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KURULUŞU: AĞUSTOS 1949
AYDA BİR DEFA İSTANBUL’DA ÇIKAR HALKBİLGİSİ DERGİSİ 

SAHİBİ : İHSAN HINÇER

Maarif Şûrası ve Folklorumuz
Yazan : Doç. Dr. Cahit TANYOLGeçen ayın 18 inden 23 üne kadar Anka-

> *■ra’da toplanan Maarif Şûrası çalışmalarının Türk maarifi için uğurlu ve feyizli olmasını temenni ederiz.Bizim kanaatimize göre, bu Şûranın, üzerinde durması gereken konuların başında “Millî terbiye” bulunmalıdır. Türk çocuklarına millî terbiyeyi aşılayacak olan unsurların başında tarih terbiyesi gelmektedir. Mekteplerimizde millî tarih kültürü ön plânda yer almalı, kültürümüz, medeniyetimiz ve bu medeniyetin üstün ve eksik tarafları hakkında açık bir fikir vermek, kaygularımızın başında gelmelidir.Tarih terbiyesinden sonra bizce en önemli noktalardan biri folklorumuzdur. Folklora ait bilgi ve zevk terbiyesinin bir kısmı edebiyat derslerinde verilebilirse de bu canlı halk kültürünün bütün mahsullerini bu derslere sıkıştırmaya imkân yoktur. Bu arada, zengin bir halk musikimiz ve halk oyunlarımız vardır. Bunlar çocuğu mânen besliyecek millî damarların başıjnda gelir. Her Türk çocuğu millî oyunlarımızı bilmeli ve millî şarkılarımızı söy- liyebilmelidir. Bu bakımdan, folklor terbiyesini çocuğa verilecek his terbiyesinin unsurlarından biri olarak ele almak zorundayız. Hususiyle Türk folkloru kadar zengin, Türk folkloru kadar renkli ve ince, değerlendirmeye muhtaç bir hâzineye hemen hemen birçok milletler sahip değildir. Yarının sanatkârları bu millî mayanın içinde varlıklarını hissedecekler, musikimiz, operamız, balemiz hep bu zengin 

kaynaktan kendisine has millî tavrı ve yolu bulacaktır. Nesiller, yeni şeyleri taklitle almak kolaylığından ancak bu suretle kurtulacaklardır.
• * ’ / ' S V * 1 z ' ♦** ' \ ’Folklorumuzun bu dallarını musiki ve beden terbiyesi derslerine yeni bir istikamet vermek suretiyle eklemek mümkündür.Unutmayalım ki, bazan bir türkü, bir o- yun millî terbiyeyi vermek hususunda, birçok kültür derslerinden daha önemli bir rol oynar.

★Türk halkının ümmîliğinde bütün bir kül-1
♦ * *4 ı '•İ . f * / L t ■ ' ı (• v ' »h», < ** V"* f _ W M ' ‘ J • X * ‘ rf. ** v ı. / ’tür mirasımız konuşur. Her köyde bir Nas- reddin Hocanın mevcudiyeti ondaki zekâ ince- ligine; türküleri, oyunları ondaki duygu yüksekliğine delâlet eder.Türk halkının ümmîlikten kurtulmasının

C ’ t) F A • f L * X * A < f A/:* ’ i O ' ’ • , ’ '* J ’ > 1 İşu faydası da olacaktır ki, onun hayatını düzenleyen sağduyu okur - yazarlar ve aydınlar kadrosunda yer alacaktır. (Dâva, zengin, geniş ve kesif meziyetleri o- lan bir milletin kendisini bizzat aydınlara empoze etme dâvasıdır. Biz ona kaniiz ki »halkın sağduyusunu yitirmiş olan kimse, hiç bir zaman gerçek aydın olamaz. Olsa olsa, damarları kopmuş ve okuduklarının içinde bocalayan bir “kitap münevveri” olacaktır.Zannetmiyelim ki, köy karanlıktır. Karanlıkta olan biziz. Bunu kabul etmeliyiz! Kültürümüzün hangi dalı onunla yarış edecektir. Yunusu hırkasile, Karacaoğlanı saziyle, Dadaloğ- lunu yayiyle bir ortaya sürdü mü arkadan bö-
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Araştırmalar:

Bir Ürgüp Güzellemesi
Yazan : Ali Rıza ÖNDER

Ürgüp Şarap Fabrikası Müdürü Bay Ga
lip Müftüoğlu geçenlerde bana, Yusuf Sadi a- 
dmda bir zâtın Ürgüp üzerine yazılmış eski bir 
şiirini gösterdi. Şiir, Bor’da yatan ünlü tasav
vuf şâiri Kuddusi’ye ait bir şiirden sonra, şâi
rin kendi el yazısı ile âdî bir kâğıt üzerine ya
zılmıştır. Üstünde, “İlâhi - Yusuf Sâdi - 20” iba
resi okunmaktadır. Birinci sözcük, şiirin “İlâ
hi” olarak yazıldığını gösteriyor, isimden son
ra gelen (20) sayısı' ise şiirin yazıldığı tarihe 
işaret olsa gerektir.

Şiiri, Galip Müftüoğluna şimdi sağ bulu
nan babası Bay Mehmet Müftüoğlu vermiştir. 
Mehmet Müftüoğlu’nun anlattığına göre bu 
yazı kendisine babası Ali Rıza Efendi’den kal
mıştır. Ali Rıza Efendi vaktiyle Ürgüp Müftüsü 
imiş. Bundan kırk yıl önce ölmüştür. Seksen 
beş yıl yaşadığı bildirilmektedir. Şâir Yusuf Sâ
di, Ali Rıza Efendi’ye hocalık etmiştir.

Yusuf Sâdi, Urgüp’ün Temenni Mahalle
sinde oturan Çelenioğlu ailesindendir. “Saçlı 
Sâdi” diye anılırmış. Babası Ürgüp’te kayma
kamlık yapmıştır. Fakat adını öğrenemedik. 
Yusuf Sâdi, âlim ve şâir olup yazı sanatı (hat
tatlık) ile de uğraşırmış. Zamanında Ürgüp’te 
müftülük yapmıştır. Güzel el yazısı ile Kuranı 
Kerim yazarmış.

Şu bilgiye göre Yusuf Sâdi’nin ne zaman 
yaşadığını kesin olarak tesbite imkân yoksa 
da gerçeğe yakın bir tarih ileri sürülebilir : 
Ali Rıza Efendi’nin on beş yaşında iken hoca- 

lük bölük şair oymakları sökün eder.
Dehası tükenmiş divan musikisi, rüzgârlı, 

sıtmalı, burcu burcu toprak, insan ve memle
ket kokan ve sakladığı büyülü gömleğin düğ
mesi henüz açılmayan türkülerle mi rekabet 
edecektir- Birisi başlamış bitmiş, diğeri deha
lara gebe.

Okullara folklor dersleri konmasını müda
faa ederken bununla, büyüklüğe gebe bir kül
türü kasdediyoruz.

Şurasını söyliyelim ki, yalnız halka ver
meyi değil, halktan almayı da içine alan bir 
halk eğitimi dâvasını, ergeç, klişeleşmiş bir 
büro haline gelecek olan bir umum müdürlük 
kadrosu içinde düşünmek kanaatimizce yanlış 
olmasa bile çok eksiktir. .

sından ders aldığı kabul edilirse bundan y^z 
yıl önce Yusuf Sâdi’nin sağ olduğu sonucuna 
varılır. Hicrî 1320 de sağ olmadığı anlaşılmak- 
tadır. Çünkü Mehmet Müftüoğlu kendisini gör- 
memiş, zamanına yetişmemiştir. O halde şiirin 
başındaki (20) sayısı, 1320 lıicrî yılını değil 
1220 hicrî yılını göstermektedir. Sözün kısas/ 
şâirin bu şiiri bundan yüz elli yıl kadar önce, 
Ondokuzuncu Yüzyıl’ın başlarında yazdığı dü
şünülebilir.

Şiire “İlâhi” denmiş olması, bizim ona “gü
zelleme” adını vermemize engel değildir. Çün
kü şiir, Tanrı sevgisinden, Tanrı coşkusundan 
söz açtığı için, İlâhî vasfını taşımakta ise de 
Urgüp’ün madde ve mânâ güzelliklerini anlat
ması bakımından da “güzelleme” sınıfına gir
mektedir.

Şâirin daha birçok şiirler yazdığı söyle
niyor. Ancak bunlardan, aşağıdaki İlâhi dışın
daki herhangi bir şiiri ele geçirilememiştir. Şl- 
irleri arasında yayımlanmış olanları da işitil, 
memiştir.

Şâirin rahmetle anılmasına vesile olacağı
nı umduğumuz güzellemeyi sunuyoruz. Bize bu 
imkânı sağlıyan sayın Galip Müftüoğlu ile ba
basına teşekkürü borç bilirim.

