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ÖNSÖZ
1994 yılında Lise eğitimimi tamamlamak için Samsun'a geldiğim zaman, bu şehri
pek fazla tanımıyordum. Lise eğitimimi tamamlarken Samsun'un tarihi ve kültürel yapısı
hakkında yeni şeyler öğrenmeye başladım. Bu mezuniyet çalışmasında Samsun 'un tarihi,
kültürel yapısını ve bunlardaki değişimi elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.
Samsun'a gelişimin ilk yıllarında büyük bir hevesle şehri gezmeye başladım ve bu
şehrin tarihi, kültürel yönden çok zengin olduğunu gördüm. Tarihi eserlerdeki
muhteşemliği görünce, bunun üzerine Samsun 'un geçmişini araştırmayı kendime bir görev
saydım. Bu mezuniyet çalışmam sayesinde Samsun'u çok daha iyi tanıdım.
Bu kitapta bulacağınız eksiklikleri amatör bir yazarın deneyimsizliği olarak kabul
edeceğinizi umuyorum.
Araştırmalarında bana yardımcı olan şu anda Tokyo Üniversitesi'nde

bulunan Sn.

Doç. Dr. Selim Yücel Gülenç'e ve çalışmalarımda bana ışık tutan bölüm başkanımız Sn.
Doç, Dr. Bülent Yorulmaz'ı şükranla anmayı borç bilirim.
HAVVA BAY
Lefkoşa Haziran 2000
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GİRİŞ
Samsun'un tarihi boyunca içinde yer aldıkları değişik kültür çevreleri dikkate
alınarak, Samsun'un sosyal yaşantısı, adet ve gelenekleri, başlıklarıyla Samsun'u
anlatmaya çalışacağım. Bu ana başlıkların altında Türkler zamanında Samsun, Milli
Mücadele yılları, Yöresel Halk Edebiyatı, şairleri, Giyim Kuşam ve yörenin yemekleri
hakkında bilgi vermeye çalışacağım.
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SAMSUN'UN TARİHİ
Samsun ilinin eski adı Mileruslulann Karadeniz kıyılarında koloniler kurmaya başladıkları
yıllara dayanır. Milattan önce yedinci yüzyılda Karadeniz Kıyılarındaki bu kolonilerden biri
bugünkü Samsun Şehrinin bulunduğu yerdeki Amisos'tu. Canlı bir ticaret merkezi olan Amisos
sık sık saldırılara ve yağmalara uğruyordu. On birinci yüzyılda Danişmendliler Amisos üzerine
yürüdüler. Şehrin direnmesi üzerine Amisos'un üç kilometre doğusunda, bugünkü Samsun'un
yerinde, deniz kıyısında, bataklık ortasında küçük bir kale inşa ettiler, burada Yeni Amisos
Şehrini kurdurlar.Hırist,yanlar bu şehre İs Amisos (Amisos'un yanındaki) adını veriyorlardı. Bu
kelime zamanla Samisun şekline dönüştü. Türkler Ceneviz ticaret sitesi olan önceki şehre Eski
Samsun yada Gavur Samsun, kendi kurdukları şehre Yeni Samsun yada Müslüman Samsun adını
verdiler. Bir süre sonra iki şehir arasında dostluk kuruldu. Bir ara Simissa, Samsun gibi
değişikliklere uğrayan şehrin adı İslam kaynaklarında küçük yazılış farklarıyla Samsun şeklinde
yer aldı.
Samsun ve yöresi Anadolu Selçuklu döneminde Canik havalisi olarak adlandırılıyordu. Bu
yöre Osmanlılar döneminde Canik Sancağı içinde yer aldı. Canik kelimesi de Canet, Canit gibi
şekiller değiştikten sonra Canik oldu.
Samsun ve dolaylarının en eski yerlileri Gaşkalardı. Etiler Birinci Mursil zamanında
Karadeniz kıyılarına-inerek Gaşkaları egemenlikleri altına aldılar. Milattan önce 1180 yılında
Avrupİ'san Anadolu'ya geçen, Frigler Etileri yeryüzünden sildiler. Bazı Frig kabileleri o sırada

Karadeniz kıyılarına inip Gaşkalarıyok ettiler.
Ege kıyılarındaki Foçalılar Milattan Önce 562 yılında Mert Irmağı ağzına Amisos adında
küçük bir koloni kurdular. 16 yıl sonra Amisos'un güneyinde Lidya'yla İran arasında yapılan
savaşta Lidya Kralı Krezus yenilerek İran Kralı Birinci Keyhusrev' e esir düştü. Anadolu'yu istila
eden İranlılar (Persler) diğer Yunan kolonileri gibi Amisos'u da işgal ettiler. Fakat bir süre sonra
u yöreden çekildirler, İranlıları yenilgiye uğratan Makedonyalı Büyük İskender Millattan Önce
331 yılında Amisos'u bağımsız şehir ilan etti.
Samsun,milattan önce, üçüncü yüzyılda Pantos krallığının egemenliği altına girmiş. Milattan
önce birinci yüzyılda Romalılar, daha sonra Bizanslılara geçti.
Milattan sonra 733 ve 863 yıllarında Müslümanlar şehri aldılarsa da yeniden Bizanslılara
vermek zorunda kaldılar.

Türkler Zamanında Samsun
Samsun'u ilk önce Türk topraklarına katan 1158 yılında Danişmendlilerden Emir Yağıbasan
olmuştur. 1185 yılında İkinci Kılıç Aslan'ın oğlu Süleyman Şah bölgeyi Anadolu Selçuklularına
kattı, Selçuklular, daha sonra İlhanlılar zamanında Samsun önemli bir ticaret merkeziydi.
Yıldırım Beyazıt 1395 yılında Samsun'u aldıysa da Ankara yenilgisinden sonra bu yöreye
İsfendiyaroğulları

egemen oldular. Fakat Timur istilası sırasında Samsun'la

Simisa (Gavur

Samsun'la Müslüman Samsun) ticari önemine kaybettiler. 1419 yılında Simisa (Müslüman
Samsun) Cenevizliler tarafından yakıldı. Bu durumu Bicaroğlu Hamza Bey, Çeleb, Sultan
Mehmet' e yazdığı mektupta "Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmalıdar" diye anlatıyordu.
Bu olaydan sonra bu tarihi şehre "Kara Samsun" adını verdiler.
Samsun ve· havalisi 1424 yılında İkinci Murat zamanında kesin olarak Osmanlı ülkesine
bağlandı. On beşinci, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Samsun önemsiz bir şehir olarak kaldı.
1869 yılinda Samsun büyük bir yangın geçirdi ve şehir yeni bir plana göre yeniden kuruldu.
Samsun, sırayla Amasya, Sivas, Trabzon eyaletlerine bağlı kaldıktan sonra on dokuzuncu
yüzyılın ikinci yarısında Canik Sancağının merkezi oldu. Cumhuriyetten sonra il haline getirildi.
Milli Mücadele Yılları
1919 yılın mart ayında İngilizler Samsun'u.işgal

ettiler. 4. 000 kişilik işgal askerleri lise ve

kışla binalarına yerleştirildi. Rumlar bunlardan cesaret alarak çeteler kurdular, Canik Dağlarında
soygunlara başladılar. Bunlar.karşr Türkler de çeteler kurup Rumlarla şiddetli savaşlara girdiler.
Rumlar, Samsun işgal kuvveti komıtanı General Harrington'a "Türkler bizi öldürüyor" diye
şikayette bulundular. Amaçları İngiliz ve Fransızların yardımıyla Türklerin direnişi kurmak
İnebolu'dan Hopa'ya; güneyde Sivas sınırlarına dayanan geniş topraklar üzerinde "Pontus Rum
Cuhmuriyeti" adıyla bağımsız bir Rum devleti kurmak ve sonra Yunanistan'la
Yunanlılar'la destek sağlamak amacıyla müttefikler
'daki kanlı olayların önlenmesini

birleşmekti.

İstanbul Hükümetini sıkıştırarak Samsun

istediler. Damat Ferit Paşa'yla Sultan Vahdettin bu işin

çözümünü- savaşlarda cesaret, metanet ve yetenekleriyle seçkin v~ üstün durumda bulunan
Mustafa KemalPaşa'ya

verildi.

Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'san hareket ederek 19
Mayıs 1919 sabahı saat 9 sıralarında Samsun'a ayak bastı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı eski Gazi
İskelesinin bulunduğu yere liman yapıldıktan sonra "İlk Adım Anıtı" dikilmiştir.
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Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya merkezi Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Ordu Müfettişi
göreviyle gönderilmiştir. Müfettişlik bölgesi Trabzon,Erzurum,Sivas,Van
Canik

(Samsun)

bağımsız

sağlanması,bölgedeki

livalıklarını

(tugaylarını)

kapsıyordu.

silah ve cephanenin toplattırılması,askeri

illeriyle Erzincan ve

Görevi,bölgede

asayişin

birlikler tarafından toplanan

askerlerin dağıtılmasıydı. Bir görevi de Rum ve Ermenilere karşı savaşan milli kuvvetleri
dağıtmaktı. Oysa Mustafa Kemal, bu göreve vatanı kurtarmak amacıyla gitmişti. Onları dağıtmak
değil teşkilatlandırmak geriyordu.
İstanbul'dan hareketinden önce eski Bahriye Nazırı Rauf Bey Mustafa Kemal'e Samsun'a
gitmemesini söyledi." Aldığım bilgilere göre bindiğin gemi Karadeniz'de

batırılacak" dedi.

Mustafa Kemal gitmeye kararlıydı. "Gidersem öldürecekler. Ya gitmezsem ... " diye cevap verdi.
16 Mayıs sabahı İstanbul' dan hareket eden Bandırma vapuru eskimiş,pusulasız bir tekneydi.
Herhangi bir fırtınada kolayca kurtulmak ve herhangi bir suikast girişimine uğraması halinde
tedbirli olmak düşüncesiyle devamlı olarak kıyıya yakın yol alıyordu. Sinop'a geldiklerinde
Samsuna karadan gitmeyi düşündüler. Ancak araç bulunamıyordu ve yollar elverişsizdi. Aynı
gemiyle Şamsun'a hareket.ettiler, Sisli bir ma.yış.sa.bahı güçI-ü.kleJirrıanageldiler.
Samsuıı' a çıktıklarında. sevinçle karşılatla.n 1\1.[µştafa . Kemal ve. arkadaşları 1\1.[ıııtıka. Palas.'ta
(şimdiki.GazLMüzesi)••misafir.

kaldılar. Must::ıfaKemal,

Sa.rrısun'daialtı gün !(aldı.rpoğuda

Üçüncü .Qrd:H,. :Kqım.µt::ıııti:Ka.:zıınI(arabekir :Paşa. ve.batıda Ali Fuat Paşayla. haberleşerek işlerini

saldmlarıncla..n korunn1ak:• için arala11nda mil iş t~şkila.tı.kurına.larını tavsiye . etti. ·. Mustafa•· Kemal
Samsun' da gerekli • çalışmalarını tarrıamladıkt::ı11 şpnra..25 Mayı.s'taHavza'ya hareket etti. Havza
L\

Yunan çetelerinin en.çok faaliyet gösterdiği bir bölgeydi.
Havza'da Mesudiye J)telindekaldı. Halkı.··rrıillikurtuluşa •. hazırlanan Mustafa .Kemal'in
çalışmaları Havzalılar taf<tfındanbenimsendi, .ve · Müdafaa-i Hukuk, Cemiyetinin bir şubesi
kuruldu. 13 Haziran günü yapılan bir açık hava toplantısında görünen Mustafa Kemal İstanbul
Hükümetine şikayet edildi. Bunu üzerine Mustafa Kemal askeri göreyinden istifa edip sivil olarak
milli kurtuluş çalışmalarını devam ettirmeye karar verdi. Mustafa Kemal Merzifon'daki İngiliz
birlikleri tarafından izleniyordu. Bunun üzerine Havza'da daha fazla kalmayı uygun görmedi,
Amasya'ya hareket etti. Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini kurdu. İnönü, Sakarya,Dumlupınar savaşlarıyla
3

.urtuluş Savaşını, başarıyla sona erdiren Mustafa Kemal, 29 Ekim !923 'te de Türkiye
umhuriyetini kurdu. Böylece Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan milli kurtuluş hareketi
eni bir Türk devletinin kuruluşuyla tamamlanmış oluyordu. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19
yıs günü Samsun'da ve bütün yurtta "Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı" olarak
utlanmaktadır.

