Oyunlara hangi calgilar eslik etmektedir?
Kemane, darbuka, def gibi calgilar calalardi.
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17-5) Calgicilar, arastirma yapilan yerin yerlisi mi, yoksa baska bir yoreden mi
getiriliyor?
Bizim koyumuzde

yogdu diye dugun, toren yapanlar gider basga yerlerden

bulurdu calgici da getirilerdi koye.
17-6) Kadm toplantilannda calgi, muzik ihtiyaci nasil karsilamyor?
Gadmlarm calgicilannm ikisi gadm biri da gormez bir erkek kemanciydi,

17-7) Calgisiz turku esliginde oynanan halk oyunlannda turkuyu oynayanlar da
soyluyor mu, yoksa seyredenler mi soyluyor?
Garsihgh oynallar ve soylellerdi. Seyrdenler soylemezdi.

17-8) Oyunlar hangi turkuler esliginde oynamyor?
Gadife turkusu ve muallim turkusu en 90k oyunlarda soylenenlerdi.

17-9) Oyunlan

kimler

idare etmektedir?

Oyunlan

idare eden kisilere

ne

denmektedir?
Oyun sadiclan vardi, onnar idare ederdi.

17-10) Oyunlar sirasmda mendil, kasik, break, kihc gibi esyalar kullamlmakta
nndir?
Oyunlarda mendil, gasig, ise, basdon gibi esyalar gullarullardi.

17-11) Oyunlan kadm, erkek birlikte mi oynamaktadir?
Ayn ayn oynallardi, Gadmlar ciftetelli, dolama, erkekler ise zeybeg oynardi.

17-12) Taklitli halk oyunlan oynaruyor mu? Oynamyorsa hangi varhklar taklit
edilmektedir?
Kartal oyunu oynallardi, Biri kartal olurdu, digeri da kopeg.

17-13) Oyunun bolumleri var mi? Varsa ne gibi adlar veriliyor?
Oyunlann

bolumleri vardi, Garsilama bolumuynan

baslallardi.

Sonra oyunun

konusunu isleyen bolume gecellerdi, En son da ugurlama bolumu vardi.

129

18-) Halk Tiyatrosuyla ilgili Sorular:

18-1) Y oredeki karagozculer kimlerdir?
Bizde Ali Rifat Senoglu diye bir cifci adam vardi, o oynadirdi.

18-2) Sanati, kimden, ne zaman, nasil ogrenmi~lerdir?
Esgiden koyleri gezereg garagoz oynadanlar vardi, Cok merag edenler onnarm
yanma

giderdi

oldugumuz

koye

geldiglerinde

zamannarda

vardi,

da onnardan

Sonra

gidereg

ogrenillerdi.

azaldi.

Bizim

Biz evlenme

cocug
cagma

eldigimizde hemen hemen galmadiydi.

18-3) Ciraklan var midir? Varsa kimlerdir?
Ciraklan

yogdu. Fakirlig vardi diye herkes cocugunu mesleg ogrensin diye

usdalarm yanma verirdi. Garagoz oynadmayi begenilerdi

ama mesleg olarag

ormezlerdi.

18-4) Oyunlar

ezbere mi oynatihyor,

yoksa yazih

defterden

mi okuyarak

oynatihyor?
Bize gelenler hep ezbere oynadillardi,

18-5) Tasvirlerini

kendileri

mi yapiyorlar?

Tasvirleri

kendileri

yapanlann

kullandiklan teknik, arac ve gerecler nelerdir?
Gendileri yapardi, Sigara paketinin kartonunu gullarullardi. ip, tahta, perde gibi
malzemeler gullarullardi,

18-6) Tasvir yapanlar, bu sanati kimden, ne zaman, nasil ogrenmi~lerdir?
Benim cocuglugumda koyleri gezeller da bu sanati yapallardi, Bu isden egmeg
parasi gazamllardi. Esgiden bu i~ genelde ayleden birbirine gecerdi. i~i bilenler
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leden basgasma ogredmezdi, boylece gusagdan gusaga bu sanat giderdi. Am.a
g boyle bisey galmadi.

7) Karagoz muzigini kendileri mi soyluyorlar, bant-plak rm kullamyorlar?
dileri soylellerdi. 0 zaman oyle plak, kaset, radiyo yogdu. Gendileri oynadir,
dileri cigmllardi.
8-8) Sanatlanm nerelerde icra ediyorlar? Seyircileri kimler?
oyleri gezereg yapallardi, Koylerde da basga eglence yogdu diye boyilk ilgi
gorurdu. Gidebilen herkes gidmeye cabalardi, Oyunu ya bos bir odada ya da koy
gavesinde yapallardi. Y azda koy meydanma isgemle siralallalar insanlar oturur
boyug bir sesizlig saglallar ve oyun oynarurdi,

18-9) Kazanc durumlan nasildir?
Oyun bitinca tefi ters ceviriller ortaya gallardi, Herkes da onlara para atardi. Y ani
tefin icine gollardi.

19-) Bayramlar, Torenlerle, Kutlamalarla ilgili Sorular:

19-1) Dini bayramlar hangileridir?
Ramazan Bayranu, Kurban Bayrarm.

19-2) Dini bayramlar oncesi ne gibi hazirhklar yapilmaktadir?
Lokumlar, sekerler ahmr. Kurbanlig secilir,
19-3) Bayram namaziyla ilgili gelenekler inamslar nelerdir?
Sabah ezaniynan erkekler camiye gider bayram namazmi gilardi.

19-4) Bayramlasma nasil yapilmaktadir?
Buyuklermizin evine gider ellerini operdig. Bize silin ya da seker verillerdi.

19-5) Bayramlasmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
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Seker ya da coreg hellim verillerdi. Cocuglara da silincig ya da seker verillerdi.

19-6) Bayram hediyesi kimlere, nasil verilmektedir?
Bilyilglermize ellerini opmeye giddigmizde ufag da olsa bir hediye gotururug.

19-7) Kurban nasil kesilir?
Kim kesecegsa once duasmi okur ve bicagi bile ona gore silrter.

19-8) Kimler kurban kesebilir?
Borcu olmayan, hali vagdi yerinde olanlar kesebilir.

19-9) Kurban eti nasil dagitihr?
Koydeki fukaralara gendilerini bir ogiln doyuracag gadar verillerdi.

19-10) Mezarhk ziyareti nasil yapihr?
Bayram sabahr abdest alindigdan sonra su okudulur ve ciceklerinan mezarliga
gidilir.

19-11) Uzakta bulunan dost ve akrabalarla nasil bayramlasihr?
Esgiden megdubunan bayramlasirdig.

19-12) Ramazana ozgu yiyecek ve icecekler nelerdir?
Hurma, zeytin, coreg, boreg,

19-13) Milli bayramlar hangileridir?
19 Mayis, 23 Nisan, 20 Temmuz, 30 Agustos,

19-14) Milli bayramlarda halkm kutlamasi nasil olamaktadir?

Koydeki okulda cocuglann yapdigi torenleri seyrederig.

19-15) Kandil kac adettir? Adlan nelerdir?
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Ben iki dane bilirim. Regaib Gandili ve Mirac Gandili.

19-16) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
bdesdi alip camiye

giderig ve dua ederig. Gunduzunde

da logma yapar

dagidmg.

19-17) Mubareg

(kutsal) aylar hangileridir?

Bu aylarda neler yapihr, neler

yapilmaz?
Biz bunlara uc aylar derig. Recep, Saban, Ramazan'dir.

Bu aylarda insanlar icgi

ez, gumar oynamaz. iki ay boyunca pazartesi ve persembeleri oruc dutang.
Ramazanda da her gun oruc dutang,

9-18) Ramazan ayiyla ilgili gelenekler nelerdir?
ylede oruc dutanlar her gece birinin evine gider ve orucunu acar. Bazi gece de
fakir fukarayi yediriller iciriller. Bayram gelmeden da fakirlere fitire paramizi
eririg,

19-19) Ramazan aymda nelerin yapilmasi uygun bulunmaz?
gi icme, gumar oynama, zina, hirsizlig. Normalde da gunahdir bunlan yapmag
ama Ramazan'da daha cogdur gunahi.

9-20) Askere giden gencler nasil ugurlanmaktadir?
Gidmesine bir hafta gala aylesi butun ayleye yemeg yapar yedirir icirir. Son iki
e gala da gene gendi arkadaslanynan yer icer,

9-21) Askerden donenler nasil karsilamr?
yle gene yeme isme yaparag eglenir,

) Dogumla ilgili Sorular:
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20-1)

Cocugu

olmasmi

istedigi

halde

cocuk

sahibi

olmayanlar

ne

gibi

uygulamalara basvurmaktadir?
Ebelere gidip bakmillardi.

Gocagan ilaclanru icellerdi. Dileklerde bulunullar,

dualar edellerdi.

20-2) Cocugun cinsiyetini tayin icin neler yapilmaktadir?
Gebe olan gadmm yuzu cillendiysa, garru enine boyuduysa, gadmm kalcalan

acildiysa, caru dadh cekersa cocug giz olacag demegdi. Gebe gadmm yuzu
gtlzellesirsa, hariketleri uyumlu ve rahatsa, tuzlu yeyecekleri earn cekersa garru
one dogru sivrildiysa cocug oglancig olacag demegdi.

20-3) S1k sik cocugu dusen kadmlar ne gibi uygulamalar yapmaktadir?
Ani hareketlerden gacmir, yukseg yerlere cikmamaya gayret gosderirdi, Agir yuk
almagdan, agir i~ yapmagdan gacimr, Y ediglerine diggad eder ve ilk uc ayi dolana
gadar yatir.

20-4) Erkek cocuk sahibi olmak isteyenler ne gibi uygulamalar yapmaktadir?

Usdu ortulu

bir yere duzunan makas gollardi. Eger gadm duzun usdune oturursa

cocug erkek, makasm usdune oturursa giz olacag demegdi.

20-5) Dogacak

cocugun

cirkin, sakat olmamasi,

icin ne gibi uygulamalar

yapilmaktadir?
Guzel ytizlu insanlara bakarlar, cirkin veya sakat insanlarla alay edmezler, olii
evine gitmez. Cocugu guzel olsun diye dolunaya bakar ve belli bir doneme gadar
gebeligini gizli tutar.

20-6) Dogacak cocugun erkek olmasi nicin istenir?
Soylanm erkeg devam eddirecegi icin isdellerdi.

20- 7) Dogumu kimler yaptirmaktadir?
Eheler ve doguracag gadmm yakm aylesinden gadmlar dogumu yapdmrdi,
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0-8) Degum sirasmda hangi arac ve gerecler kullarulmaktadir?
icag su, carsaf, leyen gibi malzemeler gullamllardi.

9) Gobek kordonunun kesilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Once gobeg kordonu kendi cevresinde krvnhp derince dtlgtlmlenirdi. Sonra da
umlanrms saglam bir iple baglamr makasla kesilirdi.

10) Dogumdan sonra cocugun yikanmasiyla ilgili gelenekler nelerdir?
f;ocugu tuzlu suyla yikallar. Ctmku derinin sertlesip kokmamasim saglardi.

·-11) Cocugun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Beyaz bir bez ahrur ve ortasi mum atesinde yakihp cocugun basim sigacag sekilde
· delig acihrdi. Cocugun ilk elbisesi bu olurdu.

12) Degum yapan kadmla ilgili gelenekler nelerdir?
dogumun uctmctl gunu eve gelirdi. Ebenin elinde makas, cocuglann elinde

.um, kadmm elinde da komur vardi. Ebe duvara makasman duz bir cizgi ceker,
komurunan

gider. Bu evde ugursuzlug

varsa

idmesini saglarmis.

13) Degum aileye nasil duyurulur? Haberi veren kisi nasil mukafatlandmhr?
Dogumu ebe kapiyi acip disanda bekleyenlere

soyler. Ona zaten dogumu

irdigi icin para verillerdi. Ayn bir para vermezlerdi.

14) Lohusanm sutunun bol olmasi icin ne yapihr?
Anneye dadli ya da sogan yedirillerdi.

0-15) Dogan cocuklar icin kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
Gurban kesilmezdi ama mevlid okudulurdu.
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0-16) Cocuga ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
Ebe cocugun gulagma bir isim soylerdi. 0 ismi dogumdan ii9 gun sonra lohusaya
soylellerdi. Eger begenillersa gabul edeller, begenmezlersa basga gollardi. ismi
eocug erkegsa dedesi, gizsa nenesi gordu.

0-1 7) Cocuk gormeye ne zaman, kimler gelirdi?
Dogumdan sonra golu gomsu, koyluler gelirdi.

0-18) Kirklama ne zaman, nasil yapihr?
Kadmm dogumu yaptiktan sonra kirkmci giinii yapihr, Bir gazan gurulur, gazanm
~e

su Vy kirk das gonur. Gadmi ve cocugu bu suyunan yikallar ve kirklallarrms.

0-19) Bir yila kadar cocugun beslenmesi nasil yapilir?
ana suduynan, sonra da corbayla beslerdig.

1-) Siinnetle ilgili Sorular:

1-1) Genellikle

erkek

cocuklar

kac yasmda

ve hangi

mevsimde

siinnet

cdilmektedir?
Genelde tek yas sayismda siinnet ederdig. Y ani bes, yedi, dokuz yaslannda ya
yazda ya da ilkbaharda siinnet ederdig.

1-2) Siinnet hazirhklan nelerdir?
Evlere gurdelleli mum yollardig. 0 mumu alan gisi davetlidir anlamma gelirdi.
Sonra siinnet yatagi hazirlamrdi. Calgicilar, o zaman davul zurnaci vardi, onnan
getiriller onlar da callalardi. Lokumlar hazirlamrdi. Cocug siinnet edildigi saat
misafirlere lokum verirdig.

21-3) Cocugun yatagi nasil hazirlamr?
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Bizim zamanmuzda

islerneli yatag ortuleri vardi. Y atagi onunnan

orterdig,

Yatagm arkasma da ya bayrag ya da resim asardig,

1-4) Sunnet cocugunun kiyafeti nasildir?
ug sunnet olunca uzun beyaz elbise gibi olan giyafeti geyerdi. Basina fes

Ilardi, bu fesi girmizi gurdela ile sarallardi, Arna gurdellanm usdune da altm
di,

-5) Sunnete kimler cagnlir? Cagn nasil yapihr?
yle cagnhr, gomsular cagnhr ve koyluleri daved ederdig. G1rm1z1 gurdellah
mum yollardig evlere da davet edmis olurdug. Gaveye da asallardi bu mumdan ki
kes gorsun diye.

1-6) Sunnete gelenler ne gibi armaganlar getirir?

Para dakallardi. Cocugun basmdaki fesi ters ceviriler ve yatagm kenarma gollardi.
Gelenler tebrig eder fesin icine parayi gordu.

1- 7) Sunneti kimler yapmaktadir? Halk arasmdaki adlan nelerdir?
Zaman dogdor yogdu.

Sunnetciler

yapardi.

Sunnetci diye cagmrdig

biz bu

gisilere,

1-8) Sunnet yapihrken hangi arac ve gecler kullamlmaktadir?
Usdura, sunnetci ipligi, ignesi, sunnet tozu.

21-9) Kirvelik nedir? Kirvelerin gorevleri nelerdir?
Kirve eger zenginisa dugun mamflanm garsilardi.Degilsa

dugttne yardimci olur

gelen giden misafirleri garsilar, dugun yerinin hazirlanmasiru saglar bunun gibi
isler yapar.

21-10) Kirve, sunnet cocuguna ne gibi bir hediye verir?
Durumuna baghdir eger maddi durumu eyiysa hem dugtm masnflanru

garsilar

hem da eyi para dakardi gendine. Durumu eyi deyilsa gucune gore para verirdi.

137

21-11) S linnet toreni, dugunu nasil yapilmaktadir?
Gavenin onundeki meydanliga

isgemleleri dizerdig. Cocugun yatagmi gordug

yukan. Davul zurnacilar gelir calallardi, Cocug babasi, anasi hem gardaslan
dugun yerinin olacagi yerin meydamnda ilc; defa doneller sonra cocugu yatagma
yatmllardi. Gelen misafirler tebrig icin siraya gireller.

21-12) Stmnet sonrasi gelenekleri nelerdir?
Dilgiln bitinca gece yakm ayleye yemeg verirdig. Sabaha gadar ayle yer icerdi.

21-13) Stinnette mevlit okutuluyor mu? Okutuluyorsa gelenekleri nelerdir?
Yog bizde oyle sey yapmazlardi.

21-14) Hayir sunnetleri nasil yapihr?
Bolgenin zengini varsa fakir cocuglan toplar on, on bes cocugu birden sunnet
edidrirdi. Butun sunnet ve topluca yapilan diigiln masraflanm garsilardi.

22-) Evlenme ile ilgili Sorular:

22-1) Evlenilecek kiz ve erkekte aranan ozellikler nelerdir?
Bizim boyuglerimiz giderdi begenillerdi. Ertesi gunlerde gider isdellerdi. V arhkh
ve birbiriynan eyi gecinen ayleler olmasi tercih edilirdi.

22-2) Evlenememis kiz ve erkeklerin kisrnetini acmak icin ne gibi uygulamalara
bas vurulmaktadir?
Giderdig hocalara buyu yaptmrdig. Hoca suya okur, uflerdi da biz o suyu iciridig
gennere.

22-3) Gencler evlenme istegini nasil belli ederler?
Cok sinirli olurlardi, Hariketlerinde degisme olurdu biz da annardig,
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-4) Evlenme cagmm baslangici kiz ve erkeklerde hangi yastir?
Gizlarada on u9, erkeklerde on bes.

-5) Kiz ararna nasil yapilmaktadir?
Goca ganlar bulurdu. Bazen bohcacilara derdig oglan ya da giz bul bize. Onnar
ilirdi kimi soyleyecegini arna o saat "bakang" dellerdi.

22-6) Kizm begenilmesi halinde kiz isteme nasil olmaktadir?
Gellilerdi ayle buyukleriynan "Allah'm ernrine, peygamberin gavline oglumuza
gizmizi isderig" dellerdi. Biz da "dusunelim" ya da cevabimiz hayirsa "Gizimin
vagdi degil" derdig.

22- 7) Soz kesimi nasil yapilmaktadir?
Bizde darnad bir bendo, dakardi bir da burma bilezig dakardi geline da soz
esilirdi.

22-8) Genclerin anlasmasi halinde evlilige hazirhk nasil olmaktadir?
Dugun gunu tesbit edilirdi. On bes gun evvelden gonuglara davetiye yollardig,
Davetiye cikmazdan once davet mumunan yapihrdi. Normal insanlar sari ve ince
mumunan, onemli insanlar sari ve buyug mumunan, bazen da girmizi gurdella
baglardig muma da oyle davet ederdig. En onemli insanlan da beyaz girrmzr
gurdelah, alti yesil boyah mumunan daved ederdig. Dugunden bir gun evvel
cumartesi ikindin calgicilar gelirdi. Gavede erkeklere, dugun evinde gadmlara
calardi, Genelde dugun pazartesi guslug vagdinde yapihrdi,

22-9) Kiz kacirma olayi hangi hallerde meydana gelmektedir?
Ayleler bir birini beyenmezsa gizi vermezlerdi. Y ani oglan fakirsa vermezlerdi.
Arna cocugalar birbirini isdersa oglan gizi gacmrdi, Biz da napacan duyulursa
narnusun kirlenir, dedigodu olur diye basmuzi yere sokar gabullenirdig.

22-10) Besik kertmesi evlenmeler nasil olmaktadir?
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Cocuglar gucugkan varhkli ve birbiriynan eyi gecinen ayleler "Havhmda

su

dururkana suyu basgasmm havhsma ne dokeyim" dellerdi. Sonra gticuk yasda soz
esmis olullardi,

22-11) Nisan hazirliklan nasil yapilmaktadir?
isanda davul zurna kemane cahmrdi. Giza bindalh geydirillerdi. Ayle arasmda
nisan takihrdi, Lokum, gave agirlamrdi.

22-12) Nisanda kiza neler takihr?
Bendo, besi birlik, bilezig dakallardi. Bendoyu dagmazlarsa nisan sayilmazdi.

22-13) Nisana kimler davet edilir?
yle boyugleri, tamdiglar ve koyluler davet edilirdi.

2-14) Nisanlanma nasil yapihr?
ylenin uygun gordugt; biri genclere yuzukleri dakar ve onnan nisan eddigini
uyururdu.

22-15) Nisanda hangi eglenceler yapihr?
Calgicilar,

kemaneciler

calardi

biz da oynar

eglenirdig,

Dillirga

calmaya

baslaymca herkes oyuna gakardi,

2-16) Nisandan

sonra nisanhlann

birbirlerini

gormeleri,

konusmalan

nasil

olmaktadir?
Gizm bir boyuk abasmi ya da bir gucuk giz gardasiru gonderirdig damada. Esas
gizi gosdermezdig. Arada gidip gelenler gonusmalan dasirdi,

22-17) Nisan bozulursa, kiz tarafi aldigi armaganlan geri verir mi?
Bazen verilerdi bazen vermezlerdi.

22-18) Kurban bayrammda oglan tarafi nisanh kiz evine kurban gonderir mi?
Kesellersa gonderillerdi.
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-19) Bashk agirhk veriliyor mu?
erilmezdi.

-20) K1z kacirma olaylarmda baslig veriliyor mu?
og. Bashg vereceg olsa gizi napmaya gacirsm.

-21) Bashk disinda kiz tarafma baska ne gibi armaganlar verilmektedir?

-22) Geline aylesi tarafmdan ne gibi ceyiz verilir?
encere, canag, comleg, gasig, catal, carsaf, pataniya.

-23) Dugune davet nasil yapihr?
San mumlarla normal insanlan,

gimuzi gurdelleah

sari mumlarman

onemli

insanlar1. Beyaz gurdellah alti yesil boyah mumlarla en onemli insanlan davet
erdig,

-24) Dugune davet edilenler hediye olarak neler getirirler?
Cam esya, yeyeceg, geyeceg getirillerdi.

-25) Dugun icin yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazirhklar yapihr?
Hayvan keserdig.
pardig,

Tarladan

badadez

Y eme ismeyi hazirlarms

sokerdig,
olurdug.

Bir sene cnceden

sarabnmzi

Kiyafet olarag herkes en yeni

urubasmi geyerdi. Gelinla damada gelinlig ya da damadhg ahllardi. Gumanlan
yogusa basgasindan odtinc ahllardi.

2-26) Geline kma yakihyor mu?
Hi9 kinasiz gelin olur mu?

2-27) Kma gecesi yapihyorsa ne gibi gelenekleri vardir?
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Giza bindalh elbise geydirirdig. Sesdarun icine guru uzum, padem, guru incir
rdug, Ortasma icinde mum olan bir kina gabi gordug. Gizm ytizunu orterdig ve
· gan ona kma yakardi, Erkekler da basga tarafda damadi tiras ederdi.

-28) Kma gecesi eglenceleri nelerdir?

eklerila ganlar aynydi. Gadmlar gendileri soyler gendileri oynardi. Erkekler
disanda davul zurna esliginde oynallardi,

-29) Gelin hamarm nasil yapihr?
vul zurnayman aylenin gadmlan hamama gideller gelini yikallardi.

-30) Damat tirsiyla ilgili gelenekler nelerdir?
zurnah koyluler, hem gizm bubasi, gaympederiynan beraber
Ondan soma calgilar cahmr turkuler soylenir. Damad tiras
ugdan soma davullu zurnah gaveye gidellerdi. Damad oradaki yashlara gave
arlardi,

-31 )Kimler sagdic olur sagdicm gorevleri nelerdir?

