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GÜLDESTE-İ SİVAS
-II-

Müjgân Üçer

Sözlü Kültürden Geleneğe



Atadan dededen Sivaslı olan Müjgân Üçer, 1940 yılında Sivas’ta 
doğdu. 1963’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Yüksek 
Okulunu bitirdi. 1963-1999 yılları arasında Sivas’ta mesleğinin 
yanında 1963-1965 yıllarında Sivas Lisesi’nde kimya öğretmenliği 
yaptı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 1981-
1997 yılları arasında öğretim görevlisi olarak tıp tarihi ve deontoloji 
derslerini verdi. Cumhuriyet Üniversitesi’nin kurulmasında ve Sivas’la 
ilgili birçok sosyal faaliyette yer aldı. Hayatının dokusuna girmiş olan 
halk kültürüne ve kültür tarihi konularına yöneldi. Türk halk edebiyatı, 
halk tıbbı, tıbbî bitkiler, tıp ve eczacılık tarihi, mutfak kültürümüz, 
atasözleri, gelenek, görenek ve halk inançları üzerinde 400’ü aşkın 
makalesi ve 10 kitabı yayımlanmıştır. Müjgân Üçer, 1993 Yılında, 
Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’nü aldı. 10 Nisan 2013 tarihinde, 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Halkbilim Doktoru unvanı 
verildi. TEB (Türk Eczacıları Birliği) tarafından 2014 yılında Yaşam 
Boyu Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü. 2015 yılında AKMB -Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı- Bilim Kurulu tarafından “Şeref Üyeliği”ne 
seçildi. Araştırma ve çalışmalarını sürdürmekte olan Müjgân Üçer evli 
olup, üç yetişkin evladı ve dört torunu vardır.

MÜJGÂN 
ÜÇER



Bu güldesteyi,
anneme, babama, ağabeyime, ablalarıma

ve
kardeşlerime 

armağan ediyorum.
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TAKDİM 

Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların 
birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan 
Osmanlıya ve Cumhuriyet’e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas 
hem ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi hem de bu topraklarda 
yaşayan insanlarımızın müreffeh ve huzurlu bir hayat sürmelerinin 
mekânı olmuştur hep. 

İnanıyoruz ki; çağdaş kent yönetimlerinin fonksiyonel amaçları 
arasında şehirleri fiziksel çehreleri ve altyapılarıyla yaşanabilir mekân-
lar yapmaya uğraşmaları kadar, üzerinde yaşayan insanları, kültürel 
damarlarından besleyecek kanalları destekleyerek, çağın gelişen im-
kânlarıyla buluşturan ortam ve imkânı sağlamaya yönelik görevleri de 
bulunmaktadır. 

Bu çerçevede belediyecilik anlayışımız içerisinde, tarihten gelen 
kültürel mirasımızı yeni kuşaklarla buluşturmak ve özellikle bugünün 
ve geleceğin daha yaşanılabilir bir şehrine hizmet etmek gayesindeyiz. 
Güzel şehrimizin tarihî dokusunu korumaya ve ön plana çıkarmaya 
yönelik projelerimizle birlikte, insanımızın yaşadığı coğrafya ile barışık 
olması için nezih ve estetik iskân mekânları ve sosyal donatılar, ulaşım 
imkânları ve yeşil alanlar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bunlara 



yönelik geniş kapsamlı projelerimizi uygulamaya koymaktayız.

Yine bu şehrin insanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını gider-
mek amacıyla konserler, şiir dinletileri düzenlemekte,  panel ve sem-
pozyumlar yapmaktayız. Ayrıca bu şehrin geçmişteki değerli ve yol 
gösterici şahsiyetlerinin eserlerini günümüze aktarmanın çabası içeri-
sindeyiz.

İşte bu kitapla kültürel çalışmalarımızın bir örneğini daha sizlere 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sultanşehrimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırladığımız, 
bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şehrengizleri 
dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Büyük bir be-
ğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan Güldeste-i 
Sivas adlı eserimizin yazarı Müjgân ÜÇER Hocamızı kutluyor, Sivas 
Şehrengizleri dizisi fikrini ortaya atan ve yayın editörlüğünü yapan çok 
değerli hocamız Prof. Dr. Recep TOPARLI’ya, kitabın basımında ve 
yayımlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Sultanşehrimiz için daha nice eserler yayımlamak dileğiyle…

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı



ÖNSÖZ

Bilgeler; “sevmek için tanımak gerekir” demişler. Çoğalan sevgiy-
le, tanıdıkça, araştırdıkça Sivas’ı okuma ve öğrenme yolundayım. 1945 
Haziranında babamın DDY Eskişehir Cer Atölyesi’ne tayini sebebiyle 
trenle Sivas’tan ayrılışımızı küçük olmama rağmen çok iyi hatırlıyorum. 
Daha sonra yine babamın görevi sebebiyle, Adapazarı ve yükseköğre-
nim için de İstanbul’da bulunduğumuz yıllarda hep Sivas özlemiyle, 
Sivas’ı yaşıyorduk. 1963 yılında, Sivas’ta DDY 4. İşletme Eczanesi’nde 
mesul müdür olarak göreve başlamam Sivas’ı daha iyi tanımam, araştır-
mam ve öğrenmem için ne güzel bir talih olmuştu. Aziz hocam, Ord. 
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in; Sivas’taki tarihi eserler ile ilgilenmem, 
sözlü kültürümüz, atasözlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz üzerinde 
araştırma yapmam konusundaki tavsiyeleri beni Sivas yollarında uzun 
bir yolculuğa çıkarmış bulunuyor. Edebiyat tarihçisi İbrahim Aslanoğ-
lu’nun 1973 yılında Sivas’ta çıkarmaya başladığı Sivas Folkloru dergi-
sinde, derginin İstanbul’da Türk Folkloru adıyla çıkmasıyla bu dergide, 
2005 yılından itibaren Sivas Hizmet Vakfı’nın yayımladığı Şehir Kül-
türü Dergisi Hayat Ağacı’nda, Sivas Belediyesi’nin Sultan Şehir ve Söz-
Şehri dergilerinde yazılarım yer almaya devam ediyor. 

Efsâneler, Sivas adınının anlamını;  şükran, minnet ve şefkate da-
yandırır. Sivas bin yıllık Türk kültür mirası ile tarihe tanıklık eden, tarihi 
yaşayan ve yaşatan şehirdir. Evliyâ Çelebi’nin belirttiği gibi “şehirlerin 



anası”dır. Sivas’tan, batı yönüne bakınca Rumeli, doğuda Orta Asya, ku-
zeydoğudan Kafkaslar ve güneydoğudan da Orta Doğu görünür. 

Sivas 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal 
Atatürk’ün belirttiği gibi “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı” yer-
dir. Yakın tarihimizde seçkin bir yere sahip olan Sivas, Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’nin kurulma fikrinin bütün vatan sathına yayılması gibi 
bir kararın şerefini de taşıyor. 

Önsöz’ün son sözü; aziz hemşehrilerimiz için Sivas’ın kokusunu, 
havasını, suyunu, dağını, yaylasını, köyünü, evini, anasının aşını, ba-
basının tandır başını, sözünü sohbetini, yazını, kışını, soğuk ve karını 
bile özleyenler için Sivas’tan; sözlü kültürümüz ve geleneklerimizden 
bir gül destesi hazırlamış bulunuyorum. Eğer bu kitap, hem içimizdeki 
hem de dışımızdaki gurbeti sılaya taşıyabilirse, amacına ulaşmış olacak-
tır. 

Bu güzel yolculuğa çıkmamıza vesile olan Sivas Belediye Başkanı 
Sayın Mimar Sami Aydın Bey’e, Prof. Dr. Recep Toparlı Bey’e,  kendi-
lerinden çok şey öğrendiğim aileme ve aziz hemşehrilerimize teşekkür 
ediyor, aramızdan ayrılanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

 Sivas, 22 Haziran 2017

Müjgân Üçer
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I. BÖLÜM
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KİMLERDENSİNİZ? 
Hemşehri olanların birbirlerini daha yakından tanımak için sordukları 
“Kimlerdensiniz?” sorusuna cevap, ailenin adı ve o yörede bilinen laka-
bıdır. Bu cevapla, öteden beri verilmiş olan aile adıyla,  âdeta geçmişin 
bir özeti gibi, hangi mahallede oturdukları bile hatırlanır, ailenin bü-
yükleri, ünlüleri yâd edilir, sohbet ilerledikçe de iki aileye mensup kim-
seler, kız alıp verme, yani evlilikler dolayısıyla akraba bile çıkabilirler. 
Yakın zamana kadar Sivas’ta sosyal hayatın unsurları olarak kullanılan 
aile unvanları, lakap ve takma adlar (mahlas), şehrin yerlilerinin başka 
şehirlere göç etmesi, aile büyüklerinin vefatlarıyla artık unutulmaya 
yüz tutmuştur. 

21.6.1934 tarih ve 2525 sayılı soyadı yasası “...zâde,...oğlu” gibi eskiden 
beri söylenilegelen unvanların kullanılmasını yasakladığından, aileler 
soyadı olarak, eski unvanlarını alamamışlar, bir kısmı ise eski aile ad-
larını korumuşlardır. Aynı aileden olanların farklı soyadı aldıkları bile 
görülmüş, daha sonra isteyenler bunu düzeltmişlerdir. Yetmiş yıl ön-
celerinin sosyal topografyasını araştırırken, şimdi hafızalarda kalan aile 
adları ve unvanları bu çalışmanın yapılmasına kaynak teşkil etmiştir. 
Yaşayanlardan, onların hatırlayabildiklerinden ve bildiklerimizden yola 
çıkarak, Sivas’taki aile adları, hatıra va hafızalarda yaşayan bilgiler kay-
bolmasın istedim. 
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Ailelere verilen unvan ve lakaplar, geçmiş bir olayın, bir meslek ve sa-
natın, mensup olunan yerin, köy, kaza, şehrin, aile fertlerinin özellikleri 
ile ilgili olarak verilmiştir. Kadınlar da ailelerin anılmasında yer almışlar, 
geçmişteki bir özellik âdeta bir özet gibi bu unvan ve lakapta yaşamış, 
ailenin tanınmasında, diğer ailelerden ayrılmasında etken olmuştur. 
Aile unvanları batı toplumlarında da vardır. Hatta soyluluk ve övünç 
kaynağı da olmaktadır. Bizdeki unvanlar övünmek için değil, diğerle-
rinden ayrılmak içindir. “Otu çek köküne bak” diyen atalarımız bu söz-
leriyle, ahlâken iyi olmak, dürüst ve güzel huylu olmak, bu özellikleri 
sürdürerek böyle tanınmak üzerinde durmuşlardır. Verilen lakaplarda, 
mizâhi unsurlar her zaman vardır ve müstehcen olanlarına da rastlana-
bilmektedir. Bunlar hiçbir zaman ayıp ve utanma konusu yapılmadığı 
için “Er lakabıyla anılır” denilmiştir. Aynı soydan gelenlerin birbirlerini 
tanımaktaki, yakınlıklarını içten duymalarındaki özellikten dolayı da 
“Kan isbatsız kaynar” denilmemiş midir?

Adlar

Eskiden beri, doğan çocuğa konulan ad, aile büyüklerinin isimlerinden 
seçilirdi. Ölen bir büyüğün adı torununa konulmamışsa, “Adı yerde 
kalacak” düşüncesiyle ayıplanırdı. Ölümünden sonra adı evde yeni 
doğan çocuğa konulduğunda bu adı söyleyemeyenler olurdu. Saygı 
dolayısıyla aile büyüklerinin vefatlarından sonra adı yeni doğan bir 
çocuğa konulduğunda, kız ise Hatun, Hatun Bacı, erkekse Efendi bu 
da kısaltılarak Efo derlerdi. Sivaslılığın alâmet-i fârikalarından olan “Ah-
med Duran” adı, çocuk isteyen veya çocuğu yaşamayan ailelerin, So-
ğuk Çermik’teki tepede kabri bulunan Ahmed Turan Gâzi’nin kabrini 
ziyaretinden sonra, doğan erkek çocuğa verilirdi. Burada adaklar ada-
narak doğan erkek çocuğa Ahmed Duran adının verilmesi günümüz-
de de aynı yaygınlığı ile devam etmektedir. Ehmedi Duran biçiminde 
söylenilen bu ad gibi, diğer adlar da Sivas halk ağzında değişikliğe uğ-
ramaktadır. Bunda etken, ismi verilen kimseye olan sevgi ve o kişinin 
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sevimliliği de olabilmektedir. Din büyüklerine olan saygı ve sevgi de 
onların adlarının verilmesinde etkendir. Bu kimseler çağrılırken aynı 
saygı yine gözetilmektedir. En çok değişikliğe uğrayan  adların söyle-
nişleri şöyledir:

Memmed biçiminde telaffuz edilen Mehmed, Memik, Memo, Memiş, 
Memili, Memil gibi de söylenir. Eskiden Muhammed adı  çocuklara 
pek verilmezdi. Günümüzde konulmaktadır.

Fatma: Fadime, Fadik, Fattey, Fadili, Fatto, Fato, Fatoş.
Ayşe: Anşa, Anik, Eşo, Eşe.
Emine: Emiç, Emoç.
Hatice: Hatuç, Haççe, Hatiç.
Keziban: Kezik, Kezo.
Zeynep: Zebo, Zeyno.
Şerife: Şerif, Şero.
Abdullah: Aptulla, Apo, Apul, Abduş, Aptul, Abdül, Apuç.
Ahmet: Ehmed, Emo.   
Hüseyin: Üsüyün, Üsüyna (Üseyin Ağa), Üsüç, Üsük, Üsülü, Hüsük.
İbrahim: İrbaham, İbo, İbaç, İbili, İbal.
İlyas: Ellez
Halil: Hallâ (Halil Ağa), Hallo.
Efendi: Efo. 

Aynı addan birden fazla olursa, o mahallede, şahısları birbirlerinden 
ayırmak için mutlaka lakap takılırdı, bu ad hiç değişmezdi. Yetmiş yıl 
öncesinin Ayşe’leri şöylece ayrılmışlardı: Allı Anşa (Kırmızı elbise giy-
diğinden), Güzel Anşa, Keküllü Anşa, Çördüklü Anşa (Bahçesinde 
çördük ağacı olduğundan), Köylü kızı Anşa (Köyden gelin geldiğin-
den), Atlı Anşa (Geçimsiz olduğundan).

Mehmed’ler ise o kadar çoktu ki onlar da şöyle bir tasnife tâbi tutul-
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muşlardı: Kolsuz’un Memmed, Toros Memmed, Kel Memmed, Kirli 
Memmed, Çil Memmed, Tabut Memmed, Aysel Memmed, Patron 
Memmed, Patates Memmed, Alman Memmed, Lâcivert Memmed, 
Memmed Memmed, Deli Memmed.

Ali’ler de pek çoktu. Tarakçı Ali Efendi, Tahsildar Ali Efendi, Sütçü Ali, 
Topal Ali, Pan Ali, Pat Ali onlardan birkaçıydı.

Bağdat’ın Kadir ise annesinin adının Bağdat olması dolayısıyla ve-
rilmişti. Çapraz Kadir o dönemlerin bir başka Kadir’i idi ki geçimsiz 
olduğundan bu adın verildiği söylenirdi. Eşekçi Kadir ve Bir Ekmekli 
Kadir Ağa ise diğerleriydi.

O dönemler Sivas’ının üç ünlü Rahmi’si; Belediye Reisi Rahmi (Rah-
mi Günay), Sarraf Rahmi (Rahmi Akça) ve Çeltekli Rahmi (Rahmi 
Çeltekli); Sivas’ın üç Ziya’sı ise; Dr. Ziya Pekin Bey, Mebus Ziya Bey 
(Ziya Başara) ve Erkânıharp Ziya (Ziya Bacanak) idi.

Meslek mensupları da adlarını ayırmak için şöyle bir tasnife tâbi tutul-
muşlar, özelliklerine göre nasiplerini almışlardı ki o dönemin hocaları 
şöyle hatırlanmaktaydı: 

Kamalı Hoca, Kambur Hoca, Kayserili Hoca, Hanlılı Hoca, Kumyurt-
lu Hoca, Karasarlı Hoca, Hammad Hoca, Törnüklü Hoca, Karslı Hoca, 
Gâvur Hoca (Şapka giymiş olduğundan), Sükûti Hoca, Türbedar 
Hoca. Hafızlar ise birbirlerinden şöyle ayrılırdı: Alibabalı Âmâ Hafız/
Alibabalı Gözsüz Hafız (Adı: Mehmed), Bedrettin Hafız, Şaştımların 
Gözsüz Hafız, Hakkı Hafız, Sübüranın Hafız, Sırrı Hafız, Şeytan Hafız 
ve Tomruğun Hafız. 

