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ONSOZ
Yorilk dilgiinleri ile ilgili,yerli yabanci pek 90k derlemeler yaprlrmstir.
Fakat bunlann cogu.yuzeyde bir takim seramonilerdir.
Yornk dugun adetleri,yer yer.bolge bolge farkhhklar gosterse
bile,belirli ve ortak bir amaca yonelik oldugu gorulmektedir.Belirli
amac.evlenen ciftlere mutluluk ve aydmhkh yillar getirecek,soyun
sopun selamet ve saghkla devammi ve iiremesini saglayacak bir
yuvanm kurulmasma baghdir.Bu anlayis icinde.bir takim adetler,
torenler ve kaynasmalar.gercekte evlenme dugunlerinin yapisma
hakim olan inanclann oZiinil teskil eder.
Calgilar cahp tiirkiiler cagnmak.oyunlar oynamak.gorunus de bir
eglentiyi canlandirmakta ise de,ashnda bu.yine de kutsal sayilan
adetlerle ilgitidir. 70-80 yil oncesi (hatta cumhuriyetin kurulusuna
kadar) calgr cahp tiirkii cagirmanm ve oyuna kalkmarun gunah ve ayip
sayildrgr taassup caglan icinde.iyi gozle bakilmadigi bir toplumda,
Turk halkmm ozellikle dugunlerde calgi cahp oyun oynamakta bir
sakmca gormernesi.son derece dikkate sayan bir husustur.Bu suretle
Turk (Turkmen-Yoruk) halki bir yuva kurmanm senligi icinde.musiki
ve oyundan ayn kalmarms.bunu mutlulugun renkli bir par9as1
sayrmstir.
Denilebilir ki,en mutaassip caglarda.bu yerli sanat hareketlerinin
buttm canlhgryla yayilmasmda.hatta bir yonuyle de egitici ve
yetistirici bir tutum icinde.bir halk musikisi neslinin yetismesinde ve
yasatilmasmda dilgiinlerin birinci derecede yardnm ve rolil olmustur.
Dugtmler sadece bir tabiat giidiisilyle belli bir maksada.yani kadm
ve erkegin cinsi duygularla birlesmesinden ibaret menfaatlere yonelik
bir kurulus olmayip.dtlgun ritleri de rastgele birtaktm sekle ait
gosterilerden ibaret degildi.buyuk olcude din inanclanna bagh anlam
ve onem tasiyan hareketlerdi.Onemli olarak da soyun sopun uremesi
ve devami gibi kutsal bir amaca da baghydi.
Yoruk diigiinlerinin analizini, bilimsel arastirma ve incelemelerini
yapacak olanlar, bu adet ve hareketleri, aynca toplum ahlaki ve
soylulugu bakimmdan elbette degerlendireceklerdir.
Bu tezin hazirlanmasmda heni yiireklendiren ve yardrmlanm
esirgemeyen degerli hocanuzfroc.Dr, Habib Derzinevesi 'ye tesekknr
ederek hurmetle ellerinden opuyorum.
Suleyman oz.
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BATI AKDENiZDE'Ki