İLÂHİ 
Yusuf Sâdi 

(20)
Açılır vakt-i seherde erguvanı Ürgübün 
Kırmızı gül, mor menekşe, sümbülânı Ürgübün

Bahçesi cennet misâli, bağlan bağ-ı İrem 
Kamet-i eflâke gelmiş serveranı Ürgübün

Zâr edüp vakt-1 seherde Hâlik’in zikreyleyüp 
ıSûre-i Kadri okurlar bülbiilânı Ürgübün

Mekteb-1 İrfana girip cehdile etfalleri 
Hizmetli KuFan ederler nevcivanı Ürgübün

ZIkr-1 Mevlâ, kütb-ü İmlâ, fikr-i mânâ dersini 
Çalınıp gayret ederler talibanı Ürgübün

Maden-1 kenz-i maarif, cevher-i bahr-i ulûm 
Mahzen-i esrar-ı lâhû âlimanı Ürgübün ç;

Yûsuf-u Sâdi lisanından meaııi neşreder
Esselâ aşkıyle gelsin âşıkanı Ürgübün.
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SIÇAN GÜNÜ VE FARELERE DAİR FOLKLOR MADDELERİ

Konya ’da

1 — Konya ve çevresinde “Sıçan günü" 
mefhumu bilinmiyor, bu münasebetle h'ç bir 
tören de yapıldığı görülmemiştir. Sıçan günü 
olduğu için çalışmamak, işlememek ve bazı 
eşyaya el sürmemek gibi âdetler de burada 
yoktur.

2 — Eski şairlerden birinin farelere dair 
vaktiyle elime geçen bir destanını olduğu gibi 
naklediyorum :

Bak şu sıçanın işine,
Değirmen dönsün başına, 
Sızılar insin dişine, 
Bizi müflis etti sıçan.

Bak şu sıçanın oyununa, 
Urganlar gelsin boynuna, 
Dün gece yârin koynuna, 
Silkindi de girdi sıçan.

Sıçandır hem bunun adı, 
Hükmeder mi buna kadı, 
Yetişindi imdat kedi, 
Bizi müflis etti sıçan.

Duvarda yaptı yuvayı, 
ölüm sıvayı sıvayı, 
Yanı köşklü bir deveyi, 
Hop dedi de yuttu sıçan.

Çıkıp küreğin sapına,
Göz dikti yetim hakkına, 
Cum düştü pekmez küpüne, 
Pekmezi bal etti sıçan.

3 — Farelerle ilgili olup Konya ve çev
resinde kullanılan atasözleri şunlardır :

Kediler ölürse fareler gün bulur. x
Sakalımdan sıçanın geçtiğini aramam ama 

İz eder.
Kedisiz deliğin fare padişahı.
Sıçan gibi deliğe kaçar.
Sıçan düşse başı yarılır.
Kedi ile fare uzlaşınca bakkalın dükkânı 

harap olur.
Farenin yediği ekmek ağız kabartır.

Yazan : M. Zeki DALBOY/
Duvarın sıçanı, sıçanın da kulağı var.
Yanan bir evin sıçanı da beraber yanar.
Sıçan evin temeli konurken gelir.
Sıçanın sidiği denize fayda.

4 — Konya ve çevresinde kullanılan fa
relerle ilgili tâbirler şunlardır :

Sıçan deliği bin akçaya.
Sıçan düşse başı yarılır.
Ev gemesi.
Gevik geme, gel bok yeme.
Eve sıçan geldi - Sırrımı; açan geldi - Gün

düzleri yazıp - Gece okuyan geldi.

Sıçan gibi işler.
Sıçan gibi bıyık oynatır.
Sıçan gibi dingişler.
Sıçan gibi kemirir.

z Sıçan yüzlü.
Kenef sıçanı gibi ağzını, burnunu yalayıp 

durur.

5 — Sıçanlarla ilgili inanmalar :
Bir şişeye zeytinyağı ve bunun içine fare 

yavruları konursa, bu yavruların zeytinyağı i- 
çinde erimesiyle bir merhem elde edilir. Bu 
merhem her hangi bir yaraya sürülürse yaranın 
mutlaka iyi olacağı sanılır.

Bir evde sıçan bir şeyi keserse, yahut 
başka bir yerden bir şeyi çekerek getirirse, o 
evde hırsızlık yapıldığına hükmedilir.

Vücutta kalan kurşuna sıçan ölüsü sarılır
sa kurşunun çıkacağına inanılır.

Divan şairlerinden biri kendisinden zulüm 
ve hakaret gördüğü Muş mutasarrıflığından 
azlolunmuş bir zat için yazdığı hicviyenin so
nunda şöyle demektedir :

Milketi Muşa sıçan fareyi dam etti esir.

Rüyada fare görmek, düşman şerrine uğ
ranılacağına işaret sayılır. Farelerin ölüler 
ve cinler âlemi ile münasebeti olduğunu işit
medim. Sıçanların hükümdarı olan bir cin mev
cut olduğunu da bilmiyorum. Farelerin bazı 
hastalıklar getirdiğine inanılırsa da bunlardan 
korunmak için büyü yapılmaz.

\ ' •
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Müzik ve Raks Bahisleri :

Mehterhaneden Davulzurna* ya
Yazan : Mahımıt R. GAZÎMİHÂL

‘'Davul zurna” birleşiminin zurna davul 
şeklinde kullanılması ters düştüğü içindir kı 
davulzurna bileşik imlâsı çoktan farz olmuştu. 
Arap harflerile böyle bir eklıliği düşünmek i- 
çın gerçi sebep yoktu ama, yeni yazımızla bu
na mutlak surette kapı açılmıştı: Davulzurna, 
iki çalgının tek tek düşünülmesine imkân bı- 
raktırnuyacak surette erkân ve vazifelerini 
yüzyıllar içinde paylaştığı tek millî açık hava 
çalgı takımımızdır; bilhassa sıra oyunlarımızın 
hayatı, onun hâtıralarla dolu desteğine bağlı
dır. Başka bir yazımda da söylediğim gibi, ta
kımın nabzı davul, nefesi zurnadır; atasözünün 
de söylediği gibi, mânâsile de, geçim erkânile 
de, “Davuldan gelen zurnaya gider”.

Bâzı birleşik tâbirler vardır ki ters söy
lenişlerinde de farklı anfamlarile kullanılırlar: 
Meselâ Dişi fil ve Fil dişi ayrı ayrı şeylerdir. 
Kan koca ve Koca karı keza bir değillerdir. 
Fakat, “Zurna davul” davulzurnanın anlamdaşı 
bile olamıyor, o yüzden de yekpare imlâsı için
de kalıplanması bir zaruretti..

Davulzurna’nın ortaçağ başlangıçlarından 
beri kayıtlarla bilinen kaan otağına has tek 
heceli kökenlik türkçe adı “Tuğ” idi; “Tuğevi” 
denilip denilmediği o yüzyıllar için bilinmiyor, 
îslâmiyete geçilince, her halde paien görenek
ten sıyrılınmış görünmek gayretile Nakkaraha- 
ne ve Tabılhane izafeleri tercih edilir oldu. 
Takriben onbeşinci yüzyıl sonlarında da Meh
terhane etiketi kanunnamelerimizde (Türkiye’
ye İnhisar etmek üzere) yer aldı. Nihayet, 1826 
da mehterhane resmen mülga ilân olunup da 
halk takımlarında çalgı sayısı ikiye düşünce 
davulzurna bileşimi tutundu. Tulumzuma da 
denilen gaydada tulumdan fırlıyan havanın 
kendi zurnasında sese gelişi gibi, davulzurnada 
da davulun tartımlı (= ritmik) desteği üze
rinde zurna kendi ezgisini dile getirir.

Askeri müzeciliğimizin yedi katlı mükem
mel bir Mehterhane takımını canlandırmak ü- 
zere son zamanlarda sarfettiği gayret, nâçiz 
kalemimi şu şükran yazısını karalamıya şev
ketti. Bu takımın Trabzon'un kurtuluş töre
ni münasebetiyle oraya gönderilmesi, her ve
silede böyle yurt gezilerinin devam ettirilece

ği, Eylülde de çağın münasebetıle Ingiltere’ye 
gidileceği haberlerini gazetelerde okumak ha
yırlı işin dolayısile sağlıyabileceği başka bir 
faydaya aklımı yatırdı: O noktadan, bir ümit 
ışığına işaret mahiyetinde, kısaca bahsetmek 

'İstedim. Z

Yurt oyunlarımızın korunması yolunda 
merkezlerimizde tertiplenen festivaller, iç mer
kezlerde de (Artvin Millî Oyunlar Derneği gi
bi) tüttürülmesine girişilen ocaklar münasebe- 
tile çıkan nâçiz yazılarımda oyunların diri tu
tulabilmesi için her şeyden önce çalgı takım
larının asla uygun tutulması, yabancı çalgıla
rın rekabetinden kurtarılması zaruretine işa
ret etmiştim. Usta davulzurnacılann gitgide 
azalmasının âkıbetine dokunarak bu halin se
bep ve çareleri üzerinde bu sütunlarda aklımın 
yetebildiği kadarıle durmuştum: Meselâ bazı 
yabancı firmaların idhal ettiği el armonikala
rının ve daha sonra akordeon yaygaralarının 
zurnayı ne türlüden baltaladığını doğu yöre
lerimizdeki durum adına hatırlatmıştım. Bun
lara klârinetin müdahalesini de katabiliriz: 
Halk bandolarında şöyle böyle klârinet öğren
dikten sonra davul eşliğinde zurnanın rekabe
tine geçen klârinetçi onun ses ve perde renk

lerini katiyen canlandıramıyordu. Büyük or
kestra ve bandoların üstün âleti olan klârinet 
davul takımının oyun havalarında zavallı bir 
duruma düşüyordu. Nice bağlamacıların cüm
büşteki maden parlaklığına imrenerek bağla
mayı bir kenara atmak hatâsına düşüşleri gibi, 
bâzı zurnacılar da klârinetin madenî perdele
rindeki parlaklığa kapılıyor, onu zurnaya ter- 
ciheder oluyorlardı.