Samsun'da

yapılan törenlerde

Atatürk'ün

Samsun'a

çıkışı temsili olarak

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusu 30 bin kadar olan Samsun, 10 misli büyüyerek 300 bin'i
aşkın nüfuslu büyük bir şehir oldu. Kavak ve Alaçam ilçe oldu. Samsun' da bir üniversite, birçok
ültür ve sağlık kurumaları açıldı. Fuar kuruldu, sanayi ve ticaret alanında gelişmeler oldu.
'Yapılan liman ve yollarla bölgenin bir transit merkezi haline geldi. Samsun, büyümesini ve

Şehir merkezinden bir görünüm
SAMSUN'DA TARİHİ ESERLER ve ANITLAR
1921-1940 YILLARINDA Türk Tarih Kurumu tarafından yaptırılan kazı ve araştırmalarda
tarih öncesine ait eserler kalıntılar bulunmuştur. Önce Samsun'un 3 kilometre güney doğusunda
Mert Irmağı kıyısında Dündartepe ve Öksürüktepe'nin birbirinden tamamen farklı üç büyük
4

Itür katmanından oluştuğu anlaşıldı. Dündartepe I. Alişar IV ve Alacahöyük'ün Karadeniz' deki
rvamıdır. Dündartepe II. Alişar II ve Bakırçağ kültürüyle çağdaştır. Dündartepe III. Yangın

akaralı üzerine kurulmuş bir Hitit yerleşim merkezidir.
Dündartepe kültürü mimari açıdan Orta Anadolu karakteri taşır. Mimari malzeme ve
rümüş halat izlerinin kereste parçalarının da gösterdiği gibi ağaçtır. Çit duvarları kalın toprak
valıdır. Temelde taş kullanılmıştır. El yapımı çanak çömlek teknik ve biçim açısından dört
rleşme de hemen hemen birbirlerine benzer.
Dündartepe'nin 14 kilometre güney doğusunda Samsun-Çarşamba demir yolu üzerinde
ekkeköy'de eski çağlardan beri süregelen bir yerleşme yeri bulundu. Buradaki çanak çömlekler
ündartepe ve Orta Anadolu buluntularına benzer. Bu· çömleklerin hamuruna ot ve kum
arıştırlmış kahverengi,kırmızıve siyah zemine beyaz boyayla geometrik süslemeler yapılmıştır.
ekkeköy'de ele geçen buluntular daha çok·avcılar toplayıcılıkla gelişen Taş Devri insanının
ullandığı araç ve gereçlerdir. Aynı yerde FındıcakVadisi içinde araç ve gereçlerdir. Aynı yerde
ındıcak Vadisi içinde 18 mağra ve kaya sığınağının Tekkeköy'de bulunmuş olan el baltalarını
kullanan insanların barınağı olduğu tahmin edilmektedir.
Samsun'un 46 kilometre güneyindeki Kavak Höyüğü (Kaledoruğu Höyüğü) Amerikan
Şarkiyet Enstitüsü tarafından yapılan kazı sonucu bulundu ve burasının eski çağlardan beri
sürekli yerleşı:neyeri olduğu anlaşıldı. Tarih öncesi kültür tabakaları üzerine Roma Helenistik
Bizans1Selçuklu ve Osmanlı kültürü kalıntılarınarastlandı.
Samsun Bafra Alaçam dolaylarında 1972-1973 ·yıllarındayapılan araştırmalarda Dedetepe
Kelbeştep~Tepecik ve Yürükler tümülüsleri bulundu. Doğal bir tepe olan Dedetepe'de Eski
Bronz ve Hitit Çağı çanak çömlekleriyle karşılaşıldı. Bafra'nın 4 kilometre güneydoğusundaki
Kelbeştepe' de eski Bronz I ve II Hitit ve Roma kalıntıları vardır. Bafra ve Alaçam arasındaki eski
yerleşim merkezinin en önemlileri İkiztepe'yle

Sivritepe'dir. Bafranın 7 kilometre

kuzeybatısındaki İkiztepe'de dört yükseltiden oluşan bir höyükyür. Bu höyükte yapılan
araştırmalarda Eski Bronz Çağı I,II,IIIve Hitit öncesi dönemlere rasJlayan eserler bulunmuştur.
Bu dönemler milattan önce 2200 ile 1900 yılları arasına rastlar.
Bafra'ya 35 kilometre uzaklıkta Kızılırmak Vadisinde bulunan Paflaganya kaya mezarları
milattan önce 7. Yüzyıla aittir. Burada Roma Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ve
AsarKalesi bulunuyor.
5

Kale Camii:Kuyumcular

Çarşısındadır. 1314 yılında İlhanlı Valisi Emir Timurtaş Paşa adına

aptırılmıştır.
Pazar Camii:Pazar Mahallesi'nde

bulunan bu cami 14. Yüzyılda yaptırılmış bir İlhanlı

eseridir. Dikdörtgen.planlı ve ahşap çatılıdır. 1819 yılında onarım görmüştür.
Şeyh Seyyid Kutbeddin

Camii ve Türbesi:1895

Kutbeddin adına yaptırılmıştır. Şeyh Kutbeddin'in

yılında Memduh Bey tarafından Şeyh

türhesicaıııi ile bitişiktir. Cami dikdörtgen

planlı ahşap çatılıdır. Türbe kare planlı beşiktonos örtülüdür,
İsa Baba Camii ve Türbesi:Cedit

Mahallesindedir. 15. Yüzyılda yapılan ilk yapı eski

biçimiyle günümüze kadar ayakta kalmıştır. Kare planlı küçük bir mescit ve türbeden oluşan yapı
1895'te onarım görmüştür. Cami1975-1976.yıllarında

yenileştirilmiş önceleri caminin içinde

bulunan türbe dışarı alınmıştır.
Hacı Hatun Camii:Saathane Meyda11lya.l911.ları11cladır. Hatice .: oğlu İbrahim tarafından 2694
yılında yaptırılmıştır. Cami kare. pla11lı yeJie,S\kupbelidir. I)uvarları kesme taştan ve tuğla
hatıllıdır. Silindirik gövdeli tek şetefelinıinaresi
Büyük Caınii:Saathane

caminin sağta-rafındadır.

}Meydanı yakınlarında deniz tarefı11cladır.

Köprülü Mehmet Paşa'nın eşii\yşe Hatun ta,r~fından yaptırılmıştır.Sultan

17. Yüzyıl başlarında
Abdülaziz'in annesi

1884 yılında onarttığı için Valide Camii cliye d¢iıinılır. Ka-re planlı ve kesme taştan yapılmış olan
camiinin önünde beşik tonozlırson cemaat yefiiyardır. Biiyük kubbe köşelerde ağırlık kubbeleri
ile de§teklenmiştir. Kubbenin . içi kalem işleriyle süslüdür;. Ahşap minberi madalyon yıldız
motifleriyle bezenmiştir. Caminin.tek şerefeliiki ıııinaresivardır.
Yalı Camii:Buğday

Pazarındadır. Liman yapılmadan önce yalı kıyısında bulunduğu için

Yalı Camii denmiştir. Camii 1894 yılında Mehmet Sadık bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır.
Duvarları kesme taş ve tuğladandır. Kare planlı ve tek kubbeli caminin son cemaat yeri sonradan
eklenmiştir.
Hançerli

Camii:Hançerli

Mahallesindedir.

Depremden

yıkıldıktan

sonra

yeniden

yaptırılmıştır.
Merkez Camii:Cumhuriyet

döneminde yaptırılmış kubbesi ve minaresi değişik bir tarzda

inşa edilmiştir.
Sanayi Camii:Sanayi sitesindedir. 1978-1984 yılları arasında halkın bağışlarıyla yapılmıştır.
Kare planlı Cami yapısı kubbesi meinareleri ve şadırvanıyla modern mimari usulübunda inşa
6

dilmiştir. Mekan büyük ve tek kubbeyle örtülmüş zeminden göğe yükselen minarelere özgün bir
şekil verilmiş üstü kapalı şerefelerden sonra minarelerin külahları sivrilmeye başlamıştır. Tek
erefeli olan bu minarelerin gövdesi geniş ve olukları yükselmektedir.
Samsun Saat Kulesi:Saathane

Meydanınında 25 metre kadar yükseklikte bir saat kulesi

ardır. Kesmetaşından yapılmış olan kule 1939 depreminde yıkıldı.

Samsun Atatürk Anıtı
SAMSUN'DA SOSYAL YAŞAM,ADETLER

ve GÖRENEKLER

Samsun'un

Sosyal Yaşantısı.Adet

ve Görenekleri

Samsun'da

karışık bir nufüs yapısı vardır. Yerli halkın yanında nufüs değişimiyle

Yunanistan Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelen göçmenler ile Anadolu'nun çeşitli illerinden
gelip yöreye yerleşenler zengin bir folklor birikimi oluşturmaktadır.
Bunların dışında XIX. Yüzyılın

ikinci yarısında başlayarak gelişen Kafkas göç hareketi

sonucu kurulmuş yerleşim birimleri de mevcuttur. İlk Kafkas göçünün 183 5-1836 yılında cereyan
ettiği ve Çerkez-Kabartay ahalisinden 400 hanenin Samsun Çorum ve Amasya sancaklarında
iskan edildikleri bilinmektedir.
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Benzeri bir göç hareketinde 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra olmuş; Balkanlarda
erleştirilen çok sayıda göçmen ailesi Anadolu'ya yerleştirilmek üzere Balkanlardan Samsun'a
önderilmiştir.
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A- YÖRESEL HALK EDEBİYATI
Zengin ve çeşitlilik gösteren halk edebiyatı bölgenin sosyolojik yapısından kaynaklan
aktadır. Bölgede ağız farklılıkları söyleme biçimleri ve nüfus farklılıklarını

gözlemek

ümkündür,
ATASÖZLERİ

ve DEYİMLER

Türk Dil Kurumu'nca yöreden derlenmiş bazı atasözleri şunlardır:
• Acele eden gancık,kör doğurur.
• Ağzı yımbırdayanın sırtı gümbürder.
• Aklı olmayınca neylesin sakal.
• Allah süsücü hayvana boynuz vermez.
• Arkadaşı dıştan değil,içten seç.
• Aslan varken kediye ciğer düşmez.
• Aslı hu,nesli hu.
• At kişnemeyince,tay gelmez.
• Balcıya pekmez satılmaz.
• Başının sağlığı,dünyanın varlığı.
• Bilgiden düşmanın olsun.
• ı Bir ekmeklik unun varsa erbabına yatır.

• Bir söyle,iki dinle.
• Çarık çarıkla,sarık sarıkla.
• Çenede bir tutan kıl taşıyınca,yüreğinde bir damla nur taşı.
• Çok yaptık yalanı,yarın kalsın kalanı
• Dağ adamı,öldürür sağ adamı.
• Dağ başında kozak.senede bir gelir gezek.
• Dağ başında,çam kadı:pelit müftü.
• El gözü taşı eritir.
• El ağzıyla kuş tutmak.
• Gelen atın başına vurulmaz.
• Gitti ağaçlar,paşalar;kellerle körlere kaldı kıyılarla köşeler.
• Gülme başına,gelir başına.
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• Güz.sabahları düz.
• Güvenme varlığına,düşersin darlığa.
• Hırs,baldan tatlıdır.
• Hocanın dediğini yap,gittiği yoldan gitme.
• İçi boş,dışı boş,tut kulağından çifte koş.
• İnsan iş başında belli olur.
• İşini,eşini,aşını bil.
• İşleyen demir paslanmaz.
• İşin yoksa dünür.paran çoksa kefil ol.
• İşin yoksa şahit,paran çoksa kefil ol.
• Kapandı gözler,tükendi sözler.
• Kız gittiği,oğlan bittiği yerde.
• Kızını dövmeyen dizini döver.
• Kendi düşen ağlamaz.
• Kendi düşeni,kendi kalkar.
• Meteliksiz uyku çekiyor.
• Ne verirsen elinle,o gider seninle.
• ıüldu olacak,kınldı balta nacak.
• Olursa olur suyu,olmazsa hamur suyıu.
• Ölümle öç alınmaz.
• Ölenle ölünmez.
• Parasız pazara,imansız mezara gidilmez.
• Sabahleyin yağmur yağarsa,gir yoluna;ikindiden sonra yağarsa, gir foluna.
• Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.
• Sen zot,ben zot, kim atacak bu beygire ot?
• Seksenle doksan arası,çıkma evden kör olası.
• Sen işini bırakmayınca iş seni bırakmaz.
• Sen ağa,ben ağa,bu ineği kim sağa?
• Tencereyle tava,hepinizde bir hava.
• Tok acın halini bilmez.
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• Üzüm üzüme baka baka kararır.
• Yazın gölge hoş,kışın çuval boş.
• Yiğit olan kimse saklar sırrını.
• Yuvayı dişi kuş yapar.
• Yol yürümekle,borç ödemekle tükenir.
• Yalancının evi yanmış,kimse inanmamış.
• Zahmetsiz rahmet olmaz.
• Zora dağ dayanmaz.
• Zürriyet,olamayanın,merhameti

olmaz.

Samsun'dan Derlenmiş Bazı Bilmece Örnekleri
Dürüm dürüm bazlamaç, Yerim yerim kamım aç.

(Kuran-ı Kerim)
:ıvı:asalmasalmaskara
Ağzı bumu kapkara.

(Fırın)
Bilmece bildirmece,
El üstünde kaydırmaca.

(Sabun)
Bir avuç boncuğum var;
Gece.saçılır.gündüz toplanır.

(Yıldız)
Ötesi var urgan gibi
Eni var yorgan gibi.

(Deniz)
Bin ilik,bin düğme
Ben diyeyim bilmeyeceğim
(Ağ)
Uzun uzun dervişler,
Akşam bize gelmişler.
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Tepinmişler durmuşlar,
Çekilmişler gitmişler.
(Yağmur ve dolu)

Güm güm leğen,
Gümlemez oldu koca leğen
(Gök)
Hürüdü mürüdü
Tarlayı diken bürüdü
Karşı köyün uşağı
Sırt aşağı yürüdü.
(Ölü)
Dal üstünde kitli sandık.
(Ceviz)
Ağzı var,dişi yok.
(Güğüm)
Gölgesiz dere geçer.
(Ses)
Köy içinde tak tak.
(Marangoz)
Yattığı yerde ot bitmez.
(Ateş)
Dağdan gelir,yel gibi
Oturur sultan gibi
Hasır gibi serilir
Esir gibi sürülür.
(Kar)

Altından içerim,
Üstünde biçerim.
(Koyun)
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Dal üstünde taş yanar.

(Kiraz)
Altı göl gibi,üstü ay gibi.

(Gaz lambası)
Bir ağıl koyunum var.
Hepsinin boynu kara.

(Kibrit)
TEKERLEMELER
Bazı örnekler:
Türkü mürkü,
Ninemin kürkü.
Bir çektim yırtıldı,
Ninem dikmekten kurtuldu.