YORUK DUGUN ADETLERi

l-Yorukler Hakkmda Genel Bilgi.Arasnrmacilar bu gune kadar "Yorilk"ve
"Turkmenvsozcugu tizerinde degisik gorusler ileri surmuslerdir.Arastmnacilardan bir kisrm yiirilyiip gezen ve hayvancihkla gecinen Ban Anadolu ve
Rumeli' deki gocebe boylara "Yorilk''-genel adiru vermislerdir.Doguda ya~ayan
asiretler ise "Tnrmen'tadi ilearuhrlar.Bazr banh yazarlar Yoruk ve Turkmen
arasmda etnik farhlasma oldugunu Yorukler'in On Asya go<;ebeleriyle kansnguu ileri surerlerse de Turk bilim adamlan bu sava siddetle karsidirlar,
Bu konudaki arastirmalanyla tamnan en yetkin Turk Bilim Adanu Prof.Dr.
Faruk Stimer ise;Tilrk, Turkmen, Yoruk, Tahtac1,Kizilba~(Alevi)topluluklarllllll
Hepsi Oguz (Turmen Kavimininjtorunlandrr'tder,
Demirtas Ceyhun, "Ah.Su Biz Kara Biyikh Tilrkler''adh yapitmda "Yoruk"
ve "Tilrkmen"sozcilgilrril biraz acarak su bilgileri verir: "Osmanhlar da.Selcuklular gibi.ilk siralar bu gocebe Ttlrklere "Turmen'tdemislerdir.Bilindigi gibi,
Turmen sozcugu ilk olarak 19.yilzytlda,muslilma:Q.11g1
kabul eden Oguzlan,
samanist go9ebe Oguzlardan ayirt edebilmek icin "Mtisltiman Tilrk"anlammda
kullarulrrustir.Ama sozcuk.ozellikle Anadolu Selcuklulan dcneminde asmima
ugrayarak anlam degistirmis ve bir cesit kilfiir gibi.onur kmci.kucultucu asagrlayici anlarnda gocebe.gocebe Tilrk karsihgr kullamhr olmustur.Osmanhlar da,
aym bicimde.kucumseyici gocebe Turk anlamina bir sure bu sozcilgil kullanmislarsa da.daha sonralan.bu go¢ebelerden "Ypruk"veya "Yfuiik"diye soz etmeye
baslamislardir. "Yilrilmek"fiilinden turetildigi belli bu "Yorilk"sozcilgilniln
tarihte ilk ne zaman kullamldigma dair elimizde bir bilgi yoktur.Ancak,hemen
hemen butun tarihi belgelerde Oguz boylan icin sik sik "Turkmen" sozcilgil
kullamlrms oldugu halde, "Yoruk" sozcugune hie raslamlmarmsnr.Dolayisryla Osmanhlarca uydurulmus olmasi bilyiik olasihknr.Nitekim.sadece Anadolu'
daki ve Rumeli' deki gocer asiretlere "Yoruk" veya "Yilrilk"denilmektedir.
"Hani, "Turkmen=sozcugunun icinde de "Tilrk"var diye mi acaba.Osmanh
bu kavrama karsihk yeni bir sozcuk uydurma gereksinimi duymustur.kim bilir? ..
Ozetlersek, Yorukler.yazin yaylalarda,gilziln guzluklerde.kism kishklarda
Hayvancihkla ugrasarak.buyuklttkucuklu gruplar halinde yasayan konar-gocer
Turklerdir.Bu konar-gocer gruplar yirmi,otuz hane olabildigi gibi yuz veya besyilz haneli buyuk gruplar da olabilir.Gruplann basmda yonetici durumunda bir
bey bulunur.
Son yillarda Yorukler cogunlukla iskan edilmistir.Oysa.Iv.yy'm baslanna
kadar Osmanh egemenliginden olan Balkanlarda.Bati Guney ve Guneydogu
Anadolu bolgesinde binlerce Yoruk yasardi.Omegin,o donemin.devlet
·
kayitlanna gore, 16.yy"Im basmda sadece Batt Anadolu' da 388.397 yerlesik
haneye karsm, 72.268 Yoruk hanesi vardrr.Yine,13.yy'lm ortalannda Denizliizmir arasmda ikiyuzbin.Kastamonu yoresinde yilz bin.Kutahya-Afyon arasmda otuzbin cadir halki gocebe Yoruk yasiyordu.Osmanh imparatorlugu ve Turki-
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ye CUinhuriyeti doneminde Yorukler sistemli bir iskana tabi tutulmuslardir.Koklii bir kiiltilrii oln Yorukler aym zamanda kaduuyla, erkegiyle an iyi kullanan
yigit savascilardir. Bu nedenle Osmanhlar Avrupdan savaslar sonucu aldiklan
topraklann uc .smrrlanm, korusunlar diye, Yorukler gondermisler.cogunluklada
bu Yoruk guruplan buralarda iskan olmaya zorlarmslardir. Yortikler gecmis
ytizytllarda iskan istememisler, iskamtpkiyle karsilanuslardir.Iskana tepki olarak
savaslar cikmis, turktller soylenmis, agrtlar yakilmisnr.Bugun ise otlaklarm
daralmasr nedeniyle Yorukler topraga yerlesmek istemektedir.
Yorukler y$sek yerleri severler, bu gelenek Orta Asya Turlugunden,
samanhktan gelme bir toredir. Yuksek yerlerde kendilerini daha gtrvenli
hissederler. Hayvanlanm daha korurlar, daha cok ot bulurlar.
Saf, temiz.dayamsan, yardimlasan.iyi niyetli.durust.konuk sever ve
birbirlerine son derece bagh olan YorQkler, kendi islerini, kendileri
yaparlar.Sirtlanna giyecekleri giysileri kendileri dokurlar, barmacaklan evleri
kara cadm, alacigr, toprak evi kendileri yaparlar, yaygilarmi,
torbalanm.heybelerini, cuvallanm kendileri dokurlar, yiyecekleri yag1, peyniri
kendileri uretirler.disardan 90k az sey ahrlar,
2-KlZ Begenme-Kiz lsteme-Elcilik Aadetleri.Yoruk torenlerine gore kiz
istemeye yoruk beyleri giderler.Evlenme goriicii usulu olur.Aile reisinin verip
vermemesiyle sonuca baglamr.Anadolu' da ve kirsal kesimde evlilik onemli
olaydir.Yoruklere gore kiz onyedisinde erkek yirmiikisinde
evlendirilmelidir.Kiz isteme, oglanm askerden gelmesiyle yerine getirilmesi
gereken bir bore olarak nitelenir.Oglanm yakmlan begendikleri kiza bir akramm
gondererek gonlii olup olmadiguu arastmrlar.Olumlu bir haber ahrlarsa
buyukler devreye girerler.Oglan evinden secilen uygun kisiler kizm evine
giderler.Kiz isteme olayma "Allah'rn Emrini Anma" da denir.Bu ziyaret
sirasmda kizin davramslan dikkatle izlenir.Kizm davraruslan olumluysa oglan
tarafi dusuncelerini acarlar.Kiz tarafi dusunmek icin zaman ister.Teklifkabul
edilmezse uygun bir dille oglan tarafina bildirirler.Olumlu bir cevap gelirse
birkae gun sonra oglan evi kiz tarafiru yeniden ziyaret eder.K.tz verildikten sonra
aile arsmda tath yenilerek agizlar tatlamr. Kiz verilmeden once oglan tarafi
araya sogukluk girer diye kiz evinde su icmez.Tath sonrasi ikramedilen
serbetler icilir, Kiz, buyuklerinin ellerini oper.Oglan evi ve kiz evi nisan ve
diigiiniln sekli ve tarihlerini,neler yapacaklanm belirler.
Ddiger bir kaynaga gorere ise ~oyledir:Evlenme cagma gelen gene ,bu
istegini babasma soyleyemedigi icin.bir takim eylemlerde bulunur.sonnc
alamazsa.istedigini anasi yoluyla duyurur,bir manicikle dokundururdu:
Hey hazara hazara
Dalda kirez kizara
Ana benim cagim geldi
Durma bana kiz ara
Ana ynregi oglanm yemeden icmeden kesilmesi karsismda isi babaya anlatir.izni
aldiktan sonra i~ k12 begnmeye kahr,
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Oglanm babasi.yada amcasi.koyun ileri gelenlerinden birkac kisiyle, dogruca
kizm evinin kapisma dayamrlar.kendilerini karsilayan kizin babasma,herhangi
bir onsoze Iuzum gormeden:
-Biz buraya ne diye geldik bilin mi?
Kiz babasi bilmezden gelir:
-Hos geldiniz herhal muhabbet icin geldiniz
-Oglumuz balana senin kizi munasip gorduk.
Kiz babasi kizim vermek istemiyorsa:
-Kusura kalman agalar.benim satihk kizim yok,Allah oglunuzun kismetini baska
kapidan versin,der ve gelenleri iceri almadan savardi.Eger vermek istiyorsa,bu
kez de §oyle der:
-Bir vurusta 9am yikilmaz agalar.hele bir dustmelim.Allah yazdiysa olur diye
cevap verir.gelenleri yinede geri cevirirdi.
Birkac gun sonra dunurculer tekrar kiz evinin kap1s1111 calarlar.ayru sekilde
kizi babasmdan isterlerdi.
Kiz babasi nazlanmayi biraz daha ileri gotururse ki agrr basmak icin "kIZ
evi naz evi" kabilinden:
-hele dustmelim.Allah kismet ettiyse olur, diye isi savsaklamak isterdi, bu kez
dunurculer:
-Eh ne diyin gari, kismetten gaynsi olmaz.hele buyrun iceri, diye gelenleri iceri
buyur eder,getirdikleri hediyeleri ahrdi,
Getirilen hediyeler genellikle.Bisi denilen bir cesit corek.yagh ekmek,yufka
ve un helvasi gibi bereket ve bolluk ifade eden yiyecege ait seylerdi,
Ertesi gunu.oglan tarafi, varhgma gore alaca denilen entarilik(bu koylerde
makbul sayilan bir hediyedir),kutnu kumas, borumcuk goynek, sirmah
cevre.cevresi altm sirah fes.entese.bel kemeri gibi hediyelerle bir miktar para,
bir yada iki besibirlik.birde nisn yilzilgil,aynca dugunde harcanmak uzere yeterli
miktarda yag, keskeklik bugday, pirinc, bulgur.hosafhk, uryani, tavsut gibi
erzaka ait hediyeler gonderirdi.Buna karsihk 1oz evi de oglanm babasina,
anasma.kardeslerine ve kendisine hirer kat camasir, hirer cift corap, mendil gibi
hediyeler gonderirdi.
3-Ni§an Adetleri.Soz kesme asamasmdan sonra sira nisan hazirhklanna
gelir.Nisana 90k onem verilir. Nisanli oglan kiz evine giremez.once kizm gonlu
ahnarak nisan hazirhklanna baslamr.Dunurler gelenek gelegi nisaru esliginde
kizm obasina evine yemek gonderilir.Diger bir kaynaga gore ise
kararlastirdiktan sonra oglan tarafmdan davar kesilir,pilav dokulur.Calgi
soyledir.Soz kesildikten sonra Beylik adi verilen we oglan tarafmdan secilen
kadmlar kiz evine giderek kiza nisan takarlar, Nisanlar altm.gumns vb. ziynet
esyalanyla elbisedir, Soz kesiminde oglan tarafmdan kizm babasma veya
velisine bir miktar para verilir. Bu paraya bashk denir.Bashk iki taksitte odenir.
Biri nisan toreni sirasmda digeride gerdekten oncedjr. Nisan torenlerinde
durumu iyi olanlarm davet yapip calgi caldirmasi adettir.
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Bir diger kaynak kisi yoruk nisanlan konusunda sunlan anlatryor.Nisan
kararlastmldigi bicimde yemekli davullu.es.dost.komsu ve akrabalar cagnlarak
"TOY"denilen biiyiik bir yemek ve eglence ile yapihr.Oglan evinin kiz evi icin
aldig; cegiz ve takilar misafirlerin duyabilecekleri sekilde ilan edilir.Adma "Kirkim" denilen sosyal dayamsmarun guzel bir omegi olarak kabul edebilecegimiz
toren yapihr.Bu torende herkez guctme ve durumuna gore evlenecek ciftlere
para.esya taki vb.vererekyardimda bulunur.Diger bir kaynak kisi de yoriik
nisamru §6yle anlatihyor.Allahm emri ahrup kiz verilince gelinle ile damat
kalkip el operler.Sabah oglan evi,bir veya birkac davar keser.kavurma yapar.
Bu nisan yerine gecer.Daha sonra dua edilip dini nikah yapihr,
Bit diger kaynak kisi de islami usullere uygun bicimde kIZ istendikten
sonra.karsi taraf da bu ise razi olursa orada bir okka tath yenilerek nisan ve
nikahm yapildrgmi anlatiyor.
4-Ba§hk,Siit Parasi.Cegiz.Yoruk dugtmlerinin.gelenek ve adetler cercevesi
icinde onemli bir konusu da harcamalarla ilgilidir.Dugtm hayli masrafla
acihr.cogu zaman borcla kapamrdi.Aile varhkh olsun olmasm.evlatlannm
muruvveti ailenin serefi ve itiban soz konusu olunca masrafm bol.dugunun
mumkun oldugunca parlak ve zengin olmasim gerektirdigi icin.borc hare
harcamalardan kacmilmazdi.
"Diigiiniin borcu ile ramazarun harcuu Allah kaymr".
"Diigiin kapisi bereket kapisidir", "Ev yapanla.dugtm kurana Allah yardim eder''
inancma bagh bir yiirek biitiinliigii ile,diigiin kapilan ardma kadar acihrdi.
Dugi.in harcamalarmm ilk agizda.ozellikle oglan tarafi icin.bir yikim olan
ve Bashk denilen bir cesit ahm-satim anlasmasi yapihrdr ki bu kizm satilmasi
deger bicilmesi gibi bir seydi.
1995 yilmda Antalya'run Manavgat bolgesinde bir koy diigiiniinde gelin
cegizinin getirilmesine sahit olmustum.Fakat bu gelin cegizinin getirilmesi ile
ilgili adet gosteristen ibaretti.Bunu §Oyle anlatalun.Kervanm oncu kannm
suslemisler.boynuna ustu irili ufakh canlar ziller,tongurdaklarla kaph.it
disi.yilan kavi islemeli hamayili takrmslar.Koc boynuzu islenmis hahlar,cicim
denilen yoruk isi kilimlerle suslu hamudunun iki yamna irili ufakh
ayna.koymuslar.gunes vurdukca pml pml isrlaruyordu.Srrtmda selvi dah
islemeli.uzerleri renkli sac kaph iki sandik yuklemisler.Arkadan gelen iic;
devenin de gelin hediyeleriyle yiiklii oldugunu soylediler.
Oneil kanr.sirtmdaki yiikiin ve siislemenin farkmdayrmscasma.davul
ahengine ve ritmine kendisini kaptrrmis.ayaklanru talimli bir cahmla kaldmp
lndirerek.sannsim rrgalaya irgalaya.zillenerek.bir kat daha ahmh bir yuruyus
tutturmus geliyordu.Arkadan gelen develer de.sahane boyunlanm
havalandmmslar.once katmn tutturdugu o ahenkli ritmle dervisler gibi cosarak
onu takip ediyorlar.Gelin kervaruru seyretmek icin.yol boyuna iki geceli dizilen
koy halkmm alkislanm.baslanru bir kat daha havalandrrarak selamhyorlardr,
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Belli ki,bu siislenme ve sirtlarmda tasidiklan degerli yiik bu hayvanciklan
etkiliyordu.Nitekim di.igiin evine gelip de sirtlanndaki yukten annmca,o cahmli
hallerinden eser kalmamis.adeta kulagi kuskunu birakrvermislerdi.
Maya denilen disi develerle, Buhahara develerinin ciftlesmesinden meydana
gelen bir cins deveden soz ederler ki, zil ve canlarla suslenmeden bir yere
kmuldamazlarrms, Gures tutan develerinde suslenmeden gurese cikmadiklanru
soylemislerdi.Turkmen soylu konar gocer topluluklanmn yaylaya go9 sirasmda
nisanh kizlann bindigi suslu develerin cahmli yilrily~leri gornlecek seydir.
Hayvanlarda bile suslenmek, guzel ve ahmh gortmmek tutkusu bir tabiat gudi.isti olsa gerektir. Bu bitkilerde bile kendini gosterir.Agaclann yaprak guzelligi,
ciceklerin renk renk giizellikleri stlslenmenin en anlamh omekleri degilmidir,
Bashk parasi yada karsihg, mal vermek, kiz ve oglan tarafmdan varhgma
ve itibanna gore, pazarhkla bicildigini soylemistim. Miktan kiz babasi ve
genellikle kiz babasuu temsil eden kizm amcasi tarafmdan bicilirdi.Bazi
yerlerde oglan babasmm kizm babasina, aile huzurunda verdigi
bashgaf Gtmsalik)denilir ve en az iki kat yiln yatak, dort adet yorgan, dort adet
kapakh bakir sahan, bir bi.iyiik meydan sinisi, iki baklava sinisi, bashk parasi,
ahnan cehizler yada karsihg; mallar, itibarh bir ehlivukuf tarafmdan kiymet
bicilerek, dort nusha yazihr, altma taraflarca imza atilarak, muhtarhk muhru
basilar vekizm cehiz sandigma konur, hirer nushasida kiz ve oglan babasma
verilirdi. Bunlara (Cehiz Cuzdaru), ya da (Cehiz Kagidi) denilirdi.
Bu adet.kimine gore.kiza verilen deger ve aile ~vasnnn saglamhgnn
koruyacak, maddi bir kuvvete dayandiracak, aile di.izeninde evliligi gilvence
altia alacak bir tedbirdir. Ancak varlikh aileler dismda, odeme zorlugu
bakrmmdan, cogunlukla yuva kurmayi guclestiren bir.yukumluluk oldugu ve
mahzurlu gorilndilgii icin sonralan kaldmlnusnr.
Bu pazarhk taraflarca iyi niyet mahsulu olmaktan 9ikt1g1 zaman, yani
ailenin kizi bir satihk esya gibi kendi cikarlanna, agrr bagah satmaya kalkismasi
halinde, oglan tarafi odenmesi gil9 bir yiik altma girince, cogu zaman felaket
doguran bir toplum hadisesi olarak kendisini gosterir, en azmdan kiz kacirma
gibi yakisiksiz ve kanun d1§1 eylemlere yol acilrms olurdu.
Eskinin bu ahs verisine bir ornek olarak, orta halli bir agirhk listesi
venyorum.
l-Bir, yada iki besibirlik (Biri armah denilen ziynetrkesatjaltuu)
2-iki adet taban hahsi
3-iki adet cicim kilim.
4-Bir cift sedir hahsi,
S-Alt1 adet hah yastik.
6-Bir cift bakir gilgilm.
7-El yikamak icin bir ibrik ve legen.
8-Alti adet agiz; kapakh bakir sahan.bir buyuk.bir kucnk tencere.
9-Biri meydan sinisi olmak uzere.iki baklava sinisi(dolu olacak).
10-Bir camasir kazam.
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11-Taraflarca tain edilmis miktarda para.
5-Kma 6ece~i:Gelin Aglatma(Ag1tlar-Tiirkuler-Maniler):Oyunlar en yogun
olarak kina gecesinde oynamr.Kiz evindeki kma yakma senligine kii9iik kma
denir.Sadece kadmlar arasmda eglenilir.Oglan evinde yapilan kmaya buyuk kma
adi verilir.Buyuk kma dilgilndert bir onceki gun yapihr,
l3it meydanda yakilan ates etrafinda kurulan meydan cumbusune biltun koy
halki kanhr.Calgi esliginde gnres yapihr.Meydan guresi adi verilen bu gnrese
kucuklerden baslamr.Gureslerden sonra oyun baslar.Ortaya cikanlan kisi
oynayacagi havayi kendisi secer.Oyunu bitirince topluluktan birisini ortaya
ceker.Elindeki kasrgr oynamasim istedigi kisinin onune atar.Oyuna davet edilen
kisi oyun oynamak istemez ya da oyun bilmezse yiyecek veya icecek alarak
sirasim savar.Gecenin son oyunu en iyi oynayan iki kisi tarafindan karsihkh
oynamr.Boylece senlik kapanlrms olur.
Diger bir kaynak kisiye gore ise §oyle anlatihr.Kmarun Kabe' den geldigi,
Dini bir anlam ve deger tasidigma inamldigr iein.geline kma yakilmasi da bir
kiiltilre .dayanmaktadir.
Bazi yerlerde guveyiye de kma yakihr.Avuc icine.ya da scree parmagina