.d19 gelinin akrabalanynan, guveyinin akrabalan olurdu. Sagdrc dugune gelen
msanlar1 garsilardi. Onnan oturdurdu yerlerine, yani gelen misafirlerinan

lin, damat, sagdic, kaymvalide, kaympederin giyimleri dugunde nasildir?
lin beyaz gelinlik geyer. Damat siyah pantolonla siyah ceket geyer. Icinden
az gomleknan papyon dakardi. Sagdic takim elbise geyerdi, goluna da kirmizi
della baglardi. Kaymvalide etek ceket geyerdi. Kaympeder da takim geyerdi.

-32) Gelin alma nasil yapihrdi?
Dugiln bittigden soma gelininan damat arabaya binerdi. Arkasmdan gelinin
abeyleri giderdi. Oglaru dovellerdi ctmktt ilerde gelini damad doversa gee
galmasmlar diye damadi onceden dovellerdi,

-33) Gelin guveyin evine girerken neler yapihr? Anlamlan nelerdir?
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utlu olsunlar diye dua edilirdi. Bir da evlilikleri bozulmasm diye sol ayagnan
girelerdi eve.

22-34) Dugunde ne gibi eglenceler yapilmaktadir?

Oynanan oyunlar, soylenen

turkuler nelerdir?
Dugtmlerde folklor, sirtaki, sirto ve zeybeg bilenler oynardirdilar. Hem zumaci,

hem doblegci, hem da kemaneciler o zamanm sarkilanm, turkulerini crgmllardi.

:2-35) Dugunde neler yenilir icilir?
Fmnda badadez, et, maganna, dolma yapallardi. Iceceg olarag sarap gollardi
masalara.

:2-36) Dugtmde genle neler armagan edilmektedir?
Para dakallardi, Bendo, burma belezig, besi bir arada dakallardi.

2-37) Resmi nikah, imam nikahi nasil yapilmaktadir?
imam gelir ufler, dua ederdi ve nikah giyilrrus olurdu.

22-38) Gerdege nasil girilir? Gerdek oncesi ve sonrasi gelenekleri nelerdir?
Gelin gelirdi gelin hamammdan da iceri girerdi. Geline nasihat edellerdi. Iceri
girerkan ayaklanru stirereg girsin, gaynanasiyla eyi gecinsin diye gaynanasmm
donuna da bal surerdi, Guveyi oglanlar tarafmdan mumlannan camiye goturulur.
Dua edildigden soma aym sekilde eve getirilirdi. Te damad gelsin yatag onanhrdi
ve geline nasil davranacagi konusunda nasihat edellerdi. Guvey iceri girdigden
nra iki rekat namaz gilardi. Cuma sabahi yenge gizhglan ahp once dugtm
sahibine soma da koylulere gosderirdi.

-39) Dugunun ertesi gunu neler yapihr?
Dugtmden soma gelin yedi gun mubareke surerdi, Her gun yeni uruba geyer
misafirleri garsilardi,

22-40) Gelin, kayinpederine ve kaym validesine nasil hitap eder, nasil davrarur?
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Ana baba diye hitap eder, anasma babasina nasil davrarursa onlara da aym
davramr.

22-41) Akraba aileler arasmda iliski nasildir?
On bes, yirmi gunde bir birbirlerine gidellerdi.

22-42) Akraba evlilikleri hakkmda halkm inanclan nelerdir?
Akrabalar evlenirsa ugursuzlug olurdu ve cocuglar sakad olurdu.

23-) Oltimle ilgili Sorular:

23-1) Olecek kisi hasta ise olum belirtileri nelerdir?
Cok hasta olan gisinin ayaglan sisersa oleceg demegdir.

23-2) Olumu uzaklastirmak

icin halkm aldigi tedbirler, uyguladigi

pratikler

nelerdir?
Devamh eyilesmeg icin Allah'a dua edeller. Aylesi da aman hasdamiz eyilessin
da gurban kesecem deyereg gurban adallar.

23-3) Bir hastanm olecegine kanaat getirilirse ne yapihr?
Koytin hocasnn cagmng, hoca hasdanm basma oturur ve ona dualar okur.

23-4) Olum olaymm hemen arkasmdan hangi islemler yapilmaktadir?
Olen gisinin iki ayag basbarmagi birbirine baglarur, cenesi yukan dogru baglarur
acilmasm diye. Sonra usdunu beyaz bir carsafinan orterig, usdune da bir bicag
goyang.

23-5) Olunun gozlerinin acik olmasi hakkmdaki halk dusunceleri nelerdir?
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Bir begledigi vardi da gelmedi, onu goremeden oldu da onun icin gozu acik gitti
llerdi.

-6) Olunun basi neden kibleye cevrilir?
Dinimiz oyle der da ondan. Biz boyle gordug boyle bilirig.

- 7) Sabahleyin olen kimse ne zaman gomulur?
Ogle namazmdan hemen sonra gomulur,

-8) Ogleyin olen bir kimse ne zaman gomulur?
~am

vagdi gomulur.

-9) Aksam vakti olen kimse ne zaman gomulur?
Ertesi gun sabah gornulur.

-10) Olu bir gun bekletilecek olursa nasil bekletilir?
Oliiyu yere gorug, usdunu beyaz carsafinan orterig ve usdune bir bicag gorug.

-11) Olii gomulmeye

nasil hazirlarur?

Yikama

kefenleme

isleriyle

ilgili

lenekler nelerdir?
Hoca gelir oliiyii yikar ve kefenner. Gazan dolusu sicag su hazirlallar, hoca bu
dan gullamr ve isi bitinca da gazani ters cevirir. Usdune da das gollar.

3-12) Oltmun yikama suyundan artaru ne yapihr?
Gazanm icinde galan suyu oraciga dokeller ve usdune da das gollar birakillar,

3-13) Tabut nasil yapihr? Uzerine ne ortulur?
Tahdadan

yapallar.

yapallardi.

-0 zerine

Bazen

90k uzun olan gisilerin

olculeri

almarag

tabut

ya beyaz ya yesil ortu orteller.

23-14) Cenaze namazma kimler katihr?
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Cenazeyi tabutunan

camiye goturuller.

Orada olan erkekler camiye girer ve

namazi gilallar.

23-15) Olli mezarliga nasil tasmir?
Cenaze namazi gilmdigdan sonra taput omuzlara almarag mezarliga goturulur,

23-16) Mezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
Koyden bes on adam bir olur ve mezan gazmaya gideller. Bir insanm beline
geleceg sekilde mezan gazallar.

23-17) Olli mezara nasil gomulur?
Qlilyil mezara gollar. Y erlesdirinca usdtmu orteceg sekilde tahta yerlesdiriller,
aralarma da mersin dah sikisdinllar.

Sonra oracigdaki insanlar toprag atarag

mezan doldurullar.

23-18) Gomulme islemi sirasmda ne gibi dini islemler yapihr?
Tabutu musalla dasmm usdune gollar. Hoca oracigda dualar okur ve cemaatman
namaz gilar. Sonra hoca halka sorar. Olen gisinin admi soyler ve "Nasil bilirdiniz"
der. Herkes da "Eyi bilirdig" der tabii. Sonra herkes hakkiru helal eder ve
gomulme islemine baslamr.

23-19) Bassaghgi ziyaretleri nasil yapihr?
Koyluler, ayle dostlan olunun aylesine gidereg "Basmiz sag olsun" deller.

23-20) Olli yemegi veriliyorsa ozellikleri nelerdir?
Olli yemegi vermezdig ama helva yapar dagidirdig. Camiye da yollardik ve
oradaki cemaata dagidillardi.

23-21) Yas tutma gelenegi var mi? Varsa nasil uygulanmaktadir?
Olen gem; isa 90k yas dutallardi, Olen gisi kirklanana gadar yas dutallardi, Eger
gene biri olduysa aylarman hatta yilman yas dutallardi.

\
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23-22) Yas ne zaman kalkmaktadir? Y asin kalktigi nasil belli olmaktadir?
Normalde kirklanmca gakar. Arna olen gene olunca ne zaman yasm gakacagi belli
olmaz. Y as gagdigmda ayle normal hayata doner, Dugunlere gidmeye baslar,

23-23) ilk bayramda yash aylenin durumu nasil olur?
ilk bayramda ayle, bayram kutlamasma gidmez. Ayle dostlan onnara gelir ve
otururlar.

23-24) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
Gomuldugden soma ilk il9 gun mezara gunes dogmadan gideller, okunmus suyu
mezara dokeller, Her cuma mezan aylesi ziyaret eder. Bir da bayramlarda ziyaret
edeller.

23-25) Mevlit okutma gelenegi var midir? Varsa nasil uygulanmaktadir?
Olli olunca esgiden il9 gun arka arakaya mevlid okudurdug. Arna simdi il9ilncil
gecesi okudurug.

23-26) Olunun giydigi kiyafetler ne yapihr?
Y eni olanlan fakir fukaraya veririg. Esgileri da toplar yakang.

23-27) Vasiyetle ilgili gelenekler nelerdir?
Olen gisi ne vasiyet ediysa aylesi yerine getirir.

23-28) Mezarhkta ayni ailenin fertleri yan yana rm gomulmektedir?
Uyarsa yan yana gomellerdi. Uymazsa gelisi guzel nasil uyarsa oyle gomeller.

23-29) Mezarm iki ucuna neler dikilmektedir?
iki yassi das gollardi. Hem ayag ucuna hem da basucuna.

23-30) Mezar taslanna neler yazilmaktadir?
Adi, baba adi, dogum tarihi, olum tarihi.
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23-31) Mezarm herhangi bir yerine agac veya cicek dikilir mi? Dikilirse sebebi?
Mezarm etrafma cicek ekellerdi. Olunun yatdigi yerde rahat edsin diye ekellerdi.

23-32) Cocukluk cagmda olenlerle ilgili inanmalar nelerdir?
Onnarm gunahsiz oldugunu ve sorgusuz sualsiz cennete gidiglerini soylellerdi.

24-) Halk Hekimligiyle ilgili Sorular:

24-1) Halk arasmda hastahklan tedavi eden kisilere hangi adlar verilmektedir?
Hocalar vardi, okullardi da nice eyi edellerdi. Bazen da gendi gendine ilac yapip
eyi edenler verdi, Onlara da ermis gisidir bu insanlan eyi eder dellerdi.

24-2) Bu kimselerin ozellikleri nelerdir?
Yash, sakalhcik, kafasmda bere olan, dualar okuyan gisilerdi.

24-3) Hastahklan nasil teshis etmektedirler?
Teshis meshis yogdu koy yerinde ne anallardi. Her atesimiz cigdiginda ya da bir
yerimiz gizardiginda gizamig oluyorug diye bize dadh yedirillerdi ki cabug atahm
usdumuzden diye.

24-4) Hastahklan nasil tedavi etmektedirler?
Gendi nasil agh kesersa o aylenin onu yapardi, Garm agnyana nane, adacayi
yapalar icirillerdi. Soguk alana ates tuglasi gizdmllar, bir pesgire sararag gamma
gollardi,

24-5) Halk ilaclanrun tarifleri nelerdir?
Garnirmz agndigmda, oksurug oldugmuzuda zeytin yagiynan ovallardi.

24-6) Dini yollardan tedavi nasil yapilmaktadir?
Hasda olunca hocalar musga yapallardi. Biz da eyi olacagirmza inamrdig.

148

24- 7) Kink ve cikiklann tedavisi nasil yapilmaktadir?
Ging cikigdan anlayan insanlar vardi, Once yagman yavas yavas ovallar, 91k1g1
yerine yerlesdiriller ve sarallardi.

24-8) Yara ve berelerin tedavisi nasil yapilmaktadir?
Yaralara sogan kebabi yapallardi da yararun usdune gollardi,

24-9) Ruh hastahklan nasil tedavi edilmektedir?
Daha 90k evden cikmazlar bazen garanhg odaya gollardi duzelsin diye. Cok
ilerlersa sehere dogdora goturullerdi.

24-10) Doktora ne zaman gidilmektedir? Hem doktorun verdigi ilaclan hem halk
ilaclanm kullanma oluyor mu?
Dogdora 90k hasda olunca gidellerdi. Hem dogdorun verdigi ilaclan hem da halk
ilaclanm gullamllardi.

24-11) Hastalarm beslenmesi nasil yapihyor?
Gizamig, su cicegi cikaranlara bol bol dath verillerdi.

24-12) Di~leri kimler cekmektedir?
Disleri ayleden biri cekerdi. Bazen ipe baglalar cekellerdi. Bazen da kerpetenila
sokellerdi.

24-13) Dis cekrne metotlan nelerdir? Sokulen dis ne yapihyor? Neden?
ipila, kerpedenila

cekeller sokellerdi. Cikan disi dama atallardi, Cunku yeni

cikacag disin isdersan saglam olsun diye dama at dellerdi cocuglara,

25-) Halk V eterinerligiyle ilgili Sorular:
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25-1) Halk arasmda

hayvan hastahklanm

tedavi eden kisilere hangi adlar

verilmektedir?
Baytar dellerdi, Hayvanlara bagdiglan icin eseg dogdoru da dellerdi gendilerine.

5-2) Bu kisilerin ozellikleri nelerdir?
Hayvanlardan anlayan gisilerdi.

25-3) Hayvan

hastahklannm

tedavisinde

kullamlan

halk ilaclanmn

tarifleri

nelerdir?
Garm sisen hayvana oddurmesi icin zeytin yagi icirillerdi.

25-4) Hayvanlardaki kmk ve cikilar nasil tedavi edilmektedir?
Gavcar bagalllardi da capidinan da sarallardi, On bes yirmi gun sonra da eylesirdi,

25-5) Hayvanlardaki yaralar nasil tedavi edilmektedir?
Gara boyayi ya da potin boyasmi yaranm usdune surerdig da gecerdi.

25-6) Hayvan dogumlan nasil yaptmlmaktadir?
Bazisi gendi dogururdu, doguramayanlan

biz te seglinde bir aled yapardig ve

cekereg cikanrdig,

25- 7) Hangi hastahklarda hayvanm tedavisinden umit kesilerek oldurulmektcdir?
Olil hayvanlarm etleri cesetleri ne yapilmaktadir?
Sapolon hasdahgiyla muzmidi hasdahgmda hayvanlardan umidimizi keserdig ve
oldururdig, Sonra da dereye ya da tepenin ardma atardig.

25-8) Hayvan hastahklarmm sebepleri hakkmdaki inamslar nelerdir?
Biseye inanmazdig. Bazilanmn

gulagmi yarardig gan cikardi, bazan eyilesirdi

bazan da geberirdi.

25-9) Hasta hayvanlann beslenmesi nasil yapilmaktadir?

Onune arpasmi otunu goyardig yersa yerdi, yemezsa geberirdi.
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25-10) Halk ne zaman veterinere gitme ihtiyaci duymaktadir?
Gendimiz eyi edemedemezsag baytan getirirdig. Olan igneyi yapardig hayvana,
eyilesmezsa birakirdig geni olsun.

25-11) Cobanlann

hayvan hastahklan

hakkmdaki

bilgisi nedir? Hastalanan

hayvanlara ilk mudahale olarak ne yapiyorlar?
Gendi deneyimlerine

gore hepsi bi sey bilirdiler. Bilmezsalar

zaten cobanlig

yapamazdilar. ilk olarag hayvanlarm gulagmi kesellerdi.

26-) Halk Meteorolojisiyle ilgili Sorular:

26-1) Yorede tabiat olaylarma bilinen adlarm disinda ne gibi adlar verilmektedir?
Depreme zelzele derig.

26-2) Tabiat olaylannm sebepleri nasil aciklanmaktadir?
Her olan sey Allah'm isi olarag adlandinhr.

26-3) Yorede en iyi kimler hava tahmini yapmaktadir?
Halil yegen dedigmiz adam yapar. Boyuglerinden duyarag ogreniller.

26-4) Bir yilhk hava tahminleri nasil yapilmaktadir?
A vrosinya gobeginde

gazig cikannca

ortasi doluysa sene yagmurlu

gececeg

demegdir.

26-5) Hayvanlarm hareketlerine bakarak hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Oktiz yagmur geleceginde basmi one egerdi,

26-6) insanlarm davramslanna

ve organlardaki agnlara gore nasil hava tahmini

yapilmaktadir?
Romatizmah hasdalarm agnlan artiginda yagmur yagayacag demegdir.
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27-) Halk Takvimiyle ilgili Sorular:

27-1) Bilinen adlarm disinda yillara ve aylara ne gibi adlar verilmektedir?
Vallahi biz hep simdiki gibi bilirig. Daha degisigini bilmeyig.

27-2) Bir yil kac mevsim kabul edilmektedir?
Simdiki gibi dort mevsim bilirig ve gabul ederig.

27-3) Gunlere bildiginiz adlarm dismda hangi adlar verilmektedir?
Biz basga ad duymadig bilmeyig.

7-4) Yillara, mevsimlere, aylara, gunlerle ilgili halk inanmalan nelerdir?

Sall gilnil asallardi esgiden insanlan diye sah gunu 90k ugursuzdu. Sah sallanir,

Bir da iki bayram arasmda nikah olmaz dellerdi.
27-5) Yilbasi olarak hangi ay ve gun kabul edilmektedir?
Sindiki gibi otuz bir arahgm gecesi kutlardig, Eglence olarag erkekler gavede
bademine oyun oynallardi,

27-6)

Mevsimlerin,

aylarm

gece

ve

gunduzun

nasil

meydana

geldigine

inamlmaktadir?
Dtinya donduk sonra mevsimler, gunler olusdu,

27- 7) Bir gunun cesitli bolumleri nasil adlandinlmaktadir?
insanlar esgiden gunese bakarag gununu ayarlardi. Sabah, ogle, ikindin, aksam
vakitlan dellerdi.

27-8) Hangi saat tilrii kullarulmaktadir?

Saat kullamlmiyorsa

zaman ayan nasil

yapilmaktadir?
Gunese bakarag zaman ayan yapallardi, Bir direg dikellerdi. Bu degnegin golgesi
lruzeye bakarsa oylen oldu demegdi. Bir da eger golge daga bakarsa, bu dagda bir
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pencere gibi yer vardir. 0 pencere gibi yerin ortasma geldiginde oylen oldu
demegdi.

27-9) Kisilerin degum tarihleri nerelere ve nasil yazilmaktadir?
Esgiden mugdara yazdmrdig.

0 da sehere gidinca yazdmrdi cocuglan, Ya da

dogan cocugun babasi isi dusersaydi sehere gider yazdinrdi cocugu gendi.

28-) Halk Hukukuyla ilgili Sorular:

28-1) Kimler arasmda evlenme yasagi bulunmaktadir?

Yakm akraba evliligine eyi bagmazlardi, Arna gene da evlenenler olurdu. Bir da
basga <linden olanlannan evlenme yasagdi. Arna cok seyreg milyonda bir alan
olurdu.

-2) Tek esle veya cok esle evlenme geleneginden hangisi kabul edilmektedir?
giden cok zengin olanlar, koylerde onlara aga dellerdi, onlar iki tane ahrdi.
urleri ise bir gan ahrdi. Ancag da onu ve cocuglanm gecindirirdi. Napacaydi

3) Akrabalar arasi evlenme gorulmekte midir? Akraba evlilikleri hakkmda
1u ve olumsuz inamslar nelerdir?
Akraba evliligi vardi, Ayle zenginse mal yabana gitmesin diye evlendirillerdi.

28-4) Erkek ve kiz cocuklann, eslerin miras paylan nasil belirlenmektedir?

Miras erkege verilirdi. Eger ayle zenginsa giz cocuga ikide bir miras verirdi.
Fakirsa ayle bir ceyizini yapar yollardi oglan evine o gadar. Eslerden hangisi da
galdiysa hayatda o da cocuglanna pay ederdi mahm,
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28-5) Evlathk almmakta rmdir? Evlatltl<lar oz cocuklann tum haklarma sahip
midir?
Evlatlig ahllardi. Arna gendi oz cocuglanmn aldigi mirasi evlethglar almazdi.

28-6) lcgnveyi nasil ahnmaktadir? Icguvcyinin haklan nelerdir?
Durumu eyi olan ayle gizma ev da verirdi. Tum ceyizini da yapallardi, Erkek da
geydigi urubaynan eve damad olarag gelirdi. Icguveyinin hicbir hakki yogdu. G1z
tarafi ne dersa o olurdu.

28- 7) Medeni nikahsiz esler mirastan nasil faydalanmaktadir?
Medeni nikahi olmayan hie bi sey alamazdi.

28-8) Koydeki anlasmazhklar mahkemeye gidilmeden nasil cozttmlenmektedir?
oydeki anlasmazhglan koy muhdan hem koyun hocasi cozmeye cahsillardi.

8-9) Simr tecavuzu olaylan nasil cozumlenmektedir?
.oyiln desdebaru arayi bulurdu ya da polisi cagmllar

zabrt dutar sonra da

ucular gelir olcelerdi. Simrlan ve ortaya cikardi hahynan haksiz.
\

29-) Halk Botanigiyle ilgili Sorular:

29-1) Halk kendiliginden

yetisen

agac

turunden

bitkilere

ne gibi

adlar

vermektedir?
Garms, cah, sinya derdig.

29-2) Otlarm cesitleri nelerdir?
Gelincig, gazayagi, hosdes gibi odlar vardir.

29-3) Ciceklerin cesitleri nelerdir?
Gill, garanfil, feslikan, gill damlasi.
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29-4) Sebzelerin cesitleri nelerdir?
Balda, borulce, fasulya, molohiya.

29-5) Meyvelerin cesitleri nelerdir?
Formoza erig, gara erig, esek erigi, gara incir, bardag inciri.

29-6) Meyvelerin kerestelerinden nasil faydalamlmaktadir?
Odun, komur, masa, sandalye yapardig.

29- 7) Ormanlann korunmasi konusunda halkm dusunceleri nelerdir?
Agaclar kesilmemeli,

ormana sigara atilmamah

ve ormanda ates yagmazsag

korumus olurug.

30-) Halk Zoolojisiyle ilgili Sorular:

30-1) Yorede hangi hayvan turleri yetistirilmektedir?
Tavug, keci, goyun, inek, guvercin, yetistirilir.

30-2) Yoredeki yabani hayvanlara, kuslara, boceklere ne gibi adlar verilmektedir?
Yoredeki yabani hayvanlar baygus, gece gusu, garga, tilki, tavsan, keklik, yaban
tavugu,

30-3) Hayvanlarm nasil yaratildigma inamhr?
Her seyi yaradigi gibi hayvanlan da Allah yaratti.

30-4) Evcil hayvanlar nasil cogaltilmaktadir?
Tavugun altma yumurta gordug yirmi bir gun sonra bullicigler cikardi, Diger
hayvanlar cekilirdi da erkegini mandiranm icine gordug da ciflesillerdi,
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30-5) Hayvanlarm

oldurulmeleri,

oldttrulmemeleri

konusundaki

halk inaruslan

nelerdir?
Kedi olduren insanm yedi sene hayir edmeyecegne inanmg.

30-6) Sularda yasayan hayvanlar hakkmda neler bilinmektedir?
Y eyeceg olarag 90k vitaminli olduglanni bilirig.

31 )-) Halk Sanatlan ve Zanaatlanyla ilgili Sorular:

31-1) Yorede kadmlarm ugrasuklan el sanatlan nelerdir?
Dikis, nakis, yiln isi, dantel.

31-2-a) Bu sanat, kimden, ne zaman, nasil ogrenilmi~tir?
Kucuk yaslarda analarnuzdan, nenelermizden ogrenirdig.

) Hangi malzeme kullamlmaktadir? Bu malzeme nasil temin edilmektedir?
lplik, keten, makas, gasnag gullamrdig. Seherden siparis ederdig da getirillerdi.

- ) Hangi esyalar ilretilmektedir?
Kazag, etek, elbise, masaciglara, koltucuglara ortucug yapardig.

