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ONSOZ
Yurdurnuz o kadar geni§ bir yelpaze lle donatnrmsnr ki, her kosesi farkll
bir kOltOr barmdmr. Bu kOltOr~er kendi iceristnde degi§il< konusma, yazma,
hitap etme §ekilleri olusturmustur. Bu hitap seklllerl gOnluk konusrnada ve
halkm kendi anlayacaq: sekilde geli§tirdikleri soz ve hareketlerdir. Dualar ve
beddualar yoresel olarak degi§iklikler gostermektedir.

Bu degi§ikliklerin sebebi lse yoredeki halkm kOltOrO, ogrenim durumu ve
ge\enek-gorenekleri He dogru orantrlrdir. Toplumsal ili§kileri, aile baglan; gelir
dOzeyleri, yonetim §ekilleri bile bu hitap ve konusma seklllerinl etkilemektedir.
Bu tor hitap ve konusrna §'ekilleri aynca sehlnerin veya kasabalann yasam
tarzi icerisinde hergon kuuanumaktadrr.
Beddua'lar dini ogelerden meydana gelmi§tir. Kendi eli ile birseylere
mudahale edemeyen insanlann bu durumu tann'ya havale ettiklerini gosterir.
KUfOr ve arqo sozler ise kisinin bir konuya olan duydugu k1zgmhgmm dtsa
vurumu olarak acrklanabillr.

Atasozleri ise toplumun geqmi§ine dayanan

sezlerin hala Halk arasmda kunamrmdrr.

GiRi$
Elaz1g yoresinde de diger yorelerde oldugu 'gibi kahplasrrus sozler,
beddualar,kOfOrler ve atasozleri vardir. Yoresel farkhhklann olmasma sebepler
vardrr; bunlar cografi, ekonomik ve kOltorel farkhhklardtr. Insarurmz eskiden

beri kendi gOnlUk konusmalannda bu tor sozleri sikca kultarnrtar. Aile ve
arkadas c;evrelerinde iyi niyetli kullarulan bu tor sozlerin dismda gerc;ekten kin'i
ve nefreti belli eden sozler de kuuanumektadu.
Zaten bu tor sozlerin dogmasma sebep olan psikoloji, kin ve nefret veya
isyan olarak actklanabilir. Bu yaz,mda da ac;1klayaca91mgibi a§a91da yer alarr
dua, beddua, kufOr, atasozlerl ve deyimler Elaz,g yoresine ait olup Ela;z,g
insaru'run kendi yoresel ve dusunsel yapismdan ortaya 91km1§ttr.
Bazt sozlere bakt191m1zdadiger yorelerde de kullamldtklanni gorebiliriz.
Bunun nedeni diger bolgelerle kurulan ili§kile~ sonucu E;laz,g yoresine
ta§tnd191nisoyleyebiliriz.
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ELAZIG
Dogu Anadolu'nun Yukan Frrat bolamunde yer alan Elaz1g m
kuzeyde Tunceli, doguda Bingol, gOneyde Diyarbakir, gOneybatt ve banda
Malatya illeriyle c;evrilidir. Elc1z1g'm 8 ilcesi, 590 koyQ vardrr.

Yuzey $ekilleri
Elaz19 ilinin gOneyinde GOneydogu Toroslar bir duvar ~ibi
yukselir. Buradaki bashca yukseklikler Karaoglan, Hazarbaba (2285) ve
Mastar tepeleridir. Hazar GolO cukur alaru bu daglar arasmdadir. ilin kuzey
smmm Keban baraj golO kaplar. Yalmz Karakocan ilc;esi bunun drsmda kaltr.
Elaz1g Ovasi baraj golOnO c;evirdigi yanm c;ember ic;inde kaltr.

Tarihi
BugOnkOElaz19 iii ilkc;ag'da Anadolu birligini saglam1§ olan Hitit
lmparatonuqu'nun dogu bolgesiydi. 0 zamandan bu yana bu topraklardan
gelip ge~eo egemenliklerin sayist hayli kabanktir: Mitanniler, Urartular,
Asurlular, Metler, Persler, Selevkoslar, Kommagene Kralhg1, Romahlar,
Bizanshlar, zaman zaman Araplar, gene Biz~nshlar, nihayet TOrkler. 1071
Malazgirt Zaferi ile temrneli Turk egemenligine giren Elaz1g1da art arda btrcok
Turk devleti egemen olduktan sonra bir sure Iran Safevi hanedam buralan ele
gec;irmi§, sonra Osmanh Devleti egemenl1gi yerle§mi§tir. liin merkezi uzun
y11lar Harput olmus, daha sonra §imdiki ii merkezinin yerinde bulunan Sultan
AbdOlaziz'e izafetle buraya marnuretulaziz ad: venlmtstir. Daha sonra krsaca
Elaziz denmis; 1937 de cikanlan bir kanunla da ilin ve kentin ad, Elaz,g olarak
kabul edilmi§tir.
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Harput Kalesi : Cografi durumu bakimmdan tarih boyunca
onemli bir kale olarak kendinden bahsetnrmtstir. Yalcm kaya uzerine in§a
edllmis olan kalenin i9 krsmmda bir cok yap1 katmttlan mevcuttur. i9 kale ve d1§
sur olmak Ozere iki bolumden meydana gelmi§tir. 01§ suriar tamamen y1k1lm1§
sadece Harput'a giri§te bazi kahnulan zamarurruza gelmi§tir. ''SOt Kalesi" diye
adlandmlan i9 kale rnuhasarast 96k 909 olan bir katedir. Roma, Bizans ve
Araplann Harput kateslni ele ge<;irdikleri tarihi bel_gelerlemevcuttur, Yalmz bu
devrelere

ait

izler

kalede

gorO.lmemektedir. Kale

duvarlarmm

orme

tekniginden, Osmanltlar devrindede onanm gormO§ oldugu antasinr. Kaleye ait
onanm kitabelerinden bazuan Harput muzesi' nde bulunmaktadn'. Oogu
Toroslarm Yalcm kayahklan uzerine kurulmustur. Araplar H1sn-1 Ziyad ,
Bizanshlar Ziata, TOkler ise Harput kalesi demi§ferdir.
I