Kmalamr,
Gelinin sag eline ve sag ayagma.hic evlenmemis bir kiz.sol eline ve
ayagma bas; bozulmamis yeni bir gelinin kma yakmasi ugur sayihr.Geline kma
yakihrken aglatmak da ugur sayihr.Bir atasozu: '' Aglaya aglaya eken.gule gtile
bicer" der.Goz yas; dokmenin ferahlik verdigi.yuvaya ugur ve bereket getirecegi
inaner vardir.Kina yakildiktan sonra gelini yatirmak adettir.
Kina yakihrken soylenen turkulerden biri sudur,
Getirin kma yakalim nenni
Y etmezse azca katahm nenni
Gelinin halin sorahm nenni
Nenni hasam berrim pasam nenni
Yanrayim ak pamugun nenni

Evlerinin onii mektep nenni
Mektepte okurlar tebbet nenni
Gtrveyinin adi Mehmet nenni
Nenni hasam nenni ...

Bir tekne hamur yogurdum nenni
Buyuk eltimi doyurdurn nenni
Bir catlayasi dogurdum nenni
Nenni hasam nenni ...
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Evlerinin onu cevuz nenni
Kirdun baknm ici yavuz nenni
Gaymnasi goca doguz nenni
Nenni hasam nenni...

Yuk dibine yerin ettim nenni
Ustiine al halt ortiim nenni
Sesin ile zabah ettim nenni
Nenni hasam nenni...

Gelini aglatmamn ugur sayildigmr soylemistik.Gelin aglatma turkulerinden biri
amcaya ve anaya sitemdir.Eski adetlere gore kizm kocaya sanlmasmda.babadan
once amca gelirdi.Baba bu ise muhatap olmak istemezdi.Kizin sitemi amcaya
yapilmaktadir.Annaya.babaya sitem ise evlatlanni elogluna vermelerindendir.
Tabii bu ilk anda dogup buyudugu evinden annadan,babadan kardeslerden ayn
dusrnenin yurek acisi ile soylenmis sayihr.Su var ki kiz sonunda:
"Hem aglanm.hem giderim" diyecektir.

Abuca haym abuca
Attin beni uetan uca
Anama yollan bir gece
Annam gelsin hen varamam
Agnr kollanm saramam

Anna hamama vardm mt
Yundugum yeri gordun mu
Simdi kadrimi bildin mi
Annam gelstm ...

Buba bazara vardm rm
Bana mest papuc aldm mt
Su da gizunm dedin mi
Annam gelsun ...

Camasir yudugum daslar
Golgelen dugum agaclar
Sizden aynldim gardaslar

~~.~-
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Diigiiniin bu gecesinde (Carsamba gecesi) bazi yerlerde ortaya yiiziistiine
kapatilmrs buyukce bir liyen koyarlar.cevresine siralanan kadinlar.Iiyenin
Usttmde elleriyle tempo tutarak,diigiinde bulunan oglan annasma.kiz anasma,
Gelin ve guveyiye maniler soylerler:
Evlerinin onii kaya
Kayadan bakarlar Ay' a
Giz1 da pek guzel emme
Annasi gizmdan maya yar nenni

Evlerinin ciftlik
Ciftlikte bukerler iplik
Gizi da pek giizel emme
Annasi gizmdan keklik yar nenni

Evlerinin onU nane
Ben kiil oldum yane yane
Deliganhlar icinde
Mutafm oldu bir dane

Gayadan okiiz bakar
Okuziin anh sakar
Y organcmm oglam
Bak1~1 yurek yakar

Daga 9Ikm1~ bir giizel
Dagi etrafi gezer
Elinde bir deste giil
Kemdi gultmden gozel

Bi borek iki borek
Biber havanda gerek
Senin gibi oglana
lste boyle giz gerek

Daldan dala ip gerdim
Iplere mendil serdim
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Danlma hamm teyze
Ogluna gonul verdim

Hele bu gece koselerden dedik kodu hie eksik olmazdi:
-Hele suna bak abam.Sinanlann siddik abamn gozil urgancmm gizmda,
ahci gozle bakiye onga.
-Adaaam sende,helil Aga da gizmi onun ogluna verilya, hem g12 eeyanm ogluna
sozluymus, besik nikahiynan.Zengin mah zengine gider abam.
-Dogrusu emme, gecende bizalldigine teyi evin toplusundan baktiydim.ee
yanm oglunu badalladan ineeken gordum, gozu golagasmm gizinda ellalim?
Diigi.iniln tadi biraz da dedikodudur:
-Hele gadun abam, eyice bak, §U koosede oturan iplikcinin ortanca g121 degil mi?
-he, ta kendisi guz.
-bak bak mutafm ferigi(Uste gelen ikinci kadm)de buraya, u§ag1 yok devsegi
yok,dOgiiniln g12 gecesinde ne isi var ki?
-Gumasmm ogluna giz begenmeye gelmisdu,
-Eyi emme, oglam daha pestamal gusanup, kendi basma diikkan sahabr olmadi
ki.Bak bak hele tiftikcinin gizr oyuna galkiye, ne nane garusturuye _guz?Selim
Agamn lstanbulda okuyan ogluna sozltl degil mi ?
-Hey ya tiftikci, olan okuyupda galeye katipmi olacak, iste dukkan, gelsin,
dazgahm basma otura gosun.derimis.
-oglanm bubasi: "Ben okuyamadim, barim oglan okusun" deyi
direnirmis.tiftikcide vazgecmis gizuu vermekten.
-Tevekkeli degil.giz oyuna galkiye.zati gardas bu sanmsagm bas yoiirmeyecegi
belliydi.
6-Diigun Adetleri:Bir kaynak da yoruk dilgiinii §5yle alanlryor.Carsamba gilnii
davetli olardan davetliler diigiine gelirler. Dugune davetli olanlarm kisir keci
getirmeleri adettir.Fakat diigiinde hediye getirmek sart degildinDilgiin 9e§itli
cglencelerle devam ederken aym gnnun aksammda gelinin kmasi yakihr. Kina
gecesinde cesitli eglenceler yapihr, Kadmlar ve erkekler birlikte eglenebilir,
Tiirkiiler soylenir.Persembe gunu oglene dogru kiz kmah ve .duvakh olarak
cadirdan cikar.Ata biner kendisine gvey tarafmdan secilmis iki yenge eslik
eder.Gelin evden aynhrken yamk turkuler soylenir.Bir kaynak kisi yoruk
dilgilnilnil ~oyle anlanyor.
Nisandan sonra diig:iin tarihine kadar k12 evi hazirhk yapar. Oglan tarafida
alacagi esya taki, elbise vb. seyleri ahr. Her iki taraf gerekli hazirhgi yapnktan
sonra bilyilk hazirhklar bitmis olur, Daha sonra diigiln icin k12 evinden Ara
Kesme denilen izin alirur. Genellikle Sah giinii oglan evinin damma buytik bit
senlikle, davul ve dua ile bayrak dikilir.Boylece diigiin baslamis olur.Dugtm
zamam herkes diigiin sahibiymis gibi evini misafirlere acar.Darginhk kuskunluk
olmaz.Persembe aksamma kadar yenilir icilir ve eglenilir.Dugunun son aksami
K12m annesinin evinde kizm arkadaslan.koyun kizlan ve kadmlan toplaranarak
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Calgilarla.turkulerle kma gecesi yaparlar.Gelinin eline kma yakarken cesitli
turkuler soylenir.Bu turkulerden biri soyledir.
Cattilar kazan tsmi
Kurdular diigiin asmi
Duzduler gelin basnu
Gelin kman kutlu olsun
Soyle dilin tath olsun