~-) Esyalann bicimleri, motifleri ezbere mi yapihyor? Y oksa belli orneklerden mi
haraket ediliyor?
Elimizde omegler vardi, Gomsulardan degisig omegler ahrdig da degisig motifler
de islerdig.

d-) El sanatlan ek bir gelir saghyor mu? Saghyorsa aile butcesi icindeki payi
nedir?
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Bu isleri esas gizlarmiza

ceyiz islerdig, Bazen da i~ islemeyi bilmeyenlere

satardig. Biraz guru yeyeceg ahrdig.

31-3) Erkeklerin ugrasnklan zanaatlar ve el sanatlar hangileridir?
Mobilyacilig, demircilig, yapicihg gibi zanaatlarla ugrasilardi.

31-4-a) Zanaat kimden, ne zaman, nasil ogrenilmistir?
Kucuk yaslarda

usdalardan

ogrenilirdi.

Bazen da baba meslegini

oglu da

ogrenirdi.

b-) Cirakhktan kalfaliga, ustahga gecis var mi?
Cirakligdan isi eyi ogreninca kalfa olurdu. i~i tarnarmyla ogreninca usda olurdu.
Gendi daha sonra dukgan acardi.

c-) Zanaat icin hangi malzeme

kullamlmaktadir?

Bu malzeme

nasil temin

edilmektedir?
Mobilyacihkta

keser, rmh, golla, bisgi, rende gullamllar. Demirciligde

keski,

cekic, kaynag makinasi gullarullardi. Yapicihgda mala, nuh, keser gullamllar.

9-) Hangi esyalar uretilmektedir?
Mobilyacilar

dirabez, sandalye, sandig, kapi, pencere yapardi. Demirciler

da

gancelli yapallardi.

d-) Esyalann

bicimleri,

motifleri nelerdir? Bu bicim ve motifler ezbere mi

yapihyor, yoksa belli orneklerden mi hareket ediliyor?
Genelde

guvercin,

yaprag,

tavuzgusu

yapallardi.

Bunlan

usdalarmdan

ogrenillerdi. Eli yatgm olanlar daha da gelisdirirdi.

e-) Motiflerin anlamlan nelerdir?
Ozgurlug, bans ve mutlulug uzerine yapallardi,
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32-) Inamslarla ilgili Sorular:

32-1) Adakla, dilekle ilgili inaruslar nelerdir? Adak yerleri nelrelerdir?
Esgiden adag ya dadilegde bulunacaglar carni avlusunda, dini basga olanlar da
klise avlusunda dilegde bulunullardi.

32-2) Agacla ilgili inamslar nelerdir?
Bizde oyle dileg agaci yogudu. Esgiden belli bizde oyle dileg agaci ya da ona
benzer bir dileg yeri hatirlamam hie olmadi,

32-3) Ahretle ilgili inamslar nelerdir?
Allah'a, Kuran-1 Kerim'e, cennet ve cehennemin olduguna inanmg.

32-4) Ahlakla ilgili inamslar nelerdir?
Ahlagi nere cekersan gider arna bizim icin dogrulug duruslug demegdir.

32-5) Allah'a ilgili inaruslar nelerdir?
Allah'a inanmg, Yapabildigimiz gadar ibadetimizi yapar dualanmizi ederig.

32-6) Ahnyazisi, kaderle ilgili inamslar nelerdir?
lnsamn gaderi, almyazisi dogdugunda anlma yazihdir deller. lnsamn almyazisi
neyisa onu ceker ben buna inanmm.

32-7) Ana ve baba ile ilgili inamslar nelerdir?
Herkes ana ve babasma saygi sevgi duymah ve onnara bagmahdir ben boyle
gordum boyle inanmm,

32-8) Ant torenleriyle ilgili inamslar nelerdir?
lnanmm, arna ben yemin edmeyi sevmem.
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32-9) Atalarla ilgili inaruslar nelerdir?
Atalanrmza,

boyuglermize

her zaman saygmuz boyugdur, Biz gucugkana bir

boyugumuz geldiginde hemen yerimizden gakar ona yer verirdig.Boyuglermizn
garsismda ayag ayag usdune admazdig. Gonusmalarmiza

digad ederdig. Simdi

boyle saygi galmadi.

32-10) Atesle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim atesle ilgili bir inamsirmz yogdu. Atesi gendi islerimizde

gullarurdig,

Esgiden yemegi ocag yakar atesin usdunde bisirirdig. Egmegimizi furun yakar
bisirirdig,

32-11) Ayla ilgili inamslar nelerdir?
Ay eger gubleyi gucaglarsa yagish gece olacag demegdi. Eger ay sirt usdu
bakarsa yagrsziz gece olacag demegdi, Esgiden boyuglermiz

boyle der boyle

inamrdig,

32-12) Sifali sular, icmece ve kaphcalarla ilgili inarnslar nelerdir?
Bizim buralarda oyle sey yogdur. Arna duyang basga memleketlerde

var da

hastahglara eyi gelirmis.

32-13) Ayna ile ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden bizde cig olmasm diye dama ayna gollardi ve inamllardi ki dama ayna
goyunca 9ig olmayacag.

Esgiden insanlar sabah tez gakar burcag kesmeye

gidellerdi. Onun icin 9ig olsun isdemezlerdi.

32-14) Bahkla ilgili inamslar nelerdir?
Denizde yasadigi icin herkes onu bereketli ve 90k vitaminli olarag gorur ve
bulduglarmda 90k yeller. Arna bir inams vardir ki bahgnan yogurd yenmez diye.
Bahgnan yogurd yersan

insam zehirledigine inamlir. Biz de hala daha balignan

yogurd bir arada yemezler.
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32-15) Bastan cevirip sadaka vermekle ilgili inaruslar nelerdir?
insan eger durumu eyiysa bast gozu icin basmdan para cevirir ve fakir birine verir.

insan sadaka verdiginde da eylig yapnus olur. Bu sadaka Allah tarafmdan gendine
basga eylig olarag geri doner.

32-16) Bayramlarla ilgili inamslar nelerdir?
Bayramlanmiza inanmg ve bayramlanmizi gutlang.

32-17) Bedduayla, ilenmekle ilgili inamslar nelerdir?
Hakh beddua her zaman garsismdakini bulur. Arna haksiz yere beddua edersan o
beddua dudmaz.

32-18) Bereketle, bollukla ilgili inamslar nelerdir?
Her zaman onumuzdeki sene bereketli, bollug icinde gecsin diye Allah'a duga
ederig.

32-19) Bitkilerle, ciceklerle ilgili inanislar nelerdir?
insanm gendine galmis bi seydir. Arna bi sey yetisdiren insan her yonden gendini
faydali ve mutlu hisseder. Cicekler guzelligdir.

32-20) Boceklerle ilgili inamslar nelerdir?
Bocugler da dunyada yasayan canhlardir, Bize gore zararli olanlan da vardir
olmayanlardi da.

32-21) Bugdayla ilgili inamslar nelerdir?
Bugdayi bereketli bi seydir, Bugdaydan un olur, undan da egmeg. Bugday en
onemli yeyeceg maddesidir.

32-22) Buhurla, gunlukle ilgili inamslar nelerdir?
Buhuru yakang olttlerimizin ruhuna. Olulerimizin ruhuna gerekmis, bu buhurunan
rahatlallarrms.
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32-23) Buyu, tilsim ve buyuculukle ilgili inamslar nelerdir?
Bizde bazi gadmlar

gece soyunup

carsafa sanhllardi.

Bir gamicm usdune

binellerdi. Sonra gidelerdi mezarliga olulerin mezarlarmm usdunden biraz toprag
ahllardi ve buyu yapan hocalar vardi. Gidellerdi onnara. isdedigleri

buyuyu

yabdmllardi o buyucu hocaya.

32-24) Camiler, mescitler, diger ibadet yerleriyle ilgili inamslar nelerdir?
Allah'a ibadet edilen yerlerdir. Buralan korumag ve degerini bilmeg lazimdir.

32-25) Cermet ve cehennemle ilgili inamslar nelerdir?
Eylig yapacan fena insan olmayacan ki cennete gidesin dellerdi boyuglerimiz,
Alcak, fena olursan cehennemlik olun dellerdi. Biz boyle gordug boyle bilirig.

32-25) Daglarla ilgili inamslar nelerdir?
Daglar usdunde 90k bitgi ve canh banndiran bu canhlarm evidir.

32-26) Calgilarla ve calgi calmakla ilgili inamsla nelerdir?
Calgi insanlan

eglendirmeg

icin yapihr. Arna her zaman cahnmaz.

insanm

uzuntusu olur matemi olur onun icin muzugi her zaman calmag soylemeg dogru
olmaz.

32-27) Definecilikle ilgili inamslar nelerdir?
Ben boyle seylere inanmam. Arna inananlar var. Bazilan daga cikar geceleri da
define arallar.

32-28) Devle ilgili inamslar nelerdir?
Esgiler annadmdi, Cog esgiden boyug gocaman devler varmis diye. 0 annadanlar
da bize nenemiz dedemiz annadi derdi.
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32-29) Ekmekle ilgili inamslar nelerdir?
Egmegi Allah'm bir nimeti olarag gorurug, Eger yerde bir parca egmeg gorseg
onu ahr, oper, anmmiza gor sonra da bir koseye gorug. Egmege basma falan
bunlan gunah sayang.

32-30) Elbiselerle ilgili inaruslar nelerdir?
Elbise usdumuze geydigimiz cesitli urubalardir.

32-31) Ev kiralamak, eve tasmmakla ilgili inamslar nelerdir?
Bizim zamamrmzda yeni eve tasman birine bi seyler yapihr ve goturulurdu. Bu
adedenidi. Oyle yabdigmda o eve ugur gelir dellerdi.

32-32) Fal ve falcihkla ilgili inamslar nelerdir?
Gadmlar gendi aralannda

gave Iceller, fallarma bakallar. Bir da yalan dolan

falcilar var. lnsanlar gider da o da gorurmus ne olacag edeceg da soylermis
genneme. Ben onnara inanmam.

32-33) Gunesle ilgili inaruslar nelerdir?
Gunes dunyamizi aydmladir, isidir, Gunes olmazsa dunyada yasayamayig.

32-34) Gunlerle ilgili inarnslar nelerdir?
Bazi gunler vardir ki onlan ugursuz gun olarag billiller. Mesela sah gununu eyi
dudmazlar. Oteki gunler eyidir. Pazar gununu da insanlar 90k sever cunku tatil
gunudur,

32-35) Guzellikle ilgili inaruslar nelerdir?
Guzellik Allah vergisidir diye inanmg.

32-36) Hac'la ilgili inanislar nelerdir?
Varhgh olan gisiler Hacce gider. Daha dogrusu gidmesi lazim, Hac'a gidmeg
orada ibadet edmeg buyuk sebabdir.
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32-37) Harflerle, yazilarla ilgili inamslar nelerdir?

Okumag, yazmag 90k eyidir. Insan gendini okuyarag, yazarag gelisdirir,

32-38) Hayrr ve serle ilgili inamslar nelerdir?

Hayir islemeg sevapdir. insanlann birbirlerine yardim edmeleri 90k eyi bir
olaydir.
32-39) Hayvanlarla ilgili inaruslar nelerdir?

Hayvanlar insanlar gadar akilh olmasalar bile bircok isde insanlara yardimcidillar.
Bazi hayvanlar insanlarm yeyeceg ihdiyacmi gorur. Bayramda koc keser
gurbanhg dagidmg, Hem dini bir gorevimizi yerine getiririg hem da sevap islerig,
Fakir fukarayi sevindirdigmiz icin.

32-40) Helal-haramla ilgili inaruslar nelerdir?

Hagmman gazandigm her sey helaldir, Eger hagmman gazanmazsan da yalan
dolan yollardan gazanm isde o zman haramdir,

32-41) Hocayla ogretmenle ilgili inaruslar nelerdir?

Hocaya bize dini yolda yardim ettigi icin saygi sevgi duyang. Ogretrnene da bizi,
cocuglarmizi egittigi icin onlara bir geleceg hazirladigi icin minned duyang.

32-42) Horozun otusuyle ilgili inamslar nelerdir?

Esgiden horoz bizim sagatirmzdi. Gakacagmiz zaman yanasdigmda da horoz sesi
duyardig, annardig ki sabah oldu.

32-43) lbadetle ilgili inaruslar nelerdir?

Esgiden herkes dinine bagliydi. Herkes ibadet ederdi. Ovada, dagda, evde nerde
oldugu fark etmez her yerde ve zamanda ibadetini yapardi, Simdi o gadar olanag
var ama herkes ibadedden uzaglasdi,

32-44) Insanm ve dunyanm yaratihs sebebi, amaciyla ilgili inamslar nelerdir?
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Her sey Allah'm isidir. Dunyanm da her seyin da yaraticisi odur.
32-45) lnsamn mutluluguyla ilgili inamslar nelerdir?
Insana Allah eylig saglig versin da mutlu olurug.

32-46) Irz, namus, serefle ilgili inamslar nelerdir?
Irz, namus, seref insanm her seyidir. Bunnar olmadigdan sonra insan yasamasm
daha eyidir.

32-47) Kadmlarla ilgili inaruslar nelerdir?
Gadm bir yuvanm her seyidir. 0 dogurur, bakar, bisirir, gurtanr,

temizler,

geydirir. Gadm olmazsa evin dadi da olmaz.

32-48) Kazalarla ilgili inaruslar nelerdir?
Esgiden bir gaza oldugunda "Bir ugursuzlug var geldi cogdu usdumuze, aha bu
gaza da onun belirtisidir" dellerdi.

32-49) Kibleyle ilgili inaruslar nelerdir?
Ibadetimiz

oyle der. Namaz

gilarkan gibleye dogru bakarag

gilang,

Oluyu

gomeceglerinde gibleye dogru gollar.

32-50) Konuk severlilikle ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden konukseverlig daha cogdu, Misafirleri yedirirdig, icirirdig, yatinr misafir
ederdig. Simdi nerde galdi oyle seyler,

32-51) Kur'an-1 Kerim'le ilgili inamslar nelerdir?
Muslumanhgm

kitabidir din hakkmda en dogru seyleri yazan kitaptir. Allah

tarafmdan gonderildigden sonra insanlar peygamberler aracihgyla bu kitaptakileri
ogrenereg dogru yolu buldular.

32-52) Kutsal yemeklerle ilgili inaruslar nelerdir?
Vallahi insanm evinde bisen her yemeg kutsaldir. Cunku bir emeg ugras sonunda
olur ve bu yemegden bir ayle garruru doyurur.
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32-53) Kuyularla ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden tek su gaynagmuz guyulardi, insanlar da, hayvanlanrruz da guyulardan
cikardigmuz sulan icellerdi,

32-54) Lokman hekimle ilgili inaruslar nelerdir?
Esgiden oyle otlarla ilac yapip insanlan eylesdillerdi.

32-55) Magaralarla ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden dagda yagmur yagamaya baslaymca davan cobanlar boyug magaralara

gollardi,

32-56) Meleklerle ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden bast belada olan insanlan meleglerin gelip gurtardigma inamllardi.

32-57) Meryem'le ilgili inarnslar nelerdir?
Benin bu konuda inancim yogdur.

32-58) Mevlitlerle ilgili inamslar nelerdir?
Bilinen buttin dualar okunurdu. Mevlid olulerin ruhunu rahatladirrms.

32-59) Mezar taslan uzerindeki yazi ve resimlerle ilgili inaruslar nelerdir?
Mezar gaybolmasm diye yazallar. Maddi durumu da eyi olanlar biraz gosderise
gacar.

32-60) Mucizelerle ilgili inamslar nelerdir?
Allah'm isidir.

32-61) Muskalarla ilgili inaruslar nelerdir?
inanan gisiler kendilerinin korunmasi icin musga yaptmllardi.
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32-62) Nazarla ilgili inamslar ve nazan onleme tedbirleri nelerdir?
Mavi gozlu insanlarm gozlerinin cok duttugu soylenir. Korunmag icin zeytin
yapragim yakarag tiitilnilriig.

32-62) Nimet, nzkla ilgili inanislar nelerdir?
Allah her insana nzkmi verir dellerdi ana babalanmiz esgiden.

32-63) Nurla, isikla ilgili inamslar nelerdir?
Mezan nur olur derdi.

32-64) Orttmmeyle ilgili inanislar nelerdir?
Esgiden gadmm neresi gorunursa ahrette cehenneme gideceg, o gorunen yeri cayir
cayir yanacag dellerdi.

32-65) Peygamberlerle ilgili inamslar nelerdir?
Allah'm elcileridir. Insanlan dogru yola goturmeg icin Allah tarafmdan secilmis
gisilerdir,

32-66) Renklerle ilgili inamslar nelerdir?
Mesela gara reng matem rengi ya da kotulug olarag gorulur.

32-67) Resim ve heykelle ilgili inamslar nelerdir?
Cog esgiden, bize da analanrruz annadiydi, insanlar resim gorullerdi bir yerde da
zanedellerdi uzayhlar geldi da yabdi bunlan zannedellerdi.

32-68) Ruhla ilgili inaruslar nelerdir?
insan oldugden sonra, insanm ruhu nefes seklinde cikar ve basga bir dunyaya
gider.

32-69) Ruyalann yorumu hakkmda inamslar nelerdir?
Her riiyaya gore ayn bir yorum vardir, Ben bunlara pek inanmam.
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32- 70) Sakiz cignemekle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim gencligimizde birinin onunde ya da evin dismda, yolda sakiz cignemeyi
ayip dutallardi,

3 2-71) Sayilarla ilgili inanislar nelerdir?
Mesela cocuglan siinnet edecegmizde ii<;, bes ya da yedi yasmda ederdig. Yani
illa tek sayi yasmda olacagdi. Cift sayi yasmda olursa ugursuzluk olduguna
inamhrdi.

32-72) Siinnetle ilgili inamslar nelerdir?

Bir cocug illa ki okula gidmeden siinnet edilirdi. Oyle inamllardi. Bir da cocug tek
sayili yaslarda sunnet edilirdi.

32-73) Su hakkmdaki inamslar nelerdir?
Su her seydir. lnsan vucudunun dorde ii<;ii sudur. Dunyanm da dorde ii<;ii sudur.
Su olmazsa hayat olmaz.

32-74) Seytanla ilgili inamslar nelerdir?
Allah'a garsi gelmis, insanlan kotu yola cekmege cahsan bir kotulug melegidir.

32-75) Talih ve kismetle ilgili inarnslar nelerdir?
Biraz da insanm elindedir gendi talihi. Allah insana akil verdi gullansm da gendini
idare edsin diye. Arna esgiden adag adallar, musga yapallar, fal bagdmllardi
gismetleri acilsm diye.

32-76) Temizlikle ilgili inanislar nelerdir?
Temizlig imandan gelir diye bir soz var. lnsan eger gendini bilirsa temiz
olmahdir. Cunku temiz olunca insan hastahgdan, migroptan uzag olur ve daima
saghkh olur.
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32- 77) Tirnakla ilgili inamslar nelerdir?
Eger dimagim uzadirsan insanlar sana seytan gibin oldun dellerdi. Gece dirnag
kesmeg gtmah sayihrdi. Kesdigirniz dirnagi da yere gomerdig.

32-78) Toprakla ilgili inaruslar nelerdir?
Toprag insanm her seyidir, Uzerinde yasang, ekerig, bicerig, yerig.

32- 79) Ugurluluk, ugursuzlukla ilgili inarnslar nelerdir?
Bir is yaparkan yanma biri gelirsa da ondan sonra isin yolunda gider bu adam
ugurlu geldi derdig. Eger gelirsa da ondan sonra isin yolunda gidmez bu adam
ugursuz geldi derdig.

32-80) Yagmur duasiyla ilgili inamslar nelerdir?
insanlar esgiden binbir eziyetinan ekin ekeller, oraglarman da bicellerdi. Onun
icin sene biraz yagmursuz gelmeye baslarkandan toplamllar ovaya cikallar ve
yagmur icin dualar edellerdi.

32-81) Zamanla ilgili inaruslar nelerdir?
lsde dogdug dogah bu zamana gadar zaman gecirir yasang,
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TEPEBA~I (YORGOZ)

Nufus: 691 (2006 Nufus saymu -Gime Secim Merkezi)

Gime'ye yaklasik yirmi sekiz kilometre uzakhkta olan Tepebasi'nm diger adi
Yorgoz'dur. Yorgoz kelimesi burada yasayan Yorgo isimli bir Rum'un adiyrms.
Tepebasi adi da koyun yuksek yerde olmasmdan dolayi konulmustur.

Koyun

nufusu alti yilz doksan bir olup secmen sayisi dort yilz doksan dokuzdur. 1963 'e
kadar Turkler ve Rumlar bu koyde birlikte yasamis. 1963 olaylan cikmca Turkler
Hisarkoy'e go9 etmis, 1974'te Rumlar gilneye goc edince Hisarkoy'deki
evlerine

geri dondu,

yerlestirildi.

Koylunun

Rumlann

evlerine

gecim kaynagi

de Tilrkiye'den

hayvancihk,

tanm

gelen

Turkler

gocmenler

ve memurluktur.

Koydeki toprak kirmizi ve verimli oldugu icin tanmla ugrasanlar en 90k domates,
karpuz

ve kavun

yetistirmektedir.

Koyun

cocuklan

ilkokulu

Tepebasi'nda

tamamladiktan sonra orta ve lise egitimleri icin Guzelyurt'a gider.
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MEHMET AKBIYIKLI
Degum Yeri: Tepebasi
Degum Y1h: 1919Derleme Tarihi: 10- 10- 2006

Mehmet

Dayi

1919'da

Tepebasi'nda

dogdu,

1933'de

Lefkosa'daki Darakci Ortaokulu'nu bitirdi. Sonra sanata gidip dulger oldu.
Mehmet Dayi uzun boylu, saclan dokulmus, zayif kendine bakan, giyimine
merakh birisidir. Kitap okumayi 90k seven ve Kur'an-1 Kerim'i

seksen bes

defadan fazla okuyan Mehmet Dayi 90k kulturludur. Bes vakit namazmi kilan,
camiye gider ve kansma 90k bagh bir insandir. iki oglu ve bir kizi vardir. Cok
fakirlik cekmesine ragmen onlan okutmayi basardi. Buyuk oglu Sadik kadm
degum uzmaru, kucuk oglu Rifat insaat muhendisidir. K1z1 Pembe'yi ise liseye
kadar okutabildigini

soyleyen Mehmet Dayi duygulamyor.

Simdiki sartlara o

zamanda sahip olsaydi onu da okutacagim soyluyor.
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1-) Adlar, lakaplar:

1-1) Yeni dogan bebeklere hangi adlar veriliyor verilis sebepleri?
Ali: Peygamber ismi oldugu icin.
Havva: Allah tarafmdan yaratilan ilk kadm olarak bilinir. Annemin adi oldugu
icin gizimm adim Havva goydum.
Adem: Allah tarafmdan yaratilan ilk erkek.
Bekir (Ebubekir): Peygamber ismi oldugu icin.
ibrahim: Peygamber adi oldugu icin gonulan isimdi.
Mehmet: Fatih Sultan Mehmet'in adi oldugu icin,
Ayca: Aym yay biciminde olan seklidir ve ondan dolayi isim olarak gonulur.
Yildiz: Yildizlann admdan dolayi gonmus isimdir.
Uzay: Evrene verilen isim oldugu icin gonulan isimdir.
Deniz: lnsanlar denizi 90k sevdigi icin cocuklanna bu ismi goyallardi.
Ceylan: Guzel bir hayvan oldugundan cocuklara gonulurdu.
ergis: Cicek ismidir. Bu cicegi seven gisiler cocuklanna bu ismi goyallardi.

1-2) Ad bebege verilirken ne gibi torenler, uygulamalar yapihyor?
Hoca il9 rekat namaz gilardi ardmdan ezan okurdu. Cocugun gulagma da ezaru
okurdu ve sonra cocuga isim gollardi.