Tahta tahta ben var.
Uzunuzun şanı var.
Kalk.öküze yem ver.
Ben vermem sen ver.

Abam abama küstü,

Carn.elimi kesti.
Amcam yoğurt yedirdi,
Kedi bumunu batırdı.
Kedinin bumunu kestiler,
Minareye astılar.
Minarenin kilidi,
Akşam gelen kim idi.
Amcamın oğlu Musacık,
Eli kolu kısacık,
Çekil buradan topacık.
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Kar yağıyor,
Karga bağırıyor.
Anan çörek pişirmiş.
Seni çağırıyor.

Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur.
Ver Allah' ım ver.
Karagöz yağmur.

Mustafa mıstık,
Arabaya yastık,
Bir mum yaktık,
Seyrine baktık.

Kar yağdı,buz tuttu,
Çingene kansı kız tuttu.

Üşüdüm üşüdüm
Daldan armut düşürdüm
Armudu yediler
Bana cüce dediler.

DUALAR-ALKIŞLAR
•

Allah ne muradın varsa versin.

•

Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin.

•

Allah işini rast getirsin.

•

Allah seni nur gölünde yatırsın.

•

Allah evlatlarına bağışlasın.

•

Allah sevdiğine kavuştursun.

•

Mekanın cennet olsun.
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Tuttuğun toprak, altın olsun.
•

Ürünün bereketli olsun.

•

Yaptığın iyiliği unut.gördüğün kötülüğü unut,Allah'ı unutma.

BEDDUALAR- KARGIŞLAR
•

Allah,kel uyuz versin;tırnak vermesin sana.

•

Allah sen, araba dayağı gibi süründürsün.

•

Allah ocağını batırsın.

•

Allah ocağına incir ağacı diksin.

•

Allah sen, taş etsin.

•

Ciğerinden tutulasın,kan kusasın.

•

Dilini eşek arısı soksun.

•

Gençliğine doyma.

•

Kanın içine aksın.

•

Kolların dibinden kurusun.

•

Sen ölürsen elime kına yakacağım.

•

Yıldırımla çarpılasın.

•

Yılan gibi girecek delik ararsın inşallah.

TERSİNE BEDDUALAR
•

Gözün kör olasın.

•

Ölü kargalar gözünü oysun.

•

Susuz derelerde boğulasın.

•

Yıkık duvar altında kalasın.

İŞ DUASI
•

Allah kolaylık versin.

•

Elim iş,gözüm kuş,ne var bunda bir hakemlik iş.

•

İş başı ileri,şeytan başı geri.

•

Şeytan daş.ben kuş,Allah sen rast getir.
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YEMİNLER
•

Allah belamı versin.

•

Burdan eve varamayayım.

•

Dilimi (dinimi) gavur dili (dini) olsun.

•

Ekmek gözüme dursun.

•

Kör olayım.

•

Kuan gözüme.

•

Üçten dokuza şart olsun.
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B. YÖRESEL HALK ŞÜRİ ve ŞAİRLERİ
Samsun'da

geleneksel halk şiirini devam ettiren günümüz ozanları bulunmamaktadır.

ellikle İl Kültür Müdürlüğünün destekleri ile geleneksel saz şairliği geleneğinin sürdürülmesi
hşmaları teşvik edilmekte ve ilde "Geleneksel Samsunlu Halk Aşıkları Şenliği" düzenlenektedir. Bu bölümde

Samsunlu Halk Aşıkları tanıtılacak ve eserlerinden

Aşık Ali Galip AKYOL:Samsun'un

kısa örnekler

Vezirköprü ilçesinin Güldere köyünde 1946 yılında

oğmuştur. Evli ve altı çocuk babası olan aşık,geçimini çiftçilik yaparak sağlamaktadır. Saz
alışmasını bilen,ustası ve çırağı olmayan aşık çeşitli yarışmalara katılmış ve ödüller almıştır.
Aşık ArslaneAsıl ası İbrahim Ersan AKYOL olan aşık,1950 yılında Samsun'un Vezirköprü
·ıçesinin Güldere köyünde dünyaya geldi. Geçimini çiftçilikle sağlayan aşık,evli ve yedi çocuk
]:,abasıdır. "Size" dergisinde şiirleri yayınlanan aşık,çeşitli yarışmalara katılmıştır.
Saz çalan aşığın ustası Abdurrahman ÇETİN' <lir.
Aşık Kemali BÜLBÜL:Asıl adı Kemal Bülbül olan aşık, Samsun'a bağlı Kavak ilçesinin
Kozansıkı köyünde 1928 yılında dünyaya geldi. Evli ve dört çocuk babası olan Aşık'ın
yayınlanmış şiir kitapları olduğu gibi çeşitli yarışmalarda da dereceleri bulunmaktadır.
Aşık Kemali BÜLBÜL aynı zamanda İLESAM üyesi olup,halen Samsun' da ikamet etmektedir.
Aşık Yaşar Erçinli: 1943 yılında Ladik Alışlı kötünde doğdu.İlkokullu

dışardan bitirdi.

Samsun Belediyesi zabıta memurluğundan emekli olan aşıkın çeşitli gazetelerde yayınlanmış
şiirleri bulunmaktadır.
Aşık Erdemli:Asıl

adı Sebahattin DÜLGER olan aşık, Karslı Aşık İnani'in oğludur. 1950

yılında Kars'a bağlı Göle ilçesinde doğmuştur. 6 yaşından beri Samsun'da ikamet eden ve emekli
öğretmen olan aşık, babası kadar ninesinin kültürü etkisinde de kalmıştır. Eşi öğretmen olan aşık
iki çocuk babasıdır. Şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış olan iştirak ettiği pek çok
yarışmada dereceleri bulunmaktadır.
Aşık Derebahçeli

(Ali Kayıkçı):1946

yılında dünyaya geldi İlkokul öncesi çocukluğu

Hamsiköy yaylalarında geçti. Ailesiyle birlikte Çarşamba, Balcalı köyüne göç eti. Daha sonra
merkez Derebahçe köyüne yerleşti. Lise yılarına kadar çobanlık,seyyar satıcılık ve inşaat işçiliği
yaptı.
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Aşık Çileli (Coşkun Koçhan):1961

yılında Bayburt'ta doğdu. 1969 yılında ailesi Samsun'a

rleşti. Çocukluk ve gençlik yılları Samsun' da geçti. Samsun Belediye Konservatuarı kuruluş
larında Türk Halk Müziği koro çalışmalarına katıldı. Halen,On dokuz Mayıs Üniversitesi'nde
mur olarak görev yapmaktadır.
Aşık Cafer Dertli (Kul):1946'da

Tokat'ta doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Bafra,

pınar köyünde geçmiştir. Ülkemizin pek çok yerini dolaşmış, üç yıl kadar da Almanya' da
lmıştır. 1984 yılından itibaren Konya Geleneksel Aşıklar Bayramı'na

katılmış ve çeşitli

receler almıştır.
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YÖRESEL GELENEKLER
İlimiz dahilinde doğum öncesi,doğum sonrası ile ilgili bir takım adetler ve inanışlara, yöresel
lılıklar göstermekle beraber,rastlanılmaktadır.Bu adet ve inanışların bir kısmı batıl,bir kısmı
ve adetlerden,bir kısım da dini inanışlardan kaynaklanmaktadır. Bunları böyle veya yöre
rmadan genel olarak vermek istersek;
Hamile kalan kadın,haberi ilk önce en çok sevdiğine söyler.
Çocuğu olmayan kadın adı Mehmet olan yedi evden kumaş parçası toplar. Bunları dikerek
bebek giysisi yapar.
Yine çocuğu olmayan kadın üç ile yedi evden (adı Mehmet olan) bıçak toplar. Bunları
kutsal sayılan yerlere bırakır. (tekke,türbe,yatır vb.) Hangi yere bırakılan bıçak paslanırsa
buraya adak adanır,kurban kesilir ,namaz kılınır,dua edilir.
Aşeren hamile kadının isteği yerine getirilmezse çocuğun eksik doğacağına inanılır.
Çocuğu olmayan kadınlar yörede "Domuz Ağşağı" denilen menekşe saplarının
kaynatılması ve kabuklarının kurutulması sonucu elde edilen bu bitkinin dölyoluna
koyulması suretiyle hamile kalacağına inanılır. Her idrardan sonra bu bitki değiştirilir.
Kadın kendini sıcak tutar.
Yenidoğan bebek "Hölük" denilen toprağa belenir. Temiz topak ısıtılır. Beşiğe vea
{yatağa konur.:Beneğin belinden aşağı gelecek şekilde bu toprağa belenir. Beleme işi
bebek doğduktan Jile 7 günden sonra.başlar.
Yeni doğan bebeğe önce yüz göz olamasın diye annesinin ayak ucuna yatırılır. Sonra sağ
yanına yatırılır.
Yeni doğan bebeğe üç ezan vakti geçtikten sonra anne sütü verilir.
Bebek kutsal sayılan günlerde veya bayramlarda doğmuşsa örneğin; Ramazan,bayram,
arife.günü bu isimler konulur yada büyüklerin adını vermek geleneklerdendir. Çok fazla

çocuk olursa "Yeter" doğup ta ölen olursa "Dursun" gibi adlar konulur.
Bebek doğunca ya babasına ya da ailesinin en büyüğüne müjdelenir,bahşiş alınır.
Bebek doğunca ebesi tarafından isim takılır. Bu isme göbek adı denir. Daha sonra ailece
ayrı bir isim verilir. Bu isim verilirken bebeğin sağ kulağına ezan,sol kulağına kamet
okunur.
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ebek görmeğe gelenler süt,çorba vb. gibi yiyecek,bunun yanı sıra çeşitli giyecek eşya
etirilir. Ziyaretçilere de ikramlarda bulunulur.
ebek zarlı doğarsa uğurlu sayılır. Bu zar alındıktan sonra temiz bir beze sarılıp
admlarm, genç kızların bazı yörelerde de erkeklerin görmelerine izin verilmez.

oğusa, "al basmasın" diye yalnız bırakılmaz .
.Aynı zamanda doğum yapan kadınlar arasında "kırk· basmasın" diye iğne veya bezleri

basmasın"
uguııuıı

diye

bebeğe

kurşun

dökerler,zelveden

geçirilir.

Zelve

her iki ucunda bulunan bebek ayaklarını andıran öküz boyunluğudur.

anne genellikle kırkı çıkmadan yalnız bırakılmaz,bırakılması
'<1.mgımı
süpürge

öküz

gerekirse

dayanır. Cinle.cadılar uğramasın diye,bazı yerlere su,ekmek bırakılır.

Bebeğin bezleri yıkandıktan sonra gün batmadan toplanır. Gün batımına kalırsa bebeğin
hastalanacağına inanılır.
Uğursuzluk girmesin diye gün doğdu tarafından bir kapı kilitlenir.
Bebeği ve anneyi kırklamak için kırk kaşık su dualarla leğene,dökülürü veya süpürge teli
ile evin içine ve dışına serpilir. Kırklama suyunun içine sarılık olmasın diye altın atılır.
Genelde erkek çocuğun olması istenir.
Konuşmayan
ayrnıvagıua

çocuğun dayısı bir tama kilitlenir,dövülür,bu

sayede çocuğun dilinin

inanılır.

Cuma ve Pazar gecelerinde yatılması gerektiğine inanılır. Diğer gecelerde yatırsa çocuğun
sakat olacağı varsayılır .
Adet gününe üç gün kala yatılıp da sağ yana dönüp bir müddet bekleyince oğlan çocuğu
olacağına inanılır.
Kırkı çıkan anne ve bebeğin ziyarete gittiği yerlerde genelde "Yumurta yedirilir. Yumurta
gibi tutasın" derler. Annenin yüzüne bahtı açık olsun,akolsun

diye un sürerler.

SÜNNET
İslam Dini'nde

Peygaber'imizin

yaptığı,söylenen

yada yapmayı,uygulamayı

öğütlediği

ylere uymaya "sünnet" denilmektedir.
İslam Dini'nde sünnet geleneğinin köklü oluşunun bir başka gerekçesi de,Peygamber'imizin
ir rivayete göre sünnetli doğmuş olduğu inancından kaynaklanmaktadır.
20

Bu nedenle, her erkek çocuğunun hayatının en önemli anılarından biri,sünnetin yapıldığı

ündür, Erkek çocuklar daha ziyade üç-yedi yaşları arasında sünnet edilmektedir. Bir ailede
aşları biri bine yakın birden fazla erkek çocuk olduğu zaman ortalama bir yaşta hepsi için bir
erasim yapılır; bu arada üç yaşından küçük çocuklar da sünnet edilmektedir.
Zengin aileler sünnet çağındaki öksüz ve fakir aile çocuklarını da kendi çocukları ile birlikte
ünnet ettirerek,gururlarını kırmadan onların sünnet masraflarını da karşılamaktadırlar.
Sünnette yapılan törenler bulundukları yörelere göre değişiklik göstermekle beraber temelde
ynıdır. Merasim genellikle çocuğun baba evinde.akraba.eş dostlarının huzurunda yapılır. Bu
yesileyle Mevlit okutulur,yemek verilir ve çeşitli eğlenceler düzenlenir.
Düğün sahibi sünnet merasiminin yapılacağı tarihten en az on gün öncesinden,yakın
akrabaları

başta

olmak üzere,diğer

tanıdıkları

ile birlikte

eş,dost ve komşularını,yakın

akrabalarından birini (elçi) tayin ederek,uzak yerlerde olan akraba ve tanıdıkları ise davetiye
göndermek süretiyle merasime çağırılırlar.
Davetiyelerin bir kısmını sünnetin dini yanını;

Yücedir Peygamberimiz.gerçektir sünneti
Bunu icra eder erkek olan ümmeti.
Teşrif ederseniz merasimimize,
Hak nasip etsin sizlere de cenneti.
Mısralarıyla vurgulanırken,diğer

bir .kısım davetiyelerde de çocuğun babasının (babası yoksa

annesi veya dedesinin) ağzından yazılan;

Başımıza giydik fes,

Hazreti Muhammed'in emridir sünnet,

Aniden oldum prens.