Hani gelinin kmasi
Cagmn gelsin anasi
Gelin damada yarasi
Soyle dilin tath olsun
Gelin kman kutlu olsun
Turkuleriyle gelini eglendiren gene; kizlar bir yandanda gelinin kmasmdan,
telinden duvagmdan dansi bulassm ugur getirsin diye birer parca ahp saklarlar,
Ote yandan koy halki misafirleriyle yer, icer eylenir.Cirit, halay Arap
oyunu vb. oynarlar. Arap oyununda koyden bir delikanh Arap kihgma girer.
Cevredeki kizlan kovalar ve gelini yakalar.Dugun sahibinden birseyler
vermesini ister.istedigi verilirse kizi geri verir. Cesitli taklitler yapihr.Geceleri
sin sin oynamr.Buyuk bir atesin cevresinde geri geri giden oyuncular birbirlerine
ellerindeki tuglalarla vurmaya cahsirlar.Butun bu eglenceli ve neseli saatlerden
sonra herkes, Persembe giinil ogleye yakm, gelin evinin onunde toplamr, Atlar
egerlenir. Gelinin an siislenir. Kapmm onune cekilen gelinin an bekler fakat glin
bir tiirlil disan ctkmaz.Gelinin en kiic;Uk kardesi kapiyr kapatir. Gelinin
cikmasma izin vermez. Ancak uygun bit miktarda oduliendirilince izin verir ve
kardesini kolunda getirerek ata bindirir. Seymen basi onde biitiin misafirler
arkada olmak uzere, koyun d1~1 ozelliklede mezarhk dolstmhr, Cirit, halay vb.
oyunlar oynamr, Y ol kesilir.Kiz, yengesinin bohcasmdan uygun gortilen esyayi
ahr. Y ol acihr. Bu arada gelin bekletilir.Kaynana glinin basmdan asag; uzum,
arpa, bugday seker dolu bir saham bosaltir.Gelin atm ustunde beklerken biiyUk
bir bohca serilir.Tekrar kirkim toreni yapilarak yeni evlenen cift odullendirilir.
Gellin attan indirilir. Damat gelinin koluna girer.yavas yavas kapiya dogru
giderlerken gelin ici su dolu bir rrbigi devirir.doker, Kapmm list pervazma bir
kasik yag surtilur.Alkislar arasmda gelin odasmdaki sandigm ilstiine
oturturlar.Damat gelinin yilziini.i acar, yilz go~ilgii
vererek odayi terk eder.
Yorukler arasmda az da olsa dilgiin adetlerinde farkhhklar vardir.Tecirli
asiretinin kaynak kisisi Diigiin adetlerinin bir bolilmiinil soyle anlatiyor.
istenilen kiz, ailesince verilince kIZ ailesine bashk verilir. Alman bashkla kiza
ceyiz ahmr, Komsu ve akrabalara hediye verilir. Kmaci gelince Asma- Kesme
yapihr, Sucuk, lokum cerez ahmr. Bir culha tlzerine serilir. Bir kapla herkese
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cerez dagmhr, Sin sin atesi kurulup oynamr. Ardmdan gures tutulur. Guresi
kazanan tokluk adi verilen davan ahr.
Gelinci geldiginde, gelinin basma fes ortulur, Y esil, krrrmzr, san kara
yasmak baglamr.Bunlarm iizerine tavuk tiiyii takihr, alnmada ayna baglamr.
Gelinin atmm kulaklanna mendil, alruna ise ayna baglamr, Gelen gelinci atma
heybe veya yular baglamr, Terki bagi yapihp dagmr. KIZ evine gelmeden once
bir oglana, kIZ kiyafeti giydirilerek gelinin atma bindirilir. Cirit atarak kiz evine
glirler. KIZ evinde kIZ ata bindikten sonra kizm elindeki giimii§ yiiziigii
isterler.Bu yiiziigii damada goturen ondan bahsis ahr.
Gelin, oglan evine geldiginde, cadmn etrafinda ii9 kez dolandmhr. Daha
sonra kaynana, glini kucagmda iceri gotiiriir.Yumurta pisirilip geline yedirilir.
Gelin do§egine para anhr.Oglana ve geline bas baglarlar, Ortaya bir yastik
konur. iki kadm gelini ii9 kez dolastmp bu yastiga oturtur. Zuluf ve percem
kesilir. Fesin uzerine altm takihr ve uzerine yaghk baglamr.
Gelin geldiginde §U tiirku soylenir:
Etekte kepek gelinim
Kalk da el opek gelinim
Nisanlm kopek gelinim
Sen sefa geldin gelinim
Dermen kutlu olsun gelinim
Kapida soku gelinim
Icinde koku gelinim
Nisanhn faki gelinim
Sen sefa geldin gelinim
Dermen kutlu olsun gelinim
Ayakta cizme glinim
Okcesin biikme gelinim
Obayi gezme gelinim
Sen sefa geldin gelinim
Dermen kutlu olsun gelinim
Diger bir kaynak kisi diigiiniin bir bolnmunu soyle anlanyor.Dugun giinu
gelin, kiztarafindan ahnmaya gidilir. Oglan tarafi geline krrrmzi kurdelaye dizili
altm takar. Gelin ata veya deveye biner, diigiin alayuun onunde oglan evine
gider.
Bu sure icinde damat gorunmez. Damat, gelinin yamna ii9 gun ssonra girer.
Bir diigiin tiirkiisii §oyledir.
Evlerinin onii susak
Davul gelir pusa pusa
KIZ, anasi kIZ anasi
KIZm ceyizini cabuk getir
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7-Gelin ve Damat Elbiseleri.Kaynak kisiler gelinin su sekillerde
giydirildigini anlatiyorlar.
Gelinin ustunde krrmizi bir elbise.basmda ude ve altmlar olur.
Basma yasmak balamr.Gelin ata bindirilir.Kardesllerinden biri an
digeri de gelini tutar.Gelinin ytizllne ayrrca yesil.kirnuzi ve beyaz
Duvak ortUltir.
Geline beyaz elbise giydirilir.Basma alhk takihr.Geline erkek
kardesi tarafmdan bekaret kusagi takihr,
Gelinci geldiginde gelinin fesine ses ortiilur. Y esil.kirmizr.kara,
san yasmak baglanir.Gelinin atmm kulaklanna mendil.almna ise ayna
balamr,
Oeline ciga adi verilen alh yesilli ve kenarlan oyalarla suslenen
bashk takihr, Beyaz giydirilmez.kutum kumas kullamhr.
Gelin,ilzerine entari adi verilen yoriiklere ozgil bir kiyafet giyer.
Basma Kepez adi verilen kartal tilgunden yapilnus ozel bir bashk
takihr. Gelin at uzerinde gotiirillilr.
Geline ozel bir duvak takihr.Bu duvak esarplann baglanmasi
Ve ahn kismma da ayna konulmasiyla olusturulur.Aynca aynanm
tepesine sogan konulur.
Guveyi donatmasi.Carsamba gilnil yapihrdi.Meydanda yakilan bir
atesin yanma bir kilim,yada bir ortii serilir,gilveyi getirilerek bu
ortunun ustunde.yigit bast denilen yashca biri tarafindan uzerindeki
urbalar hirer hirer cikanhr ve yine urba giydirilirdi.Yigit basmm idare
ettigi bu torende su degislere yer verilirdi.

Yalvarahm Allah'a hep birlik
Yuvasmda bulsun temelli dirlik
Haydi pir askma hep birden diyelim Allah ...
Allah ! .. Allah! .. Allah! ..

Ellin erligine hak birligine
Kuffar-r hakisann korliigilne
Gelin guveyinin konu komsunun
Hosca.dostca.insanca dirligine
Allah diyelim Allah!..Allah!..Allah!..

-----·-
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Elli kan.kilinci kan,sine iiryan
Tebarekellezi nezzelel fi.irkaan
Guveyi askma bir Allah L diyelim .. Allah!..
Allah! .. Allah!.. Allah! ..

Giiveyi giydirildikten sonra.once babasinm.amcasmm ve
yakmlanndan yashlarm ve hazir bulunanlann ellerini oper,
Yigit basi.guveyinin sirtun srvazlayarak mutluluk diler ve babasma
Hitap ederek:
-Ogluna ne bagrslayacaksur/Diye sorar.
Oglan babasi.ne bagislayacaksa bit bir soyler.Yigit bast bunlan tekrar
ederek.hazir bulunanlara:
-Sahit olun!biye yuksek sesle seslenir.
-Hazir bulunanlar da:
-Allah icin sahidizllfiye karsihk verirler.
8-Gelin Hamami.Damat hamarm: Yoruk diigiinlerinin gelin
hamamlan.eok eglenceli olurdu.Hamamm gobek tasmda kurulan
sofralar,yemek fash bash basma bir alemdi.
Onceden bohcalar icinde getirilen yemeklerle.hamamm gobek tasi
donatihr.Zeytin yagh dolmalar.tursular.receller.tava borekleri.sovtisler
cevizli corekler.helvalar.cesit cesit hosaflar.nar serbetleri yenilir.icilir,
tiirkiiler cagnhr.bir yandanda yikamhr.hele gelin hamarm bir dugun
senligi icinde devam ederdi.
Gelin,denilen torenle.biri kiz evinden,biri oglan evinden iki yash
kadm tarafindan soyundurulur.pestamah kusandmhr.kollanna
girilerek hamamm soguklugunda ii9 kere dolandmlarak.basmdan avuc
avuc para serpilirdi.Serpilen paralar.gec kizlar tarafindan kapisihr,
Kismet acilmasi icin sandiklarda saklarurdi.Bu dolams sirasmda
Turkuler cagmhrdi:

Taramis zilfini vermis timan
Akgerdan altmda zemzem pman
Icen yigit bu gelinin oman
Omzuna dagilrms zilfin toman

••

--

---·

U9iincii dolamstan sonra gelin hamama sokularak,kurn
b~!1na
Getirilir ve ytkamrdi.
! ~
Gelin yikandiktan sonra.ailenin varhgma gore altm.gtl .~ bakir"P.tTaslarla basmdan iiy yol su dokulur ve geline nar serbeti iciri
Bu arada ilahi ve tiirkiiler soylenirdi:

Ayagma giyer nµrdan nalini
Gider cennet bahcasma salini
Biri isa,biri Meryem gelini
Muhammed' in diigiinii var cennette

Gelin yrkandiktan sonra.gobek tasmm cevresinde de ii9 yol
dolastmhr ve tilrkiller soylenirdi:

Hamamm uctur kumasi
lcinde ii9 kiz yunasi
Uy kizm biri gelin olasi
Gelinim serbetin mubarek olsun
Mubarek olsun da afiyet olsun.

9-Damat Evinde ve Kiz evinde yapilan torenler.Oglan tarafmda
yapilan dugtmlerin.gundtiz matineri diye bilecegimiz.meydan
senliklerinde cirit.gures.kocek ve seymen oyunlan yapihr.aksamda
oglan evinde,sazh sozltl eglenceler duzenlenirdi.
Genellikle Carsamba gecesi yapilan bu toplannya.oglan babasmm
Yakm dostlan.arkadaslan ve saz soz ehli yarenler kanhrdi.
Guveyi ve arkadaslan.gencler bu toplantilarda.sadece yasli
yarenlere hizmet icin bulunurlar,saza soze katilamazlar.bas koseye
oturmazlar.kapmm yanmda yet ahrlardi.Persembe aksamida gencler
aralannda toplamrlar keyiflerince calar oynar ve eylenirlerdi.
Yaren toplantilannda icki icilmezdi.Toplantiyr en yash yaren
yonetir.tam bir disiplin ve ahenk icinde devam ederdi.
Bu toplantilarda calunp okunan genellikle usta mah denilen
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iinlii asiklann degisleriydi.Ozellikle bolgede yetismis asiklara yer
verilirdi.Dertli, Geredeli Figani.Asik F eyzi.Asik Omer.Karaca Oglan,
Emrah gibi asiklardan da degisler cahmp okunurdu,
Bu toplantilann vazgecilmez simalan sunlardnkart mehmet'in
Sahin, Murtlunun Deli Emin, A~Ik muharrem, Pekmez Mehmet,
Balaban Mehmet, Kara Gozun Mehmet, Cakiroglu Ismail. Her biri
kendi capmda, bolgece tanmmis saz ve soz ustalanydi.
Kart mehmet' in Sabin admdaki yaren cok guzel baglama
cahyordu.Boguk fakat dokunakh bir sesi vardi.Bu toplantilann musiki
sohbet kismmda icki icilmedigini seylemistim. Ancak iclerinde icki
icmeyi adet edinenler, etrafma sezdirmemeye dikkat ederek, yavasca
kalkip disan cikarak birkac kadeh yudumlayip, agzmi bir iyice silip
toplantiya gelir ve edeplice oturup sohbete devam ederlerdi.
Yarenlere kahve ve serbet ikram edilirdi. Sonrada sofralar kurulup
yemek yenirdi.
Daha onceki diigiln aetleri bolumnnde bunlara degindigimiz icin
kisa kesiyoruz.
10-Gelin Alayi, Gelin cikartmanfelin Go9iirme):Bir kaynakta
gelin gocurme adetleri ~oyle anlatihyor.Gelinin kapismm onune ay
yildizh bir bayrak veya al bir bez asihr. Gelin ata bindirilir. Giiveyin
evine gelir. Sik sik cocuklar yada gencler ip gererek yolu keserler.
Hediyeler verilerek yol acrhr.Gelini giiveyin evinin oniinde yengeler
indirir. Gelin attan inmeden once guveyin yakm akrabaralanndan biri
gelinin basma uzum, seker arpa, vb. seyler serper. Kaymbaba eagnhr.
Geline attan inip oglanm evine girmek icin ne hediye istedigini
sorar.Kiz ne kadar utansada bir hediye ister. Bunlar at, tarla, ziynet vb.
olabilir. Oglanm annesi gelince istedigi hediyeyi ne karsihgr alacaguu
sorar. Kiz bir fiyat vererek hediyeyi sahitler onunde satm ahr. Gelin
attan inip guveyinin evine ve gelin odasma girer. Diigiin boyunca
gelin ve guveyin evleri onunde bir bayrak asih durur. Gelin attan inip
eve girdikten sonra ceyiz icinden aynlmis esyalardan bazilanm hediye
olarak davetlilere dagitir. Orada yemek yenir.Gelinin indigi ata,
cocuklardan birisi hizla atlar ve onceden takilrrus olan bir heybe iki
cevrenin sahibi olur.
Bir baska kaynakta bu olay "Gelin An" olarak adlandmyor, Gelin
atmdan iner inmez bir delikanh ata atlar ve an cadira dogru surer.
Cevresindekiler engel olur, carpisirlar. Sonunda ath ustun gelip de