Mükemmel bir Mehterhanenin aslına ti
tizlikle uygun surette restore edilmesi gayreti 
ve tertiplenecek yurt gezilerine devamı kana- 
atımca işte o yersiz heveslere karşı mükem
mel bir tedbir olacak, iyi âletler yapılarak bu 
sayede yeni yeni zurnacılar tekrar yetişebile
ceklerdir. Elverir ki, ocağın halk çocukları için 
bir de okulu olsun, onlara, ilâveten oyun re
pertuarları da ehil yurt zurnacılarınca dikkat
le benimsetilsin. Cümlesinin yeni oyun dernek
lerine verilmeleri ciheti de göz önünde tutula
cağı şüphesizdir, Edimburg’taki askerî gayda-



I 1477

Halk Sanatları :

İstanbulda Enfiyecilik

Eski İstanbul halkının bugün için daha zi
yade tarihî ahval ve şartları itibariyle incelen
meye değer kazanmış meşgalelerinden birisi 
de, hiç şüphesiz, enfiyecilik olsa gerektir. Halk 
san'at literatürümüzde bu konu üzerinde yapıl
mış tatmin edici araştırmalara pek rastlanma
ması dolayısiyle bu yolda ufak bir denemeye 
girişmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Umu
miyetle tütünün kavrulup toz haline getirilme
si ve üzerine ise bir müddet sonra kokulu bazı 
mayilerin dökülmesi ile basit bir tarzda mey
dana getirilen enfiye; eski hususî kârhaneler- 
de telve-i hamir tütün koçanı, sirke, tuz, aşı 
boyası ve kırmızı biber gibi çeşitli maddelerin 
muayyen bir nisbet dahilinde birleştirilmesi 
suretiyle imal olunurdu. Bunun neticesi olarak 
Triyeste, Yanya, Prizren, Ispanya, Meleto, Üs- 
küp, Marone ve Feyzi enfiyeleri gibi bir takım 
nevi’leri meydana getirilmiş bulunuyordu. Yu
karıda söylediğimiz üzre halk arasında, hatta 
bazı sözlüklerde kısaca “Burunotu” diye adlan
dırılan bu madde, eski devirlerde genel olarak 
enfiye kârhanelerinde imal olunmakta idi. İs
tanbul’da Üsküdar'da Ayazma Bahçesi yakın
larında devlete ait bir enfiye kârhanesi mev
cuttu. Mahmud II devrinde Hassa Başmîmarı 
bulunan Hafız Mehmed Emin Efendi keşfi üze
rine Yanya’lı bazı ustalar tarafından Beykoz’
da kâin kâğıd kârhanesine câri suyun fazlası
nın boşboşuna akıp gitmesinden vikaye mak- 
sadiyle ve bu fazla su yardımı ile enfiye tahn 
ve imal olunmak için burada başka bir enfiye 
kârhanesinin daha inşasında beis görülmenmiş- 
ti. İstanbul’da uzun zaman mirî enfiyesinden 
gayri başkasının enfiye imal ve fürulıtu ve bil
hassa müste’men ve sairlerinin taşra enfiyesi 

cılar okulu prensip itibarile güzel bir misâl
dir.

Başarılar dilediğimiz Mehterhanenin ör
neklik hizmeti türlü bakımlardan sanıldığından 
çok daha verimli olacaktır. Repertuarına ‘‘Kı
lıç kalkan oyunu” gibi sessiz veya sesli yiğitlik 
oyunları da alınabilecektir. Çünkü tarihte meh
terhane cirit, güreş gibi danssız oyunlarda bi
le ayrı fasıllara sahipti. — Bandoların hizmeti 
bu işten tamamile ayrıdır.

Yazan : Muzaffer ERDOĞAN

yapıp satması yasak edilmişti. Buna' cesaret 
edenlerin ellerinde bulunan enfiyeleri devletçe 
zabt edilmekte ve kendileri ise şiddetli cezala
ra çarptırılmakta idi. Buna rağmen 1827 yılı 
sonlarında bâzen onun müste’men taifesi ge
mileri ile ve bâzen ise Rumeli havalisinden 
Arnavudlar ve sair kimseler vasıtasıyle İstan
bul’a getirildiği de oluyordu. Hanlarda, bekâr 
odalarında, sokak ve pazarlarda, humbaracı ve 
lâğımcı kışlalarında, baruthanelerde, Rum ve 
Yahudi evlerinde tersâne anbarı pişkâhında, sı
ra ile gelen gemiler içerisinde ve çoluk çocuk 
ellerinde gizliden gizliye alınıp satıldığı görü
lüyordu. Bu gibi hallerin İstanbul’da devlet 
tarafından yaptırılmakta olan miri enfiyenin 
zararını mucib olması yüzünden “Kolcu” de
nilen b r takım sorumlu memurlar tâyin edile
rek şiddetli bir kovuşturmaya girişilmişti. Bu 
suretle yakalananların mevcud enfiyeleri elle
rinden alındığı gibi kendileri de ya tedib, ya- 
hud kalebend ve yâhud da küreğe vaz’olunmak- 
ta idi. İstanbul ve çevresinde kâin kırk aded 
enfiyeci dükkânı, evvelce gedik veçhile kale
mine kayıd ve nizama rabtolunmuştu. Gedik 
ashabından dört kişi nizam ustası yapılmıştı. 
Bunlar daima esnafım durumunu gözetler ve 
alış verişlerini dikkat ile mirî kârhanesinden 
aldıkları enfiyelerden başka taşra enfiyesi sa
tanları ve şartlar dışı harekete kalkışanları 
men ederlerdi. Mütenebbih olmayanları enfiye 
eminine haber verip tedib ve tecziye ettirirler
di. Fazla olarak nizam ustalarının rey ve mâ- 
rifetleri munzam olmadıkça bir kimseye enfi
yeci gediğinin verilmemesine dikkat ederler
di (1). " ı - ; '

Enfiye mukataasına bağlı bulunan bu kırk 
aded enfiyeci dükkânını 1786 - 1825 tarihleri

(1) 1805 >ılı başlarında enfiye eminliğinde 
bulunan Seyyid Mehmed Vahid Efendi zama
nında bu nizamın bozulduğu görülmüştü. Böy- 
lece mezkûr dükkân gediklerinin bazısı külll- 
yen terkoluıımuş, bazısı İse boşalarak sahipsiz 
kalmış ve ehliyetsiz ellere geçmişti. Bunun ne
ticesinde ise birçok kimseler de istedikleri en
fiyeyi alıp satmayı âdet edinmişlerdi. Durumu 
düzeltmek maksadlyde bir müddet sonra yeni
den sıkı birtakım tedbirlere başvuruldu.

ı
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arasında İstanbul'un belli başlı senitlerine da
ğılmış olarak görmekteyiz. Bu semtler arasın
da Bayazıd Camii civarında Buğdaycılar kapısı 
ile Odun kapısını, Balık pazarı kapısını, Mah- 
mud Paşa ve Büyük Karaman çarşılarını, 
Kumkapı ile Nişanca, Lânga, Zindan kapısı ve 
Bahçe kapısını, Büyük Ayasofyayı, Ayvansaray 
ve Balat’ı, Veznecilerde Kuyucu Murad Paşa 
türbesi civarını, Samatya ve Sulumanastırı, 
Ketencileri, Cağaloglu Sarayı ile İbrahim Pa
şa Hamamı civarlarını, Üsküdar, Arnavudköyü, 
Beyoğlu, Galata, Kemeraltı ve Kasımpaşayı bil
hassa zikretmek gerekir.

(1781) yılında ihdas olunan enfiye muka- 
taası, devletin külliyetli mal ile mukayyed bü
yük ve zengin resmi gelir kaynaklarından bi
risi idi. Evvelce sehm-i sehımi gâyet çok kim
selere mâlikâne suretinde satılırdı. Yukarıda 
söylediğimiz gibi imal ise Üsküdar’da Ayazma 
Sarayı arazisinde ve Mora ceziresinde vaki 
Balyabadre ile Yanya’daki kârhanelere mah
sustu. Osmanlı ülkesinde serbestiyet suretin
de enfiye satışı emin olanlar tarafından tayin 
olunan adamlarına veya ortaklarına tahsis kı
lınmıştı. Fakat mukataa eminliği tarafında 
dışarıya gönderilen mültezimler ile enfiyecıle- 
rin ekserisi reayadan olduğundan her ne ka
dar emir hilâfı enfiye alıp satmalarını men’et- 
soler dahi bunların sözleri müessir olamıyordu. 
Hâkim ve zabitlere şikâyetleri ise tesirsiz ka
lıyordu. Böylelikle birçok kimselerin taşra en
fiyesi satmasiyle mirî enfiye satışı duraklamış
tı. Mirî enfiyenin böylece muattal kalması yü
zünden İstanbul'un enflyeci esnafı borçlu ve 
perişan bir duruma düşmüştü. Buna çâre ol
mak üzere bâzı tedbirlere başvuruldu. Bu cüm
leden olarak bir beldeden bir beldeye taşra en
fiyesi nakledenlerin güzergâhlarının kapatıl
masına çalışıldı. Akdeniz ile Rumeli kıyıların
dan ve Arnavudluk taraflarından İstanbul’a 
gelen enfiyeye gümrükçülerce İzin verilmemesi 
kararlaştırıldı. Mezkûr tarihte mukataa emini 
bulunan Mehmed Emin Ağa uhdesine iltiza
mın kayıd ve imzalı suret ile gedik sahibi us
talardan on kişi isim ve şöhretleri tasrihiyle 
sair esnaf gibi bağımsız olarak nizam ustaları 
ve mukataaya iltizam ortakları nasbolundu. Bir 
aralık Kalas taraflarından gelen zahire gemi
lerinin İstanbul’a fazla miktarda enfiye getir
mesi ve bunun Nemçeli ve moskof tüccarlar 
tarafından İstanbul'da satılması dolayısıyla bu
radaki enfiye mukataası mütemadi bir zarara 
uğruyordu. İstanbul ve memâllk-i mahruse 