1-3) Yorede yasayan kisilere ne gibi lakaplar veriliyor? Sebepleri?
Gusakli: Babasi arap oldugu icin ona bu lakabi goydular.
Garabiber: Adam esmer oldugu icin ona bu lakabi goydular.
Mustagalli: Adi Mustafa'ydi ve ona boyle dediler.

1-4) Hayvanlara ne gibi adlar veriliyor sebepleri?
Ayse: Kecinin ytiruyttstinu Ayse'nin ytirilyllsune benzeddigimiz icin goyduk.
G1rm1z1 G1z1m: Oglacigrm girmizi oldugu icin ona G1rm1z1 G1z1m derdik.
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1-5) Koy, <lag, ova v.b. gibi yerlere verilen adlar nelerdir?
isdefaya:

Tarlanm adiydi, Cok guzel yerdi. Celenk yapmaya yarayan guzel

cicekler vardi, Isdefaya Rumcadir, Celenk anlamma gelir.
Cilistra: Rumcadir. Tarla adidir. Turkcesi tekerlenmektir. Hayvanlar gece gendi
gendine orada toplarur .ve gahllardi,
Gonno: Tarla adidir. Topragi gonnoydu yani killiydi.

1-6) lsyerlerine nasil ad verilmektedir?
Cami Gavesi: Caminin bulundugu yer, cami mah oldugu icin oraya oyle dendi.

2-) Dualar, Beddualar (Dilekler, ilencler, ilenmeler):

2-1) Halk iyi dileklerini belirten hangi sozleri kullaruyor?
Selametle git, Allah'a ismarladik, Allah yardimcm olsun, Allah ne muradm varsa
versm.

2-2) Dualar, dilekler hangi olaylardan sonra soylenir?
Bana yardim eden herkese dua ederim. Allah'a her zaman aileme sagh ve huzur
vermesi icin dua ederim. Her yemekten once bize verdigi nimetler icin Allah'a
dua ederim. iyi ve guzel bir sey olmasim istedigimde Allah'a sigmarak dilekler
dilerim.

2-3) Beddua olarak hangi sozler kullamhyor?
Allah'dan bulasm, Allah'a biragdim seni da o ne isdersa yapsm, Allah cezam
versm.

2-4) Hangi olaylardan sonra beddua ediliyor?
Kecimi caldilar ganm da " Allah versin gene da kanser olsun " dedi. Ondan sonra
adam kanser oldu.
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Gardasim hakkirm 90k yedi. Ganm gene beddua etdi. Cunku onlar bayramda et
yerdi, biz zeytin ekmek yerdik. Bayramin ikinci gunu ganm harrup dasirdi da
cocuklanrruza biraz yeyecek ahrdik.

3-) Yeminler:

3-1) Hangi olaylardan soma ne gibi yeminler edilmektedir?
Garsmuzdaki bize inansm diye vallahi billahi derdik.

3-2) Yemin edilen soz tutulmazsa ne yapihr? Bu konuda nelere inamlmaktadir?
D9 gun oruc dutardik. Basimizdan para cevirirdik da atardik, Arna dogrusu hie
yemin etmemekdir.

4-) Selamlar:

4-1) Selam sozleri nelerdir?
Merhaba, eyi gunler, eyi geceler, selam.

4-2) Bu sozler ne zaman ve kimlere soylenir?
Merhaba 90k samimi olmadigmiz kisilere soylenir. Eyi gunler, nasilsmiz gibi hal
hatir sorarsamz
aksamlan

eyi gitdiglerinize

soylenir,

veya aileden birine soylenir. Eyi geceler

Selam tammadigirmz

ama seslenmek

zorunda kaldigmiz

gisilere soylenir.

4-3) Kadmlar kendi aralarmda ve erkeklerle nasil selamlasirlar?
0 zamanlar

gadmlar

erkeklerle

selamlasmaz

gonusmazdi.

Gendi

aramizda

selamlasirdik.
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4-4) Erkekler kendi aralannda ve kadinlarla nasil selamlasirlar?
Erkekler gendi aralarmda napan, selam, eyi gunler gibi sozlerle selamlasirlar.
Esgiden adamlarla gadmlar selamlasmazdi. Ayip dutallardi.

4-5) Selamm mesleklere gore cesitleri nelerdir?
Bir imamla selamlasacaysak,

"Merhaba imam efendi" deyerek selamlasink. Bir

ogretmenle selamlasacaysak

o zaman "Selamlar ogretmen bey, nasilsmiz" diye

sesleniriz. Herhangi bir isin ustasiyla karsilastignmzda

ise ona selamlar usta diye

sesleniriz. Koy muhtarlarma ise "Muhtanm nasilsm?" diye sesleniriz.

5-) Cagirmalar, hitaplar:

5-1) insanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyor?
Bir erkek cocuga seslenecek olursak ve ismini bilmeyik "Bak be oglancik buraya
da seni isderim"

derik. Bir giz cocuguna cagiracak

olursak "gicacik"

diye

seslenirik. Esgiden koylerde bir gisi bizi duyamayacak gadar uzagdaysa onunla
ishk atarak anlasirdik, Herkes birbirinin ishgmi tarurdi.

5-2) Hayvanlar hangi soz ve hareketlerle cagnhyor?
Benim bir kopegim vardi ve ona ishk .atdigim zaman nerde olursa olsun beni gelir
bulurdu. Cobanlar da davan ovada islikla idare ederlerdi.

5-3) Akrabalar arasmdaki hitap sekli nasildir?
Hos geldin damat, nasilsm gelin, napan dunur, hos geldin dayi, amca, hala, deyze,
nene, dede, eniste, yenge diye seslenirik.
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6-) Saner sozleri:

6-1) Seyyar saticilar ve pazaryeri saticilan mallanm satabilmek icin hangi sozleri
soylerler?

Bizim genclik yillanmizda 90k seyyar satici yogdu. Mallanm satmaya gelen
birkac gisi da esegin uzerinde veya esek arabasma goydugu mallan gezerek

satardi. Genelde koy meydanma gelirler ve orada satallardi. Saucilar isbonda
badadez, tavsan gam gibi mubarek karpuz gel gel, kolokasm eyisi bullezin lezizi
buradadir gel koylu gel.

6-2) Dukkanlarda saticilar mallanm hangi sozlerle begendirmeye cahsirlar?

Esgiden 90k dukyan yogudu, Dukyanlarda da 90k mal yogdu, Bizim da secme
sansirmz yogdu, buldugumuzu ahrdik, Bunun icin da dukyan sahibi mahm
begendirmeye cahsmazdi,

6-3) Dukkanlara hangi sozler asilmaktadir?
Veresiye isteme benden buz gibi sogurum senden, parayi veren diidiigii calar
Musterilerimize duyurulur, veresiye olmustur basimz sagolsun.
Verirsan parayi ahrsm mamayi.

7-) Oksamahklar:

7-1) insanlar cocuk severken hangi sozleri kullamrlar?
Sisman cocuklan aman topagim, yavrum, topuzcugum diye severik.

7-2) Diger varhklan sevme duygulan hangi sozlerle aciklanmaktadir ( Vatan,
bayrak, ev vb) ?
Benim icin vatan, bayrak, ev, namus bunlarm duygulan icimdedir ve sozlerle
anlatilmayacak gadar yticedir,
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8-) Ovme ve Y enneler:

8-1) lnsanlar birbirlerini hangi sozlerle ovmekte ve yennektedir?
Vallahi bravo bu gadar zamandrr eyi isler basardm, Seni tebrik ederim, 90k eyi
evlatlar

yetisdirdin.

Allah

rahmet

eylesin,

rahmetli

90k becerikli

adamdi.

Hasbasiru yesin gariplerin oksuzlerin hakkim yedi.

8-2) Insanlar hayvanlan hangi sozlerle ovmekte ve yennektedir?
Massallah benim o gara goyuna 90k sutludur. Vallahi benim kopek azman gibidir,
havliya kimseyi gomaz. Beytambal keci zaranndan basga bir seyi yok satacam
gendini galiba. Y erimo galsm boyle tavuk iki gunde bir yumurta dogurur onu da

yer.

9-) Nasihatler:

9-1) Nasihat amaciyla buyuklerce hangi sozler soylenmektedir?
Ben her zaman gene cocuklara bak oglum hayatta her zaman durust ol sakm
haram mala el uzatma derim. Bizim zamarumizda da buyuklerimiz bize ozellikle
para konusunda nasihat ederlerdi. Babam bana bak oglum derdi "Parayi 90k eyi
gulanacan, gazanmak golay degildir, yoksa bu dunyadan bir baltaya sap olmadan
go9ilp gidersin" derdi. Ben Allah'a 90k inanan ve elimden geldigince dinimizin
emrettigi hususlan yerine getirmege calismm. Arna simdiki genclige dinle ilgili
nasihat venneye cahsmm ama kim dinler.

9-2) Nasihat kimlere verilmektedir?
Nasihat genelde herkese verilebilir. Cunku herkesin dunyada dinleyecek,
ogrenecek bir seyleri vardir,
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9-3) Hangi olaylardan sonra nasihat edilmektedir?
Genelde

biri

sue

islediginde

veya

yanhs

davramslarda

bulundugunda

edilmektedir.

9-4) N asihati tutma veya tutmama durumlannda neler yapilmaktadir?
Oyle pek toplum

arasmda

nasihati

dinledi

veya dinlemedi

diye o gisiyi

odulendirme veya cezalandirma diye bir sey yokdur. Nasihat verilen gisi anlarsa
anlar, gendini duzeldir.

9-5) Kimlerin nasihati etkili olmaktadir?
Anne, baba, amca, dayi gibi ayle buyuklerinin daha etkili olmakdadir. Muhtarm
I

soyledikleri esgiden 90k onemsenir ve dinlenirdi.

10-) Argo sozler:

10-1) Kotu insanlar, hayvanlar, bitkiler icin hangi sozler soylemektedir?
Les misgin: Asm pis olan insanlar icin soylenirdi. Ustu basi 90k pis anlamma
gelir.
Gavur: Cok kotuluk yapan insanlara soylenir, Ne gavur adamdir be da yetimlerin
haggim yedi.
Yerimo

galsm:

istenmeyen

hayvanlara

soylenir,

Eksik

olsun olmaz

olsun

anlamma gelir.
Beytambal ot nerden cehenemden 91gd1: istenmeyen otlar icin soylenirdi. Cunku
bu otlarm bazilan hayvanlarm gaz etmelerine sebep olurdu ve bazen da hayvan
olurdu.

10-2) Hangi olaylardan sonra kufur edilmektedir?
Insanm earn 90k sikihr ve artik dayanamayacak

duruma geldiginde agzma ne

gelirsa soyler,
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10-3) Kultur hakkmda halkm inanclan nelerdir?
Esgiden okumus kulturlu insan az oldugu icin 90k onem verirler ve saygi
duyarlardi, Koyumuze ne zaman bir ogretmen, miihendis, hekim gelse insanlar
onlara 90k hurmet gosterillerdi.

lmkam olan insanlar elinden geldigi gadar

cocuklanm okutmaya cahsirdi. Ben bir oglumu okudum hekim oldu. Digeri ise
muhendis oldu.

11-) Atasozleri ve Deyimler:

11-1) Kullanilan atasozleri ve anlamlan nelerdir?
Sabreden dervis muradma ermis: Sabreden insanm her zaman istegi olur.
Soyle

bana

arkadasim

soyleyim

sana

kim

oldugunu:

lnsan

her

zaman

cevresindekilerla tarumr.
Ofkeyla gakarsan zararla oturun: Her isin uzerine daima sakin ve aghru gullanarak
gidmelisin zarar gormek isdemezsan.
Uzum uzume bakaragdan garanr: lnsanm cevresi nasilsa zamanman o da ayni
olur.
lsdemedigin bok burnunda tilter: lstemedigin olaylar gelir seni bulur.
Havlayan kopek isrrmaz: Cok bagiran cagiran insandan gorgmayacan cunku bosa
gonusur, yapacagi bir sey yokdur.

12-) Olculu sozler:

12-1) Atasozu ve deyim kabul edilmedigi halde, beyit ve dortluklerle dusunceleri
anlatan sozler nelerdir?
Cok gonusana ganma, her soylenene da inanma.
Her zaman Allaha sukretmeyi bil. Unutma her zaman senden kotu durumda
olanlan da var.

178

13-) Bilmeceler:

13-1) Bilmeceler ne zaman, nerelerde, kimler tarafmdan sorulup cevaplandmhr?
Esgiden ne televizyon ne radyo ne da bir eglence yeri vardi. Geceleri gadmlar
gomusularla bir eve toplamr otururdu. Burada birbirlerine bilmeceler

sorarak

eglenirler, vakit gecirirlerdi, Erkekler ise gavede toplandiklan zaman birbirlerine
sorarlardi.

13-2) Hangi bilmeceler soylenmekteydi?
Dalmdan kestim bir tane, eve geldim bin tane? Nar.
Dagdan gelir sekerek kuru uzum dokerek? Keci.
Gucucuk ficicik ici dolu tursucuk? Eksi.
Ben giderim o gider yarumda tin tin eder? Golge.
Bilmece bildirmece dil ustunde gaydirmaca? Buz.
Yazi yazar galemi yok, gece gezer feneri yok? Sumuklu bocek.
Biz bizidik, otuz iki giz idik, ezildik buzulduk, bir duvara dizildik? Dis.
Yer altmda puskullu popaz? Pirasa.
Damdan atdim ginlmadi, bir yudum suya dayanmadi? Kag1t.

13-3) Bilmeceyi dogru cevaplandirana mukafat, yanhs cevaplara ceza veriliyor
mu?
Oyle para mukafati yogdu ama ise biraz cekicilik gatsm diye bilenlere guru uzum,
guru incir, kofter gibi yiyecekler verillerdi.

13-4) Bilmece sorma eglence olarak rm kabul edilmektedir?
Eglence olarak kabul edilirdi. Esgiden 90k yaygmdi cunku eglenecek bir sey
yogudu.
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14-) Y amltmacalar, Sasirtmacalar:

14-1)

Soz

oyunu

hangi

yamltmacalar,

kimler

tarafmdan,

nerede,

nasil

kullamlmaktadir?
Saklambac oyununda gullamhr, arkadasma yardim etmek isteyen gisi bagirarak
"Elma dersem 91k, armut dersem cikma" soyler.

14-2) Yamltmacalar kimlerden ogrenilirdi?
Bizden daha buyuk olanlardan

duyardik.

Biz da gendi ararmzda oynarkan

soylerdik.

15-) Yakistirmalar:

15-1) Yorede hangi yakistirmalar yapilmaktadir?
Sicancik:

Ozelikle yakan topu oynarkana

yapilan

bir yakisnrmaydi.

Oyun

oynarurken kim daha hizli gacarsa ve vurulmasi zor olursa ona dellerdi.
Siro: Oynarken hircmhk yapan oyunbozan, yikip deviren gisilere soylenirdi.
Keci: Keci gibi inatct olan gisilere "Amma keci huylu insansm ha" dellerdi.
Tilki: Fazla acikgozltlk yapan gurnaz gisilere "Vallahi tilkinin papucunu dama
atdm" dellerdi.

16-) Masallar:
16-1) Yorede anlatilan masallar nelerdir?
Bir varnus bir yokmus zamamn birinde bir tembel coban varmis. Bu coban hem
tembel hem de akh fikri muziplige islermis. Bir gun davan otlatmaya cikdigmda
koyluyla dalga gecmek icin koy gavesine haber gondermis, Haberi goturen cocuk
gavedekilere acele yetisin cobanm davanm gurt bast! demis, Butun gave halki
hemen kosmus ama coban onlan gorunce gulmeye baslarms. Koyluler da anlar ki
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onlarla dalga gecmis, iki kez coban ayni olayi tekrarlar, koyluler da her
mda yardim etmek icin kosarlar ama coban dalga gecmektedir, Bir gun yine
coban ovadayken gercekten davan kurt basar. Ortaligi bagirarak ayaga
chran coban birini gorerek koye haber yollar ama bu sefer cobanm yine saka

ugim

samllar ve kimse gidmez. Gurt da cobanm surusunu bir guzel parcalar,

dan da anlank ki yalan insanm basma i~ acar,

6-2) Masallar yorede kimlerden, nasil ogrenilmektedir?
Esgiler yani btlyuklerimiz gece toplandiklannda

soylelerdi.

6-3) Kimler daha 90k masal anlatmaktadir?
Yashlar en 90k masal anlatanlardir.

16-4) Masal anlatanlara, para ve armagan veriliyor mu?
Vermezlerdi ama onlara 90k onem veriller saygi duyallardi. Onlan bir alim gibi
gorullerdi.

17-) Efsaneler:

17-1) Yorede dunyanm yaratihsi,

hayvanlann,

bitkilerin var oluslanyla

ilgili

hangi efsaneler anlatilmaktadir?
Allah tum alemi ve insanlan

yaratmistir,

ilk insan olarak Adem ile Havva

yaratilrmsur. Insanlar onlardan turemistir.

18-) Halk Hikayeleri:
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18-1) Yorede konusu sevgi, ask olan hangi halk hikayeleri anlatilmaktadir?
Bizim koyumuzde, zamarunda yasanan bir ask hikayesi devamh anlatihr. Koyun
yakisikh genclerinden biri yine ayni koyde yasayan bir Urum gizma asik olur.
Arna bundan oglarun ailesinin haberi yogudu. Oglan evlenme yasma geldigi icin
oglanm ailesi ona bir Turk ailenin kizim milnasip gorur. Oglan bu duruma yok
deyemez. Cunku aylesine garsi gelmis olacagdi, Onun icin Urum gizma asik
olmasma ragmen Turk gizim almayi gabul eder. Zanneder ki askim unutacak.
Turk giziyla nisan olur. Arna gene de Urum gizina olan asgmi unutamaz. Sonunda
Urum giziyla evlenmeye garar verir. Belli bir sure hazirhklar yapihr, Dugune artik
90k az bir zaman galmistir. Bu arada Turk Urum catismalan

baslar. Bundan

dolayi dugtm biraz ertelenir. Daha sonra 1974 bans harekati olunca Urum ailesi
umidini yitirir ve eski nisanhsi olan Turk giziru alarak evlenir.

19-) Fikralar:

19-1) Y orede N asrettin Hoca' y la ilgili hangi fikralar anlatilmaktadir?
Hoca bir gun gisa hazirhg olsun diye odun kesmeye gidmis, Agacm ilzerine
91km1~ ve bir dal kesmeye baslarms. Ordan gecen bir adam "Hoca Efendi o dah
kesersen dtisecen" der. Hoca ona aldms etmeden isine devam eder. Dali kesinca
duser, Hoca ona dusecegini soyleyen adami gider bulur. "Agacdan dusecegimi
bildin bana olecegim gilnil da soyle" demis, Adam "Ben senin olecegin gilnil
nerden bileyim, senin dusecegini bildim cunku sen bindigin dah keserdin" demis,

20-) Maniler:

20-1)

Maniler

ne

zaman,

nerede,

kimler

tarafmdan,

hangi

amaclarla

scylenmektedir?
Maniler esgiden anlamli gi.inlerde, dugtmlerde, bayramlarda

aileler bir araya

geldiginde soylenirdi. Gadmlar ozellikle hamama gitdikleri zaman soylellerdi. Bir
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da

esgiden koylerde su cesmeleri vardi. Oraya su almak icin gidilir, sirada

beklenirdi. Bu bekleme sirasmda da soyleyenler vardi,

20-2) Maniler kimlerden, nasil ogreniliyor? Anmda mani soyleyen var mi?
Maniler mani soyleyen gisiler dinlenerek ogrenilirdi.
gisileri merakhlan
dinlerlerdi.

Esgiden mani soyleyen

sanki da okula gidermis gibi devamh ve biiyiik dikkatle

Y asanan bir olaym durumuna veya orada gecen bir gonusmanm

konusuna gore anmda mani soyleyenler vardi.

20-3) Hangi maniler soylenmektedir?
Tayyareler girmizr
Gezeler hep Gibnz'r
Gibnz'm gizlan da
Sankim sabah yildizi.

Gadife yogamm var
Benim bir efganm var
Ayrini'nin icinde
Bir ufacig yarim var.

Tabaga goydum noru
Lefke' de cikar boru
Gadmnar rahad yasar
Erkekler ceker zoru.

Garanfilim girnuzi
Ahmed Aga'rum gizi
Senin icin be giiliim
Y akanrn ben Gibnz'i

Sira sira guyular
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indim bagdim uyurlar
Eyildim bir opeyim
Gorgdum beni drangadak vururlar.

Ah melegim melegim
Sabah oldu geleyim
Uyan sarasm beni
Sen oldugunu bileyim.

21-) Halk Oyunlanyla ilgili Sorular:

21-1) Oynanan oyunlarm adlan nelerdir?
Sirto, dere oyunu, zeybek, cifde telli, dolma, keklik, nisan, sarhos,

21-2) Halk oyunlan nasil ogrenilmektedir?
Esgiden dugunlerde hep oynallardi, Herkes birbirini gorerek ogrenillerdi. Birde
okullarda ozel gunlerin kutlamalannda

ogrencilere bu oyunlar muzik esliginde

oynauhrdi,

21-2) Oyunlara hangi calgilar eslik etmektedir?
Bu oyunlar bazen sadece davul zuma esliginde oynamr. Bu oyunlarda saz, fulut,
def, deplek gibi gurup calgilanyla oynanmaktadir.

21-3) Calgicilar, arasnrma yapilan yerin yerlisi mi, yoksa baska bir yoreden mi
getiriliyor?
Baska yerden gelen guruplar calmaktadir,

22-) Halk Tiyatrosuyla ilgili Sorular:
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A) Golge Oyunu:

A-1) Yoredeki Karagozculer kimlerdir?
Yorede birkac garagoz oyuncusu vardi onlar da koy koy gezerek bu oyunu
oynatiyordular.

A-2) Sanati kimden ogrenmi~lerdir?
Bu oyunu

oynatanlar

bazen yetenegi

olan cocuklan

yanlarma

ahr onlara

ogretmeye cahsillardi, Y ani sanati ustasmdan ogrenillerdi.

23-) Oyun, Eglence, Sporla ilgili Sorular:

A-) Cocuk oyunlan:

A-1) Cocuklar kendi aralarmda hangi oyunlan oynuyorlar?
Pirili, saklambac, dudmaca, pilaka, lingiri, uzun esek, futbol.
Pirili: Yere dizerdik pirillileri da enekla uzakdan vurmaya cahsirdik.

Sirayla

atardik, vuran gazamrdi.
Saklambac:

Biri

tukururdtusobelemek).

yumardi.

Oburleri

da

saklarurdi.Yuman

buldugunu

Sonunda ilk tukurulen basdan yumardi.

Dudmaca: Hepsi kosdururdu da biri kosardi yakalasm onnan.llk kimi yakalarsa
sonra o yakalamaya cahsirdi.
Pilaka: Gizlar cizerdi yere da kirec dasiyla hoplayarak oynardi,
Lingiri: iki dasm arasma kisa deynegi goyank. Uzun deynegila da vururuk.
Dutallarsa sira garsi tarafa gecer. Dutmazlarsa atan degnegin dil~dilgil yere gider
ve deynege il9 defa vurur. Vururken atses, yotses, andiritses der ve daslara
uzaghgim sayar.
Uzun Esek: iki gurup olurduk. Bir gurup egilir ve baslanru birbirlerinin bacak
arasma gor. Diger gurup da onarm usdune adlar.Annasillar ve ellerini ya yumruk
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(topuz)

ya da uzurukihc)

yapalar.

Diger

guruba

ellerinin

nasil

oldugunu

soralar,bilirsalar onlar usde gecer,

A-2) Oyunlar kimlerden ogrenilmektedir?
Buyukden

gii9iige dogru ogrenme vardir. Buyuk yasda olanlar oynar diger

gucukler onlan izlerkan ogrenir.