••

~~-

-··,

cadira girerse kendisine bir hediye verilir.Bu hediye mendil, yemen
vb.dir.
Gelin go~iirme adetinin bir diger anlanmida ~oyledir.
Gelin alaymda herkes gelini inceler .Diigiin alayi oyun ve
eglenceler esliginde obayr dolasir, Gelin yeni evine geldiginde
elindeki su dolu testiden guveyin eline doker. Damat bu suyu gelinin
basma serper, Gelin, guveyin akrabalanndan bir erkek tarafindan
obarun kadmlanna teslim edilir, Gelin eve gotiiriiliirken kadtnlardan
biri gelinin sirtma yastikla hizla vurur. Gelin yere duserse ayiplamr,
Diger kaynak kisiye gore ise $oyle anlanhr.Gelin, koca evine
Persembe gilnii goturulurdu.Oglan evinden gelen ve diinilrciiler
denilen kadmlar heyeti, kiz evinin merdiven basmda, diigttn
turknculeri tarafmdan karsrlamrlardi:
Hos geldiniz dunurculer buyursangiza
Geliniz geyiniye soyunsangiza

Bas koseye buyur edilen dunurculerin mahmalan ahmr, agiz tadi
baklava ikram edilir, sonrada carpma denilen takilmah turkulerle
oyuna kaldmhrlardi,
Mahman eyreti derler kadun dilngilr~ii
Y azmag yana gayrms nazh diingiir~ii
Evvel bahar kalk oyuna kadun diigilr~ii

Meydancr denilen kadin.her birini kolundan tutup iceriye ceker,
bilsin bilmesin,ortaya cikrp bir iki salmip otururlardi.Bundan sonra,
gelinin yakinlanndan.genellikle sadic (gelinin ya kiz kardesi.ya da
90k yakmlanndan biri olacak) oyuna kaldmhrdi.

Astuk daglan dolam dolam
Dungurlukte soylemusduk yalam
Kizumzm ayagi nokta nakish
Oglumuzu sorarsamz sahin bakish
Bu kez ttirktlctller.duntlrsillerin agzmdan turkuye baslarlardi:

Arayi arayt geldiik
Biz bu gun murada erduk
Biz gelini almaya geldik
-Gadun abam gelin hazir oldu mu?
-Dunden hanrrmm dunden
-Dunden berm dunden
Bundan sonra gelin hazirlarur.merdiven basmda babasi yada amcasi
ya da erkek kardesi tarafindan beline gayret kusagi denilen bir kusak
baglamr.Ata bindirilir,ya da cibinlik denilen kapah ve cadmmsi bir
yere,ebe denilen ogQ.t verici yash bir kadmla sokulurak.oglan evine
gotfuiiliirdii.Cibinligin dort koseslndeki smklan ikisi oglan evinden,
Ikisi kiz evinden dort cocuk tutardi.
* Yoruk diigiin adetleri icinde.torene ait hareketler.mutlu ve
devamh yuvanm kurulmasmda etken olabilecek inanclan
kuvvetlendirmek.kan-kocanm birbirleriyle iyi geclnmelerinin
gerektirdigi fedakarhk.annayis ve davramslannda karsihkh
guvene ve sevgiye.saygiya sahip olma duygusu ve yetenegi
kazandmnak.eslerin yuvaya ve birbirlerine baghhklanru saglamak ,
ana.baba olmanm sorumlulugunu.gururunu.dogacak cocuklarm
baknm ve yetistirilmesi icin gerekli bilgilere ve duyarhga sahip olmak
gibi,insani duygulan gelistirmekte genis ol~iide yardnnci olabilecek
uygulamalardan biride gelin ve guveyine yapilan ogiitlerdir.Bu
ogiitler,gelinin bir oklava He duvagmm acihp kapanmasi seklinde
belli bir ahenkle soylenir.

Ele,bele ve hem dile
Siki ol sir verme ele
Baban gokle anan yere
Saygi goster dusme dile
Hi9 kimseye giybet etme
Rizasiz yola gitme
lsine sikica sanl
Ocak yansm hanl hanl
Kupe korlar ezme
Kapi kapi gezme
Gaymnanm gucuntl iizme

Derelerden oz getirme
Supurge elinde olsun
Etegin belinde olsun
Sergende tarak
Kotu huylanm evde birak
Bu gelinin adi Fatma
Gaslan var catma catma

Danlup sufradan galkma
Gaymnamn dossegini
Patdan yere atma
Kutlolsun kutlolsun
Evde dirligin datlolsun
tki olan bir kizm olsun

*Yukanda geline ogiitleri anlattik bu bolumde ise guveyiye ogutleri
anlatacagiz.Bu ogiitleme,genellikle yarenler arasmda.bir sohbet havasi
icinde ozel bir torenle yapihrdi.Guveyi ortaya ahmr.en yash yaren,
sirtmi srvazlayarak nasihanru yapardr.Degisler.geneltikle usta mah
iinlii asiklarda ve atalardan secmeler seklinde olurdu.

-Meclisde arif ol kelami dinle
-El iki soylerse sen biri soyle
-lsine bak isine.kansma cigine pismisine
-Verdigin sozden olsen de donme
-Er olan soziin tutar demisler
-Dilin cirmi kii9iik,ciirmii biiyiiktiir
-Dusunmeden laf etme,Dilin olursun sonra kurbam
-Sakm elini her delige utatma
-Kimisinden ciyan ctkar.kimisinden yilan
-Muhanedin cesmesinden su icme
-Caydan gee namert koprusunden gecme
-Danlmca basa kakici olma
-Ne az git geri kal,ne uz git gecme
-iki seyden sikmtih ol daima
-Y ere bakandan.yavas akan sudan
-Ne diiniirU kiistlir,nede kizi
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-Eyaline sahip ol.kem gozle bakma ve baknrma
-Densiize borclanma.durur durur ya diigiinde ya bayramda ister
-Kendin 9ah§ kazan.kendin ye
-Sarrafin parasi sana yar olmaz
-Haydi bu sozlerimi iyi dinlediysen haytrh olsun.

l l-Dugnn Yemekleri.lcecekler ve Dugun Sofralan.Yoruk
diigilnlerinin belli bash yiyecegi keskek'tir.Bugdaym dovulerek
kabugunun soyulmasiyla elde edilen tanelere dovme veya yarma
denir.Dovmeden pisirilen butiir pilava da keskek denir.
Dovmelik bugday hafifce tavlamr.tas dibege konur. Agactan
yapilan uzun saph iki tokmakla,iki kisi tarafmdan karsihkh olarak
dovulur.lki kisiden birisi solsu denilen bu tokmagi indirirken digeri
kaldmr.Bu sirada surekli calgi calar.Davul tokmakla cahmr ve
solsulann inis kalkisiyla davul arasmda uyum vardir.Calgicmm
tokmak hareketine dovuculer bir ayaklanm kaldmrlar.calgt ve tokmak
seslerine ayak ve govde hareketlerini uydururlar.
Diger bir kaynak kisiye gore ise bu diigiln sofralan §oyle anlanlir.
Bir 90k yerlerde "varma-gelme.as verme.hayir asi.can asi.bayram asi,
Dugtm asi.asker asi.sunnet asi.Muharrem asi.htdirellez asi.haci asi,
Harman asi.bostan asi.imce asi.darusik asi''gibi adlarla kurulan
sofralarda,etlisinden sutlustme, tathsma.eksilisine, tuzlusuna kadar,
cesit cesit yemeklerle sofralar donanlmasi Yoruk (Turkmen sofrasmm
zenginligini, Yornk toplumunun comertligini ve iistiinliigiinii
gostermektedir.1963 'te Antalya' da bulunmus olan bir Fransiz turist
bir sohbetimiz sirasmda bana §U sozleri nakletti: "Yorukler yorgunluk
nedir bilmezler.Zahmetli ve mesakatli bir hayata katlamrlar,fakat sen
ve coskun insanlardrr.Dillerinden §arkl,tiirkii dusmez.bu yiizdendir ki,
daima giller yiizlii, temiz yiirekli,merhametli ve misafir perver
insanlardir.Cok defa gordum.yemek yerken yanlanndan fakir bir
kimse gecse.onu derhal yemege canrlar.Biz ise bunu asla yapmayiz."
Cogu yerde V anna-gelme denilen.kiz ve oglan evinin
akraba,yakm dostlarma ve komsulanna verdikleri karsihkh yemek
davetlerinde zengin sofralar kurulurdu.Boyle bir diigiin sofrasmda
otuz kirk cesit yemek saydigmu 90k bilirim.Bu yemeklerin adlan,
cesnisi.nefaseti, Yonlk toplumunun agiz tadim.benzetmede ustahgim
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ve zevk ustiinliigilnii ortaya koymaktadir.Bu.sadece diigiin vesilesiyle
degil.her vesileyle siirdiiriilmektedir.
Varma-Gelme yemek davetleriyle iinlii olan Antalya'nm
Korkuteli ilcesinin bir koyunden giizel bir yemek listesi veriyorum.
I -Ana kiz pilavi
2-Ara9 cayi gibi zerde
3-Dam tasi gibi haluska (Haluska.genellikle bugday.ya da misir
unundan yapilan.yagh bir tathdir).
4-Eriik gallesi{Siyah erik kurusundan yapilan bir cesit yemek).
5-Deli oglan sarugurSan burma tathsi).
6-G1z saci gibi gedayrfl tel kadayif),
7-Cingan paklavrsifYutka ekmeginden yapilan bir cesit cevizli tath).
8-Uzun pakla yemegi
9-Mtklama (Bir cesit kiymah yumurtah soganh yemek).
IO-Hosmerim (un helvasi).
l l-Akrtmatbir cesit tava gozlemesi).
12-Bukme (kiymah,yumurtah,cevizli,pastitmah,1spanakh
cesitleri
yapilan pide ).
13--Banduma(besi~i kaz yagmdan yapilan bir cesit bazlama ).
14-0turtma(bir cesit yesillikli et yemegi),
15-Biitiin et( diigilnlerin bas yemegi),
16-Gobii (kiymah tava boregi).
17-~ebit (bir cesit sac iistii gozlemesi).
18-Siindiirme(kara lahanadan yapilan bir cesit yemek).
19-Sini 9oregi(bol soganh kiymah tepsi boregi),
20-Eritme(lor yada peynirden yapilan yemek),
21-Gaygana (bircesit tath).
22-Yogurlu bukmetsac iizerinde pisirilen bir cesit gozleme ).
23-Y agh ekmek (yufka yaglamasi ).
24-Yayim ( cevizlijsulu yayim (kiymah )yufkadan kiyilarak yapilan bir
cesit eriste,
25-Sigara boregi
26-Cimciik makamasi
2 7-Kulakh corba
28-Perohi(i9i torba yogurtlu hamur i~i
29-Dul avrat corbasi
30-i9li kofte
31-Kuru fasiilye yemegi