enfiye mukataası işleri, bir aralık sarraf Uzun 
Yako adlı bir musevi mârifetiyle İdare olun
muştu. Fakat iltizam emri 1808 senesinden iti
baren bâzı kimselerin üzerlerine malikâne su
retiyle tevcih olunduğundan bu da aynı tehli
keden yakasını kurtaramamıştı. 1810 Ağusto
sundan itibaren mezkûr mukataanın iltizam ve 
malikânelik kaydı kaldırılarak darbhane tara
fından emanet şeklinde zabt ve İdaresine baş
lanmış, nihayet 1821 yılından itibaren İstanbul 
Dühan gümrüğüne bağlanarak nizama rabto- 
lunmuştu. Darbhane tarafından nezaret ile i- 
dare olunan İstanbul ve tevabil dühan güm
rükleri mukataası, bir aralık bir mikdar ilti
zam bedeli ile hassa silâhşorlarından Mehmed 
Hidayet Ağa’ya ihale olunmuştu. Onun; vazi
fesini hüsnü suretle ifa ederken çıkan rum hı
yanet ve mel’âneti, bütün işlerini alt üst et
mişti. Bilindiği üzere tütün tüccarının ekserisi 
rumlardan müteşekkildi. Bunların her birisi 
mezkûr sebepden dolayı şuraya buraya kaçmış- a
lar ve ellerini alış verişten tamamen çekmiş
lerdi. Tarlalardaki tütünler hemen kftmilen 
telef olmuştu. Bu yüzden İstanbul ve havalisi 
tütün gümrükleri merbutatından olan enfiye 
ve mlzan-ı Harir mukataalarının emaneten i- 
halesinin istenmesi üzerine ona böylece tevdi
ine dair hattı hümayün sâdır olmuştu. Mehmed 
Hidayet Ağa’dan sonra enfiye mukataası emin
liğini sırasiyle Mahmud Edhem ve Hacı Mus
tafa Ağalar ile Kâni Bey derühte eylemişlerdi. 
İzmirli Fehim Efendi zamanında mezkûr muka
taa müdürlük hâline getirilmiştir. Daha son
raları ise tütün işleri ile ilgisi düşünülerek 
Rejl’ye bağlanmış ve müteakiben inhisarlar 
idaresinin ehemmiyeti ikinci plânda kalan meş
galeleri arasına sokulmuş bulunmaktadır.

★ Nermin Neftçi ; “O Yakadan Bu Ya
kaya”. Kerkük’te yapılan mahallî renkli röpor
tajlar. 12 X 17 boyunda, 64 sayfa, 150 kuruş.

★ Uluğ Turanlıoglu : “Aşk ve Vatan Şi
irleri”. Damla Dergisi, Edirne, adresinden te
min olunur. 14 X 20 boyunda, 32 sayfa, 1 lira.

★ Mustafa Runyun : “Ankara Radyosundan 
I)Inı, Ahlâki Müsahabelerlm”. 14 X 20 boyun
da, 96 sayfa, 1 lira.
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Karadeniz Türkülerinde :

Alay Konusu
' Yazan : İsmet Zeki EYÜBOĞLU

Herkesin kendine göre bir düşünce çevre
si, dünya karşısında özel bir durumu vardır. 
Bu durum insanların bilgi derecelerine göre 
değişir; âlim ilme, filozof görünüşe, sanatçı 
yaratmalara, musikici sese dayanarak kendi ö- 
zel dünyasını kurar.

Karınca kaderince bizim Karadeniz halkı 
da görüşlerini, dünya karşısındaki özel tavrı
nı türkülerde dile getirir. Bir türküde yanar, 
birinde yakar, bir başkasında acır, açındırır, 
bir ötekinde söver durur. Fakat hiç bir zaman 
yapmacıklara, sanat inceliklerine, ukalâlıklara 
kendini kaptırmaz. Alay mı edecek sözün er- 
kekçesini, somutlaşmış bir düşünce bütünlüğü 
içinde ortaya koyar. Gülme zamanı gülme, ağ
lama zamanı ağlama türkünün gerçek konusu
dur. Halk kızınca hemen eli kulağa atıp bir 
türkü ile karşısındakinin hakkından geliverir.

Bahçesinde lâh^na 
Yaprağı döndi yana 
Sen türki söyleyende 
Ağzun döner bi yana

Gerçi lâhananın ağızda öteye beriye dön
düğünü biliriz amma ağzın lâhanalaştığını pek 
bilmeyiz.

öte yandan delikanlı evlenecek çağa ge
lir, aşnalar fişnalar, gizli kapaklı gönül işleri 
meydanı boş bulunca ya harman düzünde ya 
çeşme başında kavlü karar bağlanır, bir de 
kızın babası duyup oğlanın görücülerini yüz 
geri edince köyde bakarsınız bir türkü dillere 
destan olur.

Bahçesinde domata 
Al yap oni salata 
Vermedi seni buban 
Turşi yapsun kerata

Tabi! insandan, bilhassa kızdan turşu ol
maz fakat denize düşenin yağmurdan korkusu 
olur mu bu sefer de :

Ov ne idun ne idun 
Ufağ idun beyudun 
Derler ki ad?m yenmez 
Sen vevilur şey idun

Buyurun dişlerinize, midenize güvenebilir
seniz yiyin, Allah Afiyet versin. Yalnız bir de 
mide hazımsızlığına uğramak, yemeğe giderken 
yenmek korkusu da vardır. Biz sadece Afrika 
vamvamlarının insan yediğini duyardık meğer 
türkülerimizde güzelleri gönül kazanında kay

natıp doyasıya yemek de varmış. Halkın miza
hı, alayı hayatın gerçek bir yönünü belirtme 
bakımından önemlidir. Çünkü halkta mizah lâf 
ola beri gele soyundan değildir. Hani eski şâ
irlerin o örümcek ağına çevrilmiş, tadsız tuzsuz 
mizah anlayışlarını halkta bulamayız.

Bir azacuk dar oldi
' Kız entarenun eni

Adam adami yese
Buban yerdi neneni

îşte adamın adamı yemeyeceğinin isbatı 
da budur. Eğer erkekler kızları yeyeydi, insan
lar nasıl çoğalacaktı. Hele kız biraz insafsız ve 
sözünün eri olmayıp dönek olursa o zaman oğ
lanı :

Ayağında yemeni
Onlar yenidu yeni
Buldur sozunda idun
Bu yıl oldun ermeni

Demekten kim alıkoyabilir, elbette o da ca
nının istediğini yapacak, aklına eseni oldum 
olası söyleyip geçecektir.

Türküde insan yalnız gülmez bâzan da 
insanın dilini damağında bırakacak kadar içli 
içli söyleniverir :

İpek peştembalunun
Yanına bak yanına
Buban etmek batturdi 
tkimuzun kanina

İki yüreğin kanaya kanaya birbirinden 
ayrılmasının ne demek olduğunu ancak böyle 
işler başına gelenler bilir, öyle ki, insan ölüme 
bile râzı olur :

Sevdaluk ede ede
Alişti canlarumuz 
îkimuzi bir vurun
Karişsun kanlarumuz

Evet kanların karışması, canların kaynaş
ması visâle eremiyen bağrı yanıkların biricik 
tesellisidir. Fakat gene de üzülmemeli insan 
oğlu dünyaya kazık çakmağa gelmedi ya işin 
sonunda bir ahret vardır, dünyada olmayan 
orada olur.

Öyle böyle dediler
Aldiler aklumuzi
Ahrete piraktiler
Bizum muradumuzi

Vay muradı ahrete bırakanların hâline 
vay!,.
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Halk Edebiyatı:

Âşık Cevdet
Yazan : M. Halit BAYRI

Bugünkü genç şâirlerimiz arasında eski 
saz şiirinin derini,ğine inip usaresini tadanla
rın, zevkine varanların ve hepimize aynı zevki 
bol bol tattırmak isteyenlerin biri de Aşık Cev
det’tir. Elimizde bulunan mahsullerine ilgi ile 
bakılacak olursa Aşık Cevdet, saz şiirine gönül 
vermiş, kalb bağlamış ve onu gerçekten be
nimseyerek bağrına basmış, bununla da kal
mayarak beslemeği, yeniden filizlendirmeğl, 
kuvvetlendirmeği kendisi için bir borç, mut
laka ödenmesi gereken kutsal bir borç bilmiş
tir, denilebilir.

Aşık Cevdet, Ankara ilinin Kızılcahamam 
ilçesine bağlı Pazar bucağında doğmuştur, do
ğum tarihi 1929’dur, şu hâle göre şimdi ha
yatının yirmi yedinci yılını doldurmuş demek
tir. Âşık Cevdet'in Ankara’da vâizlik etmekte 
olan babasının adı Halil, annesîn.n adı da Ha
tice’dir. Şâirin soyadı Aslangüldür.