O dönemin sünnetçilerinden hatırda kalanlar Veli Çavuş, Erkesen 
soyadını almış olan Sünnetçi İdris o kadar şöhretliydi ki, çırağının adı 
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İhsan olmasına rağmen, İdris’in çırağı diye bilinirdi. Sünnetçi Bekir, Ce-
niklilerin (Cenikoğlu) Mustafa Emmi diğer sünnetçilerdi. Cenikliler’in 
oğulları da baba mesleğini sürdürürlerdi. 

Vahide Ebe, Çil Ebe, Vezzuha Ebe ve Keziban Hatun o dönemlerin 
maruf ebeleri idiler. Keziban Hatun’un kayınvalidesi, İsmet İnönü’nün 
babası Sivas sorgu hâkimi iken evlerinde aşcı imiş. Keziban Hatun, 
İnönü’nün kerdeşine sütanneliği yapmış olup, yoksulluk zamanlarında 
İnönü’den yardım istemesini söylemişlerse de o yardım istememiştir. 
Ebe Hayriye Altunoğlu ise, on üç binden fazla göbek kestiğini söylerdi. 
Şakacı ve nüktedan olan Ebe Hayriye, 6.6.l994’te Sıcak Çermik’te vefat 
etmişti.

Marangoz, terzi, kuyumcu, bezzaz, bakkal, manifaturacı, dülger, sıvacı, 
fırıncı, aşçı, kelleci, ekmekçi, çekem, kahveci, arabacı, attar, tuzcu, bı-
çakcı, bakırcı, faytoncu, tıhtıhçılar (takunyacılar), kasaplar, kahveciler, 
yemeniciler, çadırcılar, dericiler, çarıkçılar, kunduracılar, demirciler, ta-
rakçılar, çarşı esnafıydılar ve daha kimler yoktu ki? Kıyıcılar(Gıyıcı) da, 
erişte ve kadayıf kıyan kimselerdi. Tütün kıymak için imal edilmiş olan 
havanlarda erişte, kadayıf kıyarak sanatlarını icrâ ederlerdi. Bunların en 
tanınanı Tel Çivisi lakabıyla anılırdı. Adını bilmediğimiz bu şahsın evi 
Kılavuz’da imiş.

Düğünlerin mâruf simâlarından müzisyenler hatıralar içinde en unu-
tulmaz olanlarını teşkil ederdi. Kadınlardan Defçi İsmihan (Topal 
Ali’nin annesi) Utçu Hatçe, Utçu Zöhre ve def çalan Dalkıran’dı.

Erkeklerden ise, Kambur Muzo (Muzaffer), Kümük Mihran ve Gırna-
tacı Zomzom en çok tanınanlarıydı. Kadın düğünlerinde erkek çalgıcı-
lar olursa, önlerine bir perde gerilirdi. l950’ li yıllarda, “Perde gererseniz, 
çalmayız” diyenleri de olmuş. Aile arasındaki musîki toplantılarının 
ünlü siması ise halkın Dambur Ömer dediği, Tanburî Ömer Altuğ idi. 
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Ayrıca santuru da çok iyi çalardı, sonra Ankara Radyosu’na gitmişti.

Her yerin delisi olduğu gibi, Sivas’ın diğer renkli simaları delilerdi. De-
liler ve velîler, bir ayırım yapılmadan, bunlara hoşgörü ve ibret nazarla-
rıyla bakılır; “Deme Mecnun’a deli/Herkes bir günâ deli” meşhur sözü 
“Deme Mecnun’a deli/Herkes bir göyneği deli” biçiminde söylenirdi. 
Bu sevimli hemşehrilerimizden hatırlayabildiklerimiz: Şekeroğlu, Av-
rupalı Kel Ali, Aysel Memmed, Kaz Mahmut, Sübüranın Hafız, Deli 
Memmed, Bangir Mustafa, Abdi Ayıkmaz, Gırnatacı Zomzom (Ka-
leboynu’nda otururdu ve asıl mesleği çarıkçılıktı, tokalı çarık yapardı, 
yanakları klarnete devamlı üflediği için incelmişti ki “Bir duluğuna(ya-
nağına) iki yumurta girer” derlerdi. Defçi Kemal ve Deli Bedir ile be-
raber, Kaleboynu’nda gezerlerdi. Deli Bedir, uzun boylu esmer güzeli 
bir kadındı, sevdiğine verilmediği için delirdiği söylenirdi. Deli Nuriye, 
Deli Sulhiye, Deli Pembe, Çarşının Gelini, elinde bir torbayı sallayarak 
gezen Deli Naciye ve Deli Nuran diğerleriydi. 

Bu şahısların en mâruflarından olan Mehmed Gülibik, Sivas’ın Kı-
zılırmak Mahallesi (İmaret Mh.) hane no:258’de nüfusa kayıtlı Köse 
Bekir oğullarındandı. Babası Mehmed Nuri Efendi, annesi Muteber 
Hanım’dır. l898 doğumlu olan Gülibik, hiç evlenmemiştir. l8.4.l966’da 
vefat etmiştir. Fırın işçisi idi, genellikle çalıştığı fırının önünde odun 
yararken ya da halkın Cıbırlar Parkı dediği Selçuk Parkı’nda, sokakta, 
çalınan her hava ile oynar, güler, güldürür, eğlenir, eğlendirirdi. Aklına 
gelen her konuda konuşur, etrafına toplanan kalabalığa veciz sözler 
söylerdi. “Eskiden yanlış söylemeye korkardık, şimdi doğru söylemeye 
korkuyoruz” cümlesi ona ait hikmetli sözlerden sadece biri idi. Kimine 
göre deli, kimine göre velî olarak bilinen Gülibik, şehrin önde gelenleri 
dahil, herkesin sevgisini kazanmış, nev’i şahsına münhasır bir kimse idi. 
Sivaslı şair Prof. Dr. Yener Okatan, aşağıdaki şiiri onun için yazmıştı.           
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Gülibik

Çoraktır toprağı kıraçtır amma
İnsan yetiştirir ilimiz bizim
Hâl ü kıbalına bakıp aldanma
Hâdimü’l- hikmettir delimiz bizim    

Herkes sever koklar aşılı gülü
Böyle gelmiş böyle gider ezelî
Cıbırlar Parkı’nda Gülibik velî
Kuşburnu çalısı gülümüz bizim 
 

Er Lakabıyla Anılır
Genel olarak kullanılan sıfatlar da vardı. Dürüst ve doğru sözlülü-
ğünden dolayı, Doğru Nuriye, ufak tefekleği sebebiyle Serçe Ahmet, 
geçimsizliği yüzünden Şer Kütüğü, iri yarı olmasıyla At Hatun, süslü 
olmaları dolayısıyla Süslü Medik, Aynalı Osman, korkak erkeklerin sı-
fatı olarak da Safiye Hala, çok çalışan daima iş yapan kadınlara ise İşçi 
Emin’in Nuriye, iş yapan erkeklere ise Sakallı Beslek derlerdi. Beleş, Eli 
Büyük, Cırıt, Lelle, Lâlek, Karga, Sapı Gıdık Emmi, Tek Bıyık, Ağaçgıç, 
Angaç ve Dişi Kırık Hatun gibi takma adlar da vardı. 

Şimdi büyük illere göç veren şehirlerin başında gelen Sivas, l877/78 
Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra doğudan gelenlerin Sivas ve köylerine 
yerleştirilmesiyle Karslılar denilen ailelerin iskân yeri olmuştu. Çoğu 
varlıklı kişiler olan bu aileler, canlı hayvan ticareti yaparlardı, yani sü-
rekçi idiler. Muhaceretin bu çileli günleri unutulmaz “Kabdan kaba 
boşalmak ne kolay?” denilirdi. Karslı Hocagil, Hakkı Hocagil, Çini-
ler, Marancı Derviş Ağa, Damgacı Dursun Efendi, Kara Mehmedgil, 
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Karslı Şevkigil, Karslı Eminefendiler (Möhübana-Muhibe Anne, Emin 
Efendinin eşi idi ve çok saygıdeğer bir hanımdı), Karslı İmdatağagil, 
Marangoz Mahmut Usta şimdi müze olan Sivas Lisesi’nin oyma trab-
zanlarını yapan bir sanatkârdı. Karslı Camuz Mollalar ve Karslı Münire 
Hatun sadece birkaç isimdi. Sivas’lılar patatesi ilk defa Karslılarda gör-
müştü. Hıngel, haşıl ve çığırtma onların yaptıkları yöresel yemeklerden 
bazılarıydı ki ve bunlar Sivas’a da yayıldı.  

Kars, Ağrı ve Erzurum’dan başka Malatya, Darende, Hekimhan ve 
Örükçü köyünden, Sivas’ın kazaları Zara, Gürün, Divriği, Kangal, 
Yıldızeli ve köylerden gelerek Sivas’a yerleşenler çoktu. Malatya Ak-
çadağ’ın Örükçü sakinleri, çadırları ve develeriyle Sivas’a, yayla mevsi-
minde gelirler ve yaylaları Kangal yöreleri ile, Soğuk Çermik civarları 
idi. Bu aileler zamanla Sivas’a yerleştiler ve Örükçülü olarak anıldılar. 
Örükçülü olan aileler; Emişler, Çebişler, Hucurlar ve Deveciler diye 
ayrılmışlardı. Bu aileler; Deveci, Hançer, Yerliyurt, Dinçer, Yılmaz gibi 
soyadlarını almışlardı.    

Sarıhatipzâdeler Sivas Ulu Cami’nin vaiz ve mütevellisiydiler.  Sarışın 
olmaları ve uzun yıllar müftülük görevinde bulundukları için Sarı Müf-
tüler de denilirdi. Bu ailenin, Yavuz’un Revan Seferi’yle Sivas’a geldiği 
söylenirdi. Ahmed Hamdi (l7 yy.), Numan Sabit (l8 yy) ve Hüseyin 
Hüsnü (l843-l9l7) Bey ve oğlu Muzaffer Sarısözen, Abdulkadir Sarı-
sözen ve aileye Sarısözen soyadını öneren Fehmi Sarısözen de bu ai-
ledendir. Yine bu aileye mensup Sıbgatullah Efendi uzun saçları dola-
yısıyle Saçlı Efendi olarak anılırmış. Ailesine bu sebeple Saçlı Efendiler 
veya kısaca Saçlılar denilmiştir. 

Kemankeş Kara Mustafa Paşa, l7 yy.ın önemli simalarındandı. IV. Mu-
rat’la Bağdat Seferi’ne giderken, Yıldızeli’nde (Yeni Han) adıyla anılan 
hanı yaptırmış, vakıflar kurmuş. Ailesinden gelenlere bu sebeple Hana-
ğası unvanı verilmiş. Kemankeş yani yay çekmedeki ustalığı dolayısıyla 
aile Okatan, ailenin bir kısmı ise Hanağası soyadını almıştı. 
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l877 yılında Kars’tan Sivas’a gelmiş olan ailelerden Hastalar, dedeleri 
Ahmet Efendi, eyalet valisinin çağırması üzerine, hasta oduğu için gi-
dememiş ve aile bu adla anılır olmuş. Sivas’ta Hasteler biçiminde söy-
lenilen aile Hastaoğlu soyadını almıştı. Aile bugün doktorlar (Merhum 
Dr.Necati Hastaoğlu), fırıncılar ve celepçiler olarak mesleklerine göre, 
yine Hastaların üç kolu olarak bilinirlerdi.

Türkistan’da bulunan Fertel’den 18 yy. sonlarında maiyeti ile gelen Fer-
telli Hacı İbrahim Efendi önce, Diyarbakır’da birkaç yıl kaldıktan sonra 
sonra Sivas’a gelerek, Hafik dolaylarında şimdi adı Bakımlı olan, Fertel 
Ören mezrasına yerleşmişlerdi. Daha sonra Sivas’ın bugün adı Yiğitler 
olan mahallesine gelmişler ve aile Fertelli soyadını almıştı. Yakın za-
manlara kadar, halk bu ailenin evinin olduğu sokağa da Fertelli Sokağı 
derdi. Fertellioğlu lakabıyla anılan bu aile Fertelli soyadını almıştı. (Bu 
mahalledeki Fertelli Camisi’nin yapılış tarihi 1209 H./1794 M. tür).

İmamoğlu Ahmed zamanının (l9 yy.) din âlimi imiş. Daha sonra aile 
nalbant olan bir ferdinden dolayı Nalbantzâde olarak anılır olmuş. Bu 
aileden Hacı Bekir Efendi(Ağa)’nin, Sami, Ahmet Kâzım ve Hasan 
Tahsin adlı üç oğlu olduğundan aile Soyadı Kanunu ile Üçer’i almıştı.

Üçlerbeyi Mahallesi’nde oturan Kethüdâ (Kâhya) Ahmet Efendi, oto-
riter, hatırı sayılır bir kimseymiş. Komşuları onlara Kâhyagil derlermiş. 
Oğlu Ebubekir Efendi köylerden âşâr aldığı için Haraççı olarak tanınır 
ve çarşıda da Haraççı dolarak bilinirmiş. Soyadı Kanunu çıkınca aile, 
Haraççı, Tuğluk, Özgüvenç, Eral, Kayacan, Tunca gibi değişik soyadlar 
almışlar.

Ece Mahallesi’nde oturan Ali Efendi, bir kış günü sabah namazı için ab-
dest almak üzere avluda iken bir kurdun saldırısına uğramış. Elleriyle 
kurdun ağzını yırtarak onu öldüren Ali Efendi ondan sonra Kurtoğlu 
lakabıyla anılır olmuş. Aile Erarslan soyadını almıştı.                
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Sivas’ın Elbeyli köylerinden Çallılı Ömer Efendi bir gün tarlasını sü-
rerken üç kazan altın bulmuş. Sivas’a göçen Ömer Efendi, aile lakabı 
olarak Altunoğlu’nu almak istemiş. Bu kaydı tescil edecek memurlar, 
Ömer Efendi’den zenginliği dolayısıyla, ahaliye yemek yedirmesini is-
temişler. O da herkese yemek yedirmek suretiyle Altunoğlu lakabına 
hak kazanmış.

Üçlerbeyi Mahallesi’nde oturan Hüseyin Efendi, mesh, yemeni ve kun-
dura yaparmış. Kâdirî tarikatına mensup olan Hüseyin Efendi zikir es-
nasında cezbeye kapılarak kendinden geçermiş. Bu sebeble ona Deli 
Üsüyün demişler. Aile, Deli Üsüyünoğulları şöhretiyle anılır olmuş, 
Soyadı Kanunu çıkınca da Çılgın’ı almışlar. 

Ünlü şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasî’ye mensup olan aileler Gü-
neren, Özgüneş, Karaşemis gibi farklı soyadlarını, Şeyh Mur Ali Baba 
(halk Mor Ali Baba gibi söylediğinden) ailesinden gelenler ise Moral 
soyadını almışlardı.       

Sivas eşrafından Nuri Bey’in ailesi Başyurt’u soyadı olarak almıştı. La-
kaplarının hikâyesi rivayete göre şöyledir: Boynunda bir çıban çıkan 
Nuri Bey’e ilâç olarak tavuk pisliğini sarmasını söylemişler. Bu yüzden 
aile adı olarak “Boynub.klular” denilmiş. Hatta fıkra haline gelen bir ola-
ya göre, Nuri Bey’i tanımayan ve onu arayan köylünün biri rastladığı bir 
adama ki bu Nuri Bey’miş, ayıp olur düşüncesiyle; “Boynu pislinin evi 
nerede?” diye sormuş. Nuri Bey; “Bir ad da sen mi takacaksın? Herke-
sin bildiği adı söylesene” diye çıkışmış. 