Yoruk Diigiinleri ile Ilgili Bazi Notlar:Bir degis:
Ana Beni Eversene
Ala kecim cift dogurdu
Bol ettik sudil yogurdu
Gonlum ne hiilyalar kurdu
Ana beni eversene

Mevsim meysim kuzu giiddiim
Gelin icin koc biiyiitdiim
Kina gibi un ogiitdum
Ana beni eversene

Topragi kat kat cevirdim
Kolaydir her ise girdim
Guveylik urba diktirdim
Ana beni eversene

Bakir taslar kalaylansm
Kor odamda bir mum yansm
Uyuyan bahtim uyansm
Ana beni eversene

Kilimimiz hahmiz var
Comlek 9omlek bahmiz var
Ay boynuzlu rnahrmz var
Ana beni eversene

Y esil ktmcum dal dal oldu
Cocuklugum masal oldu
Bu yil bana bir hal oldu
Ana beni everserre

Bir Hikaye.Adamm biri bir yoruk dugun yemegine davetliymis.Y olda
giderken bir arkadasma rastlarms.
-Oooo.nereye boyle acele acele?
-Camm falan ahbabmun dilgiin yemegine davetliyim.gec kaldun,oraya
gidiyorum .
. . Ooo, son dere ikramci bir zatttr.Misafirden cok hoslamr.kendisini
tarunm da.Ben de seninle geleyim,memnun. olur .
-Camm.nasil olur?Hem ...
-Camm.dayimm oglu dersin.
Adam ses cikarmamis, beraberce yurtimeye baslamislar.

Bir sokak donemecinde.kasidan ikisininde tamdigi bir arkadaslan
sokun etmis:
- Y ahu, boy le iki ahbap cavus, acele acele nereye gidiyorsunuz?
- Falan kisiye yemege davetliyiz de.
- Ooo, az cok ahbaphgumz vardir. Bertde sizinle geleyim, memnun
olur.
Adam:
-Camm, bu zat sadece beni davet etti, bu arkadasim da kanldi, bir de
sen. Olmaz boyle sey, mahcup olurum adama.
-Camm demis beriki, benide amcanm oglu dersin, olur biter, kovacak
degil ya?
Adam mecbur olmus, o da kanlrms yanlanna. Uzatmayahm, her
sokak basmda bir arkadaslanna rast gele rast gele, kimisi amcaoglu,
kimisi dayi oglu filan derken, tam koseyi donmusler dugiin evine
yaklasrmslar, yam baslannda bir arkadaslan daha belirmis:
-Hayirola, aksam aksam boyle nereye?
-Camm ~oyle bir dolasiyoruz, can sikmusi iste.
-Aksam gee; vakit ne dolasmasi bu?Yok yok bir isiniz olmah.Caresiz
soylemisler:
-Falan ahbabumzm dugiin yemegine gidiyoruz.
-Aman ne iyi demis beriki, ben de geleyim.
-Ashnda yemege yalmz ben davetliydim.Bu arkadaslar, biri dayi oglu
bri amca oglu, diye yaruma katildilar, sende ...
Adam lafuu kesmis:
-Iyi ya, hen de geleyim tamam olsun, hem o zat beni yakindan tarur,
geldigime sevinir.
Caresiz onu da alrmslar yanlanna, diigUn evinin kapisma dayannuslar,

Dugun sahibi merdiven basmda bir kisi beklerken, dort kisi birden
gorilnce sasirrms, fakat bozuntuya vermemis:
-Hos geldiniz, demis, Lakin ben yalmz seni davet etmistim, bunlarda
kim? Adam mahcup:
-Bu amcamm oglu, bu da dayimm oglu ...
Ev sahibi, lafim kesmis:
-Ya bu messe odunu kim?Deyince, son kanlan adam:
-Ben size demedim mi demis, beni tamr diye ...
• Yoriik Dugunleri ile Ilgili Deyisler:
Diigilniin tadi elinen, harmanm tadi yelinen
Kiz evi yasda, oglan vi hevesde

*

Y engeler

yakar kmayi
Kizlar tutar makramayi
Aglatman garip anayi

*

Gelin kaynana topragmdan yaranlmis
Gelin ogilniir, kaynana dogiiniir
Al anm hazirlandi, kiz anasi kahirlandi

*

Kiz anasi kose minderi
Oglan anasi kapi yamasi

*

Kiz kapi saksagi, gelen calar, giden calar
Kizdir rmzdir, bin kese azdir

*

Kiz evlat onikisine basmca, ya ere

*

Oglan doguran kizi ele vermezler

*

ya yare

Oglan dogurdum oydu beni, kiz dogurdum soydu beni

*

Oglan olsunda keceden olsun

*

Odsuz ocakta tiltiln tiltrnez

*

Kaynanamn en iyisi basuu sallar

*
Tuz kabmi tuzsuz koyan, koca evi issiz koyan, anayi kizsiz koyan

*

Dugune giden ogiiniir, evde kalan doguniir

*

Dugunun borcu ile ramazanm harcmi Allah korur

*
Bekansan eek araba, evliysen gir dolaba

*

Bekann ensesini bit, kesesini it yer

*

Kari parasi hamam tokmagidir

*

Kadm kismma gokte diigiin var deseler

*

Merdiveni neredeyki diye sorar.

*

Gelin altmdan samdan getirse, mumu guveyi yakar

*

Ergen gozuyle kiz alma, gece gozuyle bez alma

*

Dugnrcu aiigilnii uzanrsa ~ogiinur

*

Diigiin iki kisiye.husasi duser komsuya

*

Hasim ile evlenenin omru kisa olur

*

Kotunun cevheri dalda ne gezer

*

Kotuye goniil veren canmdan bezer

*

Oglanm anasiyim, temelin binasiyim

*

Dugun a§l ile dost kazamhr

*

Dugunde zurna, hamamda kurna

*

Diigiine giden zuma, hamama giden kuma begenmez

*

Gelin at'da kiseti yad'da

*

Dugiin evini bilmez, canak colmek tasir

*

Gelin ercek, her dedigi gercek

*

Kaynana yilan her dedigi yalan

*

Gelin donu ile kadm olunmaz

*

Yigidin duldasmda yigit beslenir

*

Muhannedin ne dab olur ne kanadi

*

Dugtm elinen, harman yelinen

*

El agzma bakan kansim tez bosar

*

Odunun iyisi mese, evin iyisi kose, kannm iyisi Ayse

*

Ogul benim .birciigiim, gayet yandi yurecugum

*

Oynar oynar fistan oynar
Fistan alti gasten oynar
Dugtinlerde aslan oynar

*

Biner attn aruguna
Gider yolun doruguna
Bak §U guveyin saruguna
Onlar erer muradma ...

Diigiin demek kiz evinde basladi, bir hafta surdu:
Degirmen degirmene karsi
Dolup tasti diigiin asi
Baglandi gelinin basi
Gelinim kman kutlu olsun
Bunda dirligin tath olsun
Diye tiirkiiler cagnhrdi, "Diigiine giden ogiindii, evde kalan dogiindii"

sonunda kiz, " kmayi tasda, anayi yasda koyup" oglan evine uctu,
Anam beni nazh nazh bijyiittii
Verdi ogluna beni unuttu
Iceri girsem evim degil
Disan ciksam koyum degil
El oglu benim emmim degil

Diye icinde dugilmlenen hasretin acismi.cok gecmeden unuttu:
El oglunun sedasi beni uyuttu
diye ana-baba hasreti mutluluga domisilp.tabiatm kurdugu duzen
devam dedip gidecektir ...
Gelin-kiz degislemesi:
Bir gelinin-bir gizman cengi var
B ilemedim hangismm dengi var
0 gizda eiftte surmeli sungu var
Ceker sungusunu yare saldmr

Gelin Derki:
Hurilerden huriyem
Bagdat gibi ~09 yigidin yariyem

ilk baharda ogul vermisim anya
Petek petek bal yapanm satanm
Kiz Da Derki:
Havalara aginm
Gonca gill gibi boynum egerim
Gudnu gumas al enteri geyerim
Etegim dolusu goncam var benim
Gelin Derki:
Ben yaylama gocerim
Pmarlardan soguk sular icerim
Y edi yildir ogul vermisim anya
Kogamm dolusu bahm var benim
Kiz Da Derki:
Ben yaylami yayladim
Endim enginlere seyran eyledim
lsde gelin bunda yalan soyledin
Bozulmus kovanda sirh bal nu olur
Gelin Derki:
Benim altm basim var
Ela goz ustunde hilal gasim var
G1z git senin bir gecelik isin var
Zabahisi ketvan gecer yol olur
Ktz Da Derki:
Bizim ile rahmet yagmami
Beni goren yigit boynun eymemi
0 bir gece bin geceye deymemi
G1z olanlar nergiz verir gill ahr
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12... Sagdic ve Soldic.Sagdic, gelin gocmesi sirasmda gelin ata
bindikten sonra kurulan ath dugun alayun yonetir.Gelin evden Cikmca
diigiin alayi obanm mezarhgma gider.Mezarhk eevresinde bir kez
donulur.Daha sonra cevrede gezilir. Gezinti sirasmda cesitli eglenceler
yapihr.Obanm alarunda cirit oynamr.Gelin ve yengeler de bu oyunu
seyrederler. Oyun bitince Dugun alayi sagdicm yonlendirmesiyle
cadira dogru yiiriimeye baslar,
Guveyin evine yaklasildigmda gencler gerilmis bir urganla Dugtm
alaymm oniinii keserler.Sagdic hediye verir.Alaya yol verilir.Verilen
hediyeler tavuk, mendil, kese vb. seylerdir.Gelin giiveyin cadmna
girdikten sonra giiveyin esyalanndan bir sey calmak adettir. Sagdic
alay ve diigiiniin disiplinli gecmesini saglar. Sagdiclar genellikle
obamn en kabadayisidir. Sagdiclar evli erkeklerden secilir.Solduc ise
gtlveyinin kilavuzudur.Guveyiye ogiit veren ona yardimci olan kisidir.
13-Gerdek Gecesi.Gelinin getirildigi giini.in aksami arkadaslan guveye
torenle elbise giydirirler.Fakat gtiveyin giydigi elbisenin hicbir
dugmesi iliklenmez.Dugumelerin iliklenmemesinin temas kudretini
bagladigma inamhr.Guveyi yasli bir adamm evine gotururler.
Guveyle sohbet edilir.Giivey izin almadan yerinden kalkmaz,Giilemez
soz soyleyemez.Gnveye gerdekle ilgili bilgiler verilir.Yatsi
namazmdan once guveyi arkadaslan evine goturur.Guvey kapmm
onunde dugunde bayrak tasiyan bayrak tasiyan bayraktarla yenge alayi
tarafmdan karsilamr.Evin giris kapisr onunde hoca dua okuduktan
sonra arkadaslan damadm sirttna yumruk vurarak damadi eve
sokarlar.Evde bayraktar yengeden baska kimse kalmaz.Ertesi gun
kizm yatak carsafi meydana konularak herkese gosterilir. Cuma giinii
yapilan bu torenin adma "Bas Baglama giinii" denir.Dugunun ertesi
giinii yapilan paca adeti yoruklerde Cumartesi giinii yapihr.Ve buna
kekil adr.verilir.Kekil giinii yalmz kadmlann giiniidiir.O gun baska
obalardanda bir 90k kadm gelir ve aksama kadar turkuler soylenerek
tefler cahmr .kekil gunune carsaf giiniide denir.
14- Bir Yoruk Beyi ile Yapt1g1IDKonusmatAntalyadaki
Sankecililerde yapilan evlilikle ilgili derlemelerimizin pek 90k soruya
cevap verebilecek durumda nedeniyle yorumdan ziyade derlemelerin
sunulmasim yararh goruyorum.
Sankecili Ibrahim karadayiya soruyoruz?