Aşık Cevdet, çocukluğunu köyde ve kırlar
da geçirmiş, ilk tahsilini de köy okulunda bi
tirmiştir. Ondan sonra orta okulu Ankara'da, 
lise tahsilini İstanbul'da Haydarpaşa L'sesinde 
tamamlayan şâir, şimdi Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencilerindendir. Aşık Cev
det, Haydarpaşa Lisesinden mezun olduğu za
man duygularını şu manzumeyle ifadeye çalış
mıştır :

Benim taştan lisem sanki şadırvan, 
Her köşesinden ruha fışkırır irfan. 
Kana kana içtim üç yıl durmadan, 
Coşmuşum, kendimden geçer gibiyim. 

Hocalardan feyiz aldık, gideriz. 
Hem ağladık, hem de güldük gideriz, 
timin kıymetini bildik, gideriz, 
Ummana yelkeni açar gibiyim.

Bize örnek oldu örnekol’umuz, 
Kemâllerin yolu bizim yolumuz, 
öğünsün bizlerle Anadolumuz, 
Ben bile bir ışık saçar gibiyim. 

Şu gördüğün bayan, şu gördüğün bay, 
Bayrağımda biri yıldız, biri ay, 
Biri ev kadını, biri genç subay, 
Subayım, düşmanı biçer gibiyim.

Zarfı hasret pulu ile pullayın, 
Selâmıma karşı selâm yollayın 
Dostlarım şimdiden mendil sallayın, 
Ben de bir diyara uçar gibiyim.

Âşık Cevdet der ki: Destan yazarım, 
Güzeli çirkinden üstün yazarım,

Yârimin adını Vatan yazarım 
Ben asıl dilberi seçer gibiyim.

Âşık Cevdet, annesiyle birlikte gittiği koy 
düğünlerinin çocuk muhayyelesinde bıraktığı 
renkli ve cana yakın hâtıraları bir türlü unu
tanınmış, bugün göğsünde teneffüs eden tabi
at sevgisi de çocukluğunda belirmeğe başla
mıştır. Bunun gibi şiir yazmak hevesini ve ih
tiyacını da Aşık Cevdet, daha ilkokul sıraların
da iken hissetmiş, köylere gelen kitap satıcı
larından almak fırsatını bulduğu Kerem ile As
lı, Şah Sanem, Âşık Garip gibi hikâyeleri o- 
kudukça coşmuş, coştukça okumuştur. Bu hi
kâyelerin tesiri altında kaleminden mısralar 
damlamağa başlayan genç şâirin şiiri, gittikçe 
Aşık tarzının mestedici güzelliği ile gönülleri 
büyüleyen bir beste olmak temâyülünü gös
termiştir.

Aşık Cevdet, şimdi galiba eşsiz ve yalnız
dır. Bu sebeple içinde ve etrafında daima acı 
bir boşluk, ağlatıcı bir öksüzlük havası sezen 
şâir, hayâlinde çizip süslediği "Yâr” ile hem- 
dem olmak ilıtirasiyle durmadan yanmakta, fa
kat aradığını, özlediğini hemen bulamamaktan 
doğan bir ıztırapla şu mısraları sık sık tekrar
lamaktadır :

Âşık gönlüm sana bir yâr bulmalı, 
Gözü gece, göğsü seher misâli. 
Sevda kitabından mülhem olmalı, 
Konuşurken verdiği her misâli. 

Kızlar daldan dala konan serçedir, 
Ben ressamım, kirpiklerim fırçadır, 
Bir yâr görüyorum tam üç gecedir. 
Herbir beni bir mücevher misâli.

Şimdiki güzeller bilmez kıymeti, 
Âşık değil midir yârin ziyneti, 
Kimse aramıyor Âşık Cevdeti, 
Yollara düşmüşüm cevher misâli.

Âşık Cevdet ciddî ve coşkun bir milliyetçi 
ve yurtseverdir; onun “Kore’deki Mehmetçiğe 
Sesleniş” adıyla neşretmiş olduğu aşağıdaki 
manzumesini okuyanların buna hemen inan-

• v mî

makta güçlük çekmiyeceklerinden tamamiyle 
eminiz :

Mevlâmn aşkına öldür kâfiri,
Sen dininden aldın fermanı Mehmet!
Seni anlatamaz yiğit tâbiri. 
Dünya bulsun sana unvanı Mehmet!

Kükreyişin her kıtada duyulur,
Şanın ülkeleri aşmış, yayılır
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İstanbul Folkloru :

İstanbul’da
DOĞUM ve ÇOCUKLA İLGİLİ ADETLER VE İNANMALAR

(Bu yazının I. kısmı, Temmuz 1956 tarihli 
84 üncü sayımızın 1.338 ve 1339 uncu sayfala
rında çıkmıştır.)

Lohusa lıamamı:
Doğumdan sonra lohusa kırk gün sokağa 

çıkarılmaz. Doğumun kırkıncı günü lohusa so
kağa çıkarılarak hamama götürülür. Buna 
"Kırk hamamı" denir. Kırk hamamına lohu- 
sanın yakınları ve dostları da çağrılır. O gün 
hamamda âdeta bir eğlence tertip edilir.

Kırk hamamına götürülen lohusa, önce hu
susî bir soyunma odasına alınır. Bu sırada saz 
çalınır, çengiler oynar. Lohusa ve doğan çocuk 
soyunduktan sonra, ebe kadın çocuğu kucağına 
alır, yakınlarından iki kadın da lohusanın kol
tuklarına girerler. Lohusa, ayaklarına sedefli 
nalın giyer, arkasına ipekli ve işlemeli havlu
lar alır. Çocuk kucağında olduğu halde ebe ka
dın Önde, lohusa arkada, yavaş yavaş yürürler, 
halvete girerler.

Halvette lohusa biraz dinlenir, sonra yı
kanır, bu sırada çocuk da ebe tarafından yıka
nır. Yıkanma işi bitirilince tekrar çocuk ku
cağında olduğu halde ebe kadın önde, lohusa 
arkada yavaş yavaş yürürler, halvetten çıkıp

Sana göre düğün yeri sayılır, 
Girdiğin her savaş meydanı Mehmet!

Savaşmakla artar Türklerin ünü, 
Allahsız düşmana sapla süngünü, 
Bir gün söndürürsün kızıl yangını, 
Türklüğün şahlanan ummanı Mehmet! 

Ey cesur evlâdı büyük Atanın, 
Ey iftihar madalyası Vatanın, 
Düşman mı dayanır coşunca kanın, 
Değil mi ki bu kan Türk kanı Mehmet!

Şiirleri henüz toplu bir halde neşredilme- 
diği için görüp okuyabildiğimiz manzumeleri
nin sayısı pek az olan Aşık Cevdet’in eserlerin
deki mânevi olgunluk, maddî küçük aksaklık- 
ların üzerinde durmağa imkân bırakmamakta
dır. O cihetle zâten önemi az ve kısa bir za
manda şâirin de dikkatini çekmesi ihtimali 
kuvvetli olan bu aksaklıklardan burada hiç 
bahsetmeyeceğiz. Yalnız mutlaka belirtmek is- 
tediğ m bir nokta var ki, o da, şâirden daha 
çok mahsul beklemekte olduğumuzdur. s 

19/12/1956

Yazan : Kadriye İLGAZ
soyunma odasına gelirler.

Kırk hamamına sabahleyin gidilmişse, öğ
leyin davetlilere yemek ve yemiş ikram olu
nur. Hamama öğleden sonra gidilmişse, da
vetlilere yemek verilmez, fakat bunun yerine 
yemiş ve şurup ikram edilerek ağırlanır. Kırk 
hamamından çıkılırken hamamda hizmet eden
lere bahşiş verilir, hususiyle lohusayı yıkayan 
hamamcıya verilen bahşiş fazlaca olur.

Kırk hamamında doğan çocuğu kırklamak 
âdeti de vardır. Bunun için kaplumbağa kabu
ğunun içine miras kalmış altın koyarlar. Kap
lumbağa kabuğunu altınla beraber kırk bir ke
re suya batırırlar, sonra kabuğun içindeki su
yu çocuğun başından dökerler. Hamam tasını 
yüzü üstüne yere kapatarak çocuğu oturturlar, 
su kaçmış olmasın diye kulağını emerler, tüt
sülerler. ' . . •

DLş buğdayı :
Yakınlar ve komşular çağrılır, büyük bir 

sofra kurulur. Sofranın üzerine ayna, makas, 
Kur’anı Kerim, bıçak, ekmek, para konulur. 
Çocuk annesinin kucağında olduğu halde, sof
ranın başına getirilir. Çocuk, sofranın üzerinde 
bulunan şeylerden bıçağı tutarsa haylaz, Kur’- 
anı Kerim’i tutarsa hafız, makası tutarsa terzi, 
parayı tutarsa zengin, aynayı tutarsa gösterişe 
ve süse düşkün, ekmeği tutarsa kısmeti bol 
olacak denilir. ' .

Bir miktar buğday çocuğun başı üzerine 
dökülür, omuzunda kalan buğdaylar ipe dizi
lir. Buğdaylar nasıl dökülüyorsa çocuğun diş
leri de öyle çabuk çıksın denir. Sonra buğday
lar bir tepsiye konur, arasına para atılır. Son
ra buğday tepsisi sofranın üzerine konulur, 
davetlilerden kimin önünde para bulunursa, o 
kimse çocuğa bir kat elbise yapmak zorunda
dır.