Eskiden -zâde, -oğlu, -gil gibi eklerle söylenilen ailelerin adları ve bun-

ların aldıkları soyadlar da şöyledir:
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Allahverdi: Tanrıverdi
Avunduruk: Avunduk
Behremler: Evci
Bitlisliler: Erişenler
Cinaligil: Doymuş
Çörekçizâdeler: Kahvecioğulları
Çubukağasıgil: Çubukçular
Delireşitoğulları: Ertekin
Ehramcızâdeler: Toprak
Ekmekçiler: Erdayı
Ellezler(İlyaszâdeler):Pekin
Emin Kâhyaoğulları: Tarıkâhya
Eskicizâdeler: Göze
Fertellioğlu: Fertelli
Fesliler: Sanan
Gençağagil: Yarış, Yarışoğlu
Gümülüler: Küçük
Hamurkârlar: Dalak
Hasankaleliler: Pulak
Hızırlar: Çaşkurlu
Kadıoğulları: Kadıoğlu, Kitapçı, Hergüner
Kâhiroğulları: Özkâhya
Kâhyagil, Haraççızâde: Haraççı, Tuğluk, Kayacan, Eral
Karslıeminefendigil: Kurt   
Kâtipoğlu: Özyazıcı, Yazgan
Kevkebler: Yıldız
İcareciler: Heper
Muhasebecizâdeler: Yurdakul
Muhyi Beyler: Sirer
Muştabaklar(Müctebâoğulları): Sarıönder
Mutafzâdeler: Öztop
Mütevelliler(Abdulvehhab Gâzi): Tekeş
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Mütevelliler (Darürraha): Başara
Mütevelliler(Gökmedrese): Mütevellioğlu
Otuzbirliler: Çubukçu
Oturakçılar: Arman
Örükçülüler: Yerliyurt, Deveci
Pastırmacılar: Durakoğlu
Paşaefendiler (Başefendiler): Uluocak
Şaştımlar: Şaştım, Kutbay
Şemliklioğlu: Çermikli
Şişeciler: Şişeci
Tekkeliler (Şemseddin Sivasî Ahfadı): Karaşemis, Özgüneş, Gü-
neren 
Tekkeşinler (Ali Baba): Susamış
Tekkeşinler (Şeyh Çoban): Özçoban
Tokuşağaları: Tokuş 
Türkmenoğulları: Kızıltoprak
Yılankırkanlar: Küçük
Zencirliler: Çiğdem
Yılankırkanlar : Küçük
Zencirliler : Çiğdem

Sivas’ta Aile Adları

Abdihalfeler
Adıslıgil 
Ağacıkoğlu 
Ağızlıkçılar 
Ahıpaşalılar 
Ahıskalılar
Ahlıgıtlar (Aklıkıtlar)
Akaveyinler

Akçakerpetinliler
Akkaşlar
Alaaddinpaşalar
Aladanagil
Alemdaroğlu
Allahverdi
Allıanşagil
Altıparmakoğlu
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Altunluhatipoğlu
Altunoğlugil
Anteplioğlu
Arapgirliler
Arapoğlu
Arapşeyhler
Arapsaidler  
Arif Efendiler
Armutçular
Arpacılar
Artovalılar
Asım Ağagil
Asker Hamdigil
Aşcı Osmangil
Avcıoğlu
Avunduklar (Avunduruklar)
Azizbeyler
Bacanaklar (Bacanakzâdeler)
Bâki Beyler
Bakkal Emo (Bakkal Ahmet)
Bakkal İhsangil
Bakkal Mustafa Efendiler
Baklacılar
Ballıgil
Baloğlu
Balakgil
Başçavuşoğulları
Başdelioğullar/(Başdeliloğulları
Baytaroğlu

Bazarbaşılar
Becolar
Bedellioğlu
Bedir Hafızlar
Behremler
Behri beyler
Benderoğlu  
Bentlioğlu  
Berberoğlu  
Beşiroğulları  
Beyan efendiler
Beyzâdeler
Bıçakçılar
Bıldırcınlar
Bıyıkoğulları
Binbaşılar
Bitliler
Bitlioğlu İmamgil
Bitlisliler
Bostancıoğlu
Boşnaklar
Boynukalınlar
Boynuuzunlar
Boynub.klular
Börklüoğulları
Börkçü Ömer Efendi
Budaklıoğlu
Cambazlar
Camuzcular
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Camuz Mollalar
Canazlar
Cebecizâde
Ceniklioğlu-Cenikgil
Ceritoğlu
Cıdırıgil
Cinliler
Cirinlioğlu
Ciritoğlu
Civangil
Congaoğulları
Culfalar
Cumagil
Çadırcılar
Çağlazâimzâde
Çakmaklıoğlu
Çarıkçılar
Çarşıağasıgil
Çapkınoğlu
Çaykuşugil
Çaylaklar
Çekemoğlu
Çeltekliler
Çenebaşılar
Çerikçioğlu-Çerikçiler
Çıkrıkçılar
Çıtaklar
Çiftçiler
Çimenler

Çiniler
Çirciler
Çitiller
Çizmeciler
Çobanlar
Çolakoğulları
Çomular
Çorapçılar
Çömlekçioğulları
Çörekçiler
Çubukçular
Çukurpınaroğulları
Çullular
Çürükçüler
Dabakgil
Dabakçılar
Dabanıyanıklar
Dâizâde
Dalaklar
Dalbantzâde
Danagil
Danaveligil
Dandikler
Dangırlar
Dayı Halitgil
Deliceler
Deli baniler
Deli Fikri Paşalar
Deli Ömeroğulları
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Deli Reşitler/ Delireşitoğulları 
Deli Üsüyünler
Dellâloğlu
Denizliler
Dervişoğlu
Deveciler
Devecioğulları
Dipiciler (Tipiciler)
Diyarbekirlioğlu
Dizdaroğlu
Dırnakbakanlar
Döğücüoğulları
Dudu anneler
Durnalar
Dutçular
Dühanoğlu
Düvenciler
Ecevitliler
Efogil
Efohocagil (Karslı)
Ehramcıoğlu
Ekiciler
Ekmekçiler
Ekşiler
Elibüyükgil
Ellezler/İlyaszâdeler
Ellidörtoğulları
Elmacılar
Eminkâhyaoğulları

Eminkethüdâoğulları
Emirhaliloğulları
Emiroğlu 
Emirosmanlılar
Emirpaşalar
Emiryazıcıoğlu
Emrahoğlu
Entaplı (Anteplioğlu)
Erkânıharp Ziya Beyler
Erzincanlılar
Eskicizâdeler
Eşekçiler
Etçiler
Etliler
Ettarzadeler
Evliyaefendigil
Eylenoğlu
Falcıoğulları
Fertellioğlu
Fesliler
Fetvacıoğlu
Fezâlar
Gamallar
Gamalı Hocagil
Ganemler
Gazezler
Gedikoğlu
Gençağagil
Gertanlılar
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Göbekçiler
Göğdünlüoğlu
Gökseyitoğlu
Gölekçiler
Gönübeyazgil
Gözüküçükler
Gufranoğlu
Gulemirliler
Gücüoğulları
Gülemürlü
Gülligil
Gülmezgil
Gümülüler
Gürleyükler
Güvenallar
Hacı Abdiağalar
Hacı Alibeyler
Hacı Azizler
Hacıdedeler
HacıHasanlar
Hacı Mahmutlar
Hamallar
Hakkı Hafızlar
Halis Beyler
Hamamcılar
Hammad Hocagil
Hamurkârlar
Hamzabinbaşılar
Hamzaoğulları 

Hanağasıgil
Hancılar
Haneciler
Haraççılar
Hasankaleliler
Hasekiler
Hasputçular
Hastalar
Haşimoğulları
Hatem Beyler
Hatipoğlu
Hatunoğlu
Havuzağaları
Haytalar
Hazinedaroğlu
Haznecioğlu
Helvacılar
Hendenliler
Hıdırnalılar
Hızırlar
Höllüksüzkadıoğlugil
Hurdacıoğlu
Hüdaverdioğlu
Işkınlar
İbalhafızlar
İcareciler
İğneciler
İlyaszâdeler/Ellezler
İmamoğlu
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İnceler
İnce Seyitler
İplikçiler
İrfan Beyler (Urfan Beyler)
Isıcakoğulları
Kabutbahçeliler (Muhyi Beyler)
Kademoğlu
Kadıgil (Mh. Kaleardı Buyruk 
soyadını almışlar)
Kadıoğlu
Kağnıcılar
Kâhiroğulları
Kahvecioğlu
Kâhyalar
Kalaycılar
Kaleliler
Kamçıcıgil
Kangal ağası
Kapıcılar
Kantaroğlu
Karaahmetoğlu
Karaaligil
Karacalar
Karadayıgil
Karadeliler
Karafeziler
Karahallogil
Karakaşoğulları
Karakızgil

Karasarlıoğulları
Karagülleler
Karakâtipler
Karamuklular (Karamukluo-
ğulları)
Karaşükrügil (Muhtarlar)
Karaoğlanlar
Kargalar
Karga Melekgil
Karlıoğlu-Karlılar
Karslılar
Karslıhocagil
Karslıimdatgil
Karslı Şevkigil
Kâtipoğulları
Kavaklar
Kavaklıoğlu
Kavukçular
Kayabeyler
Kayaoğulları
Kayserilioğlu
Kaynaroğlu
Kazakgil
Kazancılar
Kebapçılar
Keçeciler
Keççiler
Kekeçler
Kelleciler
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Kemankeşler
Kemerüzler
Kemiksizgil (Gemüksüzgil)
Kenanoğulları
Kenefçiler
Kerimçavuşlar
Kestekgil (Kestekoğulları)
Kevkebler
Kevsergil
Kılavuzimamıgil
Kırkkalemgil
Kıymasepetigil
Kıymayemezler
Kirlitumangil
Kitapçıoğulları
Kitapeşeğigil
Kitapevliyası
Kiziroğlu
Kocabeyler
Kocaüsüyünler
Koçakerler
Kolağasıgil
Kollukgil
Kolsuzlar
Korkmazhocalar
Kömürlüoğlu
Kömüşlüoğlu
Kösebekiroğulları
Kösekâtipler

Köseler
Köşgeroğlu
Kunduracılar
Kurtoğlu
Kurttankorkmazlar
Kuruyusufgil
Küçükağalar
Küçükcenderme
Külhancılar
Külhaşoğlu
Kürtalioğulları
Kürtahmetbeyler
Kürtoğulları
Kürtresulağalar
Kütükgil
Lâlekgil
Lalukgil
Macunağasıgil
Mahirpaşalar
Maksutgil
Malatyalılar
Manavlar
Mansurlar
Mavuşoğulları
Mebus Ziya Beyler
Mensuphocaoğlu
Mermerciler
Mesciağası
Mesciler
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Mevcutgil
Mihralibeyler
Milligil
Miralayzâdeler
Mollabayrakgil
Muhasebecizâdeler
Mutafzâdeler
Musalar
Muslular
Muştabaklar (Müctebâoğulları)
Müezzinzâdeler
Mühürdaroğlu
Münipler
Müslümler
Mütevelliler
Nalbantlar
Nalbantoğulları
Naneciler
Nasuhoğlu
Navruzlu
Nazırlar
Nazıroğlu
Nüfusmüdürleri
Odabaşılar
Odacılar
Oturakçılar
Otuzbirliler
Ovaloğulları
Öksüzler

Örükçülüler
Özenliler
Paçacılar
Pağaçlar
Panbukçular (Pamukçular)
Panaligil
Paşaağasıgil
Paşaefendiler
Paytoncular
Pembegil
Peşkircioğulları
Pirkinağası (Pirkinikağası)
Piroğlu
Purutçular
Rıza Çavuşlar
Rüstemoğlu
Saatçiler
Sabuncular
Saçlılar (Saçlı Efendiler)
Safurlar
Sahtacılar
Sağırlar
Sagırömeroğulları
Sakallıgil
Salepçiler
Samancıoğlu
Sandıkçılar
Saraçoğlu
Sarı Ahmetler
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Sarı Hamdiler
Sarıhatipzâdeler
Sarıimamgil
Sarıkızgil
Sarılıkgil
Sarıyarimamlar
Selimoğlu
Sellioğlu
Semeoğlu
Semizler
Senemgil
Serdaroğlu
Sert Evliya Efendiler
Sertoğulları
Sığırcılar
Sırrı Hafızlar
Sıtkı Efendiler
Sirkeliler
Sivaslıoğlu
Sivriler
Siyahlılar
Siyahoğlu
Soğancılar
Sofular
Solakoğulları
Söylemezoğulları
Sözsahibigil
Sultanoğlu
Sükûti Hocalar

Sürekçiler
Şahinağagil
Şahnagil
Şakir Efendiler
Şaştıkgil
Şaştımlar
Şeker Ahmetler
Şekerciler
Şekergil
Şekeroğlu
Şemlikliler
Şemseddinler
Şemşetler/Şemşetgil
Şerbetçiler
Şeyh Çobanlar
Şeyh Efendiler
Şeyh Ömer Ahmetler
Şireciler
Şişeciler
Şişmanlar
Taburimamıgil
Tahtasakalgil
Talaslılar  
Tarakçılar
Tapanacıgil (Tapan Hacıgil)
Tapanlar
Tapıcılar
Tataroğlu
Tadoğlu
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Taşçıoğlu
Tavukçular
Tayiboğlu
Tekkeliler
Tekkeşinler
Tenekeciler
Tereklioğlu
Tevekkeliler
Tıhtıkçılar
Tirkeşler
Tiritoğlu
Tiryakioğulları
Tokatlıoğlu
Tokmakoğlu
Tomrukağaları
Topal Aligil
Topal Asımgil
Topuzburunlular
Torunoğlu
Törnüklüler
Tulukgil
Tutçular
Tutluklular
Tuzcular
Tuzcu Bekir Ağalar
Tuzlalıoğulları
Tüccaroğlu
Tüfekçiler
Türkmenoğulları 

Türüdüler
Tütüncüler
Tütüncü Efogil
Uzun Ali oğulları
Uzun Molla Ömeroğlu
Ürgüplüler
Vergi Müdürleri
Veyseloğulları
Yağlıcılar
Yağlıoğulları
Yahyaoğulları
Yanıklar
Yardosmanlar
Yemeniciler
Yeşiloğlu
Yetimoğlu
Yemenlioğlu
Yılankırkanlar
Yıldızağaları
Yırtlazlar
Yiğenoğlu
Yoğurtçular
Yöroğlu (Yörükoğlu)
Yumurtacılar
Yüzbaşılar
Zaralı Ahmet Efendiler
Zayımlar
Zembilciler
Zencirliler



38

Zeyneloğulları
Zilfaroğlu
Zorbaoğlu

Zoroğlu 
Zulumlar
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ATASÖZLERİMİZ - DEYİMLERİMİZ
Sürekli ve en etkili iletişim vasıtası olan dilimiz, içinde yaşadığımız dün-
yayı görme, anlama ve değerlendirmemiz bakımından kültürümüzün 
hâkim unsurudur.  Türk edebiyatının toplum ve kültür ile ilişkisinin en 
güçlü alanı anonim halk edebiyatı ürünleridir. Toplumumuzun ayna-
sı olan bu ürünler, halkımızın ortak ve kültürel değerlerini, duygu ve 
düşüncelerini sevinçlerini, mutluluklarını, yine halkın ifadesiyle ortaya 
koyarak, geçmiş ile günümüz arasındaki bağı da devam ettirir, yerelden 
millîye, millîden de evrensele kapı açarlar. 

Atalarımızın imbikten süzülmüşçesine, yol yordam gösteren, öğüt ve-
ren, bir düşünceyi, doğru, hikmetli, veciz ve nükteli bir şekilde anlatan, 
halka mal olmuş atasözlerimiz ile ifade gücünü arttırmak için gerçek 
anlamlarını kaybederek, sanatlı bir şekilde yeni anlam kazanmış kelime 
öbekleri olan deyimlerimiz, Türk halk kültürünün üzerinde en fazla 
araştırma ve yayın yapılan konusudur. Çünkü bu konu her zaman araş-
tırılmaya açık, zengin ve genişleyen bir alandır.

Âlim Unutmuş Kalem Unutmamış
1958-1962 yıllarındaki yükseköğrenimimde, Tıp ve Eczacılık Tarihi 
ve Tıbbî Deontoloji derslerimizi veren Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 
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hocamız kültür ve sanatımız üzerinde durur, tarihimize, yaşayışımıza 
ve sözlü kültürümüze dair,  büyüklerimizden dinlediklerimizi mutla-
ka kaydetmemizi önerir ve “şifahîlikten ancak böyle kurtuluruz”, derdi. 
Hocamız, söyledikleri gibi bu düşüncelerini çeşitli makalelerinden bi-
rinde de şöyle dile getiriyordu:  

“Nedir bu şifahîlik? Hep dinleriz. Sonra bizde bir intibâ bırakmadan 
unutur, geçer gideriz. Bizim kolay kolay her ulusa nasib olmayan müs-
tesna kültürümüz ve derin bir görüşümüz vardır. Bunların geçmiş asır-
da olanlarını kaybettik. Tesbit olunmalı idi. Asırlardan beri an’anelerle 
gelen millî hasletlerimizi ve duyduklarımızı mutlaka kaydedelim. Mazi-
mizden gelen millî ve an’anevî servetimizi kaydetmekle milletimize bu 
vatanseverlik vergimizi verelim.”