Bize de nasip oldu bu mürüvvet

Sünnetçi amca hiç düşünme,

Duyanlar duymayanlara duyursun

İstediğin kadar kes.

Bize de nasip oldu sünnet.

Dörtlükler veya benzeri dörtlükleriyle sünnete davet ederler.
Düğün sahibi sünnet olacak çocuğun yatak ve yorganını önceden diktirerek hazırlar. Daha
sonra sünnet.elbisesi.ayakkabısı

vb. eşyaları alınır.

Sünnetin yapılacağı oda ile çocuğun yatacağı oda hazırlanır. Çocuğun yatacağı odaya
önceden diktirilip hazırlanan yatak ve yorgam getirilip yerleştirilerek oda süslenir.

21

Bu arada yemek hazırlıklarına başlanır. Yemek düğün
ddi durumu iyi olanlar kurban keserek etli sulu (mevsimine göre patates,.lç
ut vb.) yemeğin yanı sıra pirinç veya bulgur pilavı,makama ve tatlı
Maddi durumu iyi olmayanlar ise Mevlit esnasında sadece

Sünnet düğünü,yaz aylarında ve genellikle Perşembe günleri
klarnete bırakır) köye getirilip çalınmaya başlar.
Uzak yerlerden yatılı olarak gelen misafirler köylüler tarafından
öre paylaştırılarak misafir edilirler.
Sünneti yapacak kişinin işinin ehli özellikle diplomalı

vııua.:wıa

ocayla beraber sünnetin yapılacağı gün çağırılır.
Genellikle il ve ilçe merkezlerimizin •. yanısıra diğer bazı ooıgı;m
arkadaşlarının yanısıra çocuğun

Artık tüm hazırlıklar tamamlanmış sünnetin yapılacağı an ge]
Bir taraftan eğlence devam ederken,diğer yandan da çocıığ]
olacak çocuğun ailesi tarafından hazırlanır. Bu arada çocuğun

iç

çıkartılarak sünnet entaresi çocuğa giydirilir.
Bir taraftan hoca ve odada bulunanlar tekbir getirirken,sü.
Sünnetçi tarafından kesilen sünnet derisi düğün sahibine
evin dışında bulunan temiz bir yere çukur kazarak toprağa.ig
Sünnet işlemi tamamlanır tamamlanmaz çocuğunty;
çeşitli hediyeler (para,altın,oyuncak vb.) verildikten soıır:
odada mevlit okunmasına başlanır. (bazı yörelerde. l\ıll;}·
okutulmaktadır.)
Mevlitin bitimini mütakip yemek başlar.

EVLENME
Söz Kesme-Nişan: Samsun' da kız isteme
de bu usul görüp beğenme vb. şeklinde

ucı::,ı~u,

ailesi uygun görürse evlilik işine karar verilir

sonra nişan yapılır.
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Buna yörelere göre "şerbet" veya "şerbet içmek" adı verilir. Şerbet iki gün önceden oğlair-~b..-;:;;,ız evine şerbet için şeker,kahve,çay ve nişan takımı gönderir. Ailenin büyüğü tarafından kız ve
ğlana yüzükleri takılır.
Dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban Bayramları ile Hıdrellez günü.oğlan evi tarafından
ız evine kurbanlık koç gönderilir. Bu koç süslenir ve boyanır.
Giderek azalmasına rağmen kırsal yörede başlık geleneğine rastlanır.
Düğün: Düğün töreni ,ailenin ekonomik durumuna göre üç ile beş gün arasında değişir. Köy
düğünleri genellikle davul,zuma ile yöresel oyunlar oynanarak yapılır. Düğünde gerek kız ve
erekse erkek evinin gelen konuklara ziyafet vermesi geleneği vardır. Konukları düğüne davet
etmek için Ladik köylerinde "şeker" dağıtılır. Buna "okuyuntu" adı verilir.
Köy düğünleri genellikle Perşembe akşamlan davul zuma çalarak başlar. Ladik köylerinde
Cuma günü "soku"günüdür.

\
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Köyün ortasında bulunan taş bir dibekte yarma dövülür. Düğün

sahibi yakınları ekonomik durumlarına göre soku önüne dövülecek yarmaları getirirler. Aynı gün
öğleden sonra gelin ata bindirilip köy yunağına getirilir. Gelinin başı "kız başı" denilen bir kadın
tarafından - yıkanır. Daha sonra ata bindirilen gelin davul zuma eşliğinde kalabalık bir kadın
gurubu tarafından eve getirilir. Bu gelenek bazıyörelerde düğünden bir gün önce davetli kadınlar
ile gelin adayının birlikte hamama gitmeleri şeklinde görülür. Buna "gelin hamamı" denir.
Kadınlar kendi aralarında çeşitli türkü ve mani söylerler. Düğünden bir gün önce kız evinde
"kınasgecesi" yapılır. Gelin adayının el ve ayaklarına kına yakılır. Gelin kız ve annesi kına gecesi
ayrılık ifade eden içli türkülerle ve manilerle ağlatılır.
Ladik ve Havza köylerinde damatadayının eline kına yakılır. Buna "güvey kınası "denir. Bu
kına aile büyüğü bir erkek tarafından yakılır. Tıpkı kızlarda olduğu gibi bekar erkekler de
kısmetlerinin açılması için kınadan yakınırlar. Bu adet diğer ilçelerde görülmektedir.
Gelin alma,kadınlı erkekli ve davul ,zuma eşliğinde kız evine doğru yola çıkılarak yapılır.
Buna "gelin alayı" denir. Gelin evinin önünde çalgılar eşliğinde oyunlar oynanırken ,oğlanın
yakınları gelin kızı çıkarmak için eve girerler. Gelinin kardeşi ve yakınlanna bahşiş verilmeden
kapı açılmaz. Sandık üzerinde oturan gelinin odadan çıkartılması ise ayrı bir töreni gerektirir.
Damak yakınlarının gelin kıza bahşiş vermeleri (mal veya para) ile sandık üzerinden kalkması
sağlanır. Gelin alayı oğlan evine giderken yolda halaylar çekilir,yol kesilir. Yol kesenlere oğlan
tarafından bahşiş verilir.
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Gelin alayı oğlan evine geldikten sonra ,kız auı,rt.i11.c:f
na damat ve kaynana tarafından para çerez serpilir:
d.ikten sonra akşam üzeri oğlan evinde yerneky~
tikte cami de kılarak eve getirilip zifaf odasınağe
Ladik köylerinde ise imam .yiğitbaşı ,damat ,g
ÖLÜM
Samsun'da

ölüm anına ve defin sonrası

"Ölüm yatağı"na düşen hastanın başında.<ş
Kur' an okumasını bilen birisi (genellikle di
okumaya devam eder. Arada bir de hastanın ·
sebebi son nefeste olan hastanın içinden bu
sağlamaktır. Ölüm gerçekleştikten sonra
kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Ağzı
kapatılır,ayaklan yan yana getirilerek bağl

o

zemine ayaklan
.nır,göz kapaklan
ür,

Şişmemesi için

üzerine bir demir parçası konur.(Bugün bu
Cenazenin.. yıkanması ve kefenleri.

Hır. Bazı yörelerde,

kefenleı:iÔiktensonra uygun olmadığı.h

tfrarak görürler. Bazı

ilçelerimizde kadın cenazelerinin tülbent

ak kefenlerinin üstüne

örterler. Mezara ölü ile beraber herih
köylerinde ölünün kapısından bir kurb
misafirlere ikram ederler. Cenaze

,ev

Cenaze yıkanana kadar okunmaz.
Cenaze namazı genellikle cami'
orada kılınır. Namaz öncesi ,ruh
(Kavak,Ladikve Havza'da) deviryı
için sevap kazandırılmasıdır.
Defin işleminde farklılık yo
mezarlıktan çekilmesinden sonra,

yapılır. İnanışa göre mezara konan cesede

,cemaatin

oradan ayrılmadan ruhunun

mesidir. Aynı zamanda sorgu meleklerinin de geldiğidir. Yüksek sesle söylenen sözleri
nün ruhunun duyarak,sorulan soruları kolayca cevaplandıracağı düşüncesidir. Burada ölüye
.bbin kim,dinin ne,peygamberin

kim vb."sorulacağı

düşüncesi ile "Rabbim Allah,dinim

,Peygamberim Hz.Muhammed vb."cevapların verilmesi şeklindedir.
Daha

sonra cenaze

yakınlarına

"başsağlığı" dileklerinde

bulunulur.

Bu ilçelerimizin

ılarında on beş gün sürer.
Dinimizde gün saymanın haram olmasına rağmen ,cenazeyi defnettikten sonra ,geleneksel
rak,"yedisi"

, "kırkı", "elli-ikisi"gibi

günler sayılarak bu günlerin tamamlandığı günlerde

mşulara ve akrabalara yemekler verilir,ölenin ruhu için Kur-an ve mevlit okutulur. Böylece yas

COCUKOYUNLARI
Yüzük Oyunu: Yüzük avuçta tutulur

,havaya atılarak el üstüne alınır;sonra yavaşça

ydırılarak parmağa geçirilmeye çalışılır. Bunu başaran oyuncu kazanır,düşüren ceza alır.
Abaza Topu:Erkek çocuklar semercilerin yaptığı keçe topla oynar. Yakan topa benzeyen bu
unda gruplaşma yoktur;topu ele geçiren öbürlerine vurmaya çalışır.
Çıkırık Çömen: Kız veya erkek çocuklarının bindiği tahterevalli biçimi bir oyun aracıdır.
atay' ~alas mil üstüne oturtulduğundan hemen döner ,hem de yükselip alçalır.
Saka Oyunu:Erkek

çocuklarca· oynanır. Her oyuncunun

elinde kendi yaptığı ,üstüne

almumu ile horoz kuyruklarının yapıştırıldığı ceviz ya da oval taştan sakası vardır. Horoz
uyruklarının uzun ve süslü olmasına özen gpsterilir. Oyun alanına çizilen dairenin
evizler ya da yuvarlak taşlar yerleştirilir. Belli bir uzaklıktan sakalar ustalıkla

a.-...,..,.,

şlar daire dışına çıkarılmaya çalışılır.En çok ceviz veya taş çıkaran oyunu kazanır.
HALK iNANCLARI
Her yerde olduğu gibi ilimiz dahilinde de bir çok inanışlar.mevcuttur. Bu
bazıları sonradan halk arasına yerleşmiş ilim ve mantık dışı fikirlerdir ki
denir. Ancak bu anlayışların bazıları dinin kendisinden gelen zamanla örf
inanışlardır. İlimizdeki halk inanışları Anadolu'daki halk inanışlarıyla uı;;;u~ı.ııı

İnanışa göre mezara konan cesede

,cemaatin

oradan ayrılmadan ruhunun

nmesidir. Aynı zamanda sorgu meleklerinin de geldiğidir. Yüksek sesle söylenen sözleri
nün ruhunun duyarak,sorulan soruları kolayca cevaplandıracağı düşüncesidir. Burada ölüye
abbin kim,dinin ne,peygamberin

kim vb."sorulacağı

düşüncesi ile "Rabbim Allah,dinim

arn,Peygamberim Hz.Muhammed vb."cevapların verilmesi şeklindedir.
Daha

sonra cenaze. yakınlarına

"başsağlığı"dileklerinde

bulunulur.

Bu ilçelerimizin

zılarında on beş gün sürer.
Dinimizde gün saymanın haram olmasına rağmen ,cenazeyi defnettikten sonra ,geleneksel
larak,"yedisi" , "kırkı", "elli-ikisi"gibi

günler sayılarak bu günlerin tamamlandığı günlerde

omşulara ve akrabalara yemekler verilir,ölenin ruhu için Kur-an ve mevlit okutulur. Böylece yas

ÇOCUK OYUNLARI
Yüzük Oyunu:Yüzük

avuçta tutulur

,havaya atılarak el üstüne alınır;sonra yavaşça

aydırılarak parmağa geçirilmeye çalışılır. Bunu başaran oyuncu kazanır.düşüren ceza alır.

Abaza Topu:Erkek çocuklar semercilerin yaptığı keçe topla oynar. Yakan topa benzeyen bu
,yundagruplaşma yoktur;topu ele geçiren öbürlerine vurmaya çalışır.
Çıkırık Çömen: Kız veya erkek çocuklarının bindiği tahterevalli biçimi bir oyun aracıdır.
Yatayplas mil üstüne oturtulduğundan hemen döner ,hem de yükselip alçalır.
Saka Oyunu:Erkek çocuklarca oynanır. Her oyuncunun elinde kendi yaptığı .üstüne
balmumu ile horoz kuyruklarının yapıştırıldığı ceviz ya da oval taştan sakası vardır. Horoz
kuyruklarının uzun ve süslü olmasına özen gösterilir. Oyun alanına çizilen dairenin ortasına
cevizler ya da yuvarlak taşlar yerleştirilir. Belli bir uzaklıktan sakalar ustalıkla atılır;ceviz
taşlar daire dışına çıkarılmayaçalışılır. En çok ceviz veya taş çıkaran oyunu kazanır.
HALK İNANÇLARI
Her yerde olduğu gibi ilimiz dahilinde de bir çok inanışlar mevcuttur. Bu
bazıları sonradan halk arasına yerleşmiş ilim ve mantık dışı fikirlerdir ki
denir. Ancak bu anlayışların bazıları dinin kendisinden gelen zamanla örf ve
inanışlardır. İlimizdeki halk inanışları Anadolu'daki halk inanışlarıyla ııı;;ııu;,u
göstermektedir.