Ad verme :
Doğumundan itibaren üç gün içinde çocu

ğa ad vermek İstanbul’da âdettir. Bunun için 
evin en yaşlısı veya mahallece hürmet edilen 
bir zat çocuğu elleri üzerine alarak kıbleye 
karşı döner. Çocuğun sağ kulağına ezan okur, 
sol kulağına kamet getirir. Ondan sonra veri
lecek adı çocuğun sağ kulağına üç defa söy
ler. Bu suretle çocuğa ad verilmiş olur.
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Çocuk doğduktan sonra kırk gün içinde ağ
zından salya akmaması için hiç kimseye öptü
rülmez. Salyalı çocuğun salyası kesilsin diye 
bir zenciye ağzından öptürülür.

Çocuğun daha önce doğmuş kardeşleri var
sa, bunların yeni doğan çocuğu kıskanmama
ları için, “Bak yavrum, ebe hanım size oyun
cak getirdi” denilerek doğan çocuğun kunda
ğı arasına saklanılmış oyuncaklar çıkarılarak 
kendilerine verilir.

Yürümeyen çocuklar:
Tuzlu su veya ceviz suyu banyosu yapılır.
Çocuğun mafsallarına yumurta akı sürülür. 
Çocuk iki ayağına ip bağlanarak oturtulur. 

“Çocuğun kösteğini kestim” denilerek ip orta
sından kesilir.

Konuşamıyan. çocuklar:
Konuşamıyan çocuklara Muharrem ayında 

aşure kâsesiyle su içirilir.
Bir miktar kara üzüm Cuma salâsı verilir

ken müezzin tarafından minarede dolaştırıla
rak çocuğa yedirilir.

Hasta çocuklar:
Çocuğun gömleği Cuma salâsı verilirken 

müezzin tarafından minarede dolaştırılır, son
ra bu gömlek çocuğa giydirilir.

Uyuması için çocuğa kaynatılmış haşhaş 
suyu içirilir.

Çocuk iyi huylu olsun diye ilk defa iyi ta
nınmış bir kimseye öptürülür.

Yeni doğan çocuğun yüzüne mavi yemeni 
örtülür.

Lohusa yatağının ayak ucuna henüz me
meden kesilmemiş çocuk oturtulmaz.

Çocuk sarılığa tutulmasın diye kundağı 
üzerine san yemeni Örtülür, yahut çocuğun 
gömleği sarı ipekle işlenir.

Çocuk denize ilk defa çıktığı zaman deni
ze para, tuz, ekmek, şeker atmak âdeti vardır.

Kucakta uyuyan çocuğu bir odaya sokar
ken mutlaka ayak tarafından sokarlar.

Hırsız olmasın diye çocuk pencereden dışa- 
n verilmez.

Çocuğun görünen bir tarafına, hususiyle 
takkesine veya omuzuna yedi çörek otu, yedi 
özerlik, şap, mavi boncuk, kırmızı kurdelâ ile 
asılır. Bu suretle çocuk nazardan korunmuş 
olur.

Yıkanan çocuk bezleri, üstünde cin ve 
peri gibi görünmez yaratıklar gezer, çocuk de
ğişir diye, gece bahçede bırakılmaz. Yıkanan 

çocuk bezlerinin kirli suyu çocuğu cin ve peri 
gibi görünmez yaratıkların kötülüklerinden ko
rumak maksadiyle mutlaka helâya dökülür, 
başka yere dökülmez.

Çocuk bezlerinin yıkandığı yer, doğumdan 
itibaren yedi gün, yedi gece tütsülenir.

Lohusaya götürülen hediyeler :
Lohusaya yakınlan ve dostları tarafından 

götürülen hediyeler şunlar olabilir: Anasonlu 
gevrek, şeker, altın, maşallah, gümüş kupa, 
çıngırak, kemik halka, elbiselik kumaş; vazo, 
çay takımı, yemeni, mendil ve bunlara benze
yen eşya.

Ad değiştirme:
Sinirli, çok ağlayan, huysuzluk eden ço

cuklar için “adını kaldıramadı”, yahut “adı 
ağır geldi” denilerek bu gibilere verilen adlar 
değiştirilir.

Çocuğun hareketlerinden çıkarılan 
mânalar:
Çocuk iki bacağı arasından bakarsa eve 

misafir geleceği söylenir.
Çocuk yüzükoyun kapıya doğru giderse ev

den yolcu çıkacak demektir.
Çocuk yüzükoyun kapıdan içeriye girerse 

eve yolcu gelecek denilir.
Çocuk altı aylık olduğu zaman babasının 

bütün ufak parası bir keseye konulur, çocu
ğun eli bu keseye sokulur, sonra tırnaklan ke
silir, çocuğun keseden alacağı para kendisine 
aittir. •

Beşik töreni:
Kırk hamamından sonra annesi çocuğa 

beşik hediye eder, çocuk bu beşiğe törenle ya
tırılır. Beşik töreni, çocuğa annesi tarafından 
meme verildikten sonra onu dua ile beşiğe ya
tırmaktan ibarettir. Beşiğin üzerine nazarlık 
takılır.

Akika kurbanı:
Doğumundan itibaren bir yaşma gelinceye 

kadar hal ve vakti müsait olanlar çocukları i- 
çin kurban keserler. Çocuk erkek ise iki, kız 
ise bir kurban kesilir. Buna "Akika kurbanı” 
derler. Kesilen kurbanların hiç bir parçası ev
de bırakılmaz, tanıdıklara ve yakınlara dağıtılır.

Göbek kesmek ve göbek adı:
Çocuk doğar doğmaz göbeği kesilir. Göbe 

ğin kesilen parçası mutlaka ev içinde bir yere 
gömülür. Aksi takdirde çocukta ev ve aile sev
gisi olmıyacağı sanılır.

I
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Derlemeler :
KIRŞEHİR VE HİNTERLANDINDA SÖYLENEN

Atasözleri
— i —

A - , } ...

— Allah isterse bir kişinin işini, mermere ge
çirir dişini.
İstemezse bir kişinin işini, muhallebi yerken 
kırar dişini. . ,^7

— Açma sırrını dostuna,
Dostun dostu vardır, o da söyler dostuna.

— Acı söz tatlıdır, tatlı söz acı.
— Asma sakal, takma bıyık. ’ '
— Ay ramazan, gün cuma, öğle oldu, hâlâ ca

miin kapısı açılmadı.
— Atılan ok geriye dönmez.
— Anadan deliye muska neylesin?
— Asılmağa giden adama pabuç ısmarlıyor.
— Akça bulmuş da bohça bulamamış.
— Açlıkla topluğun arası bir bazlama imiş.
— Allahın deli kula ihtiyacı mı var?
— Ağaç ne kadar meyve verse, dalı o kadar

yere eğilir. z /
— At elin, torba emanet, kuskun başkasının, 

, çul rehin.
- Arabanın ön tekerlekleri nereye giderse, ar

ka tekerleri de oraya gider...
— Alıcı kuş lokmasını serçe yutamaz.
— Ardıç kadı, kavak müftü.
— Allahla işini uydur, camiden kilim çal.
— Aldığın abdest, ürküttüğün kurbağayı değ- 

meli.
— Ayının kırk türküsü varmış, kırkı da elma

Ebe göbeğini keserken çocuğa bir ad ko
yar, bu adlar çok kere Mehmet, Ebubekir, 
Ömer, Osman, Ali, Haşan; Hüseyin gibi din u- 
lularmın adlarından biri olur. Bu ada, çok ke
re “Göbek adı” derler.

Süt anne:
Lohusa hastalanır, yahut sütü az olursa 

çocuk için süt anne, yahut sütnine temin olu
nur. Çocuğa süt verecek olan süt anne evvelâ 
hekime muayene ettirilir, sıhhati tam ve sütü 
temiz olduğu anlaşıldıktan sonra süt anneliğe 
kabul edilir. Süt anneye evde bir oda verilir, 
bu oda çocuğun asıl annesinin yattığı odaya 
bitişik olur. İki oda arasında orta kapı olması 
şarttır. Bu kapı vasıtasiyle süt ninenin gece 
çocukla teması kolaylaşır.

Toplıyan : Şemsi YASTIMAN
. ;armut üzerineymiş.

— Ark altından su bağışlıyor.
— Araba ile tavşan avlanmaz.

B

— Büyük lokma yut, küçük söz söyle.
— Bal içerde, arı dışarda.
— Bir koyundan iki „post çıkmaz.
— Bak zamana zamana, karga vurdu şahana.

Eşşekler arpadan bıktı, küheylân hasret 
samana. /

— Bu dünya kırk kulplu kazan, bir ucundan 
tut sen de kazan.

— Bak hayırsız hastaya, yatağı bırakıp sıçar 
yastığa.

— Bu soğukta çaydan geçilir mi?
— Böyle dost varken, düşmana ne hâcet?

— Benim gönlüm öküz ile danada, senin gön-
- 1ün rastık ile kınada.

— Böyle paçadan böyle su çıkar.
— Böyle kuşun böyle kuyruğu olur.
— Bu sis elbet dağılır.
— Beygirler tepişir, arada merkepler ölür.
— Boş duracağına, komşunun tavuğunu taş

lasın.
— Beylik bağdan koruk yiyen köpeğe, döve 

döve pekmez sıçırtırlarmış.
— Bindiği atın nalını söker.
— Bakma kişinin kusruna, bilse iyisini söyler.
— Bir iki besmele ile kaçacak şeytanlardan 

değil.