Bir dersimizin sonrasında, büyüklerimden işitmiş olduğum; “Âlim 
unutmuş, kalem unutmamış” atasözünü söylediğimde, hocamız çok 
beğenmiş, “El ilmü saydün v’el kitabetü kaydün”, kelâm-ı kibarını söy-
leyerek, “ilim bir avdır, yazmak onu yakalamaktır -onun tutulup korun-
ması için bağdır-” şeklinde açıklamış ve büyüklerimden duyduklarımı 
yazıp getirmemi istemişlerdi. Hocama takdim ettiğim bu derlemelerle 
başlayan sözlü kültürümüze olan ilgi ve merakımla, yıllardan beri halk 
kültürümüzün gümrah vadisinde karınca kaderince yol almaktayım. 
Bu mecrada Sivas yöresinde, kuşaktan kuşağa intikal eden sözlü gele-
neğimiz içinde günlük hayatta kullandığımız söz varlığımızdan kay-
detmiş olduğum; atasözü, deyim, iyi dilek (hayır duası), karış (kargış/
beddua), ölçülü söz, atasözleri ve deyimlerin hikâyeleri, fıkra, ninni, 
tekerleme, dua, ağıt, mâni, türkü ve bilmecelerden örnekler ve yerel ke-
limeler; “Atalar Sözü Yerde Kalmaz” adıyla 1998’de Cumhuriyet’imizin 
75. yılında yayımlanmıştı. 

Merhum Süheyl hocamızın halk kültürüne yönelmemde ufuk açan, 
tesir ve teşvikleri ile duyduklarımı yazmaya devam ederken, bilhassa 
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atasözü ve deyimlerin bazılarının yurdumuzun diğer yörelerinde ve 
Türk dünyasında benzer şekillerde kullanıldığını görüyordum. Derle-
melerime devam etmemde etkisi olan hatıralarımdan birisi şöyledir:  
Öğretmen bir arkadaşım, atasözleri ve deyimler konusunda pek çok 
çalışmanın bulunduğunu ve yayımlandığından bahsederek, derlemele-
rin gereksiz olduğunu söylemişti. Arkadaşıma, büyükannemden o gün 
duyduğum; “Gelin gitti yerine, kalan kızlar yerine1“ sözünü söylediğim-
de, arkadaşım, “Hiç bilinmeyen bir söz, devam et yazmaya!”  demişti. 
Böylece sözlerimiz unutulmaktan kurtulduğu gibi, dilimizin köklerine 
yolculuğumuzu da sağlıyordu. Dolayısıyla kaydettiğim her yeni söz, bu 
çalışmanın bitmeyeceğini ve ucu bucağı bulunmayan bir deryâ olan di-
limizin ve kültürümüzün zenginliğini de gösteriyordu.

Nurettin Albayrak’ın, “Türkiye Türkçesinde Atasözleri” eseri, şimdiye ka-
dar bu konuda yapılanlar arasında en geniş kapsamlı bir çalışma olarak 
18.838 atasözü ihtiva ediyor. N. Albayrak, yeryüzündeki en eski millet-
lerden biri olan Türklerin sosyokültürel hayatını bütün yönleriyle, sayı-
ları binleri bulan atasözlerinde görmenin mümkün olduğunu, bu kadar 
zengin bir kültür varlığına sahip olmakla birlikte yapılan araştırmaların 
da yeterli olmadığını kaydediyor.  

Halk bilgeliği diyebileceğimiz, insanımızın hafızasında duran bu bilgi-

1 Bu sözde; gelin olan kıza heveslenen genç kızlardan söz edilmektedir. Yermek; Orta Türk 
(Oğuzca) yir-mek: Kötülemek, zemmetmek. Kusurlarını ortaya koymak, beğenmemek, 
tiksinmek (Aş yermek). Yermek’ten < yer-i-n-mek; üzülmek, acınmak, esef etmek, pişman 
olmak Yerinmek; Sivas’ta şu anlamlarda kullanılır:  
1-Heveslenmek, imrenmek, gıpta etmek. 
2 -Üzülmek. Örnek: “Yerine düşmeyen güzel, yerini yerini gezer.”
Ülkemizde, yerinmek (yirinmek):1-Üzülmek. 2-Yakınmak. 3-Pişman olmak. 4-Gücenmek. 
5-İmrenmek. 6-Kıskanmak 7-Beğenmemek (daha çok kendini) 8-Kendine güvenememek, 
cesaretsiz olmak. Bu anlamların, hangi illerde kullanıldığı da belirtilmiştir. TDK. Halk Ağzın-
dan Derleme Sözlüğü, XI, Ankara, 1979,s. 4252.
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ler, hikmetli öğütler olarak yaptırımlarıyla aileden topluma sosyokültü-
rel bütünleşmenin sağlanmasında büyük önem taşıyor. Her ildeki üni-
versitelerde ilgili bölümlerde, Türk Dil Kurumu ve Kültür Bakanlığınca 
bilimsel yöntemlerle yapılacak derleme ve çalışmalarla ancak bu kültür 
hazinemizin yok olmasının önüne geçilebilecektir. Türk atasözleri der-
lemeleri üzerinde yapılan çalışmaların birbirinin tekrarı olmaması, ay-
rıca anlamları ve açıklamalarının da doğru olarak yapılması çok önem-
lidir. Bazı çalışmalarda gördüğümüz hatalı derleme ve açıklamaların 
düzeltilmesi başlı başına bir konudur. 

Atasözlerinde çelişki var gibi zannedilir. İnsan psikolojisine göre, her 
çeşit insan olabilir. Aynı durumda aynı davranmayabilir. Atasözleri-
mizde dile gelenler, hayatın gerçekleri karşısında denenmiş, yaşanmış 
görülen olgulardır. Atalarımız, sözlü edebiyatımızı günlük hayata dâhil 
ederek uygun durumlara örnek olacak şekilde bilgece konuşmuşlar. Bu 
sözlerin birçoğu hayatımızdan çekildi ne yazık ki. Türk toplumunun 
son çeyrek yüzyıldan beri çekirdek aileye dönüşmesiyle, hayatımızdaki 
bu büyük değişim; atadan, dededen, büyükannelerden beslenemeyen 
aile fertlerinin sözlü kültür geleneğinden hızla uzaklaşmasına, kültürel 
süreklilikte kırılmanın yaşanmasına da sebep oluyor. 

“Temsil Getirmek” Nereden Geliyor?

Yılların deneyimi ile öğüt haline gelen, altın kalıplar içine dökülmüş, 
halkımızın hayat felsefesini dile getiren atasözlerimiz ve deyimlerimize; 
kendilerinden çok şey öğrendiğim büyüklerim; duruma uygun bir söz 
veya atasözü söylemek için getirdikleri temsillere; “ataların bir temsili”, 
“atalardan bir mesel”, “söz temsili” yerine göre de “temsilde hatâ olmaz” 
diye söze başlarlar, ataların, büyüklerin hikmetli sözlerinin, öğütlerinin 
tutulmasını ister, bunlara sahip çıkılması gerektiğini de yine bir atasözü 
olan “atalar sözü/ata cevabı yerde kalmaz”, cümlesiyle söylerdi. 
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İnsanlık tarihi kadar eski olan atasözlerinin sözlü gelenek içinde geli-
şimleri ve tarihçesi yazılı edebiyat ürünlerinde takip edilebilmektedir. 
Bu sebeple atasözleri en eski edebiyat metinleridir. İstanbul Arkeolo-
ji Müzesi’nde bulunan Sümer tabletlerinde, insanlık tarihinin en eski 
atasözleri olduğu ve bu atasözlerin bugünkülerden pek farklı olmadığı 
belirtilmiştir.  Atasözlerimizin tarihçesi, Türk edebiyatının ilk yazılı bel-
geleri olan Orhun Yazıtları’na kadar uzanmakta, Kaşgarlı Mahmud’un 
1069-1072 yıllarında sözlük olarak hazırladığı Divânü Lügâti’t-Türk’te 
“sav” adıyla,  aynı yıllarda Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış olan 
Kutadgu Bilig adlı eserde de “mesel” adı altında atasözlerine yer verdiği 
bilinmektedir. 

İlhan Ayverdi, Arapça mesel sözcüğünün anlamlarını; 1. Örnek, ben-
zer, misal, numûne. 2. Asıl anlamı dışında, başka bir şeyi anlatmak için 
dolaylı ve üstü kapalı olarak söylenen ibret alınacak söz. 3. Ders ve ibret 
alınacak küçük hikâye, fıkra, kıssa. 4. Atasözü. Mesel olmak ise : (Bir 
cümle, bir beyit veya mısrâ) Atasözü haline gelmek şeklinde açıklıyor. 
Osmanlı’da, Arapça darb “vurma”, mesel “anlamlı söz” atasözü anlamın-
da kullanılan darb-ı mesel (çoğulu; durûb-u emsal) mesel getirmek, 
duruma uygun düşen bir söz söylemektir. Yine Arapça musûl “benze-
mek”ten gelen temsil de benzetme, halk ağzında “söz temsili”, “söz gelişi, 
meselâ” olarak kullanılır. 

Prof. Dr. Âdem Ceyhan, Osmanlı müelliflerinin en eski yazılı kaynak-
larından olan Kitâb-ı Atalar başta olmak üzere, Ulular Sözü, Darb-ı me-
sel, Durûb-u Emsal gibi başlıklarla, 15. asırdan 19. asır başlarına kadar 
yapılmış olan Türk atasözü derlemelerine ait birçok yazma ve basma 
atasözleri hakkındaki tenkitli araştırmasında; aslî yazma veya basma 
metinden faydalanarak daha fazla ve doğru bilgilerle, bazı tekrar edilen 
yanlışları da düzeltmiş, Osmanlı’da bir ilim dalı olan ilmü’l-emsâl hak-
kında şu bilgileri vermiştir: 



“Günümüzde halk edebiyatı, folklor, leksikoloji gibi ilim dalları içinde 
bir bahis olarak mütalâa edilen atasözleri ve deyimler; ilimleri tasnif 
eden bazı eski eserlerimizden olan Mevzûâtü’l-ulûm’de, “ilmü’l-emsâl” 
(meseller ilmi), lûgat ilmi (sözlük bilimi, leksikografi) hakkında şu bil-
giler verilmektedir: “Bu, lûgat ilmi dallarından bir ilimdir. Bunun tarifi, 
düzgün söz söyleyen birinden çıkıp belirli milletler arasında tanınmış 
sözleri, madaribinde (söylenecek yerlerde) kullanıldığında yanlış ol-
masın diye şekil ve görünüşü, söyleyeni, zamanı ve yeri ile bilmektir. 
‘Madarib’ten kast edilen, düzgün söz söyleyen biri tarafından bir yer-
de dile getirilen sözleri, aynen onun gibi değiştirmeden benzer yerde 
kullanmaktır. (...). Sözün kısası, ‘mevrid-i mesel’ o sözün ilk söylendiği 
yerdir, ‘madrib-i mesel’ sonra ona benzer olmak üzere söylenen yerdir.
(...) Amaç ve faydasını anlatmaya gerek yoktur. Çünkü atasözlerine ya-
zar ve şairin büyük bir ihtiyaçla muhtac olduğu açıktır. Atasözleri, yakın 
olduğu söze süs elbisesi giydirir ve onu güzelleştirme derecelerinin zir-
vesine yükseltir”.

Atasözlerinin toplum hayatındaki önemi sebebiyle, Batı’da atasözübi-
limi; paremiyoloji (paremiology) adı altında bilim dalı olarak kabul 
edilmiştir. Atasözü örneklerinin derlenmesi, çeşitli ölçütlere göre sınıf-
landırılması, kavram ve dil yapılarının incelenmesi bakımından yine 
Batı’da  bu alanda çeşitli çalışmalar yapılmış bulunuyor. 

Büyüklerimden “Söz Temsilleri”

Hepsini minnet ve rahmetle andığım büyüklerimden dinlediğim söz 
temsillerinden pek bilinmeyenlerine birkaç örnek vermek istiyorum:  

-Beşik, eşik, keşik: Bu atasözünü Merhum babam Kâzım 
Arslan (1900-1991)’dan, 1960’lı yıllarda dinlemiştim. Bu sözü 
daha sonra da kimseden duymadım. Sivas’ta, halk bilgeliğin-
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de; hayatın üç önemli safhasını işaret eden bu özlü söz, mecazlı 
bir anlatımla, beşik; doğum, eşik; evlenme, keşik ise ölüm an-
lamında kullanılır.

Keşik (Kezik) : Sıra, nöbet (mecaz. ölüm) anlamındadır. Yunus Emre, 
keşik (kezik) sözcüğünü şöyle kullanmış: 

Hiç bilmeziz kezik kimin aramızda gezer ölüm
Halkı bostan edinmiştir dilediğin üzer ölüm

Doğum, evlenme ve ölüm konularını araştırdığım günlerde, kendisin-
den çok şey öğrendiğim Sivaslı eğitimci Feyzullah Demiray (1914-
1994) hocamıza “Beşik, eşik, keşik” atasözümüzü söylemiştim. Hoca-
mız çok anlamlı bulduğu bu söz için şu dörtlüğü yazmıştı: 

Anadan doğar doğmaz biz yaslandık beşiğe
Nice yıllar baş koyduk çift olarak eşiğe
Artık dert çekilmiyor ne durursun Azrail
Her çile tamam oldu sıra geldi keşiğe

Feyzullah Demiray (Sivas, 23. 5.1981)

-Büyük, evin nimeti; küçük, evin ziyneti: Ailenin büyük-
leri (dedeler büyükanneler) evin nimeti ve bereketi, çocuklar 
da zenginliğidir.

-Baba devlet, ana nimet, kardeş kanat, evlat hayat: 
Ana, baba, kardeş ve evladın, ailenin önemini veciz bir şekilde 
belirten bu atasözümüzü hemşehrim H.Suna Ertekin Akkaya 
(d.1938) Aksaraylı Adeviye Hanım’dan derlemiş ve gönder-
miştir.

-Çocuk aziz, terbiyesi daha aziz: En değerli varlıklar olan 
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çocuklar iyi eğitilir ve yetiştirilirse mutlu ve başarılı olurlar. Ai-
lesine, ülkemize ve insanlığa faydalı olmaları da iyi yetiştirilme-
leriyle olur. 

-Çocuğu ne okutur? (Çocuğun) Hevesi, anasının ta-
vası, babasının kesesi, hocasının nefesi okutur: Ço-
cuğun okumasında en önemli etken önce kendi hevesi olup,  
anası, babası sonra da hocası gelir. 

-Küçük büyür, yoksul bayır, sen olmayanı kayır: Kü-
çük çocuklar, doğanlar nasıl olsa büyür, yoksul olan da bayır 
(zenginleşir), durumunu düzeltir, çocuğu olmayana acımalı, 
onları kayırmalı,  onlara yardım etmeli anlamında bir atasözü-
dür.

-Lafın bir avlusu vardır, önce orada dolaştırıp sonra 
söylemeli: Söylenecek sözü iyice düşünüp sonra söylemeli-
dir. Dışarıya açılan avlu kapısından yani ağızdan çıkan söz, süz-
geçten geçirircesine söylenmelidir. Büyüklerimiz dikkatli ko-
nuşmayı öğütlerler; “Bugünkü sözün yarına zararı var!“ derler.

-Kalma kötü sözüne, bilse iyisini söyler: Kusura kalma; 
kusura bakma, bu şekilde konuşana darılma, üzülme, çünkü 
iyisini bilmiyor, mâzur gör, anlamında kullanılır. Feyzullah De-
miray hocamıza annemden duyduğum bu sözü söylediğimde, 
hocamız şu dörtlüğünde yer vermişti: 

İster hanım ister beyler
Neylerse cahiller eyler
Kalma kötünün sözüne
Bilse iyisini söyler
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-Öğüt verdim alana, kursağında kalana: Öğüt, ancak 
anlayan, akıllı olan ve tutanlar için faydalıdır. 

Derleme Sözlüğü’nde Kursak: Akıl, anlak, us (Sivas-Tokat). Kursaklı: 
Akıllı, anlayışlı kimse (Sivas. Kayseri, Niğde). Kursaksız: Akılsız (Sivas, 
Merzifon) TDK. Halk Ağzından Derleme Sözlüğü VIII, Ankara, 1975, s. 
3009. Tarama Sözlüğü’nde; Kursak için şu anlamlar bulunuyor: 1.Mide 
2.İdrâk, zekâ. 3. Göğüs. TDK Tarama Sözlüğü IV, Ankara, 1969, s. 2740-
2741. Karacaoğlan(XVII.yy.) şöyle söylemiş: İnsanın kötüsü iylikten 
bilmez / Kursaksıza öğüt versen de almaz. 