Meryem Ana Kilisesi :Harput' ta bulunan en eski SOryani
,

I

kilisesidir. Kilise iyi bir durumda zarnamrruza kadar gelmi§tir. Oikd6tgen planlt
olup bir duvanm bunun oturdugu kaya teikil etmektedir. Diger duvarlan moloz
taslarla orOlmO$tor. Drsan taskm Apsis onu yan kubbe ile diger kisimlan
molozlarla ortOIOdOr. Apsis kenarmdaki hOcrelerden kaleye giden gizli yollann
mevcut oldugu soylenrnektedir. BugOn bu kisirnlar toprakla dolmustur. Ilk
insasma ait kitabe mevcut degildir. Mardin SOryani metropolitindeki kayitlardan
alman bilgtlere gore 1179 ile 1845 senelerinde onanlmrsnr.
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TARiHi· YERLER
Camiler:
Ahmet Bey Camii:H~rput·~ dag kapismdan giri§fe itk
gorOlen camiidir. Y1k1k olan camiin rnihrabi ve minaresi kaide kisnn mevcuttur.
Kesme taslardan yaprlrms 61an mihrap sadedir. Minare kuzeyde camie biti§ik,
fakat camiden tamamen ayn olarak in~a edilrnistir. Osmanh devrinin ilk sancak
beylerinden Ahmet Bey tarafmdan yaptmlm1§ttr. ilk Osmanh devri eseri olmast
bakimmdan onernlidir.

Ag@

Camii:Harput'a giri§te solda yer almaktat,r. Dikdortqen

planlt camii tamamen y1:k1lmijsmaragmen· ince i~<;ilik gOst,reri ta§ minaresi
ayakta durmaktadir. Osmanll devri yapist olan bu cami, rnuzedeki kitabesine
gote 1559 'y1lmdayaptmlrrustrr.

Alacah M2scit:

Eski

Harput'un

Kayabas:

mevkiinde

I

buiunrnaktadrr. Di~dortgen ptanh yapmm Ozeri doz. dam ile ortulodor.
Mihrpp,kesme tastan sade olarak yap1lm1§ ve mihrap i<;i atalaktitlerle
suslenmi~tir. Mescidin en onemf kisrm ahsap tavarudir. Kahn govdeli minare,
iki renkli tasla oruimustur. Uk tnsa devri Artuklulara ait olan bu mescit 19.yy'da.
onanm gOrmO§tOr. Ahsap tavam bu onanm sirasmda yap1lm1§tir. Minaresi
serefeye kadar bir sira beyaz bir sira kara tastardan yapnrrus, serefeden
yukansi karah-beyazh-taslarla dama seklinde orulrnustur.

Kursunlu Camii: Bucak modOrlOgunon binasi karsrsrnda
I

bulunmaktadtr. Eskiden etrafmda bulunan medreseler tamamen ytkllmt§tlr.
BugOn park olarak kullarulan bah9esindeki asirhk cmar, eski eser niteligihi
tasrrnaktadtr. Camiin

harim kisrrn kare planu olup, kubbe ile ortOIQdOr.
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Kubbeye

gec;i§ tromplarla

saglanmaktad1r.

Kubbe

kasnaqinda

4 pencere

vardrr. Mihrap kesme tastan orulmO§, sade bir ini§ hahndedir. Harim kapis:
yonca yaprag, seklinde bir kemere sahiptir. Bu tip kemer bolgede sevilen bir
ozelliktir. Son cemaat manalli revakh olup, ortak krsrm be§ik tonozlu, kenarlar
ise kubbelidir. Kubbeler kursunla kaphdir. Minare son cemaat mahalline biti§ik
olarak yap1lm1§ olmasma ragmen, tamamen mOstakildir. Kare kaide krsrrundan
sekizgen ve sagir ni§li govde altma oradan da oldukca uzun yuvarlak govdeye
gec;Hir. Kapt Ozerinde iki kitabesi mevcuttur. Bir tapesl oldukca haraptir. ikinci
kitabe

ise kapi kemeri

okunmaktadir.

Ozerinde bulunrnakta

ve Ozerinde 1153 H. Tarihi

Camii icinde abanoz agacmdan yap1lmH}, sanat degeri b'OyOk

olan bir minber vardir.

Camii minber

aslmda

Ulu Camie aittir. Ulu Camii

onanhrken buraya getirilmi§tir. 1531' de Artukoglu Melik Fahreddin Karaarslan
yaptrrrmstir.

Sara Hat~n Camii: Kare

planh camiin orta kisrmm uzeri.

dort kalin sutuna dayanan kubbe ile kenarlan ise tonozla ortolOdOr. Kubbe,
tonozlan orten c;ati ortasmdan cok az yOkselmektedir. Mihrap sade bir ni§
halindedir. Minberin ise Harput ta§ i§c;iligini gostermesi bakimmdan onemlidir.
Son cemaat mahalli ile harim krsrru arasmda bulunan minarenin merdiven
kisimlan koyu renk tastan orOlmO§tOr. Minare kitabesine gore 1898 y1hnda
yaptmlrmstrr. Camiin ilk krsimlannda sanat degeri olan yazilar vardir, Sara
Hatun camiinin Akkoyunlu HOkOmdan Bahadir Han (Uzun Hasan) In annesi
Sara Hatun tarafmdan yaptmlrms oldugu soylenfr, Fakat daha sonraki
devirlerde yap1lm1§ olan birc;ok onanm, onun ilk insa tipini tamamen
bozmustur. Krble duvannm sol tarafmdaki kitabede 993 H. (1585 M.) y1hnda
Hae, Mustafa tarafmdan onanld1gmdan bahsedilir. 1843 y1lmda da Harput
mOfl:OsO Hae, Ahmet tarafmdan bu gOnkO durumuna getirilmi§tir.