A-3) Oyun sirasinda ilk baslayacak oyuncu nasil belirleniyor?
Cocuklar gendi aralarmda uyusarak belirlerdiler.

A-4) Oyun sirasmda hangi arac ve gerecler kullamhyor?
Pirilli, krec dasi, degnek, top gibi malzemeler gullaruhr,

A-5) Cocuklann oyun oynamasi karsismda buyuklerin tepkisi ne olmaktadir?
Cocuklara gizallardi. Cunku onlar yaptiklan islere cocuklann yardim etmesini,
islemesini isterdiler.

B-) Buyuklerin Oyunlan, Eglenceleri:

B-1) Erkekler kahvelerde hangi oyunlan oynuyorlar?
Ekseri kagit oyunlan oynallar. Bunlar atanasi, gonga, pisti, ispastra, altrms alti
gibi kagit oyunlan oynallardi, Gavede bir da tavla oynamak 90k yaygmdir, Koyde
belli gisiler birbirleriyle inatlasarak tavla oynallar. Tavla oynarkan birbirlerine
garsi sinirlenerek,

inatlasarak hatta sovuserek oynallar. Boyle oyun oynayan

gisileri gavede oturan herkes seyreder ve onlann bu munakasalanndan

zevk ahr.

B-2) Oyunlar nasil, nerede, kimlerden ogrenilmektedir?
Bu oyunlan gaveye giden erkekler mutlaka bilmesi lazim, Bilmezse ayiplamrlar,
Bilmeyenlere gave de bilen yasca buyukler oyunlan oynayarak ogretirler.
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B-3) Eglenceler nerede, ne zaman yapilmaktadir?
Genelde birinin evine toplanarak

yapihr.

Gavede erkekler

eglence yapalar. Aile golu gomsu bir araya toplanarak

gendi aralarmda

eglence yapallar bu

eglenceler da oyle her zaman olamaz. Bayramda seyramda veyahut bircezi nisan
misan olacagisa o zaman yapihr. Erkekler gavede ise bazen birleserek herkes
evinden bi seyler getirir ortaya yeyecekler ve mutlaka bircez isgicik gonur ve
yeyerek, icerek bir eylencecik yapallar.

B-4) Eglencelerde neler yenilip icilmektedir?
Eglencelerde hellimli, zeytinli, maksil vansa uzumcuk, incircik, gadmlar bazen el
gatmeri yapardi en cok o yenirdi. Y emek olarak pilav, badadez, maganna ama el
magannasi

esgiden analanrruz

yapardi cok guzel olurdu. Icecek olarak su,

portakal suyu o da mevsimiysa ve sarap, Bunlar yenilir icilirdi.

B-5) Kadmlarm kendi aralarmda oynadiklan oyunlar nelerdir?
Gadmlar gendi aralarmda eek oyun oynamazlardi, Cunku gadmlar esgiden hem
tarla, bag, bahce islerini hem da ev islerini yapar cocuklanna da bakardi, Bos
vakid bulursalar bes das oynallardi,
Bes das: Bes dane das alilar. Onlan yere sereler. Sonra da birini hp havaya atalar
ve tek tek otekileri toplamaya cahsillar.

C-) Halk Sporlan:

C-1) Gures nerelerde, ne zaman, kimler tarafmdan, hangi sebeple yapilmaktadir?
Gencler

arasmda

yapilmaktaydi.

Dtigtlnlerde,

bayramlarda

yapardilar,

Hem

eglence olurdu hem da gencler gendi cesurluklanm ortaya goyallardi,

C-2) Gures cesitleri nelerdir?
Yere minder serilerek yapilan gures vardi, Bir da otluk yerde diz cekerek yapilan
gures vardi.
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C-3) Guresi kimler idare etmektedir? Gurese nasil baslamlmaktadir?

Galip, nasil

ilan edilmektedir?
Esgi gurescilerden biri idare ederdi. Bu esgi gurescinin isaret etmesiyle baslardi.

Guresi gazanamn eli havaya galdmlarak gazandigi belli olurdu. Gaybeden da
gazanam tebrik eder bardon cekerdi.

C-4) Gureste

muzik

kullamlmakta

rmdir?

Kullamhyorsa

hangi

tur muzik

kullamlmaktadir?
Tabi muzik vardi, Bu muzik davul zurna calar guresciler da guresirdi.

C-5) Av hangi zamanlarda, ne gibi amaclarla yapilmaktadir?
Sonbahar, gis aylarma dogru yapihr. Tavsan, keklik, bildircm, fassa, yaban tavugu
gibi hayvanlan vurullar ve onlan yeller. Tabi bu gosusturma esnasmda hem zevk
ahllar hem da ispor yapmis olullar.

C-6) Yorede ne tur av hayvanlan avlanmaktadir?
Tavsan, yaban tavugu, keklik, iiveyik, fassa, zamam geldiginde

cigla gibi

hayvanlar avlamr,

C- 7) A vcihkta kullamlan arac ve gerecler nelerdir?
Esgiden avcilar, agizdan dolma silah gullanillardi. Barut, vurduklarm tasimak icin
da dagarcik ve break gullarullardi,

Simdi ise bunlarm moderin olan cesitleri

gullamhr.

24-) Bayramlar, Torenler, Kutlamalarla ilgili Sorular:

24-1) Dini bayramlar hangileridir?
Ramazan Bayrarm, Gurban Bayrarm.

24-2) Bu bayramlarm hangi sebeplerle yapildigma inanilmaktadir?
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Dinimiz ve kutsal kitabimiz oyle emrettigi icin kutluyoruz.
24-3) Dini bayramlar oncesi ne gibi hazirhklar yapilmaktadir?
Bayramda aileler cocuklanna

yeni giysiler ve ayakkabilar

ahrlar. Misafirleri

gelecegsa yemek hazirlarlar. Parasi 90k olanlar Gurban Bayrami'nda

gurbanhk

ahr ve bayram gilnil onu keserek fakir fukaraya dagitir. Bayram namazim gilmak

icin erkenden kalkihr abdest almarak camiye gidilir.

24-4) Bayram namaziyla ilgili inamslar nelerdir?
Bayram

namazi

bayramlasmaya

gilmak

90k

sebaptir,

Camide

namaz

gilmdiktan

soma

gecilir, Burasi Allah'm evi oldugu icin burada zengin fakir,

rutbeli riitbesiz hicbir siruf aymmi olmaksizm herkes esittir. Bayramlarm

en

onemli ozelligi ise camideki bu bayramlasma sirasmda kusler bansir ve camiden
oyle aynhrlar,

24-5) Bayramlasma nasil yapilmaktadir?
Camide namaz gilmdikdan soma herkes siraya girer once hocayi bayramlayarak
soma camidekiler sirayla birbirini bayramlar. Koyde ve aile arasmda ise gucukler
buyuklerin

elini operek bayramlasirlar.

ziyaret ederek onlan bayramlarlar.

Gucuk yasta olanlar aile btlyuklerini

Koydeki cocuklar ise butun koytl gezerek

herkesi bayramlarlar.

24-6) Bayramlasmada neler ikram edilmekte, neler verilmektedir?
Herkese yemis verilir. Aile cocuklanna hem yemis verilir hem onlara insanm
olanagi gadar gognunden kopan belli bir miktar para verilir. Esgiden koylerde
bayram sabahi veya arife gunleri koy fmnlan yakihr, hamurlar yogrulur ve
corekler,

kafesler

bisirilirdi,

Gelen

misafirlere

bunlardan

igram

edilir

ve

yanlarmda evlerine goturmeleri icin da verilirdi.

24-7) Kimler kurban kesebilir?
insanm tabi ki inanmasi lazim, inananlar keserdi. Biz koyde buytlklerimizden
ogrendigmiz gadar, kirk daneden fazla buyuk bas hayvarn olan mutlaka gurban
kesmeliydi. Gucuk bas hayvanlarda ise yuz daneden fazla olan gisiler mutlaka
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kesmeliydi. Zengin olan, mal millk sab.ibi olanlar mallarmm nzki icin gurban
kesip dagitirlardi,

24-8) Kurban eti nasil dagrtihr?
Gurban etinin istenirse ucte biri gendine birakihr. Geri galan et en az yedi kapiya
verilecek sekilde fakir fukaraya daginhr.

24-9) Mezarhk ziyareti nasil yapihr?
Bayram namazi gilmdiktan hemen soma mezarliga giderig. Ailemizden

olen

gisilere birer Fatiha Suresi okuruk ve ruhlarmm rahathgi icin dua ederig. Mezarlik
cikismda ise kapmm yanmda durarak ytlztimuzu mezarliga dogru donerik ve
buttm oluleri gapsayacak bir dua okurug.

24-10) U zakta bulunan dost ve akrabalarla nasil bayramlasihr?
Esgiden megdup yazardig veya cnceden biriyla haber gondererek bayramlanm
gutlardig. Arna simdi telefonula arar, gutlang.

24-11) Milli bayramlar hangileridir?
20 Temmuz, 23 Nisan, 30 Agustos, 19 Mayis, 15 Kasim milli bayramlanrmzdir.

24-12) Milli bayramlarda halkm kutlamasi nasil olmaktadir?
Esgiden at yanslan

duzenlerdiler,

Gures yansmalan

yapardilar. ip cekellerdi,

gulle atallardi, gosallardi,

24-13) Kandil kac adettir ve adlan nelerdir?
iki adetdir. Regaip Gandili ve Mirac Gandili.

24-14) Kandil gecelerinde uygulanan gelenekler nelerdir?
Erkekler camiye gider ve dua ederler. Gadmlar ise gendi aralarmda toplanarak dua
ederlerdi. Gandil gecelerinde insanlar gendileri icin Allah'a ne dua da bulunursa
onlann olacagma inarullardi.
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24-15) Mubarek (Kutsal) aylar hangileridir?
Bunlar u9 aylardir. Recep, Ramazan, Saban

24-16) Ramazan ayiyla ilgili gelenekler nelerdir?
Ramazan aymda insanlar oruc dutar, zekatlanm verirler. Durumu eyi olan insanlar
fakir, muhtac gisilere yeycek yardimmda bulunur. Esgiden varhkh insanlar mal
varhklanrnn zekati icin mallarmm degerinin dortte biri gadar yeycek yardmnnda
bulunullardi,

24-1 7) Ramazan aymda nelerin yapilmasi uygun bulunmaz?
i9ki icilmez, kotu laf edilmez, gavga sarnata cikanlmaz, kimsenin malma ziyan
yapilmaz, gavelerde gumar oynanmaz.

24-18) Ramazana ozgu yiyecek ve icecekler nelerdir?
Zeytin, hurma.

Orucu acarkan mutlaka

zeytin veya hurmayla

acang,

Koy

fmnlarmda corek, kafes yapallar. Iceceg olarak her zamanki gibi iste ne bulursag.
Portakal suyu, sikilrms uzum suyu gibi.

24-19) Askere giden gencler nasil ugurlanrnaktadir?
Oyle 90k bi sey yapmazdig. Asgere gidmeden once bir gece evvel aile toplamr,
asgere gidecek genci gorur, ona cesaret verirdig. Gidecegi gun da 90k 90k bir
davul zurna calar onu yollarlardi.

24-20) Askerden donenler nasil karsilanmaktadir?
Asgerden donenin anasi babasi bayram ededi gavusduklan icin. Koyluler da onu
"Hayirhsi olsun, asgerlig da bitti artig, adam oldun, simdi artig isleyecen ,ev
guracan" deller.

24-21) Hacca gidenler nasil ugurlanmaktadir?
Ozel bir sey yogdu. Koylu gonusurkan "Hayirhsi olsun, haci oluyon" dellerdi.
Onu tebrik edellerdi.
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24-22) Hacdan donenler nasil karsilanmaktadir?
Garsilama marsilama yogdu. Arna onlara artig haci denirdi. Adi ne isa onune haci
goyarag soylellerdi.

24-23) Okula baslama ve bitirmeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Esgiden 90k fakirlig oldugu icin okula baslayana hie bi sey yapilmazdi. Iste ona
bircez cift potin, bir da okul urubasi alillardi. Hatta bazi ayleler okula bile
gcndermek isdemezdi. Sirf cocugu isletsin diye. Okulu bitirdiginde ise ailenin
durumu eyiysa ona istedigi ufak bi seyi ahrdi,

25-) Dayamsma, Y ardimlasmayla ilgili Sorular:

25-1) Imece nasil ve nicin yapihr?
Birinin isi olduguna koyluyu cagmr yardim isderdi. Koylu toplamr yapilacak isi
hep bir elden yapalardi, Gendi aralarmda i~ paylasmu yapallalardi, Oyle olunca
hem daha cabuk hem da daha az yorularak isi bitirillerdi.

25-2) imecede neler yenilmektedir?

0 zaman koyde ne maksil vansaydi onlan bisiriller ve yellerdi. Genelde pilav
yapallar, badadez bisiriller, Bunlarm yanma da gendi yaptiklan yogurdu gollardi
ve yellerdi.

25-3) imecede eglence yapihyorsa nasil eglenilmektedir?

Oyle hususi eglence falan yogdu. Eglence islerkan birbirleme yaptiklan sakalarla
veya anlattiklan

masal, hikaye, bilmecelerla

eglenirdiler.

i~ bittikten

sonra

yemege otururdular, o saat sarki bilen varsa soyler eglenirdiler. Sonra herkes
evine giderdi.

25-4) Zekat kimlere, nasil verilmektedir?
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Oruc dutanlar ve inananlar fakirlere belli bir para verillerdi.

Zekat olarak giyim

esyasi ya da yiyecek veren da vardi,
25-5) Adak kimlere nasil verilmektedir? Neler adak olmaktadir?
insan adadigi seyi fakir fukaraya dagitir. Genelde adak olarak bizde koc keseller.
Bu adak kesildigi zaman adayamn evine hie birakilmaz ve hepsi fakir fukaraya
dagitilir. Adagm kesildigi zaman adayan gisinin ondan biraz yemesi ya da evine
ayirmasi gtmah ve ayip dutulur.

25-6) Sadaka taslanyla ilgili gelenekler nelerdir?
Genelde bizde insanlar baslanndan kottl bir olay gectiginde o olaym baslanndan
def oldugu icin baslanndan

para cevirerek atallardi, Esgiden buyuk corekler

yapihrdi, onlardan bir tane ya dort yol ortasma goyar ya da oyle bilindik bir adak
yeri varsa goturur oraya birakirdi ki bir fakir bunu bulsun da yesin diye.

25- 7) Cesme, kopru, cami, okul yapirm gibi hayir isleri kimler tarafmdan, hangi
amaclarla yapilmaktadir?
Zenginler

yapardi,

buyukluklerini

Ctmktl hem

gostermek

halkm

icin yapallardi,

faydalanmasi
Esgiden

icin hem

kopru,

cami

da gendi
daha

90k

yapallardi. Sonralan okul yapimma da onem verdiler. Mesela benim oglulanm
okudular doktor, muhendis oldular. Allah'a sukur ikisinin da isleri eyidir. Bizim
koyun ilkokulunun bir bolumu onlarm katkilanyla olmustur. Bu zamanda boyle
seyler az gorulur, Insallah boy le daha 90k gisiler cikar da hayirh isler yapallar.

25-8) Komsuluk hakki nedir? Komsuluk gelenekleri nelerdir?
Gomsuluk 90k onemlidir. Cunku gomsunu her gun garsmda bulun. Ailenden fazla
gomsunla gorusun, gonusun, Bir ihtiyacm oldugunda en yakm yerde gomsun
oldugu icin ona seslenin. Onunla yardimlasm. Acil bir durumun oldugunda ilk
elen insanm gomsusudur, Onun icin gomsuluk 90k onemlidir. Gomsuna guzel bir
yemek bisirdiginde bir tabak da ona yolan kokusu oldugu icin. Ailende ozel bir
toren varsa ve sadece aileni davet edecen bir yakmm olarak gomsunu da davet
eden.
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25-9) Misafirlikle ilgili gelenekler nelerdir?
Gelen misafirlere agirlang. Turunc macunu, ceviz macunu, dadh, en son olarag da
birer gavecig icerik,

26-) Dogumla ilgili Sorular:

26-1) Cocuk sahibi olmak istemeyenler ne gibi uygulamalara bas vurmaktadir?
Genelde herkes cocuk ister. Biz cocuk istemeyene raslamadig. Ama 90k cocuk
edip

da

artik

cocuk

istemeyenler

vardi.

Onlar

da

gendi

yontemleriyle

gorunurdular.

26-2) Cocugu

olmasim

istedigi

halde

cocuk

sahibi

olamayanlar

ne gibi

uygulamalara basvurmaktadir?
Esgiden adak adallar, hocaya gider dua okudullar, adak yerlerine gidip dualar edip
adaklar adallardi. Oyle esgiden buyuculer, ufurukculer vardi onlara gideller, bir
umut. Tabii sehere dogdora gidenler da vardi,

26-3) Cocugun cinsiyetini tayin icin neler yapilmaktadir?
Gadmlar gendi aralarmda sunu yersan bu olur bunu yersan su olur dellerdi.
Erkekler ise gendi aralarmda sakalasarak oyle yaparsa erkek boyle yaparsan giz
olur dellerdi. Ama genelde erkek cocugu olmayanlara 90k dakihllar ve onlara
degisik yontemler soyleyerek alay edellerdi.

26-4) S1k sik cocugu dusen kadmlar ne gibi uygulamalara basvurmaktadir?
Cok bi sey yapmazdi ama agirhk galdirmazdi, eger hamileysa devamh yatardi,

26-5) Dogacak cocugun erkek olmasi nicin istenir?
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Baba ozeligle 90k isterdi. Ctinktl erkekler gendi soylanm erkekler yurudecegi icin
erkek istellerdi. Biri sordugunda nicin erkek isten. Hem soyadmu o yfuiiteceg da
ondan derdi. Esgiden bir da erkek cocuk biraz buyudu mil islere yardim ederdi
ondan da erkek cocugun olmasi istenirdi. Bir da halk arasmda erkek cocuk odu
mu onunla ovunullerdi. Erkeler iste benim oglum oldu erkek adamm erkek oglu
olur gibi laflarla ovtlnurdu.

26-6) Dogumdan once cocuk icin ne gibi hazirhklar yapilir?
Esgiden 90k para yogdu, oyle alum sahim bir hazirhk yogdu. Cocuk icin bez
hazirlarlar, yatacagi yatagi hazirlallar bir da biraz urubacik ahllardi.

26- 7) Dogumu kimler yaptirmaktadir?
Bizim zamammizda
Bulunamaymca

ebeler yapardi, Arna ebeler da her zaman bulunmazdi.

koyde dogumdan anlayan biraz yash gadmlar toplamr yardim

ederdi.

26-8) Degum sirasmda hangi arac ve gerecler kullamlmaktadir?
Sicag su, bez, biraz mersin tozu yani simdiki putura yerine gecerdi. Mersini
gurudullar. Sonra onu dovereg toz haline getirillerdi.

26-9) Cocugun giydirilmesiyle ilgili gelenekler nelerdir?
Esgiden cocugu gundaklallardi,

Hem cocugun kemiklerinin

saglam olacagma

inamllardi. Hem da yavru cocugu dudmag kolay olurdu ve bir tarafi bi sey
olmazdi.

26-10) Do gum yapan kadmla ilgili gelenekler nelerdir?
Degum yapan gadm belli bir sure yatirdi. Bu surede golu gomsu ona yardim olsun
diye yemek getirir, eve biraz temizlig yapardi, Gadm on on bes gunden sonra isini
gucunu yapardi.

26-11) Do gum aileye nasil duyurulur? Haberi veren kisi nasil mukafatlandmlir?
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Degum sirasmda zaten aile disanda heyecanli beklerdi. Degum olunca ordaki biri
hemen disan cikar hayirhsi gizimz oldu ya da oglunuz oldu derdi. Cocugu olan
baba haberi verene guctinun yettigi gadar ya para verir ya da bircez hediye ahrdi.

26-12) Cocuk ilk defa kimin gucagma verilir? Cocugu kucagma alan ne yapar?
Babanm gucagma verilir. ilk defa aldigi icin ne yapacagim pek bilemez ama
sevinerek onu oper,

26-13) Lohusanm suttinun bol olmasi icin ne yapihr?
Ona bol bol uzum pekmezi yemesini soylellerdi, Cok sogan yemesini soylellerdi.

26-14) Dogan cocuk icin kurban kesilir mi? Mevlit okutulur mu?
Herkes kesmezdi. Genelde cocugu olmayip da sonradan olanlar keserdi ve ona
mevlit okudurdu. Normal cocugu olanlar yapmazlardi.

26-15) Cocuga ne zaman ad verilmektedir? Kimler ad vermektedir?
Cocuk dogmadan admm ne olacagi gonusulur gararlastmhr, Dogunca cocugun adi
gonur. Esgiden bu ad isine neneler, dedeler da gansirdi,

Onlar da fikirlerini

soylerdi.

26-16) Cocuga verilen dalarm verilis sebepleri nelerdir?
Ya aileden birinin adi verilir. Ya da yeni isim gollardi, Birde bizim Kibns'ta
savasan gahramanlarm adlan gonurdu.

26-1 7) Cocuk gormeye ne zaman, kimler gelir?
Dogumdan

hemen sonra aile gezmeye baslar, Bir haftadan sonra tarndiklar

gelmeye baslar.

26-18) Cocuk gormeyle ilgili gelenekler nelerdir?
Cocuk gormeye gelenler anaya "Gecmis olsun", cocuk icin da "Allah bagislasm"
der. Tabi gelenler gendine gore hediyecik getirir.
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26-19) Cocuk ve anne ilk defa sokaga ne zaman cikabilir?
Kirk gunden sonra sokaga cikarlar. Esgiden adet boyleydi ama simdi adet madet
da galmadi, Yeni doguran gisi kirk gunden sonra evden cikar ama herkese
gidmezdi.

Y akm

aileye

giderdi.

Genelde

oyle

iki

aydan

sonra

normal

misafirliklere giderdi.

26-20) ilk sokaga cikista kimin evine gidilir?
Aileden en yakm olana gidilir. Bu da ya anna evi ya da ganyana evine gideller.

26-21) Bir yila kadar cocugun beslenmesi nasil yapihr?
Alu aya gadar ana suduyle beslenir. Ondan sonra hem ana sudu hem bisirilen
yemegin suyuna ekmek kanstmlarak cocuga verilirdi.

27-) Sunnetle ilgili Sorular:

27-1) Genellikle

erkek

cocuklar

kac yasmda

ve hangi

mevsimde

sunnet

edilmektedir?
Bes alti yaslannda stmnet ederler. Esgiden mevsimi yogudu bu islerin, Stmnetci
koye geldiginde koyde sunnet olacak cocuklar toplamr olullardi. Zenginler eger
torenli yapacaklarsa sunneti o zaman yazda yapallardi.

27-2) Sunnet hazirhklan nelerdir?
Aylenin eger gucu varsa ona yeni uruba, potin ahrdi. Cocuga bir sunnet yatagi
hazirlamrdi, Davetlilere verileceg dathlar yapihrdi.

27-3) Cocugun yatagi nasil hazirlamr?
Y ataga yeni carsaflar

hazirlamr

gonurdu.

Susltl olmasim

isteyenler

yataga

gurdella falan baglardi, Elde islenmis yeni bir yatak ortusu gollardi.
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27-4) Sunnet cocugunun kiyafeti nasildir?

Cocuga en yeni giyafetini giydirillerdi. Basina da girmizi bir fes gollardi.

27-5) Stmnete kimler cagnhr? Cagn nasil yapihr?
En yakm akrabalar,

golu gomsu, tum koyluyu cagmllar.