-İyilik el kuşudur, kanatsız uçar: İyilik yapmanın zor ol-
madığını, yapılan iyiliğin kolayca yerine ulaştığını (göğe ağa-
cağını - sevap olacağını) belirten ve her zaman iyilik yapmayı 
öneren bir sözümüzdür. 
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FIKRALI ATASÖZLERİMİZ 
Atasözlerimiz içinde hikâye veya fıkra edası taşıyan birçok sözümüz 
bulunmaktadır. Halkımız, masal, hikâye ve fıkralarda geçen olayları 
özetleyerek, fıkra edâsı taşıyan sözlerimizi meydana getirmiştir. Bu söz-
lerimizi, adetâ, suyu çekilmiş bir göle benzetmek mümkündür ki bu tür 
sözlerimiz, kısa ve öz anlatımları ve dil kuruluşları yönünden farklı yapı 
gösterirler. Konuşma, bir anlatım biçiminde olduğu gibi, tek kişili, iki 
kişili veya hikâyeyi anlatan üçüncü kişi, konuşmaya katılabilir. Önce-
den olmuş olaylar sonucu anlatılan bu fıkralarımız geçmiş zaman kipi 
ile kurulurlar. Konuları, insan ve onun dışında olmakla beraber, insana 
verilmek istenen bilgi ve öğütler, sanatlı, sembollerle ve mecazlı olarak 
anlatılmak istenmiştir.

-Adam karısına demiş ki, “Sen hasta olma, ben olayım, sen öl, 
ben ölmeyeyim.”

-Adama “Niye hiç görünmüyorsun ?” demişler, “Minare deği-
lim ki görüneyim” demiş.

-Adamın başına vurmuşlar, “Vay arkam” demiş.

-Adamın biri kaçıyormuş, önünü kesip, “Nerden?” demişler. 
“Yanan elinden, yenen elinden” demiş.
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-Adamın birine, “Nerelisin?” diye sormuşlar, “Etrafı dağlık, or-
tası bağlık, yeşillik yerdenim” demiş, “Desene ki Divrikli’sin!” 
demişler.

-Adamın birine “ Nerelisin?” diye sormuşlar, “Daha adam ola-
madım ki, nereli olduğumu soruyorsun” demiş.

-Adamın sakalını tutup yakmışlar, “Bileydim ben önceden ya-
kardım” demiş.

-“Adın ne?” Reşit, “Sen söyle sen eşit (işit).”

-“Adın nedir?”,  Gelin., “ Bundan büyük suç olur mu?”

-Ağaca balta vurmuşlar, “Sapı bendendir” demiş.

-Alkarısını bağlamışlar, “Mercimek neye ilâç deyi sormadılar” 
demiş. (Mercimeğin çok şifalı olduğu belirtiliyor).

-Ana evladına demiş ki, sen yemezsen ben yiyemem. (Oğlum, 
sen yedin ben doydum). 

-Arap Sivas’tan geliyormuş, “Yaz geldi mi?” diye sormuşlar, 
“On bir ay ordaydım, gelmedi, belki ben geldikten sonra gelir.” 
demiş.

-Ardıça “Falanca ev çökmüş” demişler, “Bizim çoluk çocuktan 
kimse yok muydu?” demiş.

-“Atan kim?” “Yedi kapı komşun.”

-Ayrık buğdaya, “Tarlanın asıl sahibi benim” dermiş

-Aza “Nereye” demişler, “Çoğun yanına” demiş.
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-“Azrail oğlan dağıtıyor” demişler, “Benimkini almasın da” de-
miş.

-“Baba, deve bir pula” “Götür oğlum, götür”, “Baba, deve bin 
pula, getir oğlum getir.”

-“Baba bir hırsız tuttum”, ”Getir oğlum”, “Gelmiyor”, “Bırak git-
sin”, “Yakamı bırakmıyor”.

-“Baba cennetliksin” (demiş),”Umamıyorum oğul”(demiş)

-Baba “Himmet” demiş, Oğul, “hizmet” demiş.

-Baba, oğluna “Ekmek bulamayasın” demiş, oğlu da, “Çörek 
yerim” demiş.

-Baba oğluna “İki yakan bir araya gelmesin” demiş, oğlu da 
“Kazak giyerim” demiş.

-Balık “Etimi yiyen doymasın, beni tutan onmasın” dermiş.

-Bilecen gelsin, bilecen gelsin, bilecen öküzün başını içeride 
koymuş.

-Bilecene sormuşlar, “Doğacak oğlan mı, kız mı?”, “Ya oğlan, 
ya kız.” demiş.

-Bir dirhem ete sormuşlar “Nerden gelirsin?” “Ayıp örtmeden”, 
“Nereye gidersin?” “Ayıp örtmeye” demiş.

-Bir gelin ölmüş, kaynanası “Vah gelinim, vah gelinim, yaz ha-
muru bilirdin, güz hamuru bilirdin” diye ağlamış. (Yaz hamuru 
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katı, kış hamuru cıvık yoğrulur. Gelin bunu bilirmiş, yani ma-
rifetli imiş).

-Bulgur pilavı, “Ana kız kavga etseler de beni unutsalar” dermiş. 
Pirinç pilavı da “Gelin kaynana kavga etseler de beni unut-
salar” dermiş. (Bulgur pilavı beklemeye gelmez, pirinç pilavı 
demlenmesi için beklenir).

-Bülbülü altın kafese koymuşlar “Ah vatanım, vah vatanım!” 
demiş.

-Camıza sormuşlar, “Kaç yıl yaşarsın?” “Yağım bilir” demiş. 
(Camız/Camuz/Manda, sahibi tarafından yağlanan manda-
lar uzun yaşarlar, bunun için bezir yağı ile yağlanır).

-Çarık iskarpine bakıp imrenmiş, iskarpin de “Ben buraya çı-
kana kadar ne muştalar yedim” demiş.

-Çarık / gön, pabuca imrenmiş, pabuç da, “ Ben buraya çıktım 
ama, ne muştalar yedim “ demiş. 

-Çiçek (hastalığı) dermiş ki, “Ya gözünü alırım, ya güzelliğini”

-”Çimdin mi (yundun mu?) kel kız ?”, “Darandım bile” (Saçını 
bile taramış!)

-Çocuk (bebek) dermiş ki “Anam babama kızsa da beni sıkıca 
kundaklasa”. (Bebeklerin sıkı kundak edilmeyi sevdikleri dü-
şüncesini belirtiyor).

-Çocuk dermiş ki “Anam olsa da boğazı olmasa, babam olsa da 
eve gelmese”



53

-Çocuk (bebek) dermiş ki “ Dayım gelse de annem beni kuca-
ğında tutsa”. (İki kardeşin konuşmasının uzun süreceği, çocu-
ğun da anne kucağında fazla kalacağı düşüncesini belirtiyor). 

-Çocuk dermiş ki, “Anamın tepesi, babamın kesesi bana lâzım.” 
(Tepesi, başlığı yani fesindeki altınlar).

-Çocuk dermiş ki “Kırkımda belldiğimi kırk sene unutmam.” 
Çocuklar kırkı içinde öğrendiklerini unutmazlarmış.

-Çocuk dermiş ki “Yedi milletimi korum (bırakırım) da yer-
den kaldırana çekerim.” Doğan çocuk soyuna, sopuna çekmez 
de çocuğu yerden ilk defa kim kaldırırsa ona çeker anlamın-
dadır.

-Deli demiş ki “Bayram geldi”, akıllı demiş ki “Ömür tükendi.”

-Deliyi düğüne davet etmişler “Bura bizim evden ırahat (ra-
hat)” demiş

-“Denizi gördün mü” demişler. “Gördüm” demiş.”Ne kadar” 
demişler, “Emmimgilin kazanla kırk kazan su alır” demiş.

-Dertsiz baş türbedeki /mezardaki taş, o da “dura dura yorul-
dum” demiş.

-Deveye “Boynun eğri” demişler “Nerem doğru ki?” demiş.

-Deveye “İnişi mi seversin, yokuşu mu?” diye sormuşlar, “Dü-
zün suyu mu çıktı” demiş.

-Eşeğe “Sıpan oldu “demişler, “Sırtımdan yükümü alacak değil 
ya, önümden yemimi alacak” demiş.
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-Ete demişler ki “Sivas’a bırakır mısın?”, “İyi yersen bırakırım” 
demiş (Sivas’ın merkez köylerinden Sivas’a gelenlere ait bir 
sözdür. Et yenirse Sivas’a kadar acıkılmadan gelineceği belir-
tiliyor).

-Feleğe, “Gözün kör olsun” demişler, “Ben bir zararsız kuşum, 
kime ne ettim?” demiş.

-Fukara demiş ki “Ben ondum”, felek demiş ki “Ben öldüm”.

-Gelin ata binmiş “Ya nasip” demiş.

-Geline oyna demişler “Yerim dar” demiş, yerini genişletmişler 
“Yenim dar” demiş.

-Gevezeyi cehenneme atmışlar “Odun yaş” diye bağırmış.

-“Görümün (görümcen) geliyor” demişler, “Ölümüm geliyor” 
demiş, “Elinde heybesi (bohçası) var “ demişler, “Benden baş-
ka kimi var?” demiş.

-“Gözünü (yaranı) kim oydu?”, “Kavum (akraba) oydu, onun 
için derin oydu.”

-Gücük “Ya güneş eder, gücük iti soludurum, ya da karı gücük 
devenin sırtına çıkarırım” dermiş.

-Gücük (Şubat), “Ya karı itin kuyruğuna çıkartırım ya da iti 
soludurum” demiş.

-Hamamda yıkanan kadına, “Kocan odun keserken Mera-
küm’de dondu” demişler, “Ben burada terlerken, adam mı do-
narmış?” demiş.
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-Hamur, “Beni iki bacı yoğursa da biri üzerimi örtse” dermiş.

-“Hekim kim?” “Başına gelen”

-Helvaya demişler ki, “Sivas’a bırakır mısın?”, “Hafik’e kadar 
anca”, demiş. (Zara’dan Sivas’a gelenlerin sözü imiş).

-Helvaya demişler ki “Sivas’a bırakır mısın?”, “Eşikten öteye ka-
rışmam” demiş. (Helvanın tok tutmadığı belirtiliyor).

-Hoca’ya, “ne yersin” demişler, “yavan bal, kuru kaymak, kısır 
tavuk” demiş.

-Hocaya sormuşlar, “Sarığın neye tuzak?” “Bulgura tuzak” de-
miş. (Görünüşü, kıyafeti ile başkalarını aldatan kimseleri yer-
mek için kullanılır).

-Horasan (harcı), “Beş sene beni idare et, beş asır seni idare 
edeyim” dermiş. (Horasan harcı, eski binaların duvar ve/veya 
sıvalarında kullanılan, süzme kireç, tuğla tozu ve yumurta akı 
ile yapılan harç). 

-Isıtma (Sıtma), “Ben tuttuğumu kırk yıl sonra tanırım” demiş.

-İbibiğe sormuşlar “Yuvan neden kokuyor?”, “Bu... bende ol-
duktan sonra çok yuvalar kokuturum” demiş.

-Kabayel, “Şubatın yedisinde gelmezsem, on yedisinde ara-
bamla gelirim” dermiş.

-Kabayel, “Gücüğün (Şubatın) yedisinde geldim geldim, ge-
lemezsem on yedisinde, on yedisinde de gelemezsem yirmi 
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yedisinde tahtamla, tarabamla, hastaysam arabamla gelirim” 
dermiş.

-Kada, “Nerden geliyon?” demişler, “Öllüğün köründen” de-
miş. (Kad: Kada, belâ)

-Kadının birine, “Hangi çocuğunu daha çok seversin” diye sor-
muşlar. “Yemek seçmeyeni” demiş.

-Kadının birine, “Hangi çocuğunu çok seviyorsun?” demişler. 
“Gurbete gideni gelinceye kadar, hasta olanı iyileşinceye kadar, 
küçük olanı da büyüyene kadar çok severim” demiş.

-Karga demiş ki, “Cücüklerim olalı yolcu pisliğine hasret kal-
dım.” 

-Karga demiş ki “Oğulum uşağım töreyeli sadağım (burnum) 
dolusu... yemedim.”

-Kargaya, “niye karardın?” demişler, “Hala geliniyim” demiş. 
Akraba evliliği yapan kızların talihsiz durumların için kullanılır. 

-Katıra “Baban kim?” demişler, “Dayım at” demiş.

-“Kavakta nar biter mi ?”, “Kellem kadar” dersen senden iyisi 
yok.

-Kaynanalar, “Gelinim güzel benden, kızım çirkin Allah’tan” 
Dermiş.

-Kaynanalar, “Kızım hamur yoğursa, damadım görse, gelinim 
çamaşır yıkasa oğlum görse” dermiş.
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-Kızamık, “Mezarda bile çıkarım” dermiş.

-Kız babası evine gelmiş de “Ekmeksiz /bizim evden rahat” 
demiş.

-Kız çocuğu “Yaşım/bezim kuruyana kadar kendimi sevdiri-
rim” dermiş.(Kız coçuğunun çabuk sevildiği belirtiliyor). 

-Kızın ailesi, “Kızımız bir yiğit getirecek”, oğlanın ailesi,” Oğlu-
muz bir it getirecek” dermiş. 

-Kızlar nişanlı iken “Değmen bana turnayım”, evlenince de 
“Kanadı kırık kargayım” dermiş.

-Kiraz dermiş ki “Beni yiyenin boynunu sapıma döndürürüm 
ama, arkamdan dut yetişiyor”.

-Kiraz dermiş ki “Peşimden dut gelmese, yiyenin boynunu çö-
püme döndürürüm!”

-Kuma “Ben öldüysem de ellerim dışarda” dermiş. (Geride ço-
cuklarım var).

-Kurda “Neden ensen kalın?” demişler, “Kendi işimi kendim 
yaparım da ondan” demiş.

-Kuş demiş ki “Etimi yiyen doymasın, yüzüme bakan/pisliği-
me basan onmasın/gülmesin.”

-Leyleğin ayağını kesmişler, duymamış, “Konunca bilin(bilir-
sin)” demişler.
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-Leylek yavrularına, “Gününüzü yetirdim, bıyığınızı bitirdim, 
sen bir dağa, ben bir dağa” demiş.

-Lokman Hekim, “Gencin az uyuyanı, ihtiyarın çok uyuyanı 
hasta” demiş.

-Lokman Hekim’e neden hastalanmazsın “ demişler. “ Gündüz 
uyumam, gece su içmem” demiş. 

-Lokman Hekim’e “Ne yiyeyim de hasta olmayım?” diye sor-
muşlar. “Gam yeme de ne yersen ye “ demiş.

-Lokman Hekim’e “Ne yiyeyim de hasta olmayım?” diye sor-
muşlar. “Taş ye de gam yeme ye “ demiş.

-Lokman Hekim’e fakir biri “Ne yiyeyim de hasta olmayayım?” 
diye sormuş. O da “Ne bulursan ye” demiş.

-Adama “Neden hasta olmazsın” demişler, “Ağartı, göğerti ye-
rim, Lokman’dan bana ne!” demiş.

-Mart, “Her ne kadar martsam da ağaçların yapraklarını sıçan 
kulağına döndürürüm” dermiş. 

-Maydanoz; reyhan, nane ve kekiğin saltanatına karşı dermiş 
ki, “Beni görüp de yemeyen, benim gibi incecik olsun” 

-Mirasa “Nereye gidiyorsun?” diye sormuşlar, “Esip yağmaya, 
sürüp savurmaya” demiş.   

-Misafir “yuha (yufka)” demiş, ev sahibi de “Arkam yuha 
(ince)” demiş.
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-”Neden kocamadın?” demişler. “Kız saçı örmedim, ne pişire-
yim demedim, tavuğa bile kışe demedim” demiş. (Kız büyüt-
memiş, yoksulluk görmemiş, herkesle iyi geçinmiş).

-Nekes (cimri) “ “Ben yiyemiyorum sen ye” demiş,

-“Nerelisin?”, “Yaramışlı (Sivas’ın merkez Yaramış köyü), “Ki-
mine yaramış, kimine yaramamış.”

-“Oyna” demişler, “yerim dar” demiş, yerini genişletmişler, “ge-
rim /yenim dar” demiş.

-Öksüz “Ondum mu?” demiş, şeytan “Öldüm mü?” demiş.