— C —

— Cin olmadan adam çarpayım deme.
— Cemaat imamı tanır.

- C -
— Çağırılan yere erinmeğe, çağırılmıyan yere 

görünme!
— Çay taşının yanında çay tası, say taşının 

yanında say taşı.
— Çok temiz adamdır. Doğunca bir kere ebe, 

ölünce bir kere imam yıkasın kâfi diyor.
— Çıngıraklı deve kaybolmaz.

— D —

— Doğruyan bilmez, yiyen bilir.
— Deveye binmiş, deve nerde diyor.
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Türk HalkbiigLsi Dernegi’niıı Anketine Cevaplar :

AY HAKKINDA İNANMALAR

Bozkır'd, t I

Türkler, gerek îslâmiyetten evvelki âdet, 
an’aneleri, gerek Îslâmiyeti kabul ettikten 
sonra Islâm Umdelerini birbirleriyle bağdaştır
mış ve birbirinden ayrılmayan bir bütün ola
rak yaşatmıştır. ’ »

İşte bunlardan bir tanesi de “ay” üzerin
deki düşünceleridir. Türkler, îslâmiyeti kabul 
etmezden evvel, Orta Asya'da yaşarken birçok 
adlarının sonuna “ay” ismini getirerek birle
şik bir isim meydana getirirlerdi. Îslâmiyeti 
kabul ettikleri zaman, ay üzerindeki düşüncele
ri daha kutsal ve ulvî bir şekil aldı. Bilhassa 
Hazreti Muhammet’in gösterdiği ay mûcizesi, 
Türklerin ve diğer Müslüman kavimlerin ha
yatında büyük bir rol oynamaya başladı. Ondan 
yardım ummaya başladılar.

Yeni ay zamanında, ayın parlaklığının sih-

Yazan: Ahmet PETEKÇİ
rine kapılan halk :

' Ay gördüm Allah
Amentü billâh
Nuru gözüme 
Şevki yüzüme 
Hep günahlarım 
Kâfir kızma.

Diyerek günahlarının af edilmesi ve gözü
nün nurlanmasını yüzünün aydınlanmasını di
lerler. '

Kadınlar arasındaki inanışlara göre maya- 
sil, kengi ismi verilen bâzı romatizma ve em- 
sâli hastalıklar yeni ve eski ay zamanında ar
tar veya azalır.

Ay yeni görüldüğü zaman hastalık artar
sa, o ay iyi sayılmaz. Hastalık hafiflerse, iyi sa
yılır.

— Dün gördü, gün gördü.
— Devlet gemilerinde oğlum I-Iasan ara da bul!
— Deve1 ne halda, deveci ne hayâlda?
— Dana kaçtı, örme de kaçtı.
— Denizdeki balık, olmaz pazarlık.
— Düven süren öküzün ağzı boş durmaz.
— Deveci ile konuşan, kapısını büyük açar.
— Dışarı kar, içeri dar. ,
— Dövdün, sövdün, azarlaman ne oluyor?
— Dağlar kışını, herkes işini bilir.
— Düğünde zurna, hamamda kurna beğenmez.
— Demsiz derviş, imansız sofuya benzer imiş.
— Deveyi güden, ağuyu yudan bilir.
— Düğündeki sümsük, yumruktan sayılmaz.
— Deveden büyük fil var
— Duayı biz yapalım, yağmur Erciyes’e yağ

sın.
— Doğmadan çocuğa kaftan biçilmez.
— Dilsiz de olsa, kâmil belli olur.
— Dabbak mısın, it bokuna muhtaçsın.
— Deven büyük olsun da yük taşımazsa taşı

masın.
— D... ediği eşeğin boynuna torba takmaz!

— e! —
— Eli ile cebinin arası bir senelik yol.
— Erimiş dirseği, kurumuş kursağı kalmış,
— Eşek olalı bir ot yesin de görsün.

— Ele si...... bize öptürmez.
— Evinde var bir abası, gündüz oğlu giyer, ge

ce babası.’1 ‘
— El oğlu, yel verir de yem vermez.
— Eğilen dal, kırılmaz.
— Eşeğe rakı içirmişler, çulunu bahşiş vermiş.
— Evlât yetir, aklını* yitir.

— Fıkaranın eteğine kavurga koymuşlar da 
çü...m yandı demiş.

— Fare, kendi deliğine sığmadığı gibi, kuyru
ğuna bir de kabak bağlarmış.

— Fıkara bir tek olsa da badem içi ile besle- 
sek.

— G —
— Gözlüye gizli olmaz.
— Gereği, gerekmezken al.
— Gökte düğün var demişler, kadınlar hemen: 

Hani merdiven? demişler.,.
— G,.. ıslanmayınca balık tutulmaz.
— Güttüğü üç davar, ıslığı dağları tutar.
— Görene, köre ne?
— Gönülsüz iti kurda savsan, uluya uluya kurt

getirir. , -
(Devamı var)
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Halk Eğlenceleri :

Halk Bilmeceleri

1 —- Uzun uzun organlar
Ucu benim elimde
Bir ağacı oymuşlar
içine name koymuşlar
Yanılmış yalan söylemiş
Kulağını burmuşlar. (Ud)

2 — Karanlık saraydan bir kadı çıkar
Beş halayık karşılar
Al ele vur yere
Allah belâsını vere. (Sümük)

3 — Dağdan gelir• tatarina z
Ben onu tutarina
Kıskıçla kıstırina 
Baskıçla bastirina (Bit)

4 — Bir kuru kafa attım rafa
Yemesi tatlı maymun suratlı

(Hindistan cevizi)
5 — Karadır katran gibi

Zıplar pehlivan gibi (Pire)
6 — Yedi delikli tokmak

-Bunu bilmeyen ahmak (Baş)
7 — Ufacık boylu kadife donlu (Patlıcan';
8 — Bir ufacık fıçıcık

içi dolu turşucuk (Limon)
9 — Sarıdır safran gibi

Okunur Kur’an gibi (Altın)
10 — Etten kantar ' ' ' ' .

Altın tartar (Kulak ve küpe)
11 — Hanım uyandı

Cama dayandı
Cam kırıldı
Kana boyandı (Nar)

12 — Allah yapar yapısını
Bıçak açar kapısını (Karpuz)

13 — Imidi mimidl ;
Yatsıdan sonra gelen kimidi (Uyku)

14 — Karadağa kar * yağdı
Değirmenim kör oldu \’
Ayağım iki İken üç oldu (İhtiyarlık)

15 — Yer altında kazan kaynar (Karınca)
16 — Şak şak eder şakı yok

Sakil benim elimde
Türlü türlü çiçek biter \
Kökü benim elimde (Halı)

17 — Kay ala kaytan ala
Kaygıya batan ala
Seksen ayak kırk boynuz t
Bu ne ola... ' f •» ’
Olmayan kotan ola (Sapan)

18 — Ay angutlar angutlar

Derliyeıı : Deniz BALCIOGLU
Yusufumu yiyen kurtlar
Dabanmdan su içer 
Boynuzundan yumurtlar (Bahçe)

19 — üçü üçler çağıdır (Bahar)
Üçü cennet bağıdır (Yaz) 
Üçü derer döşürür (Sonbahar) 
Üçü vurur dağıtır (Kış) ;

20 — Atım atana t ‘y , ■

Değdi kotana
Suda balığa /
Düzde ceylâna (Yıldırım)

21 — Nedir nedir nefeste
Zincirinden kafeste 
Ne yerdedir ne gökte 
Bir Allahın eLnde (Ejderha)

22 — Çat çata Naci
Pat patanaci ;
Kırmızı lâle * ■ ' ■
Kılaptan ağacı (Gergef)

23 — Mesel mesel meldil (Mendil) keser
Dil atar damak keser (Makas) ■

24 — Fakir atar » 1
Zengin cebine kor

(Mendil ve muhtevası)
25 — Dağdan gelir hor hor ,

Tepeciği mor mor
' Sekkül sükkül ayağı var 

Seksenlik dayağı var (Çadır)
26 — Bit gibi burnu var

Kocaman karnı var x(Nohut)
27 — Dışı yeşil içi kırmızı

Al balalar yanısıra
Ufak ufak balalar
Akıllılar arayalar bulalar v
Akılsızlar mat olalar kalalar (Karpuz;

28 — Çarşıdan aldım bir tane
Eve getirdim bin tane (Nar)

29 — Çmçınlı hamam
Kubbesi tamam 
Bir kız aldım'babası imam (Saat),

30 — Bu derede öten nedir
Yüğrülüp biten nedir 
Lâle sana derim
Tohumsuz biten nedir (Mantar)

32 — Mesel mesel meniki
I Oğlu uşağı oniki 

Beni gördü ağladı - 
Bohçasını bağladı (Tavuk ve civcivler)

33 — Elde hanım atlandı
Etekleri katlandı (Lahana)



1486

1486 TÜRK FOLKLOR

34 — Arap atlandı Keçe katlandı
Kum bulandı
Kubruk dolandı (Tencere ile çorba)

35 — Bir kutu şeker dünyayı eker (Güneş)
36 — Findi firek göğe direk (Tütün)
37 — Nere gidiyorsun eğri büğrü

Sene (sana) ne var tepesi delik
(Tütün ve baca)