Esgiden

sunetler

yapilacagmda sunetci davet edilir. Koyde sunnet olacak ne gadar cocuk varsa
yapihrdi. Bunun icin davul ve zuma buttm koyu gezer calarag davet edellerdi.

27-6) Sunnete gelenler ne gibi armaganlar getirir?
Genelde para dakallar. Arna yakm aileden hem para hem hediye uruba, potin gibi
hediyeler getiriler.

2 7- 7) S unneti kimler yapmaktadir? Halk arasmdaki adlan nelerdir?
Bu isi yapan adamlar vardir. Sunneti usturayla yapallar. Bunlara siinetci deller.

27-8) Sunnet yapihrken hangi arac ve gerecler kullamlmaktadir?
Sunneti yaparken sunetci ustura, sunnet tozu, kesdikten sonra dikecegi iyne iplik
gibi seyleri yanmda tasirdi.

27-9) Sunnet toreni, dugunu nasil yapilmaktadir?
Bizim zamamrrnzda herkes dugun yapamazdi, V arhkli ayleler yapardi, Sunnet
dugununde davul zuma sabahdan gelir aksama gadar calardi. Aksam davetliler
gelir tebrik edeler, para dakallar ya da hediye verillerdi. Yeller, iceller oynallardi.

27-10) Hayir sunnetleri nasil yapihr?
Esgiden 90k yapihrdi simdi de var ama 90k degil, Esgiden her koyun varhkh
ailesi koyundeki fakir aylelerin cocuklanru toplar onlarm hepsini sunnet etdirirdi.
Seherde de bazen devlet tarafmdan toplu stinnet yapihrdi. Devlete basvurarak
cocugunu alan sunnet etmege gotururdu orda bir gun gahllar, cocuklar sunnet olur
gece egleniller, Ertesi gun de koye geri donellerdi,
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28-) Evlenmeyle ilgili Sorular:

28-1) Evlenilecek kiz ve erkekte aranan ozellikler nelerdir?
Namus en basta gelirdi. Esgiden ayleye cok onem verillerdi. Aylenin eyi ayle
olmasma onem verillerdi.

Gizm namuslu olmasi saygih ve terbiyeli

olmasi

onemliydi. Erkegin ise bir is sahibi olmasi saygih, terbiyeli olmasi onemliydi.
Erkegin bir da evi olmasi cok onemliydi.

28-2) Evlenmemis kiz ve erkeklere ne ad verilir?
Gizlara evde galrms, erkelere ise bekar dellerdi.

28-3) Evlenmemis kiz ve erkeklerin kismetlerini acmak icin ne gibi uygulamalara
basvurulmaktadir?
Falcilara gideler, fal bakdmllar, Necin kismetleri kapahdir diye. Tabi bunu yapan
bu gisilerin ayleleridir. Buralara giden insanlar daha sonra iste yok kismet acma
buyusu, yok baskasi buyu yapti da ondan kismetini kapadi bunu bozahrn diye
buyu yapallar. Sultan Ana'ya gidip adakta bulunullar.

28-4) Gencler evlenme istegini nasil belli ederler?
Esgiden giz olsun erkek olsun simdiye gore cok erken evlendirillerdi. Evlenmeye
ayle garar verir, evlendirillerdi. Arna giz veya erkek birine gonul verdiysa bunu
anasma belli eder ona soylerdi. Cunku boyle konulan babalar hos garsilamazdi,
Ana onun uygun bir yolunu bulur babaya soylerdi,

28-5) Evlenme cagim baslangici kiz ve erkeklerde hangi yastir?
Bizim zamammizda gizlan on bes on sekiz yas arasi evlendirillerdi. Oyle yirmi
yirmi bir yasuu buldu mu evde gahrdi, Erkekler ise yirmi yirmidort yas arasi
evlenillerdi.
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28-6) K1z arama nasil yapilmaktadir?
Y akm cevrede uygun giz yogsa tamdiklara oyle akh basmda namuslu, eyi aile gizi
varsa araci olun da oglumuza bir kismet bulahm deyerek yakmlarma soylellerdi.

28- 7) Kizin begenilmesi halinde kiz isteme nasil olmaktadir?
Arcilarla

haber yollanarak

gizi istemeye

geleceklerini

bildirillerdi.

Bir gun

belirlenereg o giln dunttrculuge gidilirdi. Orada "Allah'm emri Peygamber'in
gabliyle gizimzi oglumuza istemeye geldik" denirdi. Eger is olucuysa "Bize biraz
musade dtistmelim size cevap veririg" dellerdi. Eger olucu degilsa "Gismetinizi
baska yerde araym" dellerdi.

28-8) Soz kesimi nasil yapilmaktadir?
Dunurculukten

sonra gizm verilecegi kesinlesinca

orasda ayle arasmda yeller,

iceller ve gizman oglam sozlellerdi. Orada ayle bilytlkleri yuzuk dakardi.

28-9) Genclerin anlasmasi halinde evlilige hazirlik nasil olmaktadir?
G1z tarafi gizm cehizini hazirlallar, oglan da hem diigiln masraflan

icin para

hazirlar hem oturacagi evi hazirlar, Dugan icin bir telas aylelerde dugune gadar
devam eder.

28-10) K1z kacirma olayi hangi hallerde meydana gelmektedir? Bu olay nasil
cozumlenmektedir?
Erkek gizila isi bisirdiysa ama gizm aylesi vermezsa o zaman giz <la gonullu
oldugu icin rekek onu gacinr. Ayle tabii gizm gonluyla gactigmr anlaymca bi sey
yapmaz ama belli bir sure kus gahr, Sonra sinirler yatismca bansillar.

28-11) Nisan hazirhklan nasil yapilmaktadir?
Esgiden nisana oyle simdiki gibi onem verilmezdi. Ayle gendi arasmda toplamr
yeme · icme yapalar nisan yuzukleri ayle btlyuklerinden

secilen biri tarafmdan

dakihrdi. Hazirhk olarak ikramda bulunulacak yemekler, dadhlar yapihr. Nisan
yapilacak evde kokten temizlik yapihrdi,
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28-12) Nisan gelenekleri nelerdir? Nisanda kiza neler takihr?
Nisan mutlaka yapihrdi, Giza nisanda gendi aylesi ve oglan aylesi altm bilezik ya
da kolye dakardilar.

28-13) Nisana kimler davet edilir?
Ayleler arasi nisan olacagsa en yakm ayle davet edilir. Amca, dayi, deyze, hala,
cocuklan ve gardaslar. Eger normal dugun gibi nisan yapilacagsa, yakm ayle ve
koyluyu davet ederdik.

28-14) Nisandan

sonra nisanhlann

birbirlerini

gormeleri,

konusmalan

nasil

olmaktadir?
Bizim zamarurmzda Nikahdan

once gizi imkam yok goremezdin.

On ancak

gerdek gecesi gorebilirdik. Nisanda bile gadmlar ayn yerde erkeler ayn yerde
eglenirdi,

28-15) Nisan bozulursa, kiz tarafi aldigi armaganlan geri verir mi?
Hepsini toplar birinin vasitasiyla oglarnn aylesine gonderir.

28-16) Kurban bayrammda oglan nisanh kiz evine kurban gonderir mi?
Gonderir.

28-17) Geline ailesi tarafmdan ne gibi ceyiz verilir?
Bizim zamamrmzda giza ceyiz olarag carsaf, battaniya, yorgan, tabak, canak, eve
gomasi icin si.is esyasi dantel gibi seyler verilirdi.

28-18) Ceyiz defteri, tutuluyor mu? Tutuluyorsa nasil?
Ceyiz defteri dutulurdu.

Gelin eve gireceginde

getirdigi esyalan teker teker

deftere yazallardi, Giza aylesi esyadan baska mal da verdiysa onlan da yazallardi.

28-19) Dugune davet nasil yapihr?
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Esgiden giz tarafi gendi ailesini gezerek davet eder. Erkek tarafi gendi aylesini
gezereg davet edellerdi. Koyluyu ise davul zurna esliginde gezerek herkesi davet
edelerdi. Esgiden vasrtalar azdi oyle istedigin vakit her yere gidemezdin onun icin
ulasamaycaklan

tamdik,

dost ve akrabalann

duymasi icin gazeteye da ilan

verillerdi.

28-20) Dilgilne davet edilenler hediye olarak ne getirirler?
Genelde para goyallardi, Hediye olarag cam esyasi, elislemesi dantel gibi seyler
getirillerdi.

28-21) Dugan icin yiyecek, giyecek olarak ne gibi hazirhklar yapihr?
Eger dugtm yemeli icmeli olacagsa bunun icin onceden cok buyuk hazirhk
yapallardi, Dugtin icin hayvan kesilirdi. Bu artik aylenin gucune baghydi. Koc;
kesen da vardi. T osun kesen da vardi. Hayvan kesilir hazirlarurdi. Parcalanarak
fmnlara

bismesi

icin gonurdu.

Bunun

yanmda

gazanlarman

pilav yapihr,

tepsilerinan badadez bisirilirdi. lcecek olarak da lamicanalarman sarap ahmrdi ve
dugun gecesi bunlar verilirdi. Giyisi olarak geiln gelinlik geyer oglan ise pantolan
gomlek geyerdi. Ayleler ise en yeni urubalanm geyellerdi.

28-22) Geline kma yakihyor mu?
Dugunden once gma gecesi yapallardi.

28-23) Kma gecesi yapihyorsa ne gibi gelenekleri vardir?
Gma geceleri yapihrken

gadmlar ayn erkekler

ayn eglenillerdi.

Giza kma

yakihrken, gmayi eline gollar ve gimuzi mantinle baglallardi. Erkekler ise davul
zurna esliginde gelir gma evinden gmayi alarag gaveye ya da nerde eglence
yapihyorsa

ora goturereg herkese gma gonurdu. Erkekler gmayi sadece serce

parmagma gollardi, Gma geceleri mutlaka persembe geceleri olurdu.

28-24) Guveye de kma yakihyor mu?
Y akihrdi erkekler gendi aralarmda eglence yaparak onlarda gma yakallardi,
Guveyiye ve diger erkeklere sadece serce barmaklarma gma gollardi,

/
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28-25) Kimler sagdic olur? Sagdicin gorevleri nelerdir?
G1z ve erkek aylesinin

sectigi gisiler sagdic olurdu. Bunlar da ya ailenin

buytiklerinden secilir ya da ayleye 90k yakm dostlardan secilirdi, Sagdicm gorevi
dugun sirasmda misafirleri garsilamak, dilgilnle ilgilenmek, herhangi bir eksik
varsa onlan hemen gidermekdi. Gavga sarnata olmasiru onlerdi.
28-26) Gelin, damat, sagdic, kaym valide, kaym peder giyimleri dugunde nasil
olurdu?
Gelin gelinlik geyerdi. Damat pantolon gomlek giravat takardi, Eger varlikh
ayleysa yeni uruba diktirillerdi.

Durumlan

eyi degilisa en yeni urubalanm

geyellerdi. Sagdicta en yeni urubasmi geyerdi.

28-27) Gelin alma nasil yapilmaktadir?
Erkek tarafi gelinin koyune davul zuma esliginde giderek onu evinden ahllardi,
Eger koy uzaksa gelini atla ahllardi. Ayni koydeysalar ya da koyleri yakmsa
yuruyerek gelini ahlar getirillerdi.

28-28) Gelin guveyi evine girerken neler yapihr anlamlan nelerdir?
Eve girmeden once evin icine bir avuc bugday atallardi. 0 ev her zaman bereketli
olsun diye.

28-29) Dugunde ne gibi eglenceler yapilmaktadir?

Oynanan oyunlar soylenen

turkuler nelerdir?
Calgilar

cahmr

oynamrdi.

Dugunde

testi oyunu dugune

gelen gene gizlar

tarafmdan oynatihrdi, Bu gene gizlardan gelin ve damada en yakm olan oyun
sonunda testiyi yere vurarak girardi. Tetsinin icine yemis ve biraz para goyallar
gucuk cocuklar da testi gmlmca kosar onlan toplardi, Calgicilar genelde dolama,
dillirga gibi sarkilan calardi.

28-30) Dugtmde neler yenilir icilir?
Eger dttgun yemeli icmeliysa oglan tarafmm yaptigi yemekler yenirdi. Bir iki koc
keseller, pilav yapalar, finnada da badadez bisirillerdi. lsgi olarak sarap icellerdi,
/
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28-31) Dugunde geline neler armagan edilmektedir?
Altm dakallardi. Bilezik, yuzuk, gerdanhk, bendo gibi altmlar da alihrdi. Bendo
gizm ya boynuna

dakihrdi

ya da almrnn ortasma

gelecek

sekilde basina

baglamrdi,

28-32) Resmi nikah, imam nikahi nasil yapilmaktadir?
Resmi nikah devletin gorevlendirdigi

bir gisi tarafmdan giyihrdi, Esgiden her

koyde bulunmazdi, insanlar ya kasabaya gidereg resmi nikah giyallardi. Esgiden
imam nikahi resmi nikahdan daha onemli dutulurdu. Bazilan once imam nikahi
gryardi. Sonra isleri dusunca da kasabaya gidelerdi o zaman giyallardi. imam
nikalum bolgedeki imam giyardi ve herkes mutlaka yapardi.

28-33) Gerdege nasil girilir? Gerdek oncesi ve sonrasi gelenekleri nelerdir?
Dugun bitikten sonra gerdege girilir. Yatak odasma once gelin gider. Sonra koyun
gencleri, yani damadm arkadaslan damadi yumruklayarak

onu adaya goyallar.

Ertesi gun sabahtan damadm anasi ciftlerin yatigi carsafi kapida bekler ve ahr.
Bundan gelinin giz oglan giz olup olmadigi belli olur.

28-34) Dugunun ertesi gunu ne yapihr?
Dtlgun telasmdan

gurtulan yeni evliler evlerinde normal hayatlarma

devam

ederler. ilk hafta fazla disan ayleye, golu gomsuya gidmezlar.

28-35) Gelin, kaym pederine ve kaymvalidesine nasil hitap eder?
Baba, anne diye seslenir.

28-36) Gelinin kocasi olurse ne yapihr?
Eger gadmm cocuklan varsa gocasmm aylesinin yarnnda gahr. Eger cocuklan
yogusa babasmm evine geri doner.

28-37) Gelin olurse ne yapihr?
Belli bir sure beklendikten sonra adama es aranmaya baslamr.
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28-38) Akraba evlilikleri hakkmda halkm inanclan nelerdir?
Bizim

zamammizda

da akraba

evliliklerine

eyi

bakilmazdi,

Halk

boyle

evliliklerde sakat coculann dogacagiru bilirdi. Arna gene da ayleler arasmda mal
yabanciya gidmesin diye boyle evlilikler olurdu.

29-) Olumle ilgili Sorular:

29-1) Olumu dusunduren on belirtiler nelerdir?
insan yaslandigi vakit ve hastalamr hemen olum aklma gelir.

29-2) Olecek kisi hasta ise olum belirtileri nelerdir?
Hastanm asm ayaklarmm sismesi, agzmm asm gurumasi, inlemesi gibi sebepler
hastanm olum belirtileridir.

29-3) Olumu uzaklastirmak

icin halkm aldigi tedbirler,

uyguladigi

pratikler

nelerdir?
insanlar yaslandik
gosteriller.

sonra gendine daha cok bakarlar. Hasta olmamaya

Haplanm

saati saatma icmeye,

soguk almamaya

ozen

dikkat ederler.

Devamli Allah'a saghklan icin dua ederler.

29-4) Bir hastanm olecegine kanaat getirilirse ne yapihr?
Yurt dismdaki ya da uzakta galan evlatlanna haber edilerek onu gelip gormeleri
saglamr. Devamh basmda oturarak ona dualar okunur.

29-5) Olum olaymm hemen arkasmdan yapilan isler nelerdir?
Oltinun gozleri acigsa onlar kapatihr. Ayak basparmaklan

birbirine baglarur.

Cenesinden yukan dogru basma baglamr ki agzi acik gamlasm. Sonra beyaz bir
carsafla iistii ortulur.
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29-6) Olunun gozlerinin acik olmasi hakkmdaki inanmalar nelerdir?
Gozu arkada gitti derler. Y ani olunun dunya da daha yapacak bi seyleri vardi.
Huzurlu olmedi gozil acik gitti derlerdi.

29- 7) Sabahleyin olen kimse ne zaman gornulur?
Sabah olen bir gisi ogle namazmdan sonra gomulur,

29-8) Ogleyin olen kimse ne zaman gomulur?
Ogle namazma yetismezsa ikindi namazmdan sonra gomulur?

29-9) Aksam vakti olen kimse ne zaman gomulur?
Ertesi gun ogle namazmdan sonra gomulur.

29-10) Olli bir gun bekletilecek olursa nasil bekletilir?
Olunun uzeri beyaz bir casafla ortuldukten

sonra gammm ilzerine bir break

goyallardi sismesin diye ve aileden bir iki gisi sabaha gadar beklerdi. Gece hoca

oluye yasin okurdu.
29-11) Olil gomulmeye

nasil hazirlamr?

Yikama kefenleme

isleriyle

ilgili

gelenekler nelerdir?
Olilyil hoca yikar kefenini ol9il alarak keser ve olilyil kefenleyerek gomulmeye
hazirlardi. Yikanma ve kefenlenme

sirasmda istersa ayleden biri oraya gider

gorurdu,

29-12) Olunun yikama suyundan artam ne yaparlardi?
Yikama islemi bitinca gazam ters ceviriller, yani artan suyu oraciga dokellerdi.
Gazanm uzerine da bir das gollar.

29-13) Tabut nasil yapihr? Uzerine neler ortulur?
Tabutu tahtadan yapallardi, Uzerine ya yesil bir bez ortellerdi. Ya da bayrak
ortellerdi.
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29-14) Cenaze namazi nasil kihmr? Bu namaza kimler katihr?
Camiden cikan cemaat oli.iyii mezara goturuller, Cenazeyi musalla tasma gollar ve
sonra namazi oracigda gilallar. Namaza erkekler katilrr. Sonra mezara gelenler
hep beraber oluyu gomeller.

29-15) Oli.i mezarhga nasil tasimr?
Olu erkekler tarafmdan tasimr, Tabutun alt tarafma biri one gelecek sekilde bir
tahta gollar. Bire da arkaya gelecek sekilde bir tahta gollar ve omuzlarmm
uzerinde tasillar. Oli.i tasima sebap oldugu icin devamh degiserek tasillar ve oli.i

mezarliga gider.

29-16) Mezar kazmayla ilgili gelenekler nelerdir?
Koydeki erkekler toplanarak mezar gazmaya gideller ve hep bir elden mezar
cabucagdan gazihr, Mezan kibleye dogru gazallar.

29-17) oio mezara nasil gomulur?
Olunun basim batiya gelecek sekilde, yiizil da gibleye dogru gelecek sekilde
yerlestiriller ve gomeller.

29-18) Gomulme islemi sirasmda ne gibi dini islem yaparlar?
imam orda oli.i icin dua okur. Mezarhga gelen halk da gendi bildigi dualan okur

29-19) Oli.i yemegi veriliyorsa ozelikleri nelerdir?
Olunun canma simit helvasi yapalar ve bir kismim camiye goturuller, Namazdan
sonra cemaat yer ve dua eder. Bir kisrmru ise fakir fukaraya veriller.

29-20) Bassaghgi ziyaretleri nasil yapihr?
Olen gisinin aylesine gelerek " Basmiz sagolsun" deller. Ayleye biraz teselli
veriller.
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29-21) Yas tutma gelenegi var mi? Varsa nasil uygulanmaktadir?
Yas dutallardi. Hele da birinin evladi ya da gocasi olduysa aylarman, yillannan
aglar bagmrdi.

29-22) Yas ne zaman kalkmaktadir?
Genelde yas kirk gunden soma hafifler. Arna eger bir aylenin evladi olduyse o
zaman o ayle yillannan yas dutardi.
29-23) ilk bayramda yash ailenin durumu nasil olur?
Onlar bayram yapmazlardi, Ahalide onlarm yash oldugunu bildigi icin bayram
kutlamasma gidmezlerdi.

29-24) Devir islemi nasil yapihr?
Olen gisinin yakmlarmdan bir gisi tereke olarak secilir. Bu gisi ayle de guvenilen
gisidir ve mirasi esit bolereg miras geclere dagrtir.

29-25) iskat islemi nasil yapihr?
Olen gisinin gunahlanmn af edilmesi icin ayle fakir fukaralara yeyecek ve para
verir.

29-26) Mezar ilk defa ne zaman ziyaret edilmektedir?
Okunmus suyu mezara dokme diye bir adet vardir, Olu gomuldukten soma ii<; her
gun sabah gunes dogmadan mezara gidilir ve okunmus su oraya dokulur,

29-27) Baska hangi zamanlarda mezar ziyaret edilmektedir?
Her zaman

mezara

ziyarete

gidebilirig

ama biz bayramlarda,

olunun

yil

donumunde gider ziyaret ederig.

29-28) Mevlit okutma gelenegi var mi? Varsa nasil uygulamr?
Mevlit okutma vardir, Olii oldukten ii<; gun soma mevlit okutulur. Genelde
yildonumlerinde

ve birinin ruyasina gelirsa o gisi falan gisi ruyama girdi bir

mevlit okudur onun icin.
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29-29) Olunun giydigi kiyafetler ne yapihr?
Cok esgi urubalan

ya atihr ya da yakihr, Arna ise yarayan urubalar fakir

fukaralara verilir.

29-30) Yorede oluler mutlaka mezarliga mi gomulmektedir?
Koyun mezarhgi vardir. Herkes mezarliga gomulur. Esgiden binde bir bazi gisiler
cikardi ve olduklerinde gendi tarlalannm icine gomulmelerini vasiyet ederdiler.
Onlan da vasiyet etdikleri yere gomellerdi.

29-31) Mezarhkta ayni ailenin fertleri yan yana mi gomulmektedir?
Genelde yan yana gommeye cahsillar, Eger yer varsa yan yana gomeller yogsa
ayn gomeller.

29-32) Mezarm iki ucuna neler dikilmektedir?
Ayak ve basucuna iki das dikellerdi ki mezann yeri gaybolmasm diye. Bir da
dasm uzerine olunttn adi ve soyadi yazihrdi ki gansmasm, Daha soma oraya turbe
yapallar.

29-33) Mezar taslanna neler yazilmaktadir?
Esgiden Fatiha Suresi yazllardi. Simdi galmadi. lsim, baba adi (simdi ise soyisim
yazallar) degum tarihi, olum tarihi yazihr.

29-34) Oltilerin adlan gectiginde neler scylenmektedir?
Allah rahmet eylesin, yattigi yer nur, mekam cennet olsun.

30-) Halk Hekimligiyle ilgili Sorular:

3 0-1) Halk arasmda hastahklan tedavi eden kisilere hangi adlar verilmektedir?
Sifaci, saghkci, hoca gibi adlar dellerdi.
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30-2) Bu kimselerin ozellikleri nelerdir?
Allah tarafmdan bunlara ayn bir yetenek verildigine insanlar inamrdi. Ashnda
bunlar biraz bilgili insanlardi,

Oyle ufak tefek hastahklara

nasil mudahale

edeceklerini bilillerdi. Boyle ufak hastahklan eyi edinca da halk bunlara tamamen
inarurdi.

30-3) Hastahklan nasil teshis etmektedirler?
Onlarm gendine gore artik bir yontemleri vardi anlardilar. Ayni belirtiyi gosteren
gisilere hep ayni tedavi uygulamrdi.