Ulu

Camii:Harput_'un

en onemli ve en eski yap1s1d1r.

Dikdortgen planh, duvarlan moloz tastan; kubbe, kemerler ve minare tugladan
yap1lm1§br. iki kapis: mevcuttur. Sara Hatun camiinln dogusunda, kaleye
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ATAS0lLERi
Harputda yakas1 ac;1lmam1§ (i§itilmemi§) bir cok Atasoz(eri vardu:
Fakat bunlann c;ogu zaman itibiiriyle unutuimU§tllr, ancak bunlardan hatmmda
kalanlan ve bazi samiml arkada$1ardan ogrendiklerimi k~y1t edecegim ki,
bunlarm sayrst da az degildir.

1-Agtr dur ki batman gelesin.
2-Ac; ay.1 oynamaz.
3 ...Ac1 ac1y1 ,su da sancwt keser.
4-Ak1l1 bacaklarm1 s,vayincaya kadar deli c;ay1 gec;er.
5-Ayag11'11 steak ;ba§1m serin, kendine bir i§ bul, dO§Onmederin.
6-Aktlh dusman. ak1ls1z dosttan yektir.
7-At 'da ,yurt 'da .avrat 'da yomon vardir.

B

8-Bekle bite c;agala .hasta ye sagala.
9-Buyok adam olmak isteyen , kendini hic;bir zaman kuc;umsemez.
10-Bilgiden ustun kazanc; yoktur ; c;onkO bunu kimse c;alamaz.

cc;
t t-cocuk omur torpusudOr.
12-Cagilan yere erinme , c;agnlmayan yere goronme.
13-<;ivi c;iviyi saker.
14-Calt cirp: ile ev yap1lmaz.
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D

15-Dut zamam it olmez.
16-DOgOnyemeyi ile kopek §i§manlamaz.
17-Deli deliden , imam oluqen nostarur.
18-Deli alacadan nostamr.
19-Delinin tasma el- surelmez.
20-Dogru cl egr'i belasrru bulur.
21-Dogru duran egilmez.
22-Derdini soylemiyen derdine derman bulamaz.

E
23-Elmay, soy da ye , armudu sayda ye.
24-EI atma binen tez iner.
25-El himmeti ile gerdege girilmez.
26-EI elin e§egini yirhya yirhya kendi e§egini terliye terliye arar.
27-EI oglu karda gezer iz vermez , biz tasa bassak iz olur.

28-Eski dost dO§man olmaz.
29-E§en duser.
30-Et gormeyen , cigere bayihr.
31-Eve girince gOlmese avrat , ahirdan c;1k1p da kisnemese at.

G

32-GOzelin yan,c;irkinin cevri eksik olmaz.
33-GOlmenin sonu aglamakttr.
34-GOvercinin donegl makbuldur.
9

H
3S-Hastay1mdeme,can duyar. satavnn deme, el duyar,
36-Hac1lardan,hocalardan,korkmah kocarme ko~alardan.
37-Haydan gelen huya gider.
38-Haberi bir <;agadan,birde deliden al.
39-Hayre yor,her bir dO§OnO.
40-Her §eyin yenisf ,dosttun eskisi.
41-Her i§ s1cag1 s1cagma.
42-Her §eyi vaktinde yapan,som,mda s1kmt1 c;ekmez.
43-Her ,eyi yapanm diyen,hic; bir $0Y yapamaz.
44-Hayas,zhk,st.Jc;lannen buyugi)dur.

45-iyi i§i,iyi adamlar yapar.
46-insanm terbiye derecesi,hiddetli zamanmda belli blur.
47-iyi olursan iyilik,koto olursan kotOIOk bulursun.
48-iyi btrinsan kotillOgU unutan,iyiligi unutmayandtr.

K

49-Kul azar,kaza yorOr.
5.0-Kurt dumanh gOnO arar.
51 .• Ku§tan korkan dan ekrnez,eksede bic;emez.
52-Konwunun tavugu komsuya kaz,gelini \(.12 gorunor.
53-Kirkmdan sonra azaru.tenesir paklar.
54-Kurdun bogazma cig~r asumaz.
55-Kurtten evliya,koyma avluya.
56-KorOn ta§1 rast gelir.
10

57-Karsiz eli keserler.
58-~oto komsu insarn hacet sahibi yapar.
59-Kefil olarnn eli,cepte gerek.
60-Kelden,korden

topaldan kork.

M

61-Mazereijir

mazerettir mazarat kocakan,tuzlu

Menfaattir,menfaattir,menfaat,taze

peynir.kokmus

et.

kuzu.qurcu kizr.serntz et.

N
62-Ne sana soyleneni.nede kendi srrnm kimseye soylerne,

0-0
63-01.uyO cok ovalama,osurgan olur.
64-0pecek el bulamazsan,kendi elini op'de basma koy.
p

65-Para bir yana.dara bir yana.

s
66-Selin agz1 tutulur,elin agz1 tutulmaz.
T

67-Tandir sicakken ektnek tutmaz.
s,8-Tann istersen kulunun i~ini,mermere ge<;irfrdislni,
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69-Tann istemezse kulunun i§ini,mahallebi yerken krrar di§ini.