ADAK ve ZİYARET YERLERİ
İnsanlar çağdaş bilimin ve tıbbın yanı sıra dertlerine ,hastalıklarına çare aramak ,şifa
ulmak,moral değerlerini yükseltmek amacıyla tekke .türbe , ziyaretgah gibi yerlere gelerek dilek
ilemiş niyetlerde bulunmuş ,dualar etmiş ,adaklar adamış ve kurbanlar kesmişlerdir. Bunların
onucu olarak da kutsal sayılan bu yerler etrafında birtakım inanışlar oluşmuştur.
İL MERKEZİNDE
İl merkezinde bilinen üç adet türbeden Ese (İsa) Baba ve Kılıç Dede türbeleri önemli ziyaret
e murat yerleridir. Aynca Seyyid Kudbettin Türbesi ise genç kızlar ve anneleri tarafından
kısmet açılması dileğiyle ziyaret edilmektedir.
Alaçam:Geyik Baba ve Hüseyin Dede türbeleri ,halkın ziyaret ve murat yeridir.Geyik Baba
hakkında söylence:Arap ordusu komutanı Ebul Eyyüp El Ensari Hazretleri ordusu ile birlikte
Almaç'dan geçerken komutanlarından Geyikli Baba'nın burada öldüğüdür ve Geyikli Baba'nın
geceleri kaltığı ,geyikleri ile çift sürdüğü söylentisi yörede mevcuttur.Yöre halkı tarafından

türbesinin yaptırıldığı Geyikli Baba'nın türbe mevkii aynı zamanda güzel bir mesire alanı olup
Geyik Koşan mevkii olarak adlandırılmaktadır.
Bafra:İlçede bulunan Emir Efendi,Hızır Bey,Emirza Bey türbeleri halkın ziyaret ve murat
yerleridir.
Çarş,mba:Arap Dede,Sarılık Tekkesi,Gazi Hızır Bey Türbesi,Şeyh Habil Tekkesi,Muşçalı
Köyü Arap Tekkesi ,Şeyh Güven Balıklı Tekkesi ,Yeni Karacalı Yel Tekkesi .Ahu Baba ,Semail
Tekkesi ,dilek temenni ve şifa amacıylaziyaret edilen yerleridir.AyrıcaSarılıkTekkesi'nin sarılık
hastalığına ,Yeni Karacalı Yel Tekkesi'nin ağrı ve sızı (yel girmesi) hastalığına şifa bulmak
amacıyla .Muşcalı Köyü Arap Tekkesi'nin de yağmur duası için ziyaret edildiği söylenmektedir.
Gazi Hasan Bey Türbesi'nde medfun zatın iki kardeşi ile birlikte Orta Asya'dan savaşa
savaşa geldiği burada şehit düştüğü rivayet edilmekte olup ,savaşta kullandığı kılıcın türbesinde
bulunduğu söylenmektedir.
19 Mayıs:İlçedeki Şahbeg Dede Türbesi hastalığa şifa

umanlar tarafından ziyaret

edilmektedir.
Terme:Terme ilçesinde bağlı Dibekli köyündeki türbe "Cini Bağdat" ya da "Evliya" diye de
anılmaktadır.Halkın ziyaret ve murat yeridir.Yağmurduasına çıkarken önce burada dualar edilir,
kurban kesilir,Türbe ilgili olarak halk arasında şu rivayet yer almaktadır.Türbeninyanındaki su
26

esinden ancak yararlı işler için su alınabileceği gibi ,kötü niyetlerle yaklaşıldığında suyun
diliğinden kesileceği ,yakınındaki ağaçların kesilmesine yakınında piknik ve eğlence niyetiyle
enlere izin vermeyeceğine uzaklara fırlatacağına inanılmaktadır. Bu tekkede dua edilir ,kurban
ilir,adak adanır.
Söylence:İslam ordularıyla Samsun'a gelen Cüneyd adlı yiğit düzlükte savaşırken kolunu
itirir.Savaşa savaşa bir tepede şehit düşer.Kolunun ve bedenin düştüğü yerlere birer türbe

ptırılır.Kol gövdenin yanına gömülür ,ama ertesi gün kolun eski yerine döndüğü görülür.
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D. HALK MÜZİGİ
Samsun halk müziğinde farklı tavırlar görülmektedir. Yörede Doğu Karedeniz,Orta Anadolu
give sazları kaynaşmıştır.Bağlama ile Karadeniz kemençesi bir aradadır. Yörede,resmi derleme
943'te Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan

Muzaffer SARISÖZEN ,Halil Bedii YÖNETKEN

e Rıza YETİŞEN' den oluşan bir ekipçe yapılmıştır.
Samsun'da
ENCEBAY,

bağlama kültürü tüm canlılığı ile yaşanmaktadır.
Çetin

BAHADIR,

Ümit BEKİZAGA,Naci

Nejat BUHARA .Orhan

HOŞGÖR,

Aslan

SANDIKÇI,

AMETTEN DİZDAR Samsun'un ünlü bağlama sanatçıları ve halk müziğimize hizmet etmiş

Yörenin karmaşık yapısı ezgilerde tavır ve zenginliğe yol açmıştır. Ritmik yapıyı 2,4,5,7ve 9
zamanlı ezgiler oluşturur.

HALK MÜZİGİ ÇALGILARI
Davul:Yörede

yaygın olarak kullanılır.80-90 santimetrelik veya 60 santimetrelik orta ve

küçük boy davullar kullanılır. Kasnak çoğunlukla çam ,köknar veya ıhlamur ağacından yapılır.
Davul kasnağının alt ve üst kısmına dana yada koyun veya keçi derisi gerilir.
Zurna:Dişbµdal,(,erik,kızılcık,ardıç

gibi ağaçlardan yapılır. Gürgen ve ıhlamurdan yapılan

ları pek makbul d~ğ;ilcliı:. Zumaya dil olarak takılan "cuk cuk" adı verilen parça kamıştan yapılır.
Önde yedi ,arkada bir .tane. perde deliği vardır.
Kaval:Yörede

dilli ve dilsiz türleri çalınır. Ihlamur .ardıç.gürgen ve şimşir gibi ağaçlardan

yapılır. Uzunluğu 50-70 santimetre arasında değişir. Her iki türde de bir yüzde altı ,arka yüzde bir
perde deliği vardır.
Bağlamaı'I'ekne

,tek parça dut veya kestane ağacından oyularak yapılır. Perde sayısı 21-24

arasında değişir.
Cura:Bağlama

gibi üç çift veya iki çift telli küçük bir sazdır. Akordu bağlamada olduğu

gibidir. Yörede tezene ile çalınır.
Kemençe:Orta Karadeniz

Bölgesi'nde yaygın olarak kullanılan bir sazdır. Samsunda daha

çok kıyı şeridinde yaygındır. İç kesimlerde kullanılmaz.
Dikdörtgene yakın şekilde yapılmış,kasnaklı ve basık uzunca bir kutuya benzer.Kemençe
yayı,eğik bir ağaç çubuğa at kuyruğu kılı bağlanarak elde edilir.
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YÖRENİN BAZI TÜRKÜLERİ
Yörenin en ünlü türküsü "Çarşamba'yı Sel Aldı" dır. Rivayete göre türkünün ortaya çıkışı
yküsü şöyledir:
Ahmet ,yoksul ailelerden birinin oğludur. Melek adında köyün güzel kızlarından birini sever
e nişanlanırlar. Ahmet

askere gider. Ağaoğlu

Mehmet Ali, Melek'e göz koyar. Melek yüz

ermez, bunun üzerine Ağaoğlu Mehmet Ali adamları ile birlikte Melek'i

dağa kaldırır. Kara

haber Ahmet e çabuk ulaşır. Silahlanarak dağ tepe Melek'i arar."Melek,Melek"
Birden şiddetli bir tufan başlar,insanlar,evler

diye bağırır.

,hayvanlar Çaltı Burnuna doğru sürüklenmeye

başlar. Yağmur durulup güneş parladığında bir kaya parçası üzerinde elele tutuşmuş halde Melek
ile Ahmet'in cesetleri bulunur.halk sel acısını unutarak onlara üzülür. Dualar okumaya başlar
,dualar içten mırıl-tılarla yüzyıllardır can alan sellerle örselenmiş insanların acısını dile getiren
dizelere dönüşür. "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsü bu mırıltılardan doğar. Cesetlerin bulunduğu
kayanın yedi yerinden su fışkırır. O gün bugündür "Değirmenbaşı"

olarak anılan yöre her

Hıdırellez' de ziyaret edilir.
Yörenin Bazı Türküleri Şunlardır :
•

Al eline kalemi /yaz başına geleni

•

Allah Allah dedik

•

Ata binmiş gidiyor(Zöhre)

•

Bağdat' ın hamamları

•

Belinde ipek kuşak

•

Beni bir dost yaraladı

•

Bir mektup yazayım gül yüzlü yare

•

Cebinde çakısı var/Ne güzel uykusu var

•

Çarşamba dedikleri/Şekerdir yedikleri

•

Çarşamba köprü başı/ Altındır toprak taşı

•

Çarşamba'yı sel aldı/Bir yar sevdim el aldı

•

Dertli sanem bu yıl yarsız kışlasın

•

Ekin ektim çöllere

•

Evlerinin önü bir büyük orman

•

Eymeleri eymeleri
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•

Garip annem

•

Gel gönül sabreyle

•

Gine dağlar çiçeklendi

•

İbrişim kuşak belinde

•

Karam

•
•
•
•
•
•

Orak biçerim orak ellikleri vurarak
Sarıçiçek
Sarmaşık bülbülleri
Serenlerin altından gelir geçersin
Sular durulur derler
Şu Bafranın yollan benim katırım için

•

Şu dağların akışına

•

Şu Samsun'un evleri

•

Yamadan gel yamadan

•

Zeytin dallarında tabakam kaldı

E- YÖRESEL HALK OYUNLARI
Araştırma kapsamına alınan köylerdeki derlemeler sonucunda Samsun yöresinde
halk oyunlarını iki başlık altında toplamak mümkündür:
1- Yerleşik köylerde oynanan halk oyunları,
2- Göç hareketleri sonucunda kurulmuş olan köylerde oynanan halk oyunları ,
Kültürel etkileşime karşın ,iki farklı kültürün oyun.müzik.tavır ve ritimlerinde
bulunmaktadır. Bu farklılıklar yaşam biçimi ve kültüre de yansımıştır.

YERLEŞİK KÖYLERDE
Üçayak OyunuıOyuneu

OYNANAN OYUNLAR

sayısı 5-1 O kişi arasında değişir. Oyuncuların Kumın

sındadır. Serçe parmaklardan tutulur. Sağ ayakla sağa bir adım alınır,sol ayak arka,
geri gelinir.figürler yaylanarak yapılır. Ekip başı mendil taşır,oyun sekiz ölçüde tam
Araştırmada bu oyuna Ladik ilçesi Budakdere,Ayvalısokağı

ve Meşepın

rastlanmıştır. Oyun ülkemizin değişik yörelerinde oynanmaktadır. Ancak,
varyans değişikliğinden söz edebiliriz. Üç ayak oyunu Ladik çevresinde;
Kars'a gidiyorum Kars'a
Ağam ey çavuş ey.. , türküsü eşliğinde oynanmaktadır.

Demirağa . (Temürağa) Oyunu:Temürağa,başta

Erzurum,Erzincan

muziın birçok yörelerinde . yaygın olarak oynanmaktadır.
Budakdere

ve Ayvalısokağı köylerinde

rastlanmıştır.