"Dugiinleriniz

nasil ve ne zaman oluyor?Evlenenler

bitliktemi

yasar?
- Evlenenler ailenin durumuna gore birlikte yasar veya ayn bir cadira
yerle~irler.Evliliklergenellikle
kiz kacirma seklinde ve anlasarak
olur.Pek dugiin olmaz.Olursa da bir koy yakmmda yap1hr.Kiz

kacmna yine sankecililer arasinda olur vedtsartdan evlilik olmaz.
Sankecili Haer Ali Atar' la konu~uyoruz:
Evlilikte bashk ahrm1slfilz?Alrrsan1z bunlar ne cesit ~eylerdir?
Diigiin icin kiz tarafi bashk alir.Bashk deve ve keci oldugu gibi
kismen altm ve nakit para da olabilir.
Dugiin yaparnusmiz?
-Hic dugiin yapmayiz.Elin memleketinde nasil dQ.giin
yapabiliriz.Kiz ile oglan birbirini kandirarak kacmp gider.
-Y ani btlytlklerden gelip kiz isteyerek soz kesilmesi, sonrada
diigiin yapilmasi olmaz rm.
-Olmaz
-Peki istense verilmez mi?
-Verilmez bizde usul boyle
-Ciddi misin?
-Vallaha boyledir .Bizde kiz isteyerek verilmez.Hep kacmrlar.
-Hemen bansir rmsimz bari?
- Bansmayiz.
-Siz yengeyi kacirdmiz nu?
... Y almz hen kacirmadim.dugunle aldim,
- Demekki diigtm oluyor. N asil dugurt yaptimz?
- Anasma babasma duntlr gonderdik.Nisan taktik.
- Nisanhk ne kadar surer?
- 2,3 ay; 5 ay
- Diigun islemi nasil olur?
-Koyun birine vannca, muhtardan izin ahmr. Hocasi
bulunur.koylnleri davet ederiz, davar kesilir.Bir gun, iki gun, bizim
zamanmuzda ii«; giin dugtm olurdu simdi bir gunde bitiyor.
- Bashk adeti var rm?
-Var
- Ne kadar olur?
- Duruma gore degisir.
- Yeni evlilere hediye verilir mi?

- Daha cok davar verilir. 10-15 herkes durumuna gore davar
verir.Yeni evlinin de surusu bu sekilde tamamlanir,

~
-

Dugunde taki adedi var mi?
Altm takihr.
Ktz1t11z1 everirken baba olarak bir sey verirmisiniz?
Nemiz var kine verelim.Uc- bes davar veririz ancak, baska bir §CY
veremeyiz
73 yasmdaki sarrkecili Duran Etki ile Korkutelinin yesilyayladaki
evinde gorii}iiyoruz.Evde yakm akrabalarda var.Ilk sorumuz Mehmet
Avctya:
- Sankecililer dismda kiz ahp venyor musunuz,
V eririz degisti bu durumlar.
Eskiden de boyle miydi?
- Eskiden nesil ararlardi. "Neslimizden" bulahm derlerdi.
Duran emmi sen nasil evlendin?
Diigiinii nasil yaptimz?
Y oksa kacirdmrm?
Kacirdim
.. Anlat bakahm !O zamanlar yasin kacti?
- 25-26 filan varrmstir.Ben askerdeyken nisam koymus peder
rahmetlik. Bahann diigiin yapacagiz, Bizim kaynana rahmetlik
guze birakti. "olmaz" dediler. " Biz yaylaya gocecegiz" Dediler.Ne
yapahm LKtz da goniillii ya ...
Y engem rahmetlik var idi.Habar gondermis, boyle boy le diye.
Kizm gonlu var gelecek.Onlarda bize diigiirliik yaptilar.Benim kiz
kardesim var onu istediler,yani degis tokus yapmak istediler,
rahmetlikler hep olduler ya Allah rahmet eyleye. Anam rahmetlik
de degis tokusu sevmedi, " yaramaz" dedi. " bir tarafa yikim olur"
dedi rahmetlik. Eee, bunu ne yapmak lazim, Anam kizi vermeyince
bu sefer bizim kaynana rahmetlik danldi, Kizr aldigryla yaylaya
gitti. Ne yapmak Iazim? Kizdagonullu ya! .. Ben dedim bunu
gotururum.Gorecegim yerlerle gorustum, yengem rahmetlikde
"tamam'Ldedi, "sen gel".Neyise bunlannda sozum yabana bir ala
kopekleri var adma "vali"derler.Hakkat bizim vali.nisanda bir iki
kat camasrr filan almdiydi ya,o camasirlan da yikamislar evin beri
yuzune sermisler.sozum yabana,o vali de camasirlann basmda
yatiyor.Evin boyle annacma cikryorum.kiza gozukecegim.isaret
verecegim kizla anasida davar gaslamaya gitmisler.Gas denildi mi

200-250 davar agil gibi bir yere toplamr burad:a~-se

davan gaslamaya baslaymca baknm bizim
9ikmad1. Ben de yengem rahmetligin yanma uael • •lip,
dedim kizlar bu yana giderler dedim.beni
iistii. Bunlar dayimgilden yazidan gelid
basimda kaya var,kayaya 9ooverdim bu m •0,,·
konusarak geliyorlar.Oraya vannca benim gddi.i~ - 17 i$ln"
Ayag1nda asker potini var. Ondan bihnisler,
biseyirn.Bir metlreyi.iki metireyi siciradun
_
idim. Sictradnn, kayayi doland1m,mevziye ya:mna P ·, eve gectiler,
hayvan saglld1.Davan surdiiler,davar gitti.Kayn n h - 5 r bir kirmen
almrs davann pesine dii§tii.Bizim ki de anasrru
izi gornp
bilmis.Gunde a§lp gider.Bir daha baknm bu ~m)pw•eW,~
9adirdan.Yiiziinii bir sildi. Yiitiidii.Elimde f1J'D2 ULAJ.ayla bir parola
yaptim.Duraklad1 bu (kiz ),kadm degil mi pavi bog+h 1111 sefer
yfuiirken earn kesildi.Ben dedim ki "kiz ne k~
var yoru"
bu simdi.ayagmda da uzun corap var. Corabm ipi 90-'-J -~Racagma
dola§lfll§,dii§tii.Kopegi dinlemedim gayn hemea bi
yaruna indim,
bir teselli ettik, "hec korma" dedim.
Gayn biz oradan hemen yiiz ~§agl egildi K L2ICII
oldugumuz yer.Ardlcm arasma kanstik. Gece, dog
yenisu-da yatsi namazmda oraya vardik.Arkanuza drtS11eii$1eJ'.
"Kacak seyi vursak bari,otekini tutamayiz _
-Sonradan diign ettiniz mi?
arunda
-Kacana diign mil olur!...Yaz gelince To
kaynanam1n yanma gittim.;kaynanamm kaympedr ..
optiim.Dayim var idi.
-Ge line neler aldm?
-Bir sey almadrm,ne alaoagim da ...
-Emtne teyze senin diigiiniin atla rm oldu?B ·
dinleyelim (kadm anlatmak Istemiyor.kocasi a•••<MJ
-Bes sene istedik biz bunu.Babam istiyor,ben
~
diyorum:13abam "bekleyecez,on sene de olsa heklecez.bundan
baskasim eve gatmam,kendi neslimden alacam" ~- ..,i.
Nihayet babam beni "netice al.gel" deyi yolladi.Hana "hie edemezsen
ortiisiinii al gel,yeter'' .Dedi.(Bu arada soze kansanlar,o zamanlar Jann
oglam begenmedigini, "karaca bir sey" diye kncamsedlgioi soyliiyorlar
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- Ben omuzum mavzerli gettim.Kac giin yattim oralarda. Bunun
ortiisiinii alacam diye
- Vali gene var bulann. Y almz hen valinin gonlunu ettim.Pmann
kenanna ormandaki dallardan bir "kiime" yaptnn, Bunlann gelini
de Vali 'yle suya geldi.Donerken Vali benim kokumu aldi. Bana
dogru gelirken hemen ekmek cikmnn acip ekmek attim. Hi9 bir sey
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-