V

70-Varsa pulun,olurlar

kulun.yoksa pulun pmar ardi yolun.

y

71-YOk altmda esek zirtamaz.
72-YOrOk at,yemini arttmr.

z
73 •. zehirden §ifa,kahbeden vefa gelmez.
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TABiRLER

A
t-Anamm asi.tandmn bast.
2-Aci lsletme.kcku depretrne.
3-Agaca crksa pabucu yerde kalrnaz.
4-Atda .kann,yegide burun.
5-AUahm okuzu.bakar iki gozo.
6-Anam babam sag olsun.el oglu daha tath.(K1zlarm agzmdan}
7-Azca cokcarun yanma.

8 . .Alan razi veren razi.ortada ne gezer cullu tazi.
9-ars,z neden arlarnr.cul da geyse sallamr.
10-,Amim(amca) dayun,hepsinden aldirn payim.

t t-Anan sogan baban sanrnsak.sen nereden c;1ktm a nane ,~ekeri.
12-Avelin siL(pir §eye muvaffak olamaymca)
13-Aym vahit,yekc;esin,bir go~O arna kor terez.
14-Aptala ayan olurmus,
1 p-At'a, et'e baythnm-Saz'a,Yaz'a sanhnm.
B

16-Bir yerim degenden,bir degemem degenden kork.
17-Be§igimi yakm.beni y1kaym.(c;ocuklaricin)
18-Bak ogren dunvast.
19-Bir donu var kirrruzr.keh anasi giyer,kah k1z1.
20-Burnuna su segirtmi§.(Olgunluk c;agma girmek)
21-6a§ kalkmaymca.kic katkmaz.

cc
22-Cag~y, lse youa.arkasmdan sen de git.
13

23-Calmadan

oynar.

D

24-Denizde kum,sende para.
25-Deli soyledi.aktlh inandi.
'

26-Dili olmasa.qozunu kargalar oyacak.
27-Dogruyu ac gormedim,egriyi tok.
28-Degirmenden gelenden paga9 umulmaz.
29...Dini QOtun,dibibOton.(bunun bir de hikayesi vardrr)

E

30-tl eli yur',(y1ykamaktan)elde doner yozo yur.
31-Ektigi nohut bi9tigi nohut sehre geldin leblebi mi oldu?
32-Eli i§te,gozo oynasta.
33-Ekmek buldun,gagan rm ka!d1?

H
34-Her boyay1boyadm , f1st191 ye$il mi kaldt?
35-Hala git halin goresin, Hediye git acmdan olesln.
36-Haram hazir , yet nerede?
37-Hik dernis burnundan dusmus.

38-iki nisan bir gOlan.
39-f nsan kulagindan §i§manlar.
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K

40-Kirkmdan sonra saz catmak.
41-Kuru kuru kadan slam.
42-Kurban olam hunkar' nekir , oyle yap ki , bu kore bir olU daha duse.
43-KOrdOeve koyan yok , kmcirru nereye asayrm diye sorar.
44-KOrt yer , cangma bakar.
45-KOrt getirdigini yemez , yemese de gitmez.
46-Ke§keki sevmem , pilavdan hoslanmarn , illa ayran corbasr , illa
ayran corbasi.
M

4 7-Mart ay1 , dert ay1.
48-Mirt rmrt diyecegine , armut de de kurtul.
49-Mahm it yeyi , yakasrm bit.
50-0ldu olacak , kmld1 nacak (Baltanm kO<;Ogu)
51-0k gibi dogru olsam yabana atarlar, yay gibi egri olsam elde tutarlar.
52-Pum kusu gibi susmus.

s
53-Sopayi ele al da , kopegi oyle ara.
54-Seni sevmem sensiz olmam.
55-Soz torbaya s1gmaz.

T
56-Tuzsuz asrm , .kayg1s1z basim.tazack

asirn , agns1z basrrrum

kar§1h91dir)

IS

u
57-Uy basrm , iki dilimim , bir tepem , ense kokum , bmk1ldag1mcatladt.
y

58-Yedim kazamndan, oeydum lezzetinden
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TESBiHLER VE TEKERLEMELER
A

1-Anasmin bahi, , kizuun tahn.
-2-Ayramm ek~idir diyeni gordOnmO?
3-Agza tat, karma §ivan,
4-Attan indi , e~ege bindi.
5-Armudun sap, , uzumun ¢pQ.
6-Atm olOmO arpadan olsun.
7-Athyi atmdan indirir.
B

8-BOyOkkapmm , bOyOk hatkasi olur.
9-Bor9lu oimez , benzi saranr.
10-Bitmeden ago.

t t-Butmus koyo kopeksiz , basladt gezmeye 'deyneksiz.

cc
12-Cin ic;ine ceviz dO§mO~.
13-Cin cahp , 9ingen oymyor.
14-Cin porkunu ,itOrOyi.
15-Cayi gormeden cernlrlendi.
16-Cayi gormeden,bacaklan swarms.

17

D
17-Degirmen gitmi§, sen hala sakastmrm anyorsun.
18-Dut yemis buloule domus.
19-0egirmenin

oluguna ne diksen gogermez.

20-Degirmenin

olugun~ koysan sag crkar.

21 .• Dibine dart ekmek.

E

22-Er dayiva , krz bibiye.
23-Eli calar , etegi oynar.
24-EI yer oyuna gider, coban yer koyuna gidet.

G
25-Gormemi§in

oglu olmus , c;:ekmi§

c; ... koparrms.

26-GOzele govec;: karasr.
27-Gelin alnn kursu getirmi§, c;:1km1§ ustune oturmus,
28-Gun batt, Gavur yatt,.