Araştırmamızda

Temürağa

b

oyunu La

rastlanmıştır. Temürağa oyunu Ladik köylerinde değişik bir varyansla oynanın
Oyuncular kol kola girer,oyuna sağ ayakla başlanır.üç sayıp sağa ilerl
sekerek tekrar başlangıç yerine gelinir. Oyun ritmik bir tempo ile başlar,geliş ·
biter.
yaygın
Budakdere
sınırsızdır.
sekme
Sarıkız n..,••••,,••
değişik bir

oynanmaktadır.

olarak

yanlamanın

değişik

Oyun davul zuma eşliğj.rıde<.QYnan

ayak önde ve topuk üzerindedir. Sol ayak arkada pa
sayıda geri dönülür. Oyun sekiz ölçüde ta
değişik yörelerinde yaygın olarak
Budakdere ve Ayvalısokağı kötünde rn:sui:tııııu~Lµ

Oyuncu sayısı sınırsızdır. Serçe parmaklardan tutulur, sağ ayak öne alınır sol ayak arkada,
öne ve arkaya sekerek oynanır. Dizler yarım kırılır,genelde daire ve yarım daire şeklinde bir
dizilişle davul zuma eşliğinde oynanır.
Sarhoş Barı:Genelde erkeklerin oynadığı bir oyundur. Ladik ve çevresinde yaygındır. Yedi
veya sekiz kişi ile oynanır. Kol kola girilir,dizler kırılır,düz yada yarım daire yapılır. Oyun
esnasında sık sık nara atılır, bu oyunun önemli bir özelliğidir.
Metelik Oyunu:Çarşamba

ve Terme köylerinde oynanan bir oyundur. Adımları sağırperde

ooyununa benzer. Fakat, daha yavaş tempoda oynanır. Oyuncular davul zuma eşliğinde daire
biçiminde ilerlerler.
Alafaranga Oyunu:Çarşamba ve Terme'de yaygın olarak oynanan bir oyundur. Oyun, elele
tutuşarak oynanır.Ekipbaşı

oyuncuların en yaşlısıdır. Onun komutu ile oyun başlar. Oyunda

tarladaki topal karganın aksaması figüre edilir. Davul zuma eşliğinde oynanan bu oyunda,
oyuncular daire şeklini alır.
Kabaceviz

Oyunu:Çarşamba

yöresinde yaygın olarak oynanır.Oyun Kabaceviz köyünde

ortaya çıkmıştır.Kabaceviz köyü ,ceviz ağaçlarının bol olduğu bir köydür.Ürünün bol olduğu bir
yıl köylüler elele tutuşarak bunu kutlamışlar ve oyun bu şekilde ortaya çıkmıştır.Bir başka
kaynak kişiye • göre ,oyunun ortaya çıkışında ceviz ürünü bolluğunun ilgisi yoktur.Kabaceviz
köyünde hayvan otlatanbir çoban ,zurnası ile kendine özgü bir ezgiyi çalmaya başlar ,bu sırada
tarlada çalışan köylüler ezginin temposuna göre oynamaya başlarlar ve çobana "Bu çaldığın türkü
neydi ?" diye sorarlar.
Oyun "İstanbul Kasabı"na benzer:ancak figürleri farklıdır.Halay biçiminde topuklar üzerinde
oynanır.Sağ

ayakla başlar ,dört ölçüde

sol ayakla biter.Oyun

daire biçiminde

dönerek

oynanır.Oyuna.davul zuma eşlik eder.
Sağırpel'd~>(Çarşamba

Çiftetellisi):Bu

oyun Çarşamba ,Terme .Salıpazarı köylerinde

oynanmak:tadır·~Ylln müziği zurnanın sağır perdesinden çaldığı için bu adla anılır.Yöredeki
yaygın adı Ça.rşa.mba. Çiftetellisi' <lir.Oyun .davul-zurna eşliğinde qynanır.Kollar havadadır ,sol
ayak yarım.qıı~a.lın.ır. ,sağ ayak arkadadır.Topuklar üzerinde dört sayı sağa ,dört sayı sola gidilir,
başa dönerektop11~la.,rüzerinde sekiz sayı sayılır.Oyuncular parmaklarına zil takarlar ,hızlı tempo
ile başlar ve hızh-tempoda biter.

32

Kasap Oyunu:Kasap

oyunu yurdumuzun değişik yörelerinde oynanmaktadır

.ynağı İstanbul' dur.Araştırmamızda Bafra ,Samsun ,Salıpazarı köylerinde bu
gü değişik varyanslarına raslanmıştır.
Oyun"İstanbul Kasabı"ndan farklıdır.Oyuna sağ ayakla başlanır ,sol ayak arkaya
afa kırılır ,her iki ayak da öne atılır.Diz kırma sadece oyunun başında yani yavaş u::mııvıu

smında yapılır.Yavaştempo ile başlar ve hızlanarak sona erer.Salıpazarıilçesi Konakören
öyünde oyunun daha değişik bir varyansı oynanmakta ,burada oyunda bıçak xuııanuaıas

asapların et kesmesi tasvir edilmektedir.
Geriş (Ekin) Oyunu:Hasat zamanı ,ekinlerin biçilmesi sırasında oynanan bir
Kavak,Havzave Vezirköprü köylerinde oynanmaktadır.Oyunun değişik veryansına .1'.u£ı;;v
Türk Cumhureyiti'nde de raslanmıştır.
Oyun,ekin biçen kişilerin dayanışma içerisinde zevkle çalışmalarını amaçıar. .cKı
mani söylemekte "hayda'' nidalarıyla "Bir çakım yer"alınmaktadır.Böylece herkesın
üzerinde ilerlemesi ve eşit iş yapması sağlanmaktadır.Ortak sağ eldedir
çalışanlara ritm vermesi için küçük zincir parçaları bulunmaktadır.Sol elde
"ellik"yer alır.Ellik parmaklara takılır ve buğday sapının parmakları kesmesini t:ııgı;;ııı;;ı
ilerdedir ,her hamlede yarım adım ileri
gidilir ,deste bir kucak dolusu olduğu zaman geriye atılır.
Geriş oyununda söylenen manilerde bazı örnekler şunlardır:
Eğride kiren dalı,
Dibinde yeşil .alı,
Ağşama arı balı
Al bakayım hayada

··•··•·······
Ayna biçerim,
Böyle biçerim,
Yağlı yersem çok biçerim.
Yağsız yersem az biçerim.

·············
Yamada bakır,
Yuvarlanır takır ,takır,

Esengül (Esenyel)
sayısı sınırsızdır. Oyun şu

Oy Kargalar
Davul-zuma eşliğinde ovnana

GÖÇMEN KÖYLE

Telleri ,Ka~ap ,Paşa
oyınaıtinaktadır.Bu
yapılan içerisinde

Bunların

dışında

vardır.Helvacı ,Köroğlu ,Arap oyunu
oynanırken yüzde ve. giysilerde ut:gı~ıl\.lu.\:
SEYİRLİK_OYJJNLAR
Çeşitli eğlencelerde ,toplantılarda
oynuna benzer.

Çamser ,Helvacı ,Köroğlu ,Arap ,Deve ,Kahya ,Sarhoş ,Değirmenci ,Arazi Taksimi , Keklik
.Sığırtmaç gibi oyunlar yörede yaygındır.

MANİLER
Samsun'da kına gecelerinde ,gençler arasında yapılan eğlentilerde ,tarlada iş başında mani
öyleme geleneği vardır.
Ladik yöresinde manilere"deme"adı verilmektedir.

Merkez ilçeden derlenmiş bazı mani örnekleri:
Samsun'un tiren yolu,
Çalıdan evyapmayın
Etrafı ağaç dolu,

Geri dönüp bakmayın

Öyle bir yar sevdim ki

Gocam gardaş çok ufak

Anasının bir oğlu.

Elime kına yakmayın.

Tekkeköyünün başına

Balığın adı var,

Yazı yazdım taşına,

Kuşun kanadı var,

Gelen geçen okusun,

Kim demiş sevdasız

Neler geldi başıma.

Hayatın tadı var.

Atma türkü atarım,

Mani benim .ezberim,

Yüreğini yakarım,

Kan ağlıyor gözlerim,

Eski çarıklarımı

Ben o yarin yolunu

Boğazına takarım.

Ölene dek gözlerim.

Aşağıdaki maniler Ladik Meşepmarı köyünden derlenmiştir.
İnce iğnem suya sızdı.

Ay doğsun doğulasın,

Bugün yarelerim azdı.

Gün çağsın çağalasın,

Bilmezdim tanımazdım,

Gelsin

Felek anlıma yazdı.

Ayrılık Kuşagın oagıa:sııı.

Bük dibine mum yaktım,
Yaktım boynuna baktım.
Gül hatırın yıkmadan,
Gendümü ateşe attım.

Kavak yöresinden derlenmiş bazı mani örnekleri:
Sa gönül vereli,

Evleri çaya yakın,

Evi bağrı unuttum.
Ben sevdaya düşeli,
Ramazanı unuttum.

Tütünle ilgili aşağıdaki •••••.••••..,.
Çırakman'ın evleri,
Tütüncüdür beyleri,
Tütüncülük olmasa,
Ne olacak halleri.

Devgeriş köyünden

Çarşamba

başına çare.

tasta bµlgurµm,
Gelin sana vurgunum.
Eğer seni alamazsam
Şu kavakta sürgfinüm.
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Bükdibine sarmaşık
Oldum küçükken aşık.
Yar aklıma gelince
Elimden düşer kaşık.

Gökyüzünde kırlangıç
Kanadı ayrıç ayrıç.
Benden başka severse
Kan kussun avuç avuç.

Bafra ilçesi Kolay köyünden Mahmut Kadiroğlu'nun
Altunun alayı var,
İçinin kalayı var,
Üzülme nazlı yarim
Herişinkolayı var.

NİNNİLER
Çiflik dolusu malın olsun,
Bohan sa köle dursun,
Benim yavrum uyusun,
Ninni yavruma ninni.

derlediğ] bazı maniler:

Altını ezmedim
Çıkısın görmedim.
Eller ne derse desin,
Ümidimü · kesmedim.
Ninni çaldum beşine,
Devlet gonsun eşine,
Düşman ölsün keşine.
Ninni yavrum ninni.

Yavrumun bobası,
Getirsin cici maması,
Yisinyisin de büyüsün,
Benimyavrum büyüsün.
Ninni yavruma ninni.

Ben öğünürüm dertli dertli,
Yavrum uyusun datlu datlu,
Sana uyhuların gutlu,
Ninni yavrum ninni.

Beşimin oku demür,
İçinde yatan Emür,
Allah versin uzun ömür.
Ninni yavrum ninni.

Bi elide tava sapı,
Bi elinde helva topu,
Okumuştu soyu sopu.
Ninni yavrum ninni.

F. YÖRESEL GİYİM KOŞAM
Bafra, Terme, Alaçam ilçeleri

ve köylerinde

göçmenlerin

yoğun olması (Dağıstan,

Gürcistan, Balkan Göçmenleri vb ) nedeni ile,yerli yerleşimin yoğun olduğu Ladik, Vezir
köprü,Kavak,merkez

ilçe ve köylerinde

çalışma

gerçekleştirilmiştir.

Merkez

ilçe.Alanlı,

Çamlıyazı,Ladik ilçesi, Budakdere, Bolat, Vezirköprü ilçesi, Susuzköy.Kavak ilçesi, Akbelen.
Beybesili köylerinde Samsun şehir merkezinde Fatma USUBÜTÜN koleksiyonu, Atatürk
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi ve Anadolu Folklor Vakfı kıyafetleri üzerinde yapılan araştırma
sonucunda tespit edilen kadın kıyafetleri olarak, yörede pamuk ipliği ile dokunan beyaz zemin
üzerine mavi, kırmızı kareli yada tek renk çizgi yakası yuvarlak kesimli, önden göğse kadar açık,
etek boyu kalça hizasında.kollar

bilek boyunda manşetli veya serbest bırakılarak dikilen

gömlekler giyilmektedir . Alta merkez ilçe ve Köylerinde genellikle mor ipeklilerinden, diğer
köylerde belden dize · kadar olan kısım düz beyaz pamuklu, dizden bileğe kadar ise çizgili
dokumadan şalvarlarkullanılmaktadır.
Çatmalı bandik ve bandik: adı verilenin ağına kare parça eklenerek, diğerlerine ise iç
kısımdan diz hizasında sivri, ağ kısmından genişleyen ek parçalarla bolluk kazandırılmak-tadır.
Bel ve paçalar, eskiden uçkur bağlan ile günümüzde lastikle büzdürülerek kullanıl-maktadır.
Akbelen ve Çamlıyazı köylerinde parçaların uçlarına dantel veya pamuk ipliği ile saç örgüsü gibi
örüleIJy,dikilerek
süslemektedir.
Gömleğin üzerine.üç peş, üçetek,zıbın adı verilen entariler giyilmektedir. Tek renk ipekli,
kutulu,çiçekli basmadan dikilen bu elbiselerin ön etekleri Susuzköy'de arkada çaprazlanarak
bağlanmakta, diğer köylerde serbest bırakılmakta,merkez ilçe ve köylerinde kalça hizasında kısa
dikilerek. kullanılmaktadın. Bu elbiselerin önü .göğüs altında 3-5 düğme ile kapatılmakta-dır.
Üçetek entari üzerine giyilen Budakdere köyünde yaka ve ön etek uçlarına gümüş süsler dikilmiş
içi astarlı, kolsuz gümüşlü delme. Diğer · köylerde düz veya çiçekli basmalardan dikilmektedir.
Boyu bel hizasında, kolları.manşetli, önü kapaklı,düğme ile kapatılan içi astarlık işlik ise çizgili
yada düz kumaşlardan dikilerek üzeri makine ile süslenmektedir. Yelek veya ceket ise işliğin
modelindedir, bütün bedene pamuk konara kapitone yapılmaktadır. Genellikle bordo renkli
kadife kumaştan dikilen ve Kadife adı verilen etek boyu bel hizasında ,uzun kollu ,ön,arka ve kol
üzeri sim iplerle işlemeli gelinler tarafından giyilen bir cekettir. Akbelen ve Beybesli köylerinde
üst yüzü çiçekli basmadan .içi astarlı araya pamuk konarak kapitone ile süslenen ,boyu kalça
hizasında ya da daha uzun hırka giyilmektedir.
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Susuzköy' de öne bağlanan eteklik adı verilen önlük ,kırmızı -beyaz

kareli pamuklu

dokumadan dikilmektedir. Boyu yaklaşık 1 metre ,eni 80 santimetre olan etekliğin bel kısmına
hazır alınan çarpana bağ geçirilerek bele bağlanmaktadır. Akbelen ve beybesli köylerinde tespit
edilen önlük ise iki parça düz beyaz dokuma yan yana dikilerek hazırlanmakta.boyu en olarak
kullanılan .önlük bileğe kadar uzun ,arkada da üst üste gelecek şekilde bele dolanıp uçlarına
dikilen bağlarla bele bağlanmaktadır. Özel günlerde özellikle nişan törenlerinde mor - beyaz
çubuklu ipek

peştamallar kullanılmaktadır.