-Öksüz oynaşa varmış (çıkmış), ay ilk akşamdan doğmuş.

-Öksüze “Beri yat” demişler, “Beni dövüyorlar” demiş.

-Öksüzün eteğine kavurga koymuşlar, “Eteğim yandı”, diye ba-
ğırmış.

-Ölende mi öldürende mi? İllâ ölende.

-“Seni sürüm sürüm sürüyeceğim” diyene,”Sen de benimlesin 
ya” demiş. 

-Soğuğa “Nerelisin?” diye sormuşlar, “Erzurum’da doğdum 
ama Sivas’ta otururum” demiş.

-Soğuk, “Çocukların ayağında, elinde bir de un çuvalında otu-
rurum” dermiş.

-Soğuk, “Kırk kat keçeden geçerim de, bir kat deriden geçe-
mem” dermiş.
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-“Susuz musun, uykusuz musun?” “Gelirken bir çeşme başında 
uyudum.”(Aç olduğunu söylemek istiyor).

-“Şu sırım kimden”, “Şu yatan gönden.”

-Tembele “ Kapıyı niye açık bıraktın ?” demişler, “Erindim, yel 
örter” demiş.

-Temmuz “Nittin benim güzellerimi, sere serpe gezenlerimi?” 
demiş, Zemheri: “Git gör güzellerini, ezdim, büzdüm, ocak ba-
şına dizdim” demiş.

-Terziye “Göç “ demişler, “İğnem başımda/yakamda” demiş.

-Tıhtıkçıya, “Dinlen” demişler, hemen ayağa kalkmış. (Tıktık-
çı/takunyacı oturarak çalışır). 

-Tilki evlenmek istemiş, “Sana kim varacak?” demişler, “Lafını 
olsun edek (edelim)” demiş.

-Tilkiyi sağmaya götürmüşler, “Yüzüme bak da öyle süt um “ 
demiş.

-“Yaşın kaç?” demişler, “Sıhhatim yerinde” demiş; “Üzüntün 
var mı?” demişler, “Akrabam yok” demiş. 

-Yaz mevsimi, bahar mevsimine, “Ver Hıdırellezi, vereyim yazı” 
dermiş.

-Yel, adama, “Samanlığın kapısını aç, saman getirdim” demiş, 
adam da “Samanımı götürme de bir şey istemem” demiş.
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-Yengece “Niye yan yan gidiyorsun?” demişler, “O benim baba-
yiğitliğimden” demiş.

-Yoksul demiş, “Ben ondum”, Felek demiş ki “Ben öldüm 
(mü?)”

-Zemherinin ayazı, “Ben günümü çocukların eli ile un çuvalın-
da geçiririm” dermiş.
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KARGALAR VE LEYLEKLER 
Milletimizin yazılı kültürünün dışında zaman içinde oluşan ve sürege-
len bir sözel kültürü, gelenek ve görenekleri, inançları ve bunlarla ilgili 
uygulamaları vardır. Halk bilgeliği diyebileceğimiz sözlü kültürün öne-
mi büyük olup, halkın hafızasında duran bu bilgiler, kayıt altına alın-
malıdır. Bu bilgiler, kültürel ve tarihî köklerimize dair ipuçları taşıdıkları 
gibi kültürümüzün hayata ve dünyaya gerçekçi açılımını da yansıtırlar.

İnsan ile onun çok şey borçlu olduğu “hayvanlar” arasındaki maddî ve 
manevî bağ ve bunlara ait her türlü bilgilerimiz önemli zenginliğimiz-
dir. Beslenmek, giyinmek, yün ve deri elde etmek, seyahat etmek, yük 
taşıtmak, ev eşyamızı temin etmek, haberleşmek, tıbbî yarar sağlamak 
gibi biyolojik ve fiziksel özellikleriyle, “ağızsız dilsiz hayvanların” üze-
rimizde çok hakları vardır. “İnsan” hariç hiçbir hayvan, zevk için başka 
bir canlıyı öldürmez. Hayvanlar doyduktan sonra yemez, ama insanlar 
doyduktan sonra da yer! Dünyayı da şenelten hayvanların insanlarla 
yakınlıklarını, bağlılıklarını dile getiren olaylar ibret alınacak türdendir. 

Türk halkbiliminde hayvanlarla ilgili çok zengin malzeme bulunmakta-
dır. İnsanlar birçok faydalarını gördükleri hayvanları beşerî hayatı içine 
almış, onların özelliklerini izlemiş, hareketlerini gözlemlemişler. İnsanı-
mız, hayvanlara atıf yaparak söylemek istediklerini, onların özelliklerin-
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den istifade ederek dile getirmişler. Anonim halk edebiyatımızda, hay-
vanlarla ilgili sözlü kültürümüzün zenginliği, her türüne birer “nâme” 
yazacak kadar çok ve derinlikli malzeme oluşturmuştur. Hayvanlar 
temsilî de olsa insanlara örnek olur, -alanlara- dersler verirler, kendi-
leriyle ilgili -haksız- nitelemeleri de “sırtlarında” taşırlar. Millî edebiya-
tımızı besleyen halk kültürümüz, yerel zenginliklerimizden kaynağını 
aldığı gibi,  hayata ve dünyaya da pencereler açar. 

Hayvanlar âlemine, Sivas örneğinde açtığımız halkbilimi penceresin-
den karga, leylek ve akbabaya bir nazar atfetmeden önce sözlerimize 
hayatın merhamet ve sevgiye dayandığını gösteren bir dua ile başlaya-
lım ve mabede yansıyan örneğini hatırlayalım: 

Sivas rençberlerinin buğday ekerken okudukları duada; misafirden, 
kuşa kurda, böceğe kadar bütün canlılara rızık isteyen, içi sıra (onların 
hürmetine) bizim de nasibimiz olsun dilekleriyle, bütün mahlûkatı dü-
şünen şu duaları ne kadar içtendir:

Ya Allah, Ya Bismillah, Ya Rabbî,
Hızırlarla, hazırlarla, hayırlı misafirlerle yemek nasip et.
Ya Rabbî, kuşların, kurtların, karıncanın, börün böceğin nasibi için-
de olsun.
İçi sıra bizim de olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Âmin...

Zekeriyya Kazvinî, XIII. yy.da yazdığı, Âsârü’l-Bilâd fi Ahbârü’l-İbâd adlı 
eserinde, Sivas’ta kışın kuşlara yem verilmek üzere bir vakıf tertip edil-
diğini yazmaktadır ki Ulu Câmi’nin toprak örtüsündeki karlar kürüne-
rek, buraya serpilen yemlerle, bu uygulama yüzyıllar boyunca sürmüş, 
üst örtüsü 1930’lu yıllarda çöken cami büyük onarımla çatı ile kapatıl-
masıyla bu uygulama devam edememiştir.
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Kargalar

Ötüşleriyle öne çıkan kargaların, toplu yaşadıkları, zeki ve birbirleri-
ne çok bağlı oldukları bilinmektedir. Kargaların topluca uçuşları için, 
“kargalar gelin götürüyor” benzetmesi yapılır. Yeni süren ekinleri, mısır 
filizlerini, küçük meyvelerle beslenen kargaların bu zararlarının yanın-
da mahsullere zarar veren böcekleri yiyerek çiftçilere faydaları da vardır. 
Eski Türkçe’den beri kullanılan karga sözcüğünün ses taklidiyle oluş-
tuğu düşünülmekte, özellikle kara kargaya verilen kuzgun ismi de çok 
eskiden beri bilinmektedir. 

Sivaslı büyükanneler, soğuk kış günlerinde bile ağacın dalına konmuş 
kargalar için şöyle söylemişler:

Leylek benim neden komşum
Yazın gelir, gider güzün 
Karga benim her dem komşum
Yaz da burda kış da burda

Bu sözler, komşuluktaki ilginin önemi için söylenir. Vefasızlıkta dile 
gelen bu sözler, ilginin ve yakınlığın, insanlarda da olması gerektiğini 
temsilî olarak dile getirir. 

Öğüdünü Yuvada Almış

Yaşça küçük olduğu halde, büyüklerin dahi bilemediği şeylere akıl erdi-
renleri hicveden bu deyim, kaynağını şu hikâyeden almış:

Karga yavrularına uçmayı öğretirken onlara şu nasihatte bulunmuş: 
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“Yavrularım, bir yere konduğunuzda etrafınıza bakın, eğer bir insanoğ-
lu yere eğiliyorsa, mutlaka yerden taş alır ve size atar. Çünkü insanlar 
bize düşmandır, hemen uçun!” Bu sözleri dinleyen, yavru karga, anne-
sine; “İnsanoğlu taşı önceden gizlice eline almışsa ne yapalım?” diye 
sorunca anne karga bunu cevaplayamamış ve yavru kargaya; “Öğüdü 
yuvada almışsın” demiş. “Öğüdünü yuvada almak” deyimi, yaşça küçük 
olsalar bile, her şeyi önceden öğrenerek büyükleri zor durumda bıra-
kanları eleştirmek için kullanılır olmuş. 

Karga Haber Verir

Halk arasında “karga haber verir” diye bir inanış olduğu gibi karga 
ötünce de çoğu zaman, “Hayırlı haber” iyi dileğinde bulunulur. Karga 
ötüşünde, kötü haber korkusu içinde olanların dilekleri şöyle acımasız 
(beddua) da olabilir: 

-Hayırlı haberse daldan dala, kara haberse boynun altında kala.

-Hayırlı haberse daldan dala, kara haberse senin başına. 

Karganın haber vermesi hakkında halkımızın bu düşüncesini destekle-
yen Namu Jila (2006)  Altay dil ailesine ait toplumlardaki inançlarda, 
karga ve kurt hakkında şu bilgileri veriyor:

“Doğadaki zorlu yaşam mücadelesinde, kurt ve karga birbirini zekice 
destekleyen ayrılmaz dostlardır. Karga, sürekli “gag, gag, gag” diye öte-
rek ve uçarak etrafta dolaşan kurda bölgedeki muhtemel avlar hakkında 
bilgi verir. Buna karşılık kurt da, doyduktan sonra kargaya avlanan hay-
vanın geri kalanını bırakır.” 

 “Kurttan önce karga her şeydi, yağmurdan önce rüzgâr her şeydi”, “Kur-
du takip eden karga gibi ol, arta kalan kemikleri bekleyen köpek gibi ol.” 
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Moğol atasözlerini kaydeden Namu Jila, uzun zaman göçebe çobanlar 
tarafından aktarılan bu sözlerin kurt ve karga arasındaki karşılıklı bağlı-
lığı, canlı bir şekilde ifade ettiğini, göçebe çobanların karganın ötüşünü 
duyduklarında kurdun yaklaştığını ve sürüyü korumak için çobanların 
önlem alacaklarını belirtiyor. Kaşgarlı Mahmud’un, “Kurt yiyecek getir-
diğinde, yiyecek ortaklaşa paylaşılır ve yenir, kuzgun yiyecek getirdiyse 
tüm yiyeceği bir ağacın başında kendi başına yer”  atasözüne yer veren 
Namu Jila, Uygurlar’ın kurt ve karga hakkındaki düşüncelerini de böy-
le kaydediyor. 

Günlük hayatta söylenen yadırganacak olan deyim ve sözlerimizden 
birçok hayvan gibi kargalar ve leylekler de epeyce nasiplerini almışlar! 
Toplum içinde açıkça söylenmesi ayıp sayılan kaba ifadeler insanımı-
zın ruh ve lisan dünyasını aksettiriyor olsa da bunları otosansüre tâbi 
tutmuş bulunuyorum: 

-Alacağına şahin vereceğine karga: Bazı insanlar alacaklarını 
hiç vakit geçirmeden almak istedikleri halde, borcunu ödeme-
yi istemelerse böyle benzetme yapılır. 

-Alacakarganın sözü olaydı, dabak ayında (ağustos) kar yağar-
dı: Yazın sıcak günlerinde karın yağması mümkün olmadığı 
gibi, bazı kimselerin de söyledikleri gerçekleşmez. 

-Başı karga yuvasına dönmek: Aklını kaybedip perişan olmak.

-Başına kargalar üşüşmek: Kendisine zarar verecek kimselerin 
etrafına dolmasıyla zor durumda kalmak.

-Besle kargayı, oysun gözünü: İyilik yaptığı halde kötülük gö-
ren insanların durumunu belirten bir sözümüzdür. (Kargala-
rın parlak cisimlere meraklı olduğu biliniyor, göz oydukları hiç 
duyulmamış!)
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-Çocuklu kadın, kargalı çınar: Kadını hayata bağlayan ve yaşa-
tan evlat sahibi olmasıdır. 

-Dutumu yiyen kargaya pekmez yaptırırım: Bana zarar verene 
bunu pahalıya ödetirim, anlamında kullanılan bir deyimdir. 

-Gelin yaptı, karga kaptı: Birinin ekmek, börek gibi yiyecekleri 
pişirirken başkasının daha çok çocukların alıp yemesi, duru-
munda kullanılır.

-Karga bağda gezmekle bülbül olmaz: Zenginlikle veya yük-
sek mevkiye geçmekle kişilik olmaz. 

-Karga derneği, insan örneği: Kargaların bir arada yaşamaları 
gibi insanlar da menfaatlerini bilirler.

-Karga karganın gözünü oymaz.

-Karga kemiği yutmadan önce gerisini ölçermiş: İnsan altın-
dan kalkamayacağı işlere girmemeli. 

-Kargadan korkan darı ekmez: Bazı tehlike ve zorluklardan 
korkan kimse hiçbir iş yapamaz.

-Karganın gönlünden şahanlık geçermiş, şahanı da görünce 
delik ararmış: İnsan güçlü ve varlıklı olmayı arzu eder ama 
kendinden daha güçlüleri görünce de korkar, çekinir. 

-Kargaya, “Niye karardın?” demişler, “Hala geliniyim” demiş. 
Akraba evliliği yapan kızların talihsiz durumların için kullanılır.  
(Hala, Sivas’ta eskiden annenin kız kardeşi yani teyze yerine 
kullanılırdı).
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-Kargayla konuşanın konağı çöplüğün başı: Kötülerle birlikte 
olan kimse, kötülerin hayatını yaşar. 

-Kargaların şekeri: Sevimsiz, çirkin insanlar için bir benzetme-
dir.

-Kızlar nişanlıyken, “Değmen bana turnayım”, evlenince de 
“Kanadı kırık kargayım” dermiş: Evlenince iyi yere düşmeyen-
lerin durumu bu misalle anlatılırken, bekârlığın “sultanlık” ol-
duğu dile getirilmiş. 

-Kişiye her işi âlâ görünür, kargaya yavrusu anka görünür.

-Kuzguna yavrusu şahan (şahin) görünür. 

-Lâşe nerde ise, kargalar orada: Başta insanlar olmak üzere, bü-
tün canlılar hayatını rahat geçirerek ortam ararlar. 

-Leş nerede ise karganın kanatları sızlar.

-Öyle düştüm ki harga, ne kuş kaldırır ne karga: Zor duruma 
düşenlerin kullandıkları bir sözdür. (Harg: Ark)

-Suların bol vaktinde kargaya su veren çok olur: Sadece yiye-
cek ve içeceğin bol zamanında değil, her ortamda iyilik yapıl-
malıdır. 

-Zayıf ata kargalar biner: Güçsüz insanlara herkes istediğini 
yaptırır. 

-Sekiz aydır kışları/Kar kürümek işleri
Pezük turşusu aşları (havuç, şalgam aşları)/Karakarga kuşları 
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Eski kış günlerinin hatırasını taşıyan bu sözler, bağlık bahçelik ve kışı az 
olan başka bir şehirden Sivas’a memuriyete gelenler tarafından, Sivas’ı 
ve Sivaslıyı tanımadan söylenmiştir. Eskiden, havuç ve şalgamın çok ye-
tiştirildiği, pezük turşusu  (pancar saplarından yapılan turşu) ile özgün 
bir yemek yapıldığı ve kışın çok uzun sürdüğü, bacalardan (damlardan) 
kar küründüğü (karı kürekle aşağı atıldığı) ve sadece karganın (!) kuş 
olarak bilindiğini sananların şaka yollu sözleridir. 

Leylekler  
Aslında sesleri yoktur ama, gagalarını birbirine vurarak çıkardıkları lek 
lek (ses taklidi ile)  adını almış olan leylek, kış gelmeden sıcak iklimlere 
göçen  ve mevsiminde de yuvalarına dönen bir bahar müjdecisidir. Yu-
valarını damlara, bacalara kuran leylekler, 7-8 yıldır Sivas’ın şehir mer-
kezine artık pek gelmiyorlar. Eski evler yıkıldığı ve yuvaları dağıldığı 
için ‘Hacı leylekleri’ artık şehirde göremiyoruz.