H
29-Ho§da dOgOn , m191da sonnet.
30-Havada vurur , tavada ter .
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31-lt itin imparatorudur.
32-ltin zemheride berf yemesine benzer.

K

33-Kambalak

keklige donrnus.

34-Ka!jma kasina , 91kt1 ocak basma (Iaytk olmayan mevki e gec;enlere)
35-Kiz nisanh , gelin iki canll.
36-Kec;inin uyuzu suyun gozesinden icer.
37-Kirli 91km , ic;ini acm bakm.
3~H<oyden koye it Ormez.
39-Kizdtr , nazdir , bin kese azdir.
401-0c; !jey vardir ki, insarnn ruhunu zedeler ve canmi sikar :
Kari dmltrst
Borclu ukrrnsi
Oamla stprrtrs:
Oc; .!jey vardir ki , bunun aksine olarak insana ferahllk verir:
Para !jtk1rt1s1
Kan f1k1rt1s1
Su $1rtltls1

00
41-Qluler zannederlermis

ki,diriler her gOn helva yer.

42-0lme e!jegim yonca bite,kol kol ola canan yete.
43-0rkene un serme.(ipe un sermenin kar!j1hg1)
44-0tmO!j esek.kurttan korkmaz.
45-0lene tabut.doqana

besik,
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46-0ksoz

h1rs1:zhga 91km1§,ay iJk aksarndan dog.mu§.
p

47-Paras, olan bulgur kaynattr.parast olrnayan Q1y1k oynatir.

48-$ak$ak1s1 gitse bile degirmen yerindedir.
49-$eriatin tastrm dO§tU?
50-Taz,ya tut.tavsana kac.
51-Tefe koyup calar.
52-Tok evin ac itleri.
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DUA VE BEDDUALAR
OU ALAR
1-Ag bahth, altun tahth olasm.
2-EI kazana.sen yiyesin.
3-Ddlu sandiklar onune oturasm.
4-Elin atasin, altun tutasm.
5-Tann kimseyi k1~m yorgans,z,yazm

ayransrz brrakrnaya.

6-Pa§a olasm.
7-Elin bastonlu,yakan kravath ola.
8-Muhannede

muhtac olmayasm.

9-Toprag19c1k ya§1yasm.

10-0 yattikca rabbim sana ornurler versin.
t t-Azacrk agn,asan 010m yarabbi!
12-Dert verib hekime,dava verip hakime dusurme yarabbi!

DU ALAR
Her biri kutsal inancmuzm ayn bir eseri dualanrmz ...
KultOrOmOzOn ve Insanlanrrnzm

ozunde k090k bir iyjligin bile

mutlaka manevi bir kar§tll~t vardtr.
Sadece iyilikler mi?
Temenni

ve

arzulanrmz

da,

dualanrmzm

panltrh

1§1~1 ile

suslenrnistir.
Analanrruz,

ninelerimiz,

bacrlanrmz,

baba

v~

diger

aile

bOyOklerimiz ag,zlanm bu gozel dualarla acrruslardtr.
Hayirlar

istemis ve hay,rlt dualar yapmislardtr,

sevdiklerine;

evlatlanna e§ ve dostlanna ...
Hatta bazen de kendilerine
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Dualanrmz;

lste

y1llar y1ll

dilden

dile

dolasrp,

gOnOmOze kadar

9onOllerimizde ve dudaklanrnizda yasayan dualanrruz ...

BEDDUALAR
1-Can derdine gelesin.
2-0al iken devrilesin.
3-Etin dokule,
4-lnim inim inleyesin.
5-Bakarlann kor ola.
6-itle alamete,kurtla kiyamete kal lnsaatlah.
7-Kap, kapt dilenesin.
8-Yatasm yamm,kalkasm camm diyesin.
9-Yolun izin iki kat ola.
1 O-Z1kk1m ye.
Bedduanm boylesi de olurmus:
11-intizar eylemem yaz1ktir sana.
Yataklara yan veresin sevdigim
Eriye damann,kuruya kamn
Hastalara san veresin sevdigim
Yedi y1I bir yan Ostone yatasm
Sekiz yrlda can veresin sevdigim
12-Yoro dilber yoro turemiyesin
Benden baskasma gOnOI verirsen kmla kollann sararruyasm.
13-0rt ki yatman yirtrla
Sayle sozun kurtula
Cahilsin kans vermem

0~ gOn dilin tutula.

22

BEDOUALARIMIZ
Elai1g'm beddualan da, en az dualan kadar OnlOdOr.
yam yanan, haks,zltga

ugrayan,

eziyet ceken irrsanlanrruzm

kendilerini tatmin, karsrsmdakini de Ozmek icin sarf ettikleri sozlerle, cOmlelerle
"KCTO DUA" anlarnmda beddua diyoruz.
Genelde bOyµklerimiz, kendilerinden

kOc,Okleri, evlatlan ya da

kendi akranlan icln can h,avli ic,inde c,e§itli beddualar yaprmslardn.
Son
dualanrmzla

birlikte,

derece

enteresan

ifadeler

eksi art, kutuplar

ornegi

ic;eren

beddualanm,zda,

gOnOmOze kadar

dilimizde

yasanlrmstardu.
Ancak

beddualanrruzm

saytst dualanmrzdan

otdukca fazla ...

Yakla§tk oc; kat, kadar fazla olarak c;1kt1 karsrrmza.