Yörede üç tip kuşak tespit edilmiştir. Akbelen

köyünde iki parçanın birbirine eklenmesi ile hazırlanan kare şeklinde kuşak dikkat çekicidir.
Koyu bordo zemin üzerine renkli iplerle motiflerin dokunduğu bu kuşak dikkat çekicidir. Koyu
bordo zemin üzerine renkli iplerle motiflerin dokunduğu bu kuşak yine yörede kullanılan Trablus
kuşağı gibi üçgen katlanıp arkadan sarkıtılarak önde bağlanmakta ya da iğne ile tutturularak
kullanılmaktadır . Budakdere köyünde ise çizgili kuşak arkadan sarkıtılarak veya dikdörtgen
dikilip bele dolanmaktadır. Bele ayrıca eskiden dizin altına sıkıştırılıp bıçak adı verilen tahta ile
atkı ipleri sıkıştırılarak iki renkli dokunan,günümüzde

tığ ile örülen bel bağları ve Trabzon

çekmesi altın, gümüş kemerler takılmaktadır. Ayağa, beyaz veya renkli yün iplerle dokunan
nakışlı çoraplar , üzerine genellikle çarık, maddi durumu iyi olanların ise , kabaralı kundura
giyindiği tespit edilmiştir.
Susuzköy'de

başa, yüksekliği yaklaşık 10-15santimetre

olan tepeye doğru daralmaya

başlayan fes giyilmekte,alın kısmı,kenarı pul oyalı ipek örtü ile süslenmektedir. Fes üzerine
yöresel; m.otiflerle renkli iplerle dokunan beyaz pamuklu çember örtülmektedir. Gelinlerde aynı
baş . giyip:ıini kullanmakta: yalnız yüze boyun altıdan geçirilerek arkada fes üzerine bağlanan
beyaz/yaşmak.bağlanmaktadır.

Alanlı ve Çamlıyazı köylerinde ise başa önce beyaz tülbent

örtülmekte üzerine fes giyilmektedir. Kaplama Fes ve İncili Fes adı verilen bu başlıklar,eni
yaklaşık 5 santimetre kırmızı bir kumaş ve çapı 6 santimetre metal üzerine altın incilerin
sabitleştirilmesi-ile hazırlanmaktadır. Bant başa geçirilip yuvarlak süs yanda alın kısmına gelecek
şckildeskullanılmaktadır.

Köylerde gelin baş giyimleri üzerine öne. kırmızı, arkaya yeşil renkli

ipekli örtüleıxbirbirlerine dikilerek örtülmekte. Çamlıyazı köyünde ise , yalnız yeşil-ipekliden
hazırlanan duvak örtülmektedir.
Yörede erkek kıyafetlerine görsel olarak rastlanılmamış, kaynak kişilerden · elde> edilen
bilgiye göre, bedene çizgili yada düz pamuklu dokumadan yuvarlak yakalı .önü düğmeli, kolu
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uzun ve manşetli gömlek, alta genellikle siyah veya kahverengi şayak,şal dokumadan dikilen, beli
ucu işlemeli uçkurla büzdürülen ağı bol,bacakları saran körüklü şalvar giyilmektedir. Gömlek

üzerine, yün dokumadan,yada kalın koyu renk kumaştan dikilen cepli yelek, aynı dokumadan
yakalı veya yakasız ceket kullanılmaktadır. Bele,düz dokuma uzun beyaz kuşak yada Trablus
kuşağı bağlanmaktadır. Ayağa , boyu dize kadar uzun yün çorap altına çarık giyilmekte, çorabın
üzerine yün dokuma dolak sarılmaktadır.Başa, işlemeli takke, külah biçiminde (Gaziantep erkek
başlığı benzeri) börk başlık adı verilen baş giyimler tespit edilmiştir.
Yörede tespit edilen, kuşak çember.peşkir dolamaları tespit edilmiş olup tezgahları çok
yerde kurulu bulunmaktadır.
Kadın Giyimi: Kadınların giydiği dış giyecekler entari,şalvar,mintan,fistan,maşlah,şal,
peştamal, futa ve sabahlık olarak sıralana bilir.
Entari : Hem kadın , hem erkek giyeceğidir. Erkek entarileri, günümüzde pijama veya
eşofman yerine kullanılırdı. Kadın entarisinin iki tarafı yırtmaçlıdır ve geniş kolludur. Samsun
tereke kayıtlarında entarinin zenne entari,uzun entari,boy entari gibi türlerine rastlanmaktadır.
Şalvar: Hem kadın, hem erkek giyeceğidir. Üst kısmı geniş ve kırmalı, paçaları boldur.
Kadın ve erkek şalvarları arasındaki fark yapıldıkları kumaş türündedir.
Miltan (Mintan):Kadınların bir giyecek türüdür. Kalçaları örtecek kadar uzun miltanın
etekleri don içine sokulurdu. Miltanınüstüne yelek,cepken gibi üstlükler giyilirdi.
Maşlah :XIX. Yüzyılda şehir kadınlarının giydiği bir giyecektir.
Şal :Şal, genellikle yünlü kumaşlardan yapılırveboyun atksı olarak kullanılırdı. Yapıldığı
yerlere gôrede Acem şalı Hint şalı, İngiliz şalı, Diyarbekir şalı.v.. gibi isimler alırdı.
Peştamal:Bele bağlanan peştamal,kadının belden aşağısını örterdi. Canik Sancağı'nda daha
çok Bursa ve Trabzon Keşan peştamalleri kullanılmıştır. Keşan : başa örtülüp bele bağlandığı
gibi,hanianı.peştemalı olarak ta kullanılırdı. İpek ve pamuktan yapılır.
Futa:Kııradeniz yöresi kadınlarının iş yaparken önlerine taktıkları önlüktür.
KA.Dffl.BA.ŞLIKLARI
Çeriber:J\ıiendilden daha büyük, değirmi şeklinde yazma nakışlarla süslü bir yemenidir.
Çenberi erkekler poyunlarına bağlayarakkullanmışlardır.
Tülbent:iü£eı:-iYa.zmausulü nakışlarla süslü veya düz beyaz olan baş örtüleridir. Tülbent
için büyük, değirmiveya baş beyazı adları da kullanılmıştır.
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Yazma: Baş örtülerinin geneline verilen addır. Yazma yemeni, merdane yemeni, zenne
yemeni gibi türleri vardır.

ERKEK BAŞLIKLARI
XIX. yüzyılında Canik'te kullanılan erkek kisveleri. Fes, sarık, kukuleta ve derviş tacı olarak
sıralana bilir.
Sarık: Daha çok dini amaçlarla kullanılırdı.
Fes: En çok kullanılan erkek

baş kisvesidir. Fesin çevresine sarık, şal, mendil, tülbent,

yemeni gibi kumaşlar sarılırdı.
Başlık: Erkeklerin başlarını soğuktan korumak için baş kisvesidir.
Kukuleta: Daha çok şehirleri tarafından kullanılan bir baş kisvesi olup dışarıdan Osmanlı
ülkesine giren bir başlık türüdür. Soğuk ve yağmurlu havalarda başa geçirilirdi.
Derviş tacı: keçeden yapılan derviş taçları daha çok tarikat mensuplarınca kullanılırdı.

ERKEK GİYİMLERİ
XIX. yüzyılda erkeklerin giydikleri dış giyecekler olarak, gömlek, pantolon,
fermene, cepken ve entari kullanılmıştır.
Gömlek: Üste giyilen ve önü açık gömleğin·etekleri iç donun
tereke kayıtlarında mulüz., gömlek gibi çeşitli türlerine rastlanmaktadır.
~ımtolon: İkinci Mahmut'un

kıyafet İnkılabından sonra Osmanlı ülkesındg

batı kökenli bir giyecektir.
Şalvar: Hem kadın ve hem erkeğin kullandıkları giyeceklerden

hmc1r11

dar olanlarının Adına potur adı verilirdi. Geniş olanlarının adına da
Yelek: Önü açık ve kısa olan üste giyilen bir giyecektir. Bunların ı:.,ıı:;mı:,L.L
adı verilir.
Cepken: Gömlek üzerine giyilen erkek elbisesidir. Sade olanları
kenarları , önleri, etek köşeleri ipek ve sırma işlemeli olanları da vardı.
Miltan: XIX. Yüzyılında kadın elbisesidir. Sade olanları
önleri, etek köşeleri ipek ve sırma işlemeli olanları da vardır.
Uçkur:Şalvar,

don, çakşır, potur gibi giyecekleri belden sıkıp

tutıı141'..

kemerdir. Uçkurluk denilen yere geçirilen uçkur ipek, tülbent veya örgüden

Kuşak: Kemer türü

bel kısmını tutmak için kullanılırdı.

Hem kadın hem erkeklere
kullanırlardı. Canik tereke kayıtlaı.-ıl)(iit
Merzifon kuşağı, Tosya kuşağı;':E'ritl:,fü

bir iç kuşağı bir de dış kuşağı
kadın

kuşakları arasında ~~JKPY. kuşağı,

kuşağı, şal kuşağı gibi çeşitleril)in de.adları

geçmektedir.
AYAKKABILAR
Ayağa giyilenlerle ilgili.$a.J:I1Ş

ıtlarında pabuç, kundura, çizme, mest, terlik

ve çorap adlan geçmektedir.
Pabuç (Ash,Pa-Puş):

en ölçeksiz ayakkabıtürüdür.

Çizme:Deriden yapıh:ıı~

na kadar uzanır.

Kundura:Üstü

yüksek olan bir ayakkabıdır. İskaı.-pinin

kabası dır.
Mest:Hem

giyilir. Ayakkabı sıcak tutan mest, halk
veya kundura ya da lastik giyilir. Halen

kullanılmaktadır,
ır derisinden yapılan uzun bağlı bir giyecek
türüdür.
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G.YÖRESEL YEMEKLER
Toplumun yemek çeşitleri mutfaklarında kullandıkları malzemeleriyle benzerlik ve çeşitlilik
gösterirler.·Dünyada ilk yemek kitabı Romalılar zamanında basılmıştır. Türkçe olarak bilinen ilk
yemek kitabı ise 1844 yılında Mehmet Kamil tarafından derienen ve basılan "Melceüt tababin"
<lir.
Samsun'un

beslenme

biçiminde

mısır, lahana ve kuru fasulye ağırlık kazanmaktadır.

, Karadeniz mutfağının etkisinde kalan samsun mutfağı et, pirinç ve hamurlu yiyeceklerle çeşitlilik
göstermektedir. Kaz; · tavuk,\ördek

gibi kümes hayvanları yörenin geleneksel beslenmesinde

önemli bir yer tutar. Tirit, lepsi, herze, kaz çevirmesi,
Kümes hayvanlarından yapılaıı yenı.eklerdir. Yumurta en sık kullanılan öğün geçtirme
yiyeceğidir. Kır otlarında yemek yapın.a , . çeşitli biçimlerde yararlanma alışkanlığı da yaygındır.
Largon, kırçın, kaldırayak, madımak, niinük gibi bitkilerden kavurma yada çorba olarak: kinzi
denilen ot da daha çok baharat olarakyen.ilir.
Merkez ilçe ve çevresinde özellikle Pazar günleri pide yapımı alışkanlığı
ürünlerinden ortası açık "Çarşamba, Terme;13a:fra>pidesi" ünlüdür.
Mısır, kullanım açısına göre fırında, serenlerde kurutulan ve değirmende öğütülerek,
gibi döyiilerekhazırlanan

.mısır ekmeği buğdaytekmeği

dibekçorba:sı,.fırmla:nmış mısır unundan "kaçamak"özgün

kadar yaygındır. Dövülmüş
yemeklerdendir.

ı~açamak Çorbası: Suya katılan fırınlanmış mısır unu koyulaşıp kıvamına
kaçamağın ortasrrahnır .isteğe göre kaymak,
ya da kıyma , baharat , soğan, salçanın kavrulmasıyla elde cuııcu
..,.v0umu.uu

diye aynı hamurla üstü kapatılır. Sofraya alınınca
mısır haşlanır. Üstüne bolca süt katılır.
yarması yoğurtla karıştırılarakda yenir,
hamur açılarak ince ince küçük dikdö
bir miktar kuru fasulye haşlanır
bir kapta kavrulur.,üzerine
~a.ına.•a.~

da yapılır.