30-4) Hastahklan nasil tedavi etmektedirler?
Esgiden oyle hap map golay golay bulunmazdi. Onun icin hastahklan

genelde

otlarla, bitkilerla, okuyarak, ufurerek, muska yaparak iyilestirmeye cahsillardi,

30-5) Halk ilaclannm tarifleri nelerdir? Bu ilaclar hangi hastahklarm tedavisinde
kullarulmaktadir?
Mesela adam bir steak sudan veya atesten yandiysa onun usdune badadez keseller
ve gollardi. Kekik otunu gaynadillar ve bol bol icellerdi, Bunlan da sekeri olanlar
icerdi, dussun diye.

30-6) Dini yollardan tedavi nasil yapilmaktadir?
Hocalar hasta olanlara okurdu ve gececek derdi. insanlar buna inarurdi. Gecersa
gecerdi. Bazen da muska yapallardi. "Bu musgayi dakacan hie cikarmayacan o
zaman eyi olun" dellerdi.

30-7) Kmk ve cikiklann tedavisi nasil yapilmaktadir?

ilk once kmgm duz olup olmadigma bakallardi, Eger kemik yerinden gasdiysa
yerine goyallardi. Sonra iki duz tahta ahllar gmgm oldugu yere garsihkh gollar ve
bezila siki siki sarallardi, Cikiklarda ise once o bolgeyi biraz zeytin yagiyla
yumusatarak sonra yerine goyallardi,
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30-8) Yara ve berelerin tedavisi nasil yapilmaktadir?
Y arayi ya da bereyi temiz suyla sileler soma da fislikam ezeller ve yaramn ustune
gollardi,

30-9) Halkm ev icinde kendi kendine hastahklan tedavisi nasil olmaktadir?
Garm agnyana

bez gizdmp

garmna gollardi, Ba~1 agnyana

ve nezle olana,

efgalipto agacmm yapraklanm gaynadillar ve hastayi onun buharma dutallardi.

30-10) Ruh hastahklan nasil tedavi olmaktadir?
Bu hastalara

hocalar

okuyarak

eyilestirmeye

cahsillardi.

Bazilan

da boyle

hastalan garanhk odaya goyarak tedavi etmeye cahsrrdi.

30-11) Hastalarm beslenmesi nasil yapihyor?
Hastalara corba yapallardi, Guclensinler diye da dadh yedirillerdi.

30-12) Disleri kimler cekmektedir?
Aylede biiyiik olanlar cekerdi. Anne, baba, amca, dayi gibi.

30-13) Dis cekme metotlan nelerdir?
Ipe baglar cekerdiler. Kolay crkmayan disleri kerpedenla cekerek cikanrdilar.

31-) Halk Veterinerligiyle ilgili Sorular:

31-1) Halk arasmda hayvan hastahklanm

tedavi eden kisilere hangi adlar

verilmektedir?
Hayvan doktoru, paytar gibi isimler dellerdi.

31-2) Bu kisilerin ozellikleri nelerdir?
Hayvanlardan

90k iyi anlayan

insanlardi

ve bircok

hayvan

hastahgmdan

anlallardi.

\
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31-3) Dini yollardan hayvan hastahl<lan nasil tedavi edilmektedir?
Artik hayvanm caresi galmaymca herkes hocaya gider son bir umut olarak. Hoca
gelir dua ederdi.

31-4) Hayvanlardaki kink ve cikiklar nasil tedavi edilmektedir?
Eger iyilesecek

gibiysa kmgi tahtalarla

sikistirarak baglallardi.

Eger hayvan

eyilesmeyecek gadar kotuysa onu kesip yellerdi. Cunku gmk 91k1k da hayvanm
hicbir hastaligi yoktur onun icin hie cekinmeden onu kesip yeller.

31-5) Hayvan dogumlan nasil yaptmlmaktadir?
Eger degum yapacak olan buyuk hayvansa, yani inek buttm koyun erkekleri
toplamr yardim ederdi. Iple baglallar cekerek dogurtullardi. Eger koyun keci gibi
kuctik bas hayvan doguracagsa onlan zaten cobanlan dogurturdu. Hayvan eger
zorlamrsa ya da yavru ters gelirsa bazilan ona kepcenin ya da kevgirin sapiyla
yardim edellerdi.

31-6) Basta hayvanlarm beslenmesi nasil yapilmaktadir?
Basta oldugu icin suruden ayn tutulurdu zarar gormesin diye. Artik disanda,
ovada ne bulursa onu yerdi.

32-) Halk Meteorolojisiyle ilgili Sorular:

32-1) Tabiat olaylarmm sebepleri nasil aciklanmaktadir?
Allah'm

isidir. Yagmur yagmasi, firtina, sel, hortum gibi olaylarm sebebinin

Allah olduguna inanmg.

32-2) Kac turltl yagmur, dolu yagisi, ruzgar esisi vardir?
Cilenti seklinde, normal yag1~, sicim gibi 90k yagan yagmur vardir, Ufak daneli
dolu, iri daneli dolu. Uslu ruzgar, azgm ruzgar, firtma,
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32-3) Yorede en iyi kimler hava tahmini

yapmaktadir?

Bu yetenegi

nasil

kazanrmstir?
Havadan anlayan gisiler esgi cifcilerdir. Onlar uzun zamandan beri havayi takib
etikleri icin en eyi tahmini onlar yapar.

32-4) Gokteki cisimlere bakarak hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Agustos aymda havayi takip ederlerdi. Agustos aymdaki havadaki bulutlara gore
gista hangi ay yagmur var veya yok tahmin ederlerdi. Buna da "Minaleyallar"
dellerdi. Cogunlukla da soyledikleri cikardi,

32-5) Bitkilerin durumuna bakarak hava tahmini nasil yapilmaktadir?
Y erdeki otlara ya da dikenlere bakarag onlar eger rilzgar olmadan gipirdarsa
yagmur geleceg demektir.
ihtiyarlar "Bu gun dizlerim 90k agnr yagmur yagayacak" dellerdi.

32- 7) Gunes ve ay tutulmasiyla ilgili inamslar nelerdir?
Gunes ve ay dutulunca onlarm gurtulmasi icin sokaklarda coluk cocuk herkes
teneke calardi dutulmadan gurtulsunlar diye.

32-8) Yagmur yagdirmayla ilgili inamslar nelerdir?
Y agmur duasma cikardilar ve koylu toplanarak, dualar okuyarak koyun disinda
bir guyun basma giderler ve o guya das atallar dualar okuyarak geri gelillerdi.

33-) Halk Takvimiyle ilgili Sorular:

33-1) Bir yil kac mevsim kabul edilmektedir?
Her zaman dort mevsim gabul ederig.
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33-2) Gunlerle ilgili halk inanmalan nelerdir?
Sah gununu birine ziyarete gitme bakimmdan eyi dutmazlardi.

Y eni dogmus

birine gitmezlerdi. Cuma gununu ise mubarek gun olarak bilirig ve o gun mutlaka
camiye gider, namazi gilang.

33-3) Yilbasi olarak hangi ay ve gun kabul edilmektedir? Yilbasi icin kutlama
yapihyor mu?
Yilbasi olarag arahk aymm otuz birinin gecesini ocak aymm birine baglayan gece
gabul edilir. Esgiden yilbasi geceleri kutlanmazdi. Arna simdi kutlamr. Esgiden
bayramlara 90k onem verilir onlar kutlamrdi.

33-4) Hangi saat turu kullamlmaktadir?

Saat kullamlnuyorsa

zaman ayan nasil

yapihyor?
Esgiden saat yogudu, insanlar ise gtmes dogmadan gider, gunes batimmda paydos
ederdi. Gtinesin gidis yonune dogru sabah, ogle, aksam oldugu belirlenirdi.

33-5) Kisilerin degum tarihi nerelere ve nasil yazilmaktadir?
Eger

koy muhtan

okuma

yazma

bilirsa

ona

yazdinrdig.

Eger

muhtara

yazdirmazsak, koyde yazma bilen birine gider bir yere yazdmrdik. Sehere gidinca
da cocugu gayid eddirirdik.

34-) Halk Hukukuyla llgili Sorular:

34-1) Tek esle veya 90k e~le evlenme geleneginden hangisi kabul edilmektedir?
Bizim zamamrmzda tek eslilik gabul edilmekteydi tabii simdi da oyledir.

34-2) Akraba arasi evlenme gorulmekte

midir? Akraba evlilikleri

hakkmda

olumlu ve olumsuz inamslar nelerdir?
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Esgiden 90k olurdu. Bazi aylelerde daha 90k olurdu ctmku mal yabanciya
gidmesin

diye ayleden biriyla evlendirillerdi.

Ayle evliliklerinde

gorkallardi

cunku sakat evlat dogacagi riski oldugunu bilillerdi.

34-3) Erkek ve kiz cocuklann, eslerin miras paylan nasil belirlenmektedir?
Erkege ii<; hisse verilirsa, giza da ucte bir hisse verilirdi. Ya da giza hie

vermezlerdi.
34-4) Evlathk ahnmakta midir? Evlathklar oz cocuklann haklarma sahip midir?
Evlathk cocugu olmayanlar ahrdi, Ya da 90k zengin agalar ahrdi. Baska turlu
evlat edinen yogdu. Cocugu olmayip da alanlar baska cocuklan olmadigi icin ona
90k eyi bakardi, Arna zengin agalann aldigi cocuklar artik o insanm
insaniyetligine galmistir. lster eyi davramr, ister kotu, istersa ona malmdan
verirdi, istemezsa vermezdi.
34-5) Medeni nikahsiz esler mirastan nasil faydalanmaktadir?
Eger gocasi ona olmeden uzerine gider da bisey devredersa onu ahrdi. Yoksa
mirasda hicbir hakki yogudu ve bi sey almazdi.

34-6) Koydeki anlasmazhklar mahkemeye gidilmeden nasil cozumlenmektedir?
Anlasmazhk olan ayleler bir araya toplanarak cozellerdi.

35-) Halk Botanigiyle ilgili Sorular:
35-1) Halk kendiliginden yetisen agac turunden bitkilere ne gibi adlar
verilmektedir?
Yabam dellerdi.

35-2) Otlarm cesitleri nelerdir?
Labsana, gomec, eksili, kokar ot.
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35-3) Ciceklerin cesitleri nelerdir?
Feslikan, yasemin, gill damlasi, gill, ful.

35-4) Sebzelerin cesitleri nelerdir?
Pathcan, biber, gabak, fasulya, borulce, domadez, hiyar.

35-5) Meyvelerin cesitleri nelerdir?
Alic, ilzfun, incir, ayva, karpuz, gavun, erik, nar.

35-6) Keyif verici bitkiler hakkmda inamslar nelerdir?
Bir tek bide ttitiin vardi onu da herkes gullanmazdi.

Onu seytan icadi olarak

gorenler vardi.

35- 7) Meyvelerin kerestelerinden nasil yararlamlmaktadir?
Sandal ya, masa, koltuk yapimmda gullamllardi.

Y akacak olarak gullamllardi.

Cobanlar topuz yapardi,

35-8) Ormanlarm korunmasi konusunda halkm dusunceleri nelerdir?
Ormana 90k deger verilerdi. Ormanda en ufak bir yangm olsa coluk 909uk da
olmak ilzere btrtun koylu yangmi sondurmek icin hemen kosalllar.

36-) Halk Zoolojisiyle ilgili Sorular:

36-1) Yorede hangi hayvan turleri yetistirilmektedir?
lnek, goyun, keci, esek, katir, at, tavsan.

36-2) Hayvanlarm nasil yaratildiklanna inamlmaktadir?
Allah tarafmdan yaratildiklanna

inamhr. Her ulkenin mevsim kosullanna

gore

degisik hayvanlar oralara ozgil olarak yaratilrrnstrr.
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36-3) Evcil hayvanlar nasil cogaltilmaktadir?
Yumurtasi olanlar yumurtaya oturtularak, digerleri ciflestirilerek cogaltihr,

36-4) Boceklerin, kuslann tabiatta ne gibi gorevler yaptiklanna inamlmaktadir?
Hayvanlar tabiatm dengesini olustururlar. Bazi hayvanlar baska hayvanlan yeller.
Guslar yedigi tohumu baska yerde hazmedinca da cikanr, orada da o tohum biter
ve olur.

36-5) Hayvanlarm

oldurulmeleri,

oldurulmemeleri

konusunda

halk inamslan

nelerdir?
At, esek, katir gibi hayvanlar ayagim gmnca da eyilesme ihtimali yoktur onu
sahibi gendi oldurur. Cunku hayvan bosuna act cekecek, bile bile o hayvana acr
cektirmek gunahdir. Kedi oldurmeyi da gunah dutallar ve yedi sene nusubetligi
oldugunu soyleller, Girlangiclann

yuvalanm bozma yada gendini oldurmeyi da

eyi dutmazlar. Cocuklar girlangiclann yuvasmi bozmasm ve gus lastigiyle onlan
avlamasmlar diye eger bunlan yaparsaruz saclanmz dokulecek kel olacaksnuz
deyerek cocuklan gorkudullardi,

36-4)

Sularda yasayan hayvanlar hakkmda neler bilinmektedir?

Denizin altt bambaska bir dunyadir, Bizim koyumuz denizin tam kenermda
olmadigi icin pek bi sey bilmeyik ama merakh olanlar gider dalallar.

37-) Halk Ekonomisiyle ilgili Sorular:

3 7-1) Yorede tanm yapihyorsa hangi urunler yetistirilir?
Cifciler arpa, bugday, havedda, vigo ekeller. Bahcacilar domadez, salatahk, biber,
pathcan,

fasulya,

bogrulce,

sarma,

turp,

uzum

yetistiriller.

Hayvancilar

hayvanlanru doyurmak icin onlara dirifil ve dan ekeller.
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37-2) Bu urunleri yetistirmek icin toprak nasil hazirlanmaktadir?
Urun ekilmeden

once tarla nadasa cikanhr.

Sabamla surulur. Ekim zamam

yaklasmca tarla tirmikla bir daha surulur, Ekilecek zaman ise tarla duzeltilerek
ekilir. Esgiden bu surme ekme islerini hep hayvanlarla yapardik, Cift ckuzlerinin
arkasma sabanlar takihr sabahdan aksama gadar tarla surerdik.

37-3) Tarla nasil ekilmekte, sebze nasil dikilmektedir?
Tarla surulup ekime hazir olunca ekmege baslardik. Hep elimizla ekerdik. Arpa
bugday ekilecegsa

elimizla

sacar soma da ustunden

surerdik,

Sebze fidani

dikilecegsa tek tek ellerimizinan acilan cizinin icine ekerdik.

3 7-4) Meyve bahceleri, bag nasil kurulmaktadir?
Ekilecek tarlayi once ayagmuzla adim adim olcerdik. Soma hangi arahklarla
ekilecegini gararlastmrdik,

Sonra cukurlan acardik. Y aklasik her cukur iki ayak

derinliginde olurdu. Soma ekilecek fidanlan cukura goyarak orterdik. Her fidamn
arasi yaklasik il9 dort adim olurdu. Simdiki gadar arah ekmezdik cunku o zaman
draktor, genis tirmik yogdu.

37-5) Urunlerin yetistirilmesi konusunda ne gibi islemler yapilmaktadir?
Kokleri capalarur, hayvan gubresi gonur, devamh sulamr. Budama gerekirsa
zamanmda budamasi yapihr. Eger agac ya da bag da sararma olursa onun kokune
asil demir goyardik ve o sararma giderdi.

37-6) Urunlerin olgunlastigr nasil anlasilmaktadir?
Uzum gizarmaya baslaymca anlang ki bisiyor. Portakal turuncu renge gelinca
olgunlastigi anlasihr. Domadez irilesinca da yesilden girrmziya donmeye baslar
anlank ki bisiyor. Yani hem renklerine hem da buyukluklerine bakarak anlang,

3 7- 7)

Driinlerin ekimi, dikimi yetistirilmesi, hasat ve harman zamanmda ne gibi

arac ve gerecler kullarulmaktadir?
Saban, capa, kurek, orak, yaba, duven, galbur, kohun, kantar.
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37-8) Talnllar degirmene nasil hazirlamr?
Eger bugdayi ekmeklik un yapacaksak, once bugdayi yikank, Y ikadiktan soma
onu guruduruk ve torbalara goyarak eseklerinan degirmene goturerek ogiidurdi.ik.

3 7-9) Koy degirmenlerinin yapisi, czellikleri, degirmen gelenekleri nelerdir?
Hatirladigrm

gadanyla

bizim zamanmuzdaki

degirmenler,

iki buyuk yuvarlar

dastan olusurdu. Altaki das duz, onun ustundeki dasm ise ortasi delikdi ve oradan
bugday

dokulurdu,

dokulurdu.

iki dasm arasmda

Dokuldugu

yere

torba

ezilen bugday

goyarak

toz

toz halinde

halindeki

asagiya

bugday

ununu

doldurullardi. Degirmene giddignizde da sira vardi, getirdiginiz bugdayi oraya
siraya gore dizerdik. Eger sira cogsa da o giin degirmene yetismeyecegdi

geri

koyumuze donerdik, Ertesi gun tekrar giderdik. Arna o zamana gadar eger srra
gelmissa oradakiler senin mahm ahr degirmene verir ve cikan malzemeyi de bir
tamam

yerine

gordu.

Y ani sira bozulmaz

kimsenin

hakki

yenmez,

mah

calinmazdi,

3 7-10) Tanmda kullamlan tasima araclan nelerdir?

0 zamanlar esek arabasi, katir arabasi ki bu ikisi ayniydi. Okuz arabasi vardi
bunlarla dasirdilar. Bu arabalan olmayanlar torbalara doldurarak, ya da kohunlere
doldurarak escge yiikler ve dasirdilar, Fakir olup da esegi da olmayanlar gendi
sirtlannda dasirdilar.

37-11) Tanmda daha iyi verim almak icin basvurulan yollar nelerdir?
Eyi verim almak icin tarlayi iic; dort kere siirerdik. Bir da tarlayi ekmeden once
tarlayi fiskilardik.

37-12) Sebzeler ve meyveler kisa nasil saklanmaktadir?
Tobladigirmz maksillardan gisa saklamak istersak samanm icine gomerdik. G1~a
gadar dayamrdi, Gurudulacak sabze ve meyve varsa yazda onlan gunesde eyice
gurudur oyle asardik,
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37-13) Talullar, sebze ve meyveler hastahl<lardan nasil korunmaktadir?
Bizim zamammizda ne bu gadar ilac vardi ne de hastahk. Biz yalmz gorumak icin
kiikiirt gullamrdik.

37-14) Tarim ilriinleri ailelerin gecimini saglamaya yetiyor mu?

Yetismez,

37-15) Yorede hangi hayvanlar yetistirilmektedir?
Bizim koyumuzde yetisen hayvanlar inek, keci, goyundur.

3 7-16) Halk parasmi nasil sakla, nasil degerlendirmeyi dusunur?
insan her zaman biraz parasmi bir kenara goyar. Cumku bu gunden yarma ne
olacayik bilmeyik. Arna fazla parasi olanlar tarla ahr, ev yapar, bahceci ya da
ciftciysa alet edavat ahr.

3 7-1 7) Borclanma, tasarruf konusunda halk inanclan nelerdir?
Esgiden insan 90k zorda galmadan borclanmazdi, Ctmku odemek 90k zordu, is
azdi para gazanmak golay degilidi. Cok borclamp da odeyemeyenlerin

butun

malmi alillardi da yetmezdi adam olene gadar bore oderdi. Bu olaylardan dolayi
bore almaya eyi gozula bakmazdi ahali.

3 7-18) Kullamlan ol9i.i ve tarn aletleri nelerdir?
Terazi, kantar, blanza, mezur.

38-) Halk Sanatlan ve Zanaatlanyla ilgili Sorular:

38-1) Yorede kadmlann ugrastiklan el sanatlan nelerdir?
Tente isi, sisle yim islerdiler,
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38-2) Her el sanati ayn ayn ele almacak:

A-) Bu sanat kimden, ne zaman, nasil ogrenilmi~tir?
Tente isi nenelermizden annelermizden ogrenirdik. Gene; gizlar genelde on Uc;, on
dort yaslannda

bu isleri

ogrenirdi.

Buyuklerimiz

bize hergun

gostererek

ogretilerdi.

B-)

Hangi

malzemeler

kullamlmaktadir?

Bu

malzemeler

nerden

temin

edilmektedir?
Tente isinde ince tente ipligi, tig gullanarak yapalardi. Bunlan koy koy gezip
satan gisiler vardi, Belli zaman arahklanyla

gelir satardi. insanlar da ona gore

ihtiyacmi ahrdi. Yttn isinde ise inceden galma dogru boy boy sisler var onlarla
gadmlar yun iplikleri isleller.

C-) Hangi esyalar uretilmektedir?
Ev icin sus esyasi, eldiven, hirka, atki, corap gibi esyalar uretillerdi.

D-) Uretilen esyalar hangi islerde kullarulmaktadir? Bu esyalar satihyor mu?
Sus ve giyim islerinde gullaruhr. Satilmazdi. Hediye olarak verilirdi ve ceyiz
esyasi olarak saklamrdi.

38-3) Erkeklerin ugrastiklan el sanatlan ve zanaatlar hangileridir?
Dulgerlik yani tahta isi, Hasir isi, hasir orme sanatiyla ugrasirdilar. Yapicihk,
demircilik, nalbanthk gibi isler yapallardi,

38-4) Her zanaat kimden nasil ogrenilmi~tir?

A-) Zanaat, kimden, ne zaman, nasil ogrenilmi~tir?
Zanaati ogrenmek icin isin ustasi birinin yanma cirak girerek ogrenillerdi.
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B-) Cirakhktan kalfaliga, ustaliga gecis var mi?
Once ise baslayan cirak olarak baslardi. Sonra isin inceliklerini ogreninca da
kalfahga yi.ikselirdi. Tamarnen isi benimseyip kendi basma is yapan biri olunca
ustahga yi.ikselirdi

C-) Hangi esyalar uretilmektedir?
Masa, sandalye, koltuk, sehba, dolap gibi yani tum ev esyalan, Nacak, cekic, nal,
eger, at arabasi gibi malzemeler da yapilmaktaydi.

39-) lnamslarla Ilgili Sorular:

3 9-1) Adakla, dilekle ilgili inamslar nelerdir? Adak yerleri nereleridir?
Isteklerinin olmasmi isteyen insanlar adak adallardi. Dilek dileller yani bu islere
cok inamllardi. Ozellikle Hala sultana giderek adak adallardi.

39-2) Ahiretle ilgili inamslar nelerdir?
Hayatta her zarnan eylik yapan eyi dustmen ibadetini yerine getiren insanlar
cennete gidecek. Fenahk yapanlara Cehenneme gidecek" dellerdi.

39-3) Ahlakla ilgili inamslar nelerdir?
Aylesinde cevresinde yani toplum icinde ve her zaman dogru olan, duzgun
davranan,

konusmasim

bilen, kimseye

garsi namussuzluk

yapmayan

gisiler

ahlakhdir. Esgiden ahlaga eek onem verillerdi. Adam bir giz alacagmda ahlakh
olup olmadigma bakallardi.

39-4) Allah'la ilgili inamslar nelerdir?
Allah'm varhgma ve onun butun var olan her seyin yarancisi olduguna inanmk.

39-5) Almyazisi, kaderle ilgili inamslar nelerdir?
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Bir gisi devamh basma kotu seyler geldiginde ahali "Bak ya hu ne gadersiz adam"
deler. Yahut bazen bak be ne almyazisi vardir fukaranm deller. Ya da bazen kotu
bir olayda bak buna da Allah vurdu deller.

39-6) Ana ve baba ile ilgili inamslar nelerdir?
Onlar bizim atalarmizdir ve onlara sonsuz saygi duyanz.

39-7) Atesle ilgili inamslar nelerdir?
Atesle ilgili bir inams yoktur onu arac olarag gullanmg.

39-8) Ayla ilgili inamslar nelerdir?
_)

Dunyanm ona bagh olduguna inamllar ve ona bagh olarag etrafmda <loner deller.