Krsacas: agz1m1z1

dualarla

ac;mt§IZ ama

beddualarla

ve

kOfOrlerle kapatmtsiz,

KOFORLER
Harput
yonunden

da her tarafta

gibi birc;ok kufurter

deyyus,(1 )Pezevenk,teres,kerhaneci

ahnmayacak
yazrnaktan

derecede

ikincisinin

gibilerinden

cok ag,r ve esni olanlan

dogrus.u teeddup

teline ... ,gozOnOn elifinfn
bilhassa

oldugu

bebegine...

gibiler

§iddet

tarihi bir olayi gostermeden

baska

da vardir

ederirn. Yalmz bunlann

ve kOfQr
/agza

ki ben bunlan

arasmda,sakalm

barn

ifadesi

bakimmdan

olrnasmdan

dolay,

ve

kayda

deger.(2)
(1 )LO_,gat

rnanasr.Ayalma.yani

· kizma.kansma.kardesine

pezevenklik eden alcak kimse demektir.
(2)Galiba IV. Murat devri.. KOfOr memleketin her

tarafina ve her

c;e§it halkm agzma sari bir hastalrk gibi yay1lm1§ ve bunun onune gec;ilmek
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.haftalarca misafir etrnis ,sonunda babasi taraftndan kovulduqunu anlaymca
Sadi yi affettirmek Ozere beraberine alarak Palu ya gotOrmO§ .. Mehmet Ef. nin
Sadi ile huzuruna girdiklerini goren seyh.son derece asablleserek Mehmet Ef.
y ~atm1§ ve Sadi nin yapnklannr birer birer antatrms .. Bu muhavereyi sonuna
kadar gayet sakin dinleyen Mehmet Ef. :-Ef. Hz.! Hiddet buyurma,kabahat ne
bende, ne de Sadi de .. K kabahat sizde dernis .$eyh, buna daha fazla kizarak
-Neden, neden ? Oiye sorunca : Mehmet Ef. mOtevaz, ve sakin tavriyle : Besmelesiz yaprmssiruz da ondan diye cevap verince, $eyh agzm1 acarnarms
ve mephut kalrmstrr.

2-E$kiden evlenmeler, erkekle krz veya kadmm birbirlerini
gormeleri, begenmeleri anlasmalan neticesinde degil de,ana baba veya
herhangi bir akraba veya konu kornsu tarafmdan munasip gorOtenlerle
evlenmeleri ve imamm da bizzat evlenenlerin degil, vekillerinin ifade ve
muvafakatleriyle nikahlarmt k1yd191 malumdur.(1) i§te bu §ekil evlenmelerden
birinde, erkek zifaf odasma girince, 90k zayif, vucudunda bir dirhem et
bulunmayan gelinle kar§I kar§1ya gelince hiddetinden sabaha kadar uyku
tutmarms ve sabahleyin erken evinden cikarak dogruca kaymvalidesinin evine
gitmi§tir

.Kaymvalide,darnadm

boyle erk.en

saatlerde kendisini

ziyarete

geli§inden §Clphelenerek, bu hareketi begenmemi§,bakahm sonu ne olacak
diye damada iltifat ve ikramlarda bunrnaqa karar vermi§tir,kay1nvalidesinin:Evlad1m nasrlsrruz, iyi misiniz? Sualine karsi.darnat.ya iyi ya koto demeden,Hamm annel Hamm anne!..Ben bu gece bir rOya gordum .Kaymvalide:-hayrola
evladrm, R~bbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bilhayr .. Ne gordOnOz
svladrm? Damat :-Bir y1gm kemik... Kaymvalide:-Evlad1m, ruyada kemik
gormek zenginlige delalet eder .Damat:-Hantm anne! I§ oyle degil ,senin
kizm.senin krzm.. digerek kaymvaiidenin evinden Ofkeyle aynlm1§ ve y1llarca
nereye gittigi bir tOrlO ogrenilememi§ti.

25

uzere padi~ah tarafmdan emirler verilmis ve sik: kontrol ve takipler baslatmstrr.
Yentceri

agalan,yenic;er•

dola~1r,kOfOr edenlete

cavuslan

kahvelere

tesadOflerinde

ocaga teslim ederlermis

girer cikar.caddelerde

hemen

yakasmdan

tutarak

yer yer
gotOrOp

.. Yaman bir kOfOrcO oldugu tesbit edilen bir Bektasi

den takip edilerek caddede bir kOc;Ok evin onunden gec;iyormu~. 0 sira evin
birinoi katmdaki pencerenin camlan suruluyor ve bir ihtiyar kadm pencereden
Bekta§i

ye:

Azacik

bulunuyor.Bektasi
yurnurta

pencerenin

altma

ve

zannediyor
yaklasmoa

ki

kendisine

pencerenin

onune

uzaklasmast

bit oluyor. Bektasi bekler,bekler

tarafindan

baba,diye

ricada

pencerenin enune yaklasmca kadmm ellerinde bes on tane

gorOyor

alt tar9fmpaki

gelirmisin

kadirun

kaprrun tokmaqrrn

acihr.kadu>

vurrnaga

cam,

verecek.

Halbuki,8,ekta§i

indirmesiyle

pencereden

ses seda yok sonra pencerenin
mecbur

kaltr. Kapi.ayru

Bektas! yi gorunce:-Afedersin

kadm

erenler! Tavugumu

kuluckaya yatir~kt1m,kom§ulardan Fatma harnm,bana yumurtatan.sach
sakallt bir adama gostetir de hemen tavugun altma koyacak olursan civcivlerin
hepsi tepeli crkar dernisti.ben de pencerede yumurtalan size onun i<;ih
gosterdim,kusura bakmal Deyince.Bektasi, pur hiddet agzm, acarak- gozonon
elifinin bebegine .. diyecegi sira, yenic;eri agas,rn arkasmda gorOnce hemen
ag1z degi§tirerek-

Gozonon

elifinin bebeqini seveyim diye yakasm, kurtarmaqa

muvaffak oluyor ve yoluna devama baslryor; fakat ic;i kufurle dolu oldugu
halde!...