Kadir Üredi; leyleklerin gelişlerini şöyle anlatıyor: “Baharda leylekle-
rin gelmesi merak ve heyecana vesile olurdu. En fazla leyleğin gagası-
na dikkat edilirdi. Eğer leylek, gagasında ekin sapı getirmiş ise o sene 
mahsulün bol olacağına, beyaz çaput getirmişse ölümlerin, (kara çaput 
getirmesi de iyiye yorulmazdı M.Ü.) renkli bir parçayla gelmişse dü-
ğünlerin çok fazla olacağına inanılırdı. Leyleği ilk gören kişi ayakta ise, 
başka bir memlekete gezmeye gideceği hevesine kapılır, çocuklarsa “ 
Hacı Baba Kâbe’nin yolu ne taraf diye ?” diye bağrışırlardı.

Elli yıl evveline kadar, bahar başlangıcında Sivas’ta evlerin bacaları 
(damları) bol yağmurlarla yemyeşil otlarla bezenir, bacaların güzelliği-
ne dayanamayan genç kızlar, çocuklar baharın güzel günlerinden birini 
neş’e içinde geçirmek için herkes hissesine düşen, yağ, kıyma, bulgur, 
su, kap kacak vb. getirerek bacada pişirirler ve eğlenerek yerlerdi. Bu bir 
nevi bahar bayramıydı. Baharda, leyleklerin şehrin üzerinden uçuşları 
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ve yuvalarına dönmeleri çocuklar arasında da sevinç yaratırdı. Onlar da 
bu olayı da evlerinden getirdikleri bulgur, yağ, kıyma ile toprak bacalı 
bir evin damında pilâv yapıp yiyerek kutlarlardı. Yapılan yemeğin adına, 
“leylek pilavı” da denirdi. Neş’e ve mutluluk içinde pilav yiyen çocuk-
ların bu coşkusu, hep bir ağızdan; “kaşığımızdan yağ damlıyor!” diye 
bağrışmaları mahallede yankılanırdı. Baca pilavı da denilen bu leylek 
pilâvı hatırlarda bile değil, sadece satırlarda kaldı!

Leylekler, “110’a varamam, 120’ye kalamam” dermiş: Leyleklerin gelişi 
belli günlerle anlatılmak istenmiş. Leylekler, 25 Şubat’tan önce gelmez, 
Mart başından sonraya da kalmaz, gelirlermiş. [Kasım 110 ( 25 Şubat) 
ve Kasım 120 (7 Mart) günleri kasdediliyor. Yıl ikiye ayrılır: Hızır Gün-
leri 186 + Kasım Günleri 179 = 365 gün. Hızır 1= 6 Mayıs: Hıdrellez. 6 
Mayıs’ta Hızır Günleri başlar. Kasım 1 =  8 Kasım’da başlar. Anadolu’da, 
“Kasım 150, yaz belli” denir (M.Ü.)  Kasım 150 = 6 Nisan] 

-Leyleği havada görmek: Mevsim başında leyleği ilk defa uçar-
ken görmenin, çok seyahate delalet edeceğinden kinaye olarak 
çok seyahat edenlere söylenir. 

-Leyleğin ayağını kesmişler, duymamış, “Konunca bilin (bi-
lirsin)” demişler: İnsanın başına gelen bazı olayların sonuçları 
hemen değil sonradan anlaşılır.

-Leyleğin ömrü lak lakla geçer: İşsiz, güçsüz kimseler günleri-
ni, zamanlarını boş konuşmalarla harcarlar. 

-Leyleğin yuvadan attığı (yavru gibi): Yeterince sevgi ve ilgi 
görmeyen insanlar için söylenen bir sözdür. 

-Leylek gibi: İnce, zayıf ve uzun bacaklı. Böyle kimselere “ley-
lek bacak” da derler. 
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-Leylek benim neden kuşum, yazın gelir gider kışın: Gönül-
den bağlı olmayanların yakınlıkları sürekli olmaz anlamında 
kullanılır. 

-Leylek kurbağa ile dost olmaz: Leylekler kurbağa ile beslen-
dikleri için, onlarla dost olamaz. 

-Leylek yavrularına, “Gününüzü yetirdim, bıyığınızı bitirdim, 
sen bir dağa, ben bir dağa” dermiş. Yavrularını büyüten ve za-
manı gelince de yavrularına önce “kanat alıştıran” sonra da 
uçmayı öğreten leyleğin durumunu anlatan bir sözümüzdür. 
Evlatların okuma, evlilik ve çalışma için gurbete gitmelerinde 
yapılan bir benzetmedir.  

-Leylek yuvası (gibi) : Karışık ve dağınık (daha çok saç için 
kullanılır).

-Akbaba, leyleğin dayısı, herkese kendi başının kaygısı: Her-
kesin kendine göre bir derdi olduğundan, insan çevresindeki 
yakınlarından önce kendi sorunlarını giderme yolunu arar. 

-Leylekler şaka yollu söylenen; “Leylek benim nerden kom-
şum?” sözüne küstükleri için değil, yuva yapacak bir baca 
bulamadıkları için 2011 yılından beri Sivas şehir merkezinde 
ne yazık ki görülmüyor. Kavak ağaçlarında haziranda oluşan 
tüylü tohumlar polen zannedilerek Sivas’ın alamet-i farikala-
rından bu ağaçların -şehir plancılarının kesilmemesini ısrarla 
belirttikleri halde- tümden kesilmesiyle (katl edilmesiyle) ve 
de beton yapılaşmayla Sivas’ın yeşil silüeti bozulduğu gibi, 
yuva yapacak bir dal bulamayan kargalar da ne yazık ki çok 
azalmış bulunuyor. 
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2016 Martı’nda Sivas’ta kuş varlığını sorduğum Ahper N. Delican, “Ak 
leylek ve kara leyleklerin, Tödürge Gölü, Hafik Gölü, Bingöl Tuzlası ve 
Ulaş kırsalında görüldüğünü, şehir merkezinde kargaların azaldığını, 
Sivas’ta kuş türlerinin değiştiğini belirterek, -eskiden de olan- sığırcık, 
kırlangıç, saka, serçe, bülbül vb. den başka, Yenişehir, Kale Parkı ve Pa-
şabahçe’de; iskete, kızılgerdan, florya, baştankara, ispinoz, toygar gibi 
kuşları gözlemlediği” bilgisini vermiştir. 
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SÜLEYMAN PEYGAMBER VE

HAYVAN EFSANELERİ

Daha çok mülk ve saltanatıyla tanınan Hz. Süleyman Peygamber, 
Kur’ân-ı Kerîm’e göre, iyi bir kuldur ve Allah’a yönelmiştir. Allah katın-
da yüksek bir makamı ve güzel bir istikbali vardır. Hayvanlara ve cinlere 
hükmetmiş ve hayvanların dilinden anlamıştır. 

Hz. Süleyman Peygamber’in mucizelerinden, hayvanlarla konuşması 
ve rüzgârlardan haber alması konusunda halkımız arasında birçok efsa-
ne anlatılır. Bu konuda; Arı, Karınca, Karga, Leylek, Akbaba ve Kirpi ile 
ilgili olarak Sivas’ta derlemiş olduklarım şöyledir: 

Süleyman Peygamber ve Arılar

Arının nasıl bal yaptığını görmeyi isteyen Hz. Süleyman camdan bir 
kutu yaptırmış. Arılar önce cam kutunun içini balmumu ile kaplayarak 
içeriyi görünmez hale getirmişler, sonra da bal yapmışlar. Böylece Hz. 
Süleyman, bal yapma sırrının Hüda’nın yüksek takdiri olduğunu, bunu 
kimsenin bilemeyeceğini anlamış. (Arının bal yapması Allah’ın Lâtif 
esması olarak bilinmektedir. El-Lâtif: Lütfedici ve gizli sırları bilen). 
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Süleyman Peygamber ve Karınca

Sivas’ta halkımızın anlattığı efsaneye göre; Hz. Süleyman’ın bir karınca-
ya bir yıllık yiyeceğini sormuş. Karınca, “bir buğday danesi yerim” de-
miş. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman 
Peygamber karıncayı bir şişeye koymuş. Yanına da bir buğday tanesi 
koyarak hava alacak şekilde şişeyi kapatmış. Bir yıl sonra bakmış ki ka-
rıca, buğday danesinin yarısını yemiş. Hepsini niçin yemediğini merak 
ederek sormuş. Karınca şöyle cevaplamış: “Daha önce benim rızkımı 
yüce Allah (c.c) verirdi. Ben de O’na güvenerek bir buğday tanesini ta-
mam olarak yerdim. Çünkü O beni asla unutmaz ve ihmal etmezdi. Fa-
kat bu işi insan üzerine alınca pek güvenemedim, bir yıllık yiyeceğimin 
yarısını yiyerek, diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım”. Bu efsaneyi an-
latanın yorumu: Yüce Allah (c.c) cümlemizi kul kapısına baktırmasın.

Kur’ân’ın Neml (Karınca) Suresi 27/18. âyet’te; Hz. Süleyman’ın, or-
dusuna yol veren karıncalardan bahsedilmekte, Allah’ın bu mütevazı 
yaratıklarına karşı Hz. Süleyman Peygamber’in duyduğu sevgi ve şef-
kate atıfta bulunulmaktadır. M. Esed’e göre; Karınca kıssasından çıkarı-
lacak manevî, ahlakî ders budur. 

Şemseddin-i Sivasî ( 1520-1597)’nin, Süleymâniyye isimli 1684 beyit-
lik mesnevisinin 491-742. beyitleri arasında Süleyman Peygamber’le 
karınca beyi arasında geçen menkıbeye yer verilmiştir. Ricamız üzere, 
Süleymâniyye üzerinde çalışmış olan Prof. Dr. Hüseyin Akkaya’nın, 
e-posta olarak gönderdiği metinde yer alan Süleyman Peygamber’le 
karınca beyi arasında geçen menkıbe şöyledir: 

“Mekke’den ayrılan Süleyman Peygamber, maiyyeti ile beraber karın-
ca ülkesine uğrar. Karıncaların Tahiyye isimli bir beyleri vardır. Süley-
man Peygamber’in tahtı ile havadan geldiğini gören karınca beyi, diğer 
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karıncalara Süleyman Peygamber’in ve askerlerinin bilmeden onları 
çiğneyebileceğini, bu sebeple yuvalarına girmelerini söyler. Rüzgâr, 
bu sözü Süleyman Peygamber’in kulağına getirir. O da tebessüm eder 
ve bu nimetten dolayı Allah’a şükreder. Süleyman Peygamber, karınca 
beyini davet edip bir peygamber olduğu için kimseye zulmetmesinin 
mümkün olmadığını, hâl böyle iken karıncaları niçin sakındırdığını 
sorar. Karınca beyi, askerlerin ziynetini görüp de kalpleri onlara mey-
letmesin, böylece Hakk’ın zikrinden uzaklaşmasınlar diye onları sakın-
dırdığını ifade eder. 

Süleyman Peygamber karınca beyinden kendisine nasihat etmesini 
ister. Karınca beyi şöyle nasihatte bulunur: “Ey Süleyman! Hak Teâlâ 
sana yelleri müsahhar kıldı. Tahtını nereye istersen götürür. Bu dünya-
nın yel olduğuna işarettir. Dünyanın peşinden koşanın elinde yel kalır.” 
Süleyman Peygamber’in daha fazla nasihat istemesi üzerine, karınca 
beyi devamla “Hak sana bir hatem verdi, onunla âlemi zabt edersin. Bu 
da dünyanın iki pare taşa değmeyeceğine işarettir” der. 

Süleyman Peygamber, karınca beyine “Senin mi askerin çok, benim 
mi?” diye sorar. Karınca beyi, kendi askerinin daha fazla olduğunu söy-
ler. Süleyman Peygamber’in gözleriyle görmek istemesi üzerine, karın-
ca beyi emreder, karıncalardan bir cinsi çıkar, dağlar ve taşlar karıncalar-
la dolar. Karınca beyi, daha bunun gibi yetmiş ayrı cins askeri olduğunu 
ilave eder. Bilahare, Süleyman Peygamber’e çekirge budu hediye eder. 
Bütün asker ondan yiyip doyduğu hâlde, yine de yarısından fazlası artar 
(Hüseyin Akkaya).” 

Süleyman Peygamber ve Leylek

Babam Kâzım Arslan (1900-1991), Sivas Gökmedrese’de o zamanda-
ki adıyla Dârü’l-Hilâfeti Aliyye’de 1915-1917 yıllarında talebeliği za-
manında hocasından dinlediği bu efsaneyi şöyle anlatmıştı: 
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“Süleyman Peygamber devrinde yaşlı, sakalı ağarmış bir köylünün 
harmanına bir leylek yavrusu girmiş. Anne leylek, oradan birkaç dane 
yiyen yavrusunu çağırmamış. Çünkü harmandaki yaşlı köylünün, kü-
çük leyleğe bir şey yapmayacağını, biraz buğdayı onun yemesine izin 
vereceğini düşünmüş. Fakat adam yavru leyleği harmandan kovmak 
için taş atarak ayağını kırmış. Olay, anne leylek tarafından Süleyman 
Peygamber’e intikal ettirilmiş. Hz. Süleyman da mahkemede iki tarafı 
dinleyerek kısas, yani adamın ayağının kırılması cezasını vermiş. Anne 
leylek buna itiraz ederek şöyle demiş: “Ben bu yaşlı adamın ayağının 
kırılmasını değil, sakalının kesilmesini istiyorum. Çünkü başkaları da 
benim gibi şekline bakıp aldanmasınlar!”

Süleyman Peygamber ve Karga

Süleyman Peygamber zamanında, kadınlar birbirleriyle şakalaşırlarken 
biri şöyle demiş. “Erkekler, neden birkaç kadınla evleniyor da, kadınlar 
bir erkekle evli oluyor?” Onları dinleyen bir karga, “Gidip Süleyman 
Peygamber’e sorayım ve size bir haber (!) getireyim” demiş. Süleyman 
Peygamber’in huzuruna varan karga durumu anlatmış. Bunun üzerine 
Hz. Süleyman, şu emri vermiş: Etrafta bulunan kadınların evlerinden 
birer ekmek alarak gelmelerini istemiş. Her kadın ekmeği ile gelmiş. 
Hz. Süleyman büyük bir leğen getirttirip içini süt ile doldurtmuş ve 
kadınlara ekmeklerini parçalayarak süte atmasını söylemiş. Söylenen 
yapıldıktan sonra Hz. Süleyman bir kepçe ile ekmekleri karıştırmış ve 
kadınlara, herkesin kendi ekmeğini almasını söylemiş. Hiçbiri ekme-
ğini bulamamış. Bu durumu görüp anlayan karga, kadınlara bu cevabı 
getirememiş!

Yaşanmış, fıkra gibi şu mizahî olay şöyle anlatılmıştı. Sivas’ta gelinin biri 
yaz günü bahçelerinde oturan kayınpederi ve kayınvalidesine kahve 
ikram ettiği sırada, ağaçtaki karga ötünce, yaşlı hanım “hayırlı haber” di-
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yince, eşi de lâtife olarak: “Hâlâ o haberi mi bekliyorsunuz!” diye cevap 
vermiş.

Süleyman Peygamber ve Ölümsüzlük Suyu

Ölüm konusunda, Sivas’ta kaydedilen sözlü kültür örneklerinin haya-
tı her yönüyle nasıl kuşattığı, anlamlandırıp ve temellendirdiği dikkat 
çekicidir. Burada fânilik duygusu, ölüm gerçeği ve kaçınılmaz son gibi 
temaları işleyen iki efsanemize de yer verelim:

Süleyman Peygamber ve Akbaba

Hz. Süleyman Peygamber, ölümsüzlük için âb-ı hayat getirmiş. “Önce 
bir sorayım da öyle içeyim” demiş. Kuşa, kurda haber salmış, hepsi gel-
miş, yalnız akbaba (anlatan ağababa gibi söylemekteydi) kuşu üç günde 
gelmiş. Sultan Süleyman, “Niye geç geldin? diye sormuş. Akbaba kuşu; 
“Altı yüz yaşındaydım kanatlarım yoruldu” demiş. Sultan Süleyman; 
“Âb-ı hayat getirdim, içeyim mi?” diye sormuş. Akbaba şöyle demiş: 
“Ben yirmi yaşında iken, herkes beni beğenirdi, beyaz kuş gelmiş, ne 
güzel” derlerdi. “Yüz yaşımda iken aynı yere gittiğimde, ağaca kondum, 
taşladılar, yaralandım, horladılar. Sen ne yapacaksın? Akran bulamaz-
sın, konuşacak adam bulamazsın, duvar diplerinde kalırsın. Âb-ı hayatı 
içme, git, öl, kurtar!” demiş.