38 — Bizde bir dudu var
Eğri büğrü budu var
Yazın gelir kışın gider (Çekirge)

39 — Elemi (Alemi) bezer
Kendisi cilbah (çıplak) gezer (iğne)

40 — Dam üstünde daylak oynar (Dolu)
(Daylak bir nevi çocuk oyunudur)

41 — Ermendı mermendi
Kız duvara tırmandı
Oğlan sudan gelmemiş
Kız duvardan inmedi (Açacakla kilit)

42 — Minareden attım kırılmadı
Suya attım kırıldı (Sigara kâğıdı)

43 — Hep içine mep içine
Derle topla tep içine (Kulak)

44 — Lamba düştü ÎS yaptı
Tabak düştü TAN yaptı
Annem geldi BUL dedi (İstanbul)

45 — Tasa bastım terege çıktım (At eğeri)
(Terek evlerde kapların konduğu raf)

46 — Suya koysam paslanmaz
Etini kessem seslenmez (Ölü)

47 — Keser sapı kendi yapı
Bir ağacın beş budağı (El)

48 — Dağı var Yaylası yok
Ovası var Otu yok
Tepesi var Ormanı yok (Deniz)

49 — Ah efendim vah efendim
Lâle sünbül gül efendim 
Fildir benim fil bedenim
Sakine sakin yaklaşma yakın 
Üryan olursun, püryan olursun 
Dağlara düşer pişman olursun 
Üç bölük dilber âlemler ürker 
Gönderin o dilberi acısın halime (Aşk)

50 — Çıktım şu ağacın başına
Mail oldum makasına
Penbe şalvar giyinmiş
Ağzını açmış merhaba (Gül)

51 — Gel benim kır atım
Göğsünde sur atım
Akşam olur kişnemez
Arpa saman istemez (Vapur)

52 — Ağaçlar yeşillenir
Yerler çimenlenir

Her güzelden bir şeftali alsam 
Yüreğim tazelenir (Sivrisinek)

53 — Bir kuşum var kahve rengi
Kahvelerde çalar çengi 
Dur kuşumun keyfi olsun 
Hanımlardan alsın vergi (Pire)

54 — Ufacık mezar
Dünyayı gezer (Ayakkabı)

55 — Dağda dalaman
Suda Süleyman
Askeri yeşil
Kendi alaman (Kızılcık)

56 — Sıra sıra develer
Birbirini geveler (Kiremit)

57 — Yer altın altın tas
Birini kaldır birini bas 
Amucam oğlu rakkas (Çiğdem)

58 — Alemi doyurur
Kendi aç kalır (Et makinesi)

59 — Dağda takıltı (Tüfek)
Suda bıkıltı (Balık) 
Arşın ayaklı (Ceylân) 
Mahlede kizir (Kopek) 
Çarşıda batman (Karpuz)

60 — Enestedir eneste
Altın inci kafeste 
Hangi meyvenin çiğidi ,
En üste (Dut)

61 — Elsiz ayaksız
Kuyu eşir (Yağmur)

62 — İnce imeni
İncitme beni
Çıktım çardağa 
İndirtme beni (Pirinç)

63 — Biz bizidik
Otuziki kız idik 
Ezildik büzüldük 
Bir sıraya dizildik (Diş)

64 — Sildim süpürdüm
Hutu geldi oturdu (Süpürge)

65 — Aşağı inerken kıkır hıkır güler
Yukarı çıkarken şıpır şıpır ağlar 

(Kuyu kovası)
66 — öteden beri hoho Kuyruğu tonbul ho

Eğilir su içmeğe Geğirir ho ho (/İn)
67 — Gider leyla

Gelir leyla 
Tek ayak üstünde , 
Meliha (Kapı)

68 — Kat kat kadayıf (Makara)
Bizim hanım çok zayıf
Zayıflık şöyle dursun 
Gözünün teki kayıp (İğne)
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Masal:

Deli Kardeş
Yazan : Ayhan. BAŞDAL

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman için
de »kalbur saman içinde bir memlekette üç kar
deş varmış. Olur ya dünya bu, her hangi bir 
memlekette, her hangi bir şehirde veyahut ka
sabada, hattâ her hangi bir köyde üç kardeş 
olmaz mı? Fakat bizim bahsettiğimiz üç kar
deş, başka üç kardeşe benzemiyor. Çünkü bu 
üç kardeşten ikisinin aklı başında, fakat bi
risi deli imiş. Deli kardeş her gün sabahleyin 
yattıkları yerden çıkar, sokaklarda dolaşır, ak
şama kadar dilenir, akıllı kardeşlerinin yiyece
ğini, içeceğini, giyeceğini temin eder, hasılı on
lara çok güzel bakarmış. Dilenen deli kardeş 
bir gün akıllı kardeşlerine şöyle demiş :

— Yahu, her gün sabahtan akşama kadar 
sokak sokak dolaşıyor, dileniyorum, bu suret
le sizin yiyeceğinizi, içeceğinizi, giyeceğinizi, 
yakacağınızı temin ediyorum. Akşam olunca 
yorgun argın dönüyorum. Benim ne eziyet çek
tiğimi, nelere katlandığımı hiç aklınıza getir
miyorsunuz, amma doğrusunu isterseniz ben 
pek yorgunum, hasta denilecek kadar yorgu
num, ne olur, bir gün de ben evde kalayım, 
biraz dinleneyim, siz gidip dilenin.

Bu sözler karşısında akıllı kardeşler dona
kalmışlar, deli kardeşlerini haklı bularak bir 
şey söyliyememişler, zaten ne demeğe hakları 
olacak ki? Neyse deli kardeşlerinin imalı, ser- 
zenişli sözleri karşısında cevap bulamayınca 
akıllı kardeşler :

— Peki demişler, bugün sen evde kal, biz 
gidip dilenelim; amma ineklere, tavuklara ba
kacaksın, yemekleri pişireceksin, kapıyı kolla
yacaksın.

Deli kardeş, akıllı kardeşlerinin dediklerine 
razı olmuş, ötekiler de çıkıp dilenmeğe gitmiş
ler. Derken efendime söyliyeyim, akıllı kardeş
leri sokağa çıkınca, deli kardeş önce tavukla
ra su vermek istemiş. Bahçeye çıkmış, tavuk
ların suluğuna su doldurmuş. Tavuklar da su
luğun başına toplanarak su içmeğe başlamış
lar. Fakat tavuklar su içerken iki üç yudum
da bir başlarını göğe doğru kaldırırlar. Tavuk
ların bu hareketleri yaradılışlarının icabı oldu
ğu halde, deli kardeş tavukların su içerken 
başlarını» göğe doğru kaldırdıklarını görünce 
hiddetlenmiş :

— Vay, demiş, ben onlara su veriyorum, i- 
yilik ediyorum, halbuki onlar göğe baş kaldı
rıp bana beddua ediyorlar.

Deli kardeşin hiddeti gittikçe artmış, tut
muş tavukları, birer birer başlarını koparıp bir 
tarafa atmış.

Tavuklarla bu suretle hesap gördükten, on
ların işini tamamladıktan sonra deli kardeş 
ineklerin ahırına gitmiş. Onların da otlarını, 
sularım vermiş. Ahırı temizlemek sevdasına 
düşerek evde ne kadar zeytinyağı varsa getirip 
ineklerin altına dökmüş; gûya böylece ahırda 
temizlik yapmış. Ondan sonra kardeşlerini bek
lemeğe başlamış.

Deli kardeş, akıllı kardeşlerinin geldikleri
ni görünce evin kapısını yerinden çıkarmış, 
arkasına yüklenip bir ağaca çıkmış. Bir de 
bakmış ki çıktığı ağacın altına dört hırsız ge
lip oturmuşlar. Öteden beriden çaldıkları, şun
dan bundan aşırdıkları eşya ile paralan pay
laşmağa başlamışlar. Deli kardeş hal ve vazi
yeti anlayınca :

— Durun demiş, şimdi ben size gösteri
rim. Ne olduğunuzu pek çabuk anlarsınız.

Bunları söyleyip deli kardeş, ağacın üzerin
den hırsızların başına işemiş.‘Hırsızlar, zaten 
korku ve heyecan içinde olduklarından ağacın 
üzerinde biri bulunduğunu ve kendilerinin üze
rine işediğini farketmemişler, bilâkis yağmur 
yağmağa başladı sanmışlar. Deli kardeş işemek
le meseleyi halledemediğini düşünür, başlar 
ağacın küçük dallarını koparıp hırsızların üze
rine atmağa. Bu defa hırsızlar korkar, ağaç 
başlarına yıkılıyor zannederek sıvışmayı düşü
nürlerken, deli kardeş sırtındaki kapıyı, ağaç
tan aşağı fırlatır.

Hırsızlar korku içinde kalırlar, çaldıkları 
şeyleri ve paraları orada bırakarak oradan u- 
zaklaşırlar. Deli kardeş ağaçtan aşağıya iner, 
hırsızların bıraktıkları eşyayı ve paraları top
lar, o sırada akıllı kardeşleri de oraya gelirler. 
Hırsızlardan kalan eşyayı, parayı üç kardeş a- 
ralarında taksim ederler. Her birinin cepleri 
şişer, kalbleri açılır, hem deli kardeş, hem de 
deli kardeşleri sayesinde akıllı kardeşler zengin 
olurlar, rahata kavuşur, refah içinde yaşamağa 
koyulurlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım 
kerevetine.
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