39-9) Ayna ile ilgili inamslar nelerdir?
Biri elinden aynayi dusurup girarsa ugursuzluk getirecegine inarullar. Bekar bir
giz ayna girarsa onun evde galacagma inamllar.

39-10) Bastan cevirip sadaka vermekle ilgili inanislar nelerdir?
Birinin basma kotu bi sey gelirsa ve o insan "Aman bu kotu olay duzelsin" der.
Olay eger duzelirse basim gozttm sadakasi icin basmdan para cevirip dort yol
ortasma atar.
3 9-11) Bayramlarla ilgili inamslar nelerdir?
Mubarek bayramlar kutlamr. Bayram sabahi erken galkarig. Bayram namazma
gitdikden sonra mezarhgi ziyaret eder yakinlarrmza dua okurug. Sonra
buyuklermizin ellerini operig. Kuctikler da bizim ellerimizi oper ve bayrarrurruzi
kutlar.
39-12) Bedduayla ilgili inamslar nelerdir?
Canmizi yakan birine icinizden geldigi gibi beddua edersiniz. Eger hakhysamz
Allah bunu gorur ve ona bes beterini verir.
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3 9-13) Bereketle bollukla ilgili inanislar nelerdir?
insanm isleri eyi gidersa ve bereket bolluk icindedir. 0 zaman fakire fukaraya
yardim etmeli malmm nzkim vermelidir, eylik yapmahdir ki bu bereket bolluk
devam etsin.

39-14) Bugdayla ilgili inamslar nelerdir?
Bugday bereket olarak gorulur cunku ondan un yapihr ekmek yapihr. insanm
temel yeyecegi ekmektir. Onun icin bugday mubarek sayihr.

39-15) Buhurla ilgili inaruslar nelerdir?
Buhuru mevlit okurken olunttn cam icin yakihr.

39-16) Buyu ve buyuculukle ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden 90k inamrdilar. Aynlmalarda,

gavusmalarda, herhangi bir kotu olayda

hemen buyucuye gidilerek buyu yapihrdi,

39-17) Cennet ve cehennemle ilgili inamslar nelerdir?
Hayatta eylik yapanlar sebap isleyenlerin cennete, kotuluk yapan gunah isleyen
gisilerin ise cehenneme gidecegine inaruhr.

39-18) Daglarla ilgili inamslar nelerdir?
Daglar kutsal sayihr cunku uzerinde bircok canhyi besler ve insanlar dagdan
bircok yeycek elde eder.

39-19) Calgilarla ve calgi calmakla ilgili inamslar nelerdir?
Dugunlerde veya bir eglence esnasmda calgi cahmr. Her zaman calgi calmak eyi
degildir. Mesela mezarligm garsismdan gecerken calgi calmmaz sarki soylenmez
saygisizhk sayihr.
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39-20) Devle ilgili inamslar nelerdir?
Devleri bize cocugken dedelerimiz nenelerirniz masallarda annadirdi. Onlarm 90k
guvvetli oldugu ve agaclan daglan golayhkla yikdiklanm annadirdi.

3 9-21) Ekrnekle ilgili inamslar nelerdir?
Ekrnek mubarekdir. Ekmegi yere atmak gunahdir. Yanmshgla bile yere bir parca
dusse onu yerden ahp il9 defa operek anmmiza goyang ve onu bir koseye
hayvanlarm yemesi icin gorug.

39-22) Fal ve falcihkla ilgili inarnslar nelerdir?
Bazi insanlar yasamlannda
bakdmllar.

neler olacagmi anlamak icin falciya giderek fal

Bir da gadmlarm

gendi aralarmda

bakdiglan

gave fah vardir.

Gornsular gave icdikden sonra birbirlerinin falma bakallar. Gendi aralarmda bir
eglence olur. Arna bu fala da inamllar.

39-23) Gunlerle ilgili inamslar nelerdir?
Cuma gilnii mubarek gundur. 0 gun namaza gidmek ayn bir sebaptir, Sah gunu
ise eyi dutulmaz. Sali gunu yeni dogmus birine gidilmez. Bir ise baslanmissa da
Sah gunu biter o gun baska ise baslanmaz.

39-24) Hac'la ilgili inamslar nelerdir?
Bir insanm

durumu

eyiysa, tabi Musluman

rse haca gidmelidir.

Esgiden

btiytiklerimiz bir gisi evlatlanm bas goz etdikden sonra maddi durumu eyiysa ilk
yapacak isi Hacce gidmekdir.

39-25) Hayvanlarla ilgili inaruslar nelerdir?
Genelde yayvanlar sevilir ve beslenir. Arna yolda giderken gara bir kedi gortilurse
ugursuzluk

getirecegne

inaruhr. Baygus gordugunuzde

eger otuyorsa ugurlu,

otmuyorsa ugursuz sayihr,
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39-26) Helal haramla ilgili inanislar nelerdir?
Cahsarak alm teriyle gazamlan para ya da mal helaldir. Cahsmadan ve dogru
olmayan yollardan gazamlan para ya da mal haram olur.

39-27) Hocayla ve ogretmenle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim cocuklugumuzda

hocaya buyuk saygi vardi. Butun koylu ona saygi

gosterir, ne soylersa inarurdi. Ogretmenlere daha da buyuk saygi ve sevgi vardi.
Cunku cocuklanm

egittigi icin ve bilgilerinden

dolayi ogretmenler

sevilir

say1hrd1.

39-28) Saatla ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden saat olmadigi icin her evde bir horoz vardi ve onun otil~ilne gore insanlar
sabaha yakm horoz otdugtmde anlardi ki sabah oluyor.

39-29) ibadetle ilgili inamslar nelerdir?
Her Musluman

insan dinimizin

emrettigi ibadetleri yerine getirmelidir.

Ben

bunlan yapmaga cahsmm. Gendim devamh Gur'an okurum. Seksen defa hatim
endirdim. Gurbammi keser, camime gider, namazirm da gilanm. Etrafimdaki
gisilere da yapmalan icin devamh nasiyat ederim.

39-30) Ickilerle ilgili inamslar?
Icgiyi simdi icmem ama esgiden sarap satallardi. Ficilann icinde bes okkahkdi ve
onlan satm ahrdig eve gordug bir eglence ya da dilgiln oldugunda onlan cikanr,
icerdik, insan gendini bildigden sonra bir iki bodiricik icmesi bi sey degil. Arna
gendini gaybatmemesi sartiyla.

39-31) insanm ve dunyamn yaratihs sebebi, amaciyla ilgili inamslar nelerdir?
insan da dunya da Allah tarafmdan

yaratildi,

insan dogar, buyur ve olttr.

Dunyanm da bir omru vardir. Varolur, asirlar boyu yasar ama bir gun o da olur,
iste o gun giyamet gunudur.
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39-32) Insanm mutluluguyla ilgili inamslar nelerdir?
insanm

mutlulugu

aylesidir.

Insan gendi gurdugu

aylesinin

eyi ve saghkh

olmasmdan mutlu olur. Ben ganmla isdeyerek evlendik, hep birbirimize saygi
duyduk. Hicbir zaman maddi gucumuz 90k eyi olmadi ama biz cocuklanrmzla
beraber her zaman sukrettik ve mutlu olduk. Evlatlanrmzi okuddug, evlendirdik,
angonilerimiz

oldu.

Onlann

hepsinin

eyi olmasi

bizim hayatta

en buyuk

mutlulugmuzdur,

39-33) Irz, namus, serefle ilgili inamslar nelerdir?
Zaten bunlar olmasa insanm insanhg degeri galmaz. Irz, namus, seref bunlar
bizim icin taviz verilmeyecek seylerdir, insan zaten serefi, namusu icin yasar,

39-34) Kadmlarla ilgili inamslar nelerdir?
Gadm 90k onemlidir. Butun ayleyi ceviren gadindir. Hani deler ya gadm adami
vezir da yapar rezil da.

39-35) K1bleyle ilgili inamslar nelerdir?
Allaha ibadet ederkan hep gibleye donerek ederig. Namaz gilarkan da gibleye
yuztimuzu donereg gilang, Gible Allah'a ibadet sirasmda bir saygt yonudur.

39-36) Konukseverlikle ilgili inamslar nelerdir?
Biz milletce misafiri 90k severig. Allah ne verdiysa elimizden geldigi gadar onarh
agirlar misafir ederig. Hi9 tammadigmuz

biri olsa dahi onu buyurt eder tamsir,

igramda bulunurug.

39-37) Ormanlarla ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden

insanlar

ormna buyuk

saygi gosterirdi

cunku oradan

gecinillerdi,

Hayvanlanm orman icindeki otlardan beslleler. Y akacaklanm oradan saglallardi,
Ormanda

cikan yeyeceklerden

toplallardi,

Bununicin

ormana

buyuk

onem

verillerdi. Gorullardi. Allah gostermesin bir yangm ciksa biitiin ahali seferber olur
ormana gosardi,
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39-38) Kur'an-1 Kerim'le ilgili inamslar nelerdir?

Bizim kutsal kitabmuzdir, En buyuk kutsal kitaplardan biridir. Allah tarafmdan
bize gonderilen bir kitabdir ve bize yol gostermektedir. Guram okumak ve
ogrenmek insan icin 90k onemlidir. Cunku insana o gadar dogru ve guzel seyler
ogretir ki gendinizi ondan alamazsimz. Guranda dualar yasinler vardir onlan da
okuyup Allaha dua etmek ve yasinleri okumag da insana mutluluk verir.

39-39) Lokman hekim'le ilgili inamslar nelerdir?

Zamanmda bizde oyle otlarla ilac yapip insanlan eyilestiren gisiler vardi. Cesitli
otlan ve dogadaki maddelerden yaralara, cilt hastahklarma, garm agnsma gibi
hastahklara garsi ilac yapallar insanlan eyilestirillerdi. Halk bu lokman hekimlere
garsi buyuk saygi duyardi,

39-40) Meleklerle ilgili inaruslar nelerdir?

Melekler Allahm emirlerini yerine getiren elcileridir. Bu melekler arasmda seytan
da vardir ama o Allah'm emrinden 91km1~ ona garsi gelmis bir melek olarag
bilinir.
39-41) Mevlitlerle ilgili inamslar ve gelenekler nelerdir?

Olimtm u9uncu gecesinde, kirkmda ve yil donumlerindc okuduruz.

39-42) Muskalarla ilgili inamslar nelerdir?

lnsanlan nazardan, gozden, kotu olaylardan koruduguna inamhr. Bunlara inanalar
muska yapan birine gidereg yazdmr ve mutlaka boynunda dasir,

39-43) Nazarla ilgili inanislar ve nazan onleme tedbirleri nelerdir?

Basma arka arakaya kotu olaylar gelen insana nazar degdigi soylenir. Genelde
boyle insanlar uzerinde mavi boncuk dasillar ve goze ugramayacaklarma inarnllar.
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1

39-44) Nimet, nzkla ilgili inamslar nelerdir?
Insan cahsmalah cabalamahdir.

Allah ona eger kismetinde varsa nzkmi yollar.

Allah'm bize diinyadaki sundugu her sey nimettir. Bunlardan yararlanmayi ve
Allaha sukretmeyi bilmemiz lazim.

39-45) Orttmmeyle ilgili inamslar nelerdir?
Bizim nenelerimiz,

annemiz da gara carsaflar icinde ortuluyduler,

Bir sure

aldigmuz hamrnda .basmi yuzum; orterdi. 0 zamanlar oyle gecerdi. Ben hicbir
zaman benim hamma orttmmesi icin baski yapmadim. Aksine onun herkese ayak
uydurmasmi istedim.

39-46) Peygamberlerle ilgili inamslar nelerdir?
insanlara dogru yolu gosteren, onlarm yanhs yola gidmelerini onleyen Allah'm
elcileridir.

39-47) Renklerle ilgili inamslar nelerdir?
Siyah renk genelde matemi simgeler. G1rm1z1 ise mutluluk ve sevinci simgeler.
Y esil renk ise huzuru, bereketi, bollugu simgeler. Aylesinden gene; yasta birinin
olumunden

sonra gadmlar

siyah rengli giysiler giyeller. Cok rengarenk

ve

Iizerinde cicekli motif olan giysi geymezler.

39-48) Ruhla ilgili inamslar nelerdir?
Insanm ruhu olduguna bu ruhun insan oldugden sonra bedeninden cikarag goge
yukseldigine inaruhr.

39-49) Ruyalann yorumu hakkmda inamslar nelerdir?
Ruyalann

yorumalarma

inanmg

cunku bunlar yasanrms, denenmis

seylerdir.

Mesela bizde ruyada bir insaru beyazlar icinde gormek eyi degildir, Ya ayleden
biri hasta olur ya da vefat olur. Bir insanm oldugiinu gorurseniz o gisinin omru
uzayacak demekdir. Tabi bunlar her insana gore degisir ve degisik yorumlamr,
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39-50) Siinnetle ilgili inamslar nelerdir?
Dinimiz emretigi icin ve temizlik acismdan ve saghk bakimmdan eyi oldugu icin
yasi gelen cocuklar mutlaka sunnet edilir. Bir cocugu on yasiru gecmissa da
siinnet edirmediler onu toplum gmar.

39-51) Su hakkmda inamslar nelerdir?
Su insanm yasam gaynagidir, Susuz hie bi sey olmaz. Yasamak icin su icerig.
Temizlig icin su gullamng. Garmmizi doyurmak icin bisirdigmiz yemegi suyla
yapanz yani susuz hicbir sey olmaz.

39-52) Seytanla ilgili inanislar nelerdir?
Allaha garsi gelmis Allah da onu cennetten govarak lanetlemis, Seytan insanlan
yanhs yola cekmeye cahsan bir melek olmus, insanlar bir yanhs yaptigmda bir
hataya dil~tilgilnde ahali ona "Seytana uydu da yapti" der.

39-53) Temizlikle ilgili inamslar nelerdir?
Temizlik imandan gelir. insan her zaman yasadigi yeri temiz tutmahdir. Gece
olunca silip supurmeyi eyi dutmazlar.

39-54) Tirnakla ilgili inamslar nelerdir?
Gece timak kesmezler bu hie eyi dutulmaz.

39-55) Toprakla ilgili inamslar nelerdir?
Esgiden topragm 90k onemi vardi. Bir parca tarla almak icin hayatlanm

hice

sayarak gece gunduz isler, yemez ismez para biriktirirdiler. Cunku toprak insam
besler ve ona para gazandmrdi.

39-56) Yagmur duasi, yagmur yagdirmakla ilgili inamslar nelerdir?
Gurak gelen senelerde

yagmur yagmadigi

zaman, imam efendiyle koyluler

toplamr yagmur duasi yapmaya garar verillerdi. Butun koylu toplamr hayvanlar
kesilir, gazanlar dolusu pilavlar yapihr yenirdi. Daha sonra ise imam ve koy halki
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dua ederek koyun dismda bulunan tarlalara dogru yorur orada bulunan bir guya
das atallardi ve geri koye donellerdi.

39-57) Diger dinlerin kutsal kitaplan ile ilgili inamslar nelerdir?
Butun kutsal kitaplarm hepsi bir Rab oldugunu ve ona inanmarmzi soyler. Bizim
kutsal kitabimiz Gur'an'dir ona inanmg. Diger kutsal kitaplara da saygi duyang.
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SONU<;
Cahsmamda bu koylerle ilgili bircok seye degindim, Onlann gelenek ve
goreneklerinin
yasarnlanrnn

eskiden nasil oldugunu, ilerleyen teknolojiyle insanlarm sosyal
nasil degistigini

anlatmaya

cahstim.

Eskilere

simdiden

ozlem

duyuldugunu belirtmek istiyorum.
Amacim bu koylerle ilgili birer kahci kimlik hazirlamaktir.
Akdeniz

Koyu'nun

adi kiyisi

girisinde TC ve KKTC bayraklan

oldugu

denizden

bulunmaktadir.

gelmektedir.

Akdeniz'deki

sayisi azdir. Herkes Turkce konusmaktadir.

Rumca bilenlerin

Koyun

halk yerlidir.
Halk gecimini

bahcecilik, hayvancihk ve memurlukla saglamaktadir. Koy karpuzu ve kavunuyla
unludur.

Cocuklar

Guzelyurt'taki

ilkokulu

Tepebasi

ilkokulu'nda,

orta

ve

liseyi

ise

okullarda okumaktadirlar, Koydeki kral mezarhklan onemli tarihi

eserlerimizdendir.
Dagyolu

admdan

da anlasilacagi

gibi daga cikilan yolun kenarmda

kurulmustur, Halk gocmen degildir. Koylerinden cikmamak icin 90k direnmisler
ve sehit de vermislerdir. Sehitler icin koyun girisine bir de amt yaprrnslar, Kaylil
gecimini hayvancihk ve memurlukla saglamaktadir, Son heceyi uzatarak soyleyen
halk sadece Turkce konusmaktadir,

Cocuklar ilkokulu koylerinde okuyup orta

ogretim icin Lefkosa'ya gitmektedir.
Arapkoy Besparmak Dagi uzerine kurulmustur. Dag ve deniz manzarah
olan koyde Turklerin yanmda ingiliz ve Alman da yasamaktadir. Herkes kendi
dilini kullanmaktadir. Koyun adi koyde yasayan Arap Sami'den gelmistir. Halkm
gecim kaynagi tanm ve hayvancihktir.

Koyde zeytin ve keciboynuzu

agaclan

coktur, Kaylil zeytinyagmi koy degirmeninde crkarmaktadir. Cocuklar ilkokulu
Catalkoy'de, orta ve liseyi de Girne'de okumaktadir.
Tepebasi Koyu tepenin uzerinde oldugu icin adi buradan gelmektedir.
Halk 1963'te Hisarkoy'e gocmen olmus ama 1974'te Rumlar gidince geri gelmis.
Rum evlerine de Tilrkiye'den gelen vatandaslanmiz

yerlesmis, Halk Kibns agziru

kullanmaktadir. Cocuklar ilkokulu kendi koylerinde bitirdikten sonra orta ve liseyi
Guzelyurt'ta okumaktadir, Tepebasi'nm laleleri tmludur.
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Arastirmamm

sonunda atalaruruza gereken degeri vermeliyiz.

Cunku

onlar bizim tarihimiz, ozumuzdur, Onlardan bir seyler ogrenmeye cahsmahyiz.
Bizim ve adamizm gercek kimligini onlann yansittigma inamyorum, Bu fikrimi
de ctlrutecek birinin cikabilecegini sanrmyorum.
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SOZLDK

Alim: Bilgin.

Angoni: Torun.

A vrosinya: Ovada yetisen bir tur dikenli cah.

Bendo: Cumhuriyet altim.

Bodiri: Duble veya bir dublelik kucuk kadeh.

Bindalli: Kuctik cicek desenli elbise.

Bullicik: Civciv.

Cigla: Kara tavuk diye bilinen gocmen kus,

Cigirma: Cagirmak.

Desteban: Kir bekcisi,

Dirhem: 1. Okkanm 400'de birine esit olan, 3.148 gramhk eski bir agirhk olcusu.
2. Bir tiir gumus para.

Dutmaca: Y akalambac.

Duven: Harmanda ekinlerin sapim ve tanelerini ayirmaya yarayan, keskin cakmak
tash, onune kosulan hayvanlarla cekilen, kizak biciminde arac.

Efgalipto: Okaliktus agaci.
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Enek: Buyuk misket.

Fassa: Orman gtrvercini.

Gad: Erkeklerin giydigi takim elbise.

Galliga: Nalbantci.

Gara 90990: Corek otu.

Gavur: 1. Musluman olmayan kimse. 2. Dinsiz kimse.

Gufi: Sagir yilan.
Gukuma kusu: Yaban adami diye bilinen bir baykus turu,

Guver: Kucuk sogan,

Havedda: K1~ aylannda ekilen, yesil renkte ve kozaklan olan, meyvesi nohuta
benzeyen ve hayvan yemi olarak kullamlan bitki.

iskemle: Sandalye.

Kafes: Kafes bicimindeki corek.
Kantar: Agirhk sifirken yatay duran bir kaldirac koluna dik olarak tuturulmus bir
ibrenin sapmasiyla ktitleleri tartan arac.

Kirgan: Hayvan kirkan kimse.
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Kofler: Uzum sirasiyla nisasta kaynattlarak ve tepsilere dokulup kesildikten sonra
kurutulan bir cesit pestil.

Kiiflln: Kufe,

Labsana: Tarlalann icinde yetisen, kis aylan boyunca buyuyen, yesil yaprakh ve
sari cicekler acan bitki.

Lamicana: Cam testi.
Okka: 1283 gr'hk agirhk olcusu birimi. 400 dirhem bir okka ederdi.

M1h: Buyuk civi.

Muallim: Ogretmen.

Musalla tasi: Namaz kilmak icin ustune cenaze konulan masa biciminde ytlksek
tas.

Muzmudi: Gecimsiz,

Mubarek: 1. Verimli bereketli. 2. Kutlu, ugurlu, kutsal.

Paner: Sesta.

Penevet: Ekmek tahtasi,

Pirili: Misket.

Potin: Ayakkabi.

Saban: Tarlayi ekilir duruma getirmek icin cift stiren hayvanlarm kosuldugu demir
uclu tanm araci.
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Sabi: Kucuk cocuk.

Surgu: 1. Kapmm kapanmasi icin arkasma yatay olarak yerlestirilen demir veya
aga<; kol, tirkaz, siirme. 2. Surulmus tarlayi bastirmak ve duzeltmek icin
kullamlan, tastan veya agac kutugtmden tanm araci, tapan.

Uruba: Giysi.

Vigo: Fi.

Y aba: Harman savurmakta kullanilan, catal biciminde, tahtadan tanm araci,

Yusuf: Mandalina.

Zembil: Hasirdan orulmus saph torba.
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Akdeniz Camii.

238

Akdeniz' deki bahceler.

239

Eski kapi,

240

Akdeniz sahilindeki adak tasi.

241

Akdeniz Koyu Kral Mezarhklan (mo 325 -ms 7 yy).

242

Akdeniz'deki Kral Mezarligi'run ici.

243

Akdeniz'de yeni bulunan Kral Mezarhgi'nm arka girisi.

244

Kral Mezarligi'nin ici.

245

Koyun deniz kiyisi,

246

Akdeniz kiyismdaki havuz.

247

Kilisenin onundeki adak yeri.

248

Adak yerinin ici,

249

Koy kilisesi.

250

Koyun ilkokulu.

251

Akdeniz Koyu

253

Arapkoy Camii

254

Arapkoy Cami Kapisi

255

Arapkoy Goleti (Cimga)

256

Degirmen tasi.

257

Niyazi Dayi'm Bahcesi

258
'

Eski zaman kileri

-,
259

Arapkoy Meydam

260

Eski bir yapi

261

Arapkoy Rum Mezarhgi'rnn icindeki kilise

262

Besparmak Dagi ve Arapkoy

263

Dagyolu Atatilrk Bustu.

264

Dagyolu'ndaki

Sehitler Amti.

265

Dagyolu llkokulu,

266

Dagyolu Camii.

267

Dagyolu Saghk Ocagi,

268

Eski ev goruntusu.

269

Dagyolu Goleti.

270

Dagyolu Goleti'nin yakmdan gorunumu.

271

Eski dugtm fotografi

272

Eski sunnet diigfulii fotografi

273

Eski gelin fotografi

274

Eski sunnet dugtmunde aile fotografi
\
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Tepebasi'ndaki Mavi Kosk

Tepebasi Kcyu'ndeki Kucuk Kilise
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Tepebasi'nm Atatiirk Busta

278

Tepebasi'ndaki tarihi su cesmesi

280

Tepebasi'ndaki Buyuk Kilise

\
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Eski sunnet dugunlerinden gorunum.

282

Eski dugun fotografi

283

ilk degum gunu fotografi

/

1930 yillannm askeri
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