Akbabanın uzun yaşamasına dair, Osman Bayatlı ve Ali Haydar Bayat,  
şu efsaneyi anlatırlar: Lokman Hekim, bir gün kuşları toplayarak, Cen-
net ve Cehennem arasındaki can suyundan getirene beş yüz yıl ömür 
vereceğini söylemiş. Akbaba, istenilen suyu getirmiş, fakat gagasındaki 
suyu verirken dökmüş ve bir damlasını da yutmuş. Bundan dolayı ak-
baba uzun ömürlü imiş. 
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BİR AVUÇ TOPRAK BİR AVUÇ ALTIN

Aslımız Toprak

Toprak; fizikî olarak, “yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle 
kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama 
ortamı sağlayan yüzey bölümü olarak tanımlanır. Kültürel dünyamızda 
toprak; ülke, vatan, memleket, tarla, arâzi, yöre, yer ve mezar için de kul-
lanılır (Türkçe Sözlük: 2010). Allah’ın insanı topraktan halk etmesi se-
bebiyle “aslımız toprak” denilmiş, toprağın ahiret yolculuğunda insanı 
koynunda muhafaza etmesinden dolayı da Türk halkı tarafından me-
zar, “altın beşik” olarak nitelendirilmiştir. Toprak vatandır. Vatan toprağı 
kutsaldır. Vatanımızın her karış toprağı ecdadımızın kanı ile yoğrulmuş. 
Bir karış toprağını vermemek için uğruna binlerce şehit verildi,  hâlâ 
da veriliyor. Vatan yurdumuzdur, memleketimizdir. Doğup, büyüdü-
ğümüz yerdir, sıladır. Sıla özlemi bir Sivas mânisinde şöyle dile geliyor:

Ağacın başı benim
Toprağın taşı benim
Vatana kim ağlarsa 
Gözünün yaşı benim
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Ömürlerini gurbette tüketenler “ burnumda memleketimin toprağının 
kokusu tütüyor” derken, gözleri ve özleri ağlar. Gurbette vefat edenlerin 
mezarlarına bir avuç memleket toprağı serpmek geleneklerimiz arasın-
dadır. Toprak alçak gönüllülüğün de sembolüdür. Onun için tasavvuf 
ehli, hâki (toprak rengi) elbise giyer. Âşık Veysel’in ünlü toprak türkü-
sü bir toprak güzellemesidir. Veysel’in toprak sevgisini, sevdasını dile 
getirdiği bu ölümsüz eser, yöre insanımızın duygularının da özetidir. 
Toprak; sadık dosttur, yârdır, vefalıdır. İşkence yaptıkça gülen, kazma 
ile dövmeyince kıt veren; koyun, kuzu, süt, yemek, ekmek, et ve bostan 
veren kara toprak, Veysel’i de bağrına basmıştır. Yirmi beş yıl önceydi. 
Sivas Halfelik Kabristanı’nda bir nine, bir yakınının mezarın üzerindeki 
çiçekleri göstererek, “Yüzünün ve içinin güzelliği kabrinin üstünde aç-
mış” demişti. Bu duygu ve düşünceyi, Âşık Veysel’in şu dizelerinde de 
görürüz:

“Aslıma karışıp toprak olunca / Çiçek olur mezarımı süslerim.”

Kırlangıç yapar yuvayı, çamur sıvayı sıvayı  

Bastığımız yer, suyunu içtiğimiz göze, evimizi yaptığımız kerpiç, top-
raktır. Sivas’ta geleneksel halk mimarîsinde evlerin birinci kat sıvası da 
yarı yarıya kireç ve elenmiş topraktır. Bu sıvanın adına mıhlama denir. 
Eskiden, Sivas’ın köyleri ve şehrin dış mahallelerindeki evlerin iç ve dış 
sıvasının düzgün görünmesi için, bilhassa göçmen hanımlar, toprağı 
su ile karıştırarak bulamaç haline getirerek, ince bir tabaka halinde ko-
yun postu ile duvarlara sürerlerdi. Kırlangıçlar ve bazı kuşlar yuvalarını 
topraktan yaparlar ki “Kırlangıç yapar yuvayı, çamur sıvayı sıvayı” söz-
leri bunun için söylenmiş olmalıdır. Ağ toprak denilen beyaz renkli bir 
toprak da evlerin sıvası için kullanılırdı. Diğer toprak türlerinin Sivas ve 
çevresindeki adı ise, kis (taş, kum ve kille karışık toprak) ve pur denilen 
killi, kireçli, taşlı topraklardır.
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Sivas’ta eskiden bir katlı evlerin, yapıların üst örtüleri ki halk buralara 
baca derdi, kalın bir toprak tabakasıyla kaplı olurdu. Toprak bacalı ev-
lerin yaşta, yağmurda akmaması için toprağı sıkıştırılırdı. Bunun için 
bacalar yani toprak bacalı düz damlar, loğ taşı adı verilen silindir bir taş 
ile loğlanırdı. Kışın toprak bacalardaki karlar kürünür, yani kürekle aşa-
ğıya atılırdı. Sivas evlerinin, konaklarının girişteki kanatlı kapıdan, evin 
cümle kapısına kadar olan kısa yola taşlık denir, sal taşlarıyla kaplanan 
bu yolun düzgün olması için zemin, toprakla düzlenirdi.

Bir karış toprağın verdiğini
bir padişah vermemiş

Toprak tabiatın, canlıların, hayvan ve bitkilerin de beşiğidir. Yağmur ve 
kar ise toprağın mayasıdır. Kışın karla doyan toprak, mart-nisan ayla-
rındaki yağmurlarla coşar, yaylalar baharla kucaklaşır. Bu mevsim tüm 
Anadolu’da olduğu gibi Sivas’ın yemyeşil yaylalarında da bin bir çeşit 
kır çiçeğinin düğünü vardır. Ağaçlar, tahıl ekilen tarlalar, bostanlar, top-
rağın yağmur ve güneşle gülen yüzüdür. İnsanımızın umudu, geleceği, 
azığı hep toprağın koynunda filizlenir ve büyür. Sivas yöresindeki top-
rak ve bahar sevinci; halk takviminde, mevsimlik bayramlar olarak yer-
lerini şöyle alır: Nevruz 21 Mart, (Sivas’ta Sultan Navruz denir), Hıd-
rellez 6 Mayıs (Yakın zamanlara kadar Sivas yöresinde Eğrilce denirdi) 
ve Sıçancık 13 Mayıs (Eski hesapta, abrul / nisan ayının son günü) 
günleri, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan atalarımızın mevsimlik bayram-
larıdır. Toprak, tabiat bayramlarının anasıdır. Çocukluğumda, Sivas’ta 
1945 yılı haziranında, ablamın okuluyla birlikte toprak bayramına ka-
tıldığını hatırlıyorum. ( 15 Haziran 1945’te çıkarılan 4760 sayılı yasa-
ya göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden pazar günü ise Toprak Bayramı 
olarak kabul edilmiştir. 17 Ocak 2007 tarihinde yürürlükten kaldırılan 
117 kanun içerisinde bulunan Toprak Bayramı Kanunu’nun yanlış ola-
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cağı düşüncesiyle; 18 Ocak 2007 tarihinde T.B.M.M. Alt komisyonda; 
Toprak Bayramı Kanunu’nun yürürlükte kalmasına karar verilmiştir).

Toprak, özelliğine, işlenmesine ve doğa şartlarına göre, bire on… bire 
yüz verir. Ekilen tohumların topraktan çıkardıkları ince filizlerin topra-
ğın yüzünü yeşil bir tül gibi kaplamasına halk dilinde “daramak” denir. 
“Kesek”, sıkışmış ve sertleşmiş toprak parçasıdır. Bostanlar, tarlalar hen-
dek dediğimiz topraktan gelen arklarla sulanır, ekilen dikilen mahsulün 
tarhlarına; “maşala”, belli aralıklarla yapılan toprak yükseltisine “tump” 
adı verilir. Çiftlik (çitlik gibi söylenir); bir çift öküzün sürebildiği alan, 
“evlek” ise bir elin saçtığı tohumun yayıldığı toprak yüzeyidir. Kara top-
rak denilen humuslu topraklar verimli topraklardır. Bu sebeple, topra-
ğın ürününün sürekli oluşunu ve bereketini belirtmek için Sivas’ta ; “Bir 
karış toprağın verdiğini bir padişah vermemiş” denir. Bu söz yurdumuz-
da şu şekilde de söyleniyor:“Bir evleğin verdiğini bir devlet veremez.” 

Eski bir inanış ve uygulamaya göre, hasta kimseler ya da hastalıktan ko-
runmak isteyenler eskiden, “bedenimizde bir hastalık varsa taşa topra-
ğa geçsin” diye toprağa yatırılırdı. Yine anneler, sık olmamakla birlikte, 
yazın taşa değil toprağa oturmayı öğütlerler, temiz topraklar üzerinde 
yalın ayak gezmenin de faydalı olduğunu, toprağın vücuttaki, ayaklar-
daki sızıları aldığını söylerlerdi. Hattâ karların eriyip, baharın gelmesiy-
le güneşin doğayı ısıtmasıyla topraktan buharlar yükselince, toprağın 
kendine has bu kokusunu şifaya kavuşursunuz diye sık sık solumayı 
tembih ederlerdi.

Halk inancına göre, bazı yatırların, şehitlerin, kutsal mekânların toprağı 
dertlilere, hastalara ümit ve şifâ kaynağı kabul edilir. Böyle yerlerin top-
rağını ufak bir çıkın yapıp üzerinde taşıyanlar olduğu gibi, suya katıp 
içenler, hattâ yiyenler ve bu mekânların toprağında yatıp bir müddet 
uyuyanlar bile vardır. Sivas’tan bir örnek verelim: Kangal, Deliktaş’ta 
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doğmuş ve burada yaşamış Âşık Ruhsatî Baba (1835-1911)’nın mezar 
toprağı bereket için alınıp cüzdana konulduğu gibi, muska şeklinde bir 
beze sarılarak kaza ve belâya uğramamak, sılaya sağ salim dönmek için 
yanında taşınır. (Kaya, 2012). 

Toprağın suya katılıp içilmesi konusunda Türk dünyasından da bir 
örnek verelim: Beydili Türkmenleri’nde Halep-Suriye ve Lübnan’da 
rüyalara giren ölmüş şahısların bu hali özellikle küçük çocuklar için ra-
hatsızlık verici duruma gelirse ölen kimsenin mezarından alınan toprak 
suda eritilerek müşteki olan kimseye içirilir. Böylece ölenin rüyaya gir-
meyeceğine inanılır (Kalafat, 2011).

Tandır, güveç, çanak, testi, küp, su şebekesinde kullanılan künk, inşaat 
malzemesi olarak tuğla ve kiremitler de topraktan yapılıyor. Eskiden 
bakır mutfak eşyasını yıkamada toprak kullanıldığı gibi, döşeme tahta-
ları, kapı ve pencere temizliğinde de sert ve ince kum gibi özelliği olan 
bir başka tür ağ toprak kullanılırdı ki o zamanlar böyle toprakla yapılan 
temizliğe “kumlama” adı verilirdi. Toprağın, insan hayatındaki bu kadar 
önemi için; “mutlu olmak isteyen toprakla uğraşsın” önerisinde bulu-
nanlar, tarım yapılmasını ve de topraktan küp, testi vb. eşya üretimini 
de kasd etmiş olmalıdırlar. 

Kil: Yumuşak ve çok ince tanecikli (kumdan ince) bir materyal olup 
su katılınca kolay şekil verilen, yağlı yumuşak bir topraktır. İçinde bu-
lunan kaolen (alüminyum silikat) yanında başka silikatlar ve mineral-
lere göre kırmızı, beyaz, yeşil ve kara kil olarak adlandırılır. Kil, eskiden 
beri kullanılan ve 1950’li yıllardan sonra kullanımı azalan bir temizlik 
maddesidir. Baş kili denileni saç ve vücut temizliği için kullanılırdı. 
Kil,  hamama gildan (kil kabı) denilen özel kil kabında götürülürdü. 
İyi kimselerle arkadaş olmak gerektiğini belirtmek için büyükleriniz şu 
hikâyeyi anlatırdı: “Adamın biri hamamda yıkanırken kullandığı kilin 
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çok güzel kokması üzerine sebebini sormuş. Kil, “Ben bir zamanlar bir 
gül ağacının dibindeki topraktım, onun için güzel kokuyorum “ demiş. 
Ayrıca eskiden bir de esvap (çamaşır) kili vardı. Sivas’ta da en kaliteli 
kilin bulunduğu ocaklar Zara’da ve Hafik’in Değirmenboğazı ve Emre 
köylerindedir. Günümüzde kil, eski şöhretine kavuşmuş olarak kozme-
tik sanayinde bazı saç ve cilt preparatlarına girmiş bulunuyor. 

Eski hekimlikte kullanılmış olan kilermeni (Gil-i Ermeni/Tîn-i Erme-
ni)  çeşitli hastalıklarda, bazı terkipler içinde kullanışı klasik tıp eserle-
rinde siyaha çalan, kırmızı renkte, yumuşak ve yağlı alüminyum silikat 
içeren toprak türüdür. Sivas’ta halk hekimliğinde kaşıntı ve ürtiker için 
kilermeni, gülsuyu içinde ezilir, durulunca bu sudan içilir ve kalan kı-
sım da kaşıntılı bölgeye sürülür. Bazı çocuklar ve hamilelerde görülen 
toprak yeme arzusu tıp yönünden “Demir eksikliği anemisi” ile izah 
edilmekte, demir ve vitaminli ilaçlarla tedavi edilmektedir).

Höllük: Sivas yöresinde elli yıl öncelerine kadar, çocuklar höllük de-
nilen bir tür killi toprağa belenirdi. Höllük, Sivas merkezde, eski adı 
Höllüklük, yeni adı Seyrantepe olan mevkiden getirilerek satılırdı. İhti-
yaca göre torbalarla alınan höllük kullanmadan evvel elenirdi. Çok ince 
höllük, çamur olur diye makbul sayılmazdı. “Höllük kabı” denilen ve 
sobacılar tarafından ince sacdan, derince bir kayık tabak görünümünde 
ve saplı olarak yapılan bu kapta höllük ısıtılır ve kundak bohçası üzeri-
ne kol bezi, pamuklu ve höllüğün geçmemesi için biraz kalınca olan 
“höllük bezi” üzerine yayılarak çocuk kundaklanırdı. Höllük, çok sıcak 
olursa çocuk yanabilirdi. Bu bakımdan anneler höllüğün ısısını dirsek-
leriyle kontrol ederlerdi. Sivas’tan başka, Doğu Anadolu ve Erzurum’da 
da eskiden, çocukların höllükte büyüdüklerini biliyoruz. Sivas’ta günü-
müzde tamamen terk edilmiş olan höllük, yöremizde de çok iyi bilinen 
Erzurum seferberlik türkümüzde yaşıyor: 
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Eledim eledim höllük eledim,
Aynalı beşikte bebek beledim,
Büyüttüm, besledim, asker eyledim
Gitti de gelmedi buna ne çâre

Sözlü Kültürümüzde Toprak

Sözlü kültürümüzde toprakla ilgili bir hayli malzeme vardır ve bunların 
anlamları çok derindir. Toprakla ilgili olarak kullandığımız, atasözle-
rimiz ve deyimler de misal getirilerek altın kalıplar içinde, zengin bir 
anlatımlarla sunulur. Sivas yöresinde derlemiş olduğumuz atasözleri ve 
deyimlere bazı örnekler verelim: 

-Ağacı besleyen toprak, toprağı besleyen yaprak.

-Bir avuç toprak, bir avuç altın: Toprak, altın gibi değerlidir. 
Altın tükenir ama toprak daima ürün verir. Mecazen, vatan 
toprağı kutsaldır anlamında kullanılır. Aynı anlamda şöyle de 
söylenir: Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun. 

-Dağ taş toprak ama yılan kararı ile yalamış: Bol diye hiçbir şey 
ziyan edilmemeli, kararınca kullanılmalı, tutumlu olunmalıdır.

-Diriyi gurbete, ölüyü toprağa (verdik) vermek: Yakınını kay-
beden, gurbete gönderen ve kimsesiz kalanların söyledikleri 
bir deyimdir. 

-Düştün ise toprağa sarıl ve yine