Topalak (4 Kişilik): Malzemeler:0.5 kilogram bulgur, 3-4 soğan, 1 tutam kara biber, 1 tutanı
kara pul biber, yeteri kadar tuz, 2 adet tavuk, 200 gram renkli fasulye, 2 su bardağı un.
Üzeri İçin:4-5 adet sopan,salça,pul biber,yağ.
Yapılış:Tavuk haşlanır, bulgur temizlenir, yıkanır ıeu:sıum
soğana bulgur ilave edilerek, iyice birbirine karışıncaya kadar
küçük küçük lop yapılır eleğe konur, biraz elekte

tavuğun etleri didilerek haşlanmış fasulye ile
kapanır.
Hamsili Pilav: Kılçıkları çıkarılmış ve açıımı.:>

15 <lak. pişirilir.
Hamsi Kuşu: kılçıkları ayıklanmış
üstü kızgın yağda pişirilir.
Balık Ekşisi:Malzemeler:

2

limon suyu,2 adet acı biber,yarım
Yapılışı:Soğanlar yan yan
taşını1,kaynatılır. Balıklar
taşım kaynatılır.
Hamsi Kuşu Pilavı:ıvıaızemtm:a<.y

zeytimyağı.
Yapılışı:İnce
bardağı su ilave edilip

lr<>rı<ıtm

kısık ateşle. dinlenmeye

umı11,:.1u1

yemek kaşığı konarak

buğday yarması,1 çay

u~ıu:agı

çay kaşığı pul biber,l tatlı
yaprak.

büyüklüğünde
µı...ıgıarn:ı.u soğana

:.aııa.uu

salça ve pul biber ilave edilerek yağ ile kavrulur.

daha önce hazırlanmış pilav ilave edilerek

doğranan

Yapılışı:Yarım saat sıcak suda bekletilip kabukları soyulmuş
doğranılır. Bir kaba konur. Sırayla ince ince doğranmış et.buğday yarması.y
soğanlar.nane.reyhan •· .biberleri.tuzu ince kıyılmış maydanozu hepsi
suyla salça sulandınlır,içine karıştırılır.Bunların hepsi çiğ olarak
konur. 1 saat pişirilip servis yapılır.
Lahana Sarma:Malzemeler: 1 kase pirinç, 1 kase bulgur,3 orta baş

.:>ug(l.11,~ı;ıı

biber,nane ve maydanoz ve lahana yaprak.
Yapılışı:Soğanı doğrayıp zeytinyağında kavrulur. Soğan pemoeıeşınce
Ardından bir kaşık salça ile kavrulur,ardından pirinç konur bir dakika
bulgur konur I çay bardağı su ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılır. Daha
nane,karabiber,kırmızı

pul biberi maydanoz ve tuz ilave edilir. Ocağın altı

Kaynadaıktan sonra eldeedilen karışımdan kaşıkla az az olmak üzere
Tencereye dizilir. Pişirirken kısık ateşte pişmesi gerekir,olmasına az kala
Tam suyunu çekmeden ocağı kapatıp soğuk veya ılık olarak servis yapılır.
Kabak Dilbesf (lTepsilik):Malzemeler:1

orta boy taş kabağı.l baş

.:>v~au,

kekik, 1 çay kaşığı tuz,1..5 su bardağı şeker, 1. 5 su bardağı un,yarım çay bardıığı
yumurta.
Yapılışt:Kabaksoyulur,temizlenir,ince

dilimler halinde doğranır.yıkanıp süzülüı-.Jçjp.

ince ince doğranır. Kekik.tuz.şeker konur harmanlanır yarım saat bekletilir su sala.caktl.1:'
süzülüp kabakların üzerine 1 su bardağı un ilave edip karıştırılır. Yağlanıp. unla,:ı.anit,
yayılır.' Süzülen suya 1 yumurta yarım bardak unu ilave edip üzerine dökülerek fırına.. şµ:ı"ii
50 dakika pişirilir.
Pırasa Sarması (1 Tepsilik):Malzemeler:1

kilo pırasa,yarım kilo mısır unu,l su ba.:ı-,

yağ,2 subardağısu,yarım yemek kaşığı salça,yeterince tuz,karabiber.
ı.apm~L.ı.ııa:saıaı

ince ince doğranıp yıkanıp bir tavaya konur. Kıvı yağla sendirilif.1
salça,tuz ve karabiber konur.2 s:u bardağı suyu ilave ettikten sem.rt
unu ilave edilir. Gevşek 'bir hal alır. Tepsi yağlanır nıal
dakika pişirilir.
unu ile yapılmaktadır. Pişirilen tavuk parçalanır tenee
eklenir muhallebi kıvamına gelinceye kadar ocaktatµ,tı.ı.

Sarımsak,biber,kinzi gibi baharatlardan yapılan terbiye yemeğin üstünde gezdirilir
alınır.
Katı Sündürmesi:Sündürme:Peynir,çökelek

gibi yiyeceklerin tavada

ısıtılmasıyla elde edilir. Tavada sündürülen bu yiyecekler sabah kahvaltısında
yenir.
Çakallı Melemeni:Malzemeler:200

gram tereyağı,150 gram domates,10 gram

va.:>tıııııa,

gram kaşar,8 adetyumurta.
Yapılışı:Tereyağrbiberi öldürüp,domatesiezerek pişirilecek 10 gram pastırma ve 100 gram
kaşar atılarak iyice eriyene kadar pişirilir. Ve yumurta kırılarak iyice pişirilip yemeye..hazırlanır.
Özel ekmeği ile birlikte servis yapılır.
Kavak Yöres! Tandır Kebabı:Malzemeler:Kuzu eti
Yapılışı:Yağsız kuzu eti 24 saatsgğuk havada dinlendirilir. Odun közünde. tandır fırına
asılarak kızarıncaya kadar pişirilir. Bir. saat dinlendirildikten sonra servise hazırlanır.Yanında
patates cipsi,mevsim sebzeleri ile servis.
Kaz Pilavı ve Tiri(Ji:Malzemeler:lkaz,bulgur,yufka(Tirit) için un
Yapılışı:Kazın.tüyleri ette kalrn.amaküzere temizlenir. Bir bıçakla karın hoşluğu yarılarak:iç
organları ve ,ç yağı alınarak bir.tepsiye·konur bıçakla kazın dış yağı yüzülerek alınır. YQ..zülen
kazın. eti pişirilerek üzerine ..büyük· bir tencereye alınır,yeteri kadar su ve tuz. ilave. e.dileı-el<.
pişi:rilir:
Pişirilen kaz bir-tepsiyealınıp eti kemiklerinden ayrılarakküçük parçalara ayrılır.
Tenceredeki kazın ey suyuna bulgur konarak pişirlir.Pişen pilavın kabarmaslve kendiııe
gelmesiiçin ateşten alınarak ağzı kapatılır.(Bazıyörelerde bu pilav pirinçle yapılrn.aktaclır.)
Kazdan.çıkartılan iç ve dış yağlar incecik doğranıp bir tavaya konarak eritilir-. Xağ1q1qrciajc
şeklini.alır,iyiceyanmış olur. Tenceredeki pilav bir siniye boşaltılır. Yanmış olan az.yağıji.zerine
döküJerekiyice•karıştırılır.Tavlanır kabartılır.
Tirit ekmeği yapmak için buğday unu iyice yoğurulur.Küçük parçalar halinde kesilerek bir
sofra üzerinde· oklava merdane ile açılır. Bir saç üzerinde fazla kurutulmadan pişirilir.. Pişirilen
ekmek dürülerek sekiz eşit parça halinde bıçakla kesilir. Kesilen bu yufka yanmış olan. kazın
yağına batırılarak bir tepsiye konur.tirit.ekmeği hazırlanmış olur.
Kaz pilavı bir tepsiye veya siniye konur üzerine kaz etleri konur. Çevresine tiritlenkonur kaz
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pilavı kaşık kullanmadan yağlı titir ekmeği pilavın üzerine çöktürülerek yenirse daha lezzetli
olur. Gelenek böyledir.
Yanına içecek olarak ekşi çalkaması veya kızılcık kompostosu ile turşutercih edilir.
Cevizli Nokul (Lokul):Malzemeler:l

çay bardağı sıvı yağ,1 çay bardağı süt,l çorba kaşığı

sirke,2 yumurta,tuz,alabildiğine un.
İçi İçin:Dövülmüş ceviz,toz şeker.
Yapılışı:Yumuşak hamur elde edilir. Yufka biçiminde açılır. Üzerinde yağ sürülüp ceviz
koyulur. · İkinci yufkayı da onun üzerine koyup ceviz döküp rulo yaparak 1 O santimetre

uzunluğunda kesilip tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürerek 180 derece fırında yüzleri
kızarıncaya kadar pişirilir. İsteğe göre sıcak veya soğuk olarak servis yapılır.
Nokul (Lokul):Malzemeler:L su,;ba.rdağı.yoğurt,1 su bardağı su,1 su bardağı sıvı yağ.l
yumurta,5O gram tereyağı,50 gram nıa.rgarin,I . çay kaşığı karbonat,1 çorba kaşığı sirke,3 çorba
kaşığı şeker,3 damla limon suyu.
İçi İçin:1 kilo kuruüzüm,yarımkiloceviz,1 su bardağı toz şeker.
Yapılışı:Hamur.ma.lz~meleri>lıepbirlikte yoğrulur (kulak memesi yumuşaklığında) bezeler
hazırlaeırsince açılarak.kanştırılmışsiçmalzemesi serpilir. Rulo yapılarak.küçük parçalar halinde
kesilir,üzerineyumu,rtaşarısısürülerek susam serpilir. Orta hararetli fırında pişirilir.
Burmaçl'atbsı(Koca KarıGerdanı):Malzemeler:1 su bardağı süt,250 gram tereyağı,yarım
subardağl"sti,2yumurta,l su bardağı az sirke,3 damla limon suyu,l çay kaşığı karbonat,tuz.
Yapılışı:Bu karışım önce çırpılarak.alabileceğince un koyularak kulak memesi yumuşak
lığında hamur yuğurulur.20 dakika dinlendirilip küçük bezelre hazırlanarak,hazırlanan bezeler
ince açılıp bol ince çekilmiş ceviz serpilerek oklavaya dolanır. Üzerince kırıştırılarak oklava
çıkartılır. Küçük parçalar halinde kesilerek tepsiye dizilir. Eritilmiş tereyağı kızdırılarak üzerine
dökülür. Orta hararetli fırına sürülür. Kızarınca çıkarılır.
Şurubu:5 su bardağı şeker,4 su bardağı su,l limon suyu. Tatlı soğuyunca.soğuk-şerbet
dökülür.
Mısır>IJnuHelvası:Malzemeler:500 gram un,200 gram tereyağı,50 gram fıstık(beyaz);50
gram yeşilfıştık,J su, bardağısüt,1/2 limon suyu,2 su bardağı su.I adet vanilya,2 su bardağı şeker.
Yapılışı:Un.pembeleşinceye kadar kavrulur. Daha sonra fıstıklar ilave edilir. Kavrulmaya
devam edilir. Diğer tarafta su,süt ve şeker karıştırılarak(soğuk) kavrulmuş una dökülür ve 1 O
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dakika pişirildikten sonra ağzı kapatılarak dinlendirmeye bırakılır. Servis tabağına alınarak servis
yapılır.
Katık Böreği:Buğday yarması akşamdan ıslanır,şişmeye bırakılır. İyice şişen yarmaya katık
(süzme yoğurt),dorak (dere otu) ve maydanoz.kıyılarak ilave edilir,iyice karıştırılır. İçine tuz ve
zeytinyağı da katılır. Tereyağı ile iyice yağlanmış tepsiye 1.5-2 santimetre kalınlığında dökülür.
Odunla veya elektrikle ısıtılan fırına verilir. Çevrilerek her iki tarafı da kızartılır. Üstü bir kapakla
örtülür,dilimlenerek sofraya getirilir,çayla beraber servis yapılır.
Memecik:Un,içine

katık (süzme yoğurt) tuz ve su katılarak iyice yoğurulur.Bunun zuvalası

(yoğrulan hamurun· yumruk halindeki şekli) yufka • gibi açılır. Sac üzerinde pişirilir, kabarınca
sacdan alınır. Eritilmiş tereyağı ile yağlanıp servis yapılır. Yağlaç adı da verilir.
Kırcan Böreği:Kırcan

otu olduğu gibi kaynamayan suyun içine atılır. Az ezilen durumu

gelince sudan alınıp bıçakla iyice kıyılır. Yeşil suyu sıkılır. Bir tarafta pırasa doğranarak yağda
yakılıp,üzerine kırcan katılır,tuz ilave edilerek iyice kavrulur. Baklavalık yufkadan biraz kalın
olarak açılan yufka üzerine hazırlanan hamura,bu iç serilir. Diğer yarısı üzerine kapatılıp her iki
yanı pişirilir. Üzerine yakılan kızgın zeytinyağı sürülerek yenir.
Çırçm:Mayasız hamur,yufkadan biraz daha büyük ve biraz daha kalın olarak açılır. Yarım
dairesine çiğ kıyma.soğan.maydanoz

ve karabiberden oluşan

iç sıvanır. Diğer yarısı kapatılıp

yarım ay ş~kline • . .getirilir. Oklava ile hafifçe ezilir. Hilalin iki yanı ortaya getirilip uçlar
birleştirilir. Boş kalan yerler içle takviye edilip.oklava ile biraz daha yayılır. Daha sonra ikiye
katlanarak kare şeklinde bir hamur elde edilir. Tekrar oklava gezdirilerek mümkün olduğunca
inceltilir. Sac da pişirilip altı ve üstü sıvı yağ ile yağlanır.
Yamç:Mayasız

hamur,çırıçır' da olduğu gibi açılır. Yarım dairesine,haşlanmış

ıspanak ve

soğandan oluşan içi sıvanır. Dairenin boş olan diğer yarısı üstüne kapatılıp.oklava ile hafifçe
incelenip.yarım daire şeklinde sacda pişirilir. Altına ve üstüne sıvı yağ sürülür.
~ypaııcak:Mayasız

hamur yufkadan biraz daha kalın ve büyük olarak açılır. Kişi adedine

iki,üç lı::.ı.tta dqrt adedi bol unlu olarak üst üste konulup önce 1.5,72 santimetre eninde şeritler
halinde.spıır::.ı.g::.ı..üçgenlerhalinde kesilip kaynar suda haşlanır. Süzülüp tepsiye ,tepsilere yayılır.
Üzerine,önqekıyıııa,soğan

domates (salça) ten oluşan sos;sonra sarımsaklı yoğurt ve daha sonra

bol kızgın terey::.ı.ğıgezdirerek servis yapılır.
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Kıvratma:Baklavalık

ölçülerde hamur hazırlanır. Hazırlanan hamur küçük bezelere

ayrılarak yufka haline getirilir. Açılan ikş yufka üst üste getirilerek içerisine önceden hazırlanan
dövülmüş fındık veya ceviz şekerle karıştırılarak oklavaya sarılır.oklavadan hafifçe büzülerek
çıkartılırken

tepsiye

yerleştirilir.

Üzerine

kızdırılmış

tereyağı

dökülerek

fırında pişirilir.

Şerbetleme yapılmadan kuru olarak yenir.
İlin kebap çeşitleri arasında "fosul" · denen patlıcan kebabı ile Ladik de kara döner "orman
kebabı" .Vezirköprü' de "Tandır" kebapları meşhurdur.
Bafrada,pastırma ve sucuk yapmak a adettir.Pastırma,kırmızı değil,siyah çemenle yapılır.
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