FIKRA VE

K0C0K HiKAYELER

1-Palu da Me§hur Naksibendl mesayihinde Mahmut -0 Samini
Ef . ni Sadi narnmda bir oglu varrms ki , babasmtn mevkii ve meslegi ile kabil-i
te' lif olmayan bir mesrepde .. Okumarrus .. Yazrnarrus .. Serseri ve sefahet
aleminde dalmt§ .. Babast bu halde 90k moteessir olarak Ozerinde ne kadar
durmus ise de islaha muvaffak olmarms ve bir gun konaqmdan kovmustur.
Sadi , kovulunca Palu da tutunmarms , dogru Elaz,g

a

gelerek babasirun

halifelerinden Miyadtnlt Hoca Mehmet Ef . nin koyOn~ giderek misafir olrnus
.Mehmet Ef. $eyhinin oglu Sadi ye son derece izzet ve ikram ederek gunlerce
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3-Harputun meshur alim ve mOftulerinden bir zat varmis ki,son
derece tatna'karm1§.Harput
gOnlerinde

ise bes

tasrrdi.Bu

evlerden

bulunmasma

su

evlerinin

ihtiyaem, •.. GOnde bir veya iki,9c3ma§ir

alt1 tulum suyu-9e§melerden
bir kisrm 9e§melere

ragmen,bir

senelik

t1,:1lumlanyla srrtlannda sakalar

yakm.bir

Ocretin

ise

krsm:

ne oldµgunu

90k uzaklarda

soylersem

hayret

stmeyiniz. Yilda be§ kuru§ .. y~ni tulumu iki bucuk para kadar bir §ey.
Saka, motto Ef.nin evine bu sartlar dahilinde bir y1l su ta§rd1ktan
've kamburu

c;1kt1ktart sonra y1l sonunda

muftnnun huzuruna

stktla stkila

91km1§ .. MOftO,hidetle ne var diye sormus .. Saka: l=f. hazretlerH Y1l bitti Ocretimi
almaya geldim,
vetmemek

diyinee,mOftOEf. Buna kar§t kendi §ivesiyle ve bes kurusu

kastiyle:-Biz seni saka ba§t yapt1k .. Haydi git..

diye zavalll sakayt

salrmstrr.
4-Harputun

meshur

alim ve varztanndan

Haci Mehmet

Sait

Ef.(Oeli Haer) ag1r bir hastallk ge9iriyormu§ .. Doktorlarda Omitlerini kesmisler..
Nerede ise bugOn yann ...

O

gelip natmrn sormaktadrrlar.
Kamillerin

Bunlann arasmda Sungurtundan

birisidir,digeri

de

Ferit ~L dir, Bunlar medrese arkada§ltg1n1 sonuna kadar samimi

surette devam ettirmi§ler,
devarnltdrr.

sira Hacmm dostlan akrabalan bas ucuna kadar

sa9c3yag1 §eklinde birbirlerine

Bunonla beraber Hae, bunlann

kendisine

bagh ve sohbetleri

ta1<1tmasmdan her an

zevk alan bir yarat1h$ta., Arif Ef. hastanm ba§mda oyururken durumunu

o da

vahim bulmus .. bir taraftan muteessir .. bir taraftan da Hacmm mizactm c;ok iyi
bildigi ic;in kulagma egilerek:-Hac1 Ef. baabma seleam soyle dernis.. Bunun
manasi: hastayi tesetli edip de maneviyanm

kuwetlendirmek

laz1mgelirken

dogrudan dogruya, sen oleceksin demektir.

Gunlerdenberi

40 derece atester ic;erisinde yarnp kavrulan ve

gozlerini acamayan Hacmm gozleri o anda birdenbire ac;1hyor,Arifi karsrsida
gOrunce

dile

cehennemdedir,
musallat

geliyor:-Ben

cehenneme

eger eehennemde

edip de gittnezdi,diye

gitmeyeeegim,

senin

baban

ise

olmasaydr senin gibi bir muzibi ba§1ma

konusuyor.

lste

bu latife,olOmle

pencelesen

26

Hacmm umumi ahvalinde oyle bir tesir yaratrrustrr ki o gOnden sonra gozlerini

a9m1§ ve iyilige yOz tutmustur.
5-Bu
hatrrtryorum,

f1kra,ger<;i

harputta

cereyan

etmemissede

90k

iyi

gen9ligimdfmberi harputun kibar ve ulema mehafilinde daima

soytenir, dinleyenleri gOldOrur ve zeklendirirdi. Fatih Sultan Mehmet,bir gun

maiyeti erkaru ile birlikte atlara binerek istanbul un dismda bir geziye 91km1§,
veziri ile, bir de zeka kabiliyet ve bilgisine hayran kald191 gen9 ve ~Ozel bir
agas1 da Fatihin hemen ardi sira gidiyorlarmt§ .. Maiye!i de yine hep bindirHmi§
Qldu~u halde arkadan padlsahi takip ediyortarrrus ..