yapmad1.Kuyruguhu sallayip yedi.Neyse boyle ugrasirken bir gun
haber gonderdim. '' pmara bi ciksm" dedim. Cikn hakkatan da.
Amma bunun abisi var, Musa, o davar giitmeden geliverdi.O olunca
kacmnak olmazdi, Musa'nm yanma geciverdim, Selamlastik.
Ne boyle erken?dedi.
Erken cikrmsun dedim.Burdan 900hr data Diktas a erken vanhr
mi? Bildi tabi aksami orda ge9irdigimi. Ben de bir inde yattim ki
sogukta, deme gitsin.Havada hafif yagiyordu, Musa tufegini de
bana verdi ve beni eve goturdu, Eve vardik, Iyi karstladilar. 0
aksam orda kaldim. Bunun bir ufagi 1oz var, bizim ufak baldiz, o
ikimizi anlastmveriyor. Baktnn baya gonulluler gayn. Neyse bir
sene daha ya beklemedik. Babam Turan bacanagi diiniircii
gonderdi. Bacanak kizi evine almis gelmis. Bize de haber salrms
" hazirlansm, muaneye gidecez" diye.
Ertesi gun gettik. Muane olduk, resmi nikah yapildi.Donduk geldik.
Diigiinu gun verildi. Tam bir hafta diigiin oldu. Ben bir hafta attan
hie inmedim. Otakoydeki Abdallardan calgici getirdik. Burda 3-5
gun diigiin oldu. Sonra develerle atlarla kizi getirmeye gittiler.
Atlar kizr, develer esyasmi getirecek. Bunlar yoriik cuvah, kilim,
seccade, asbab cuvah ( Ceyiz sandigi yerine) vb. seylerdi.O zrunan
gelin almaya damatla, kaynana gitmezdi. Bizim gelin alayi cok
senlikliydi. Y olda kar yagmis. Bir magaraya girmisler. 10-15 davar
kesip yemis, icmisler. Calip oynarmslar, Gares tutmuslar.lkindiye
dogruydu, Go9 gibi geldiler.
Diigiinde ozel giysi giyilir miydi? Ne kadar altm takihrdi?
0 zamanlar gelinlik yoktu, Al fistan varidi. Onu giyerdik.Altm
nikahtan sonra hemen takihrdi. Bana bir besibirlik, dart gramaca iki
de mahmudiye taktilardi.
Bir gun, go9iinii yiikletip bir baska mekana gocmek Iizere hareket
eden deve katanmn sonunu bekliyorum:
Deve katannda en sona kalmis bir kiz hem yuruyor hem.de elinde
ekmek yiyor. Beni gorunce lokmasuu agzma, ekmegini avucuna
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sakladi; kafasim one egdi. Kuru lokma agzmdan gitmiyor, bu
besbelli. Sankecili kadnu, gene krzi, gene erkek ve daha kuctlkleri
hepsi son derece utangac. Ben kizi konusturmak istiyorum:
Gene yolculuk basladi? Dedim.
Gene yolculuk basladi, dedi.
Kizm ardmdan bit gene erkek geliyor. Ona soruyorum:
Adm neydi senin ?
Ibrahim.
Soyadm?
Gok.
Sen evlimisin Ibrahim?
Bekar.
Niye bekar kaldm ya?
Askerlik var.
Askere gitmeden olmaz fill? Birini kacir yahu!..
Kadirlik olur.
Kiza fill kadirlik olur?. Gozune kestirdigin biri var fill?
Olsa norecegiz?
Olsun camm bir sey olmaz bekler yolunu.
Allah, Allah!! ..
Peki askerlik ne zaman? Ka9 sene var, biraz gee kalmissm
herhalde?
Mart'ta giderik Cok gee kaldik,
Gel otur ~oyle yamma, Daha oburlerini beklemiyecek misiniz?
Veliyi beklersin herhalde .. Otur biraz konusahm. Bu evlilik isleri
nasil oluyor'Xlenclerin arasmda, onu bana bir anlatsana? Geniler
kizi nasil hegeniyor? Anasma, babasma haber veriyor, onlar fill
istiyor?
Kizla oglan anlasiyor, ahyor kaciyor,
Dugunde neler yapiyorsunuz?
Oyun calgi ..
Ozel bir ekip mi getiriyorsunuz?
Oyle oluyor.
Kendinizden calan, soyleyen yokmu?
Var; calap da var, soyleyen de var.
Hadi diyelim bir gene, kiz kacirdi, ev kuracak; devesi olacak,
davan olacak, bunlan nasil temin edecek? Cahsmayla olmaz
bunlar.

'

- Cahsmayla olmaz mutlak.
- Peki nasil oluyor.
- Zengine giden zengin olacak. Fakire giden fakir halli olacak,
zengine giden zengin olur cile cekmez.
- Demek istedigim su. Kizr kacmnca babasi, annesi kendisine biraz
mal veriyor mu?
- Veriyor, yardim yaparlar.
- Kacirdi diye kiisliik falan olmaz mt?
- Olmaz.
- Yani kizmn kacirdi diye kahirlanma olmaz mt?
- Olmaz, olmaz.
- Kotii seyler, tecavuz hadisesi falan olur mu?
- Olmaz.
- Peki oyle bir §ey olsa cezasr nedir
- Valla cezasim cekecek tabi.
- Ne gibi bir ceza verirler, Daha once hie boyle bir olay goruldu mil?
- Duyrnadik.hic duymadik.
15- Musiki aletleri/ Calgilar
• Yoruk Kemencesi.Yoruk kemencesine "timak kemane" de
denir. Y ayh calgi olup ii9 tellidir.Dut 9am ardic agaclanndan
yapihr.Ancak en iyi kemence dut agacmdan yapihr. Uzunlugu 40
ile 4 5 cm. arasmda degisir. Gogiis genisligi ise 10-15 cm. arasmda
degisir Yanm armudi govdeli.cikmnh dipli.sivri kemer seklinde
bashkhdir.
• Duduk.Antalya yoruklerinin en yaygm kullandtldan
calgilardandrr.Dudukler kargi veya kartal kanadmdan
yapihr.Nefesli bir calgrdrr.Kargtdan yapilan diiduk, 25,30cm.
uzunlugunda l .Scm.capmdarhr, On kismmda bes parmak delikli,
arka kismmda da bir parmak delikli oldugu gibi, on kisim
sekiz,arka kisim bir delikli olanlar olup, delik genisliginin \4Pl ise
yaklasik 0,5cm. dir. Arka delik en iist delikten yaklasik yanm
santimetre kadar yukardadrr.Deliklerin olmadigi iist kisim, agiz
kisnudir.Kargmm alt kismi bogumlu olup, bogum icten iisteki
deliklerin genisliginde delinir.
• Kaval.Yorukler kaval'a "koval" derler. Don pareadir, Yiinden
orulmus kihf agac muhafaza, kaval ve agac harbi,Yabani armut

veya erik agacmdan yapihr.uzunlugu
degisir .Agiz capt yaklasik 2cm dir.

75-80cm.arasmda

• Kihf Y atik dar ve genis yolludur.Bazi yollar iizerinde menekse
motifleri vardrr .Renkleri.koyu
kahve,kahve,beyaz,krrm1z1,turuncudur.Kihfin iki ucuna bir aski ipi
baglamr.
• Aga9 Harbi:Harbiye cubukta denir.ince uzun olup.ucu deliklidir.Ucurta keci kih veya bez geclrillp.baglarur .Keci kilt ve keci tereyagi
ile yaglanrr.Yagh harbi kavalin icine sik sik sokularak kavalm
temizlenmesi.yaglanmasr saglamr,
• Aga9 Muhafaza:Kavahn icine kondugu.bir agae muhafazadir.lci
oyulmus iki ayn simetrik aga9 birbirine yay veya telle baglanrr.0yuk kisma kaval yerlestirilir,
16-Dengesiz Evlilikler Ve Sorunlar'Kiz ve oglan
ailelerinin.cogunlukla kendi baslanna katar vererek.evlatlanm
dengesiz evlilige zorlamalan cogu .zaman aile facialanna sebep
olmustur.Birbirini gormeden.bir taknn menfaatler yilziinden kurulan
yuvalar.evliligin temel yapismda 9okiintiiler meydana gelmesinde yol
aemrstir. "Nikahta keramet vardrr"inancma ragmen ...
Ozellikle miras meselesi.kizm yabanciya gitmemesi tarlada
toncda cahstirma gibi menfaatlere dayah yakm akrabalar arasmda yas
farkma bakilmadan olusturulan evlilikler.bir yandan dogacak
eocuklann bedeni sakathklanna ve pisikopat olmalanna sebep oldugu
gibi.cogunlukla yuvanm cabuk yrkilmasma.hatta facialara yol acan
olaylarla sonuelandigi 90k gorillmii§tiit.Bu gibi olaylara uygun
turkuler.agitlar yakilt111§t1r.Kendinden90k yash bir adarna zorla
verilen korpe bir yavrunun agizmdan yakilan §U tiirkiiye bakmiz;
Ham meyvaydun kopardilar dahmdan
Ayirdilar beni nazh yarimden
Eger yarim tutmaz ise sahm 'dan
Onun icin acik gider gozlerim
Korpe yasmda.kendisinden 90k yash biri ile evlendirilen gee kizm
canma krymasi uzerine yakilrms bir tlirkildur.Yash bir adama verilen
bir gee kizm turkusude §5yledir:

Gocadama yatak serdim giil gibi
Atladida geciverdi kor gibi

Zabah baktnn eseyvermis gol gibi
Anam beni guldtlrmedi gulmesin
Benden baska evlat yilzil gormesin
Gocadamm merdivanden inisi
Ahlayt puflayi gorur her isi
Baklava yirken firladi on disi
Hey bacilar buna can nu dayamr
Aksam yatar kusluk vakti uyanrr
Gocadarmn don bay gibi yatist
Goyun kopegine benzer bakisi
Ergen gibi goremeyor her isi
Ben giil idim eskimise verdiler
Hem verdiler hem miinasip gorduler
Gocadamm sakahru yoldursam
Yoldursan da kil torbaya doldursam
Gocadami delikanliya dondursem
Anam beni guldurmedi gulmesin
Benden baska evlat yilzil gormesin
Gocadamm il9 krzi var ben gibi
Bir oglu var daldan kopmus gill gibi
Beni ona verivermisler kor gibi
Siirttline surtune geldi bir koca
Goynuna girmeden istdr baca
Gocadama kutnu entari uymarms
Uymus emme deliganhya donmemis
Neyleyeyim yar gadrini bilmemis

SONSOZ
Dugunlerimiz, Turk milli kulturunu yansitan en guzel omeklerdir.
Kuskusuz milli kiilturilmilzde degismeler olmaktadir.Bu degismeler,
dtlgtmlerimize de yansimaktadir.Sanayilesme ve kentlesme surecinde
bu degismeler diigunlerimizi de etkilemektedir.Bu konudaki en
belirgin degisme.salon dugunlerinin yaygmlasmasidir.Salon diigiinleri
artik koylerimize kadar girmektedir.Kacimlmaz olan bu degismeler
icerisinde vatandaslanrruz.dugun geleneklerinin oziinii kaybolmasma
dikkat etmelidirler.Bu ozde geleneksel,milli eglence turlerinin
korunmasi olmahdir.Bu arada konukseV-erlik,yard1IDl~ma,kom~uluk,
dayamsma.akrabahk.davramslarda ol9iiliiliik gibi degerlerin
surdurnlmesi de bu cercevede goz onunde bulundurulmahdir.Kulturumuzde evlilik.baslangicta da belirtigimiz gibi sadece iki ailenin
arasmda olmaktadir.Akrabalarm olusmasi ve komsuluk iliskileri ile
butunlesmis bir toplumsalhk.dugtm ve evlenme kulturumazun ozudur.
i~te dayanismanm sagladigr bu tur bir toplumsalhk anlayisuun.bireyselligin onune gecmemesine ozen gosterilmelidir.Bu temennimiz
dogal degismelere mudahale biciminde degerlendirilmemelidir. Y ani
Bu dogal degisim bireyselligin egemen olmasi biciminde ise,ki su
anda oyle oldugu anlasihyor bu durum toplumlan yabancilasmaya
goturrnektedir.
*Bu tezin hazirlanmasmda emegi gecen arkadaslanma ve basmdan
itibaren yardrmlanm ve desteklerini esirgemeyen degerli hocam
Doc.Dr.Habib Derzinevesi'ye tesekkur ediyomm.
Suleyman
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