0 sira Fatihin atirn ayagmdan bir camur

parcasrru f1rl~yarak

gen9 aganm yuzune su;rad19m1 goren vezir, gencin yozone bakarak:(Yaleyteni kOntO turaba) yani yOzOne sicrayan toprak ben olaydtm diye gence
soz atmrs ve bu sozu Fatih de i§itmi§ti,gence donerek.-ne diyor? Oiye sorunca
gen<; bilbedahe l;>u sozu bir kafit soyluyor manasma gelen(Ve yekulOlkafirO)
deyince Fatih gen¢in zeka ve kabiliyetine ve cOmleyi tam yerinde sarfettlqine
hayran kalarak, vezirin du~tOgO bu feci derekeye kahkahaJarla gOlerken vezir,
sicrayan camurun

Fatihin atmm nahndan aynld191 i9in bu temennide

bulundugunu ifadeyle tashlh etmek istemisse de ne Fat1hi,ne de gen<; agay1
kandiramam1§ ve dO§tOgu hecaletten kendini tebrie ettirememi§tir.
6-Rahmetli

Ahmet

izzet Pasa Elazizde

valiyken

makam

odasmda beldenin MOftuso ile konusurken, o sira Ermeni Muhar~s, da iyeriye
girmi~ .. Pasa onu da sol taraftaki koltuqa atarak sohbet devam ederken
Mµrahhas Ef. birden bire yerinden firlayarak Pasanm kulag11iabirseyler soyler
ve tekrar yerine oturur.MOf\i.i acaba Pasa ne soyledi diy~ merakta .. megerse
Pa§anm pantolonunun on dugmeleri acikrms .. Pasaya, bunu ihtar etmis ..
Pasa derya-dil.. bunun alttnda kahr rm hi<;? .. btraz sonra Murahhasm gizli
tutmasma kar§thk Pa!ja,a~ikare olarak:-ilahi Murahhas Ef. Dost basa, dusman
ayaga bakar derler .. halbuki, siz bu ikisinin ortasma bakrmssm .. acep bundaki
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sirr-u hikrnet ne ola? Diye cevap vermis .. MOftOyu, gotdOrm0$ .. Murahhasm
yozono de k1zatm1itlr.

7 -eski
birisine.Sen
edersen

devirlerde

bir

Alim,

ders

bu kafa ile Alim olamazsm;Fakat

bir ,ey de diyemeyiz.

ileride

MOftO

okuttuqu

bu meslekte
de, Kadi

talebelerinden
israr ve devam

da, Ders-iam

da

oloabilirsin, sana Alim de derler. Ancak sunu bil ki, sen o mertebeyi kat)iliyet ve
dirayetinle buldun Haytr, Hayrrl 0 zaman ilim, sizlere kadar al98lm1~ olarak
gelmi~ nulunacaktir,

yani ilim sizin seviyenize dO~mO~ olacaktrr,
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EFSANELER
1-Harput sot kalesi hakkmda
2-Ahmet Bey camii minaresi hakkmda
3-Alacamescit turbesi (Arapbaba) hakkmda
4-Ankuiubal;>a torbesi hakkinda
5-0agkap1s1 mezarltg1

hakkmda:Bu

mezarhkta

geceleri

ekseriyetle gorOlen 1~1klardir. Bu 1~1klara halk arasmda bir keramet susu verilir,
guya olen zatm tekin olmadiqma, tann nezdinde makbut ve rnuteber bir kul

olup mertebesini yuksek derecelere eri§tigine ve bu yuzden mezannm nur
icinde kald1gma inaruhrdi.
6-Bunlardan baska yer yer gozOken ve bilhassa bag yollarr
uzerinde bulunan c;e~melerin yamnda veya yakmlanndaki pacavrah agac;tar
. .Yolcular, yaya iseler agaca dogru gider, hayvanda binili iseler agacm
yakmmda iner, ellerindeki pacavralan agacm dallarma baglar ve ellerini
semaya katdrrarak bir fatiha okuyup Ofledikten sonra yollanna devam ederler.
Bu gibi agac;lar, 9allllklar her tarafta goze carpar, bil hassa MOrOdO baglarmm
yolu uzerinde Asian c;ay1 denilen mevkideki pinann yarn basmdaki, GoHO
baglarda c;apc;akl1 pmann yarnnda,Fatih Ahmet turbesinin sol tarafmdaki
mezarhklar ic;iode bulunan agac;lann da11anna beyaz, kirmm, mavi, siyah renkli
binbir c;e~it pacavra baglanm1~ ve bu pac;avralardan agac;lann tabii yapraklan
ise gorunmez hale gelmi~tir. Bu aga9lara pacavra baglanmas1 mutlak surette
bir istek ve bir rnuradm usulu icindi, mesela c;ocugu olmayanlar, cocuklan
olmak lcin, kizlann bahtt acilmak ic;in, ogullann ve kardeslerin askerden ve
gurbetten sag, selamet donmeleri icin, borctan kurtulmak ic;in ve saire ...

SON

soz

Sonu¢ta gordOk ki tom bu dua, beddua, kOfOr, atasozu, deyirn, fikralar,
tekerlemeler, bilmeceler vs. dogu§ nedenleri ki§ilerrn istek, arzu ve niyetleri ile
Hgilidir. Anla§thyor ki insanoglu ihtiya9 ve isteklerini sozler ile dile getirmek i9m
t:>uldugu bu yolu etnik yap1~ma ve kultOrµne yaymakta pek gecikmemi§tir.

Sinirli anlanm yatl!Jtirmada, umutlanm ve isteklerini dile getirmede, eglence
ortarm yaratmada sOrekli bu yolu kullanm1§lard1r insanlar. V~r olan ve
varolmayan bir9ok ogeyi de bu sozlen cttle getirirken kullanm1§lard1r. Dint
sembolleri de buna alet ettikleri gorulmO§tOr. Mesela batu inanclardan dogan
sozler ve davraruslar da gOnlOk ya§amda kullamlmaktadir.
Elaztg yoresind~n derlenen bu dua, beddua, kOfOr, atasozu, deyim, f1kralar,
tekerlemeler, bilmeceler vs. diger yorelerde de kutlarulmaktadtr ve gOn
ge9tik9e de insanlann dilinden dusmeye ba§lam1§t1. Sebebi lse insanoqlunun
egitim ve ogretim ile bilin9lenerek bu tor eski tarz ve argo olan her§eyden
uzakla§maya ba§lamas1d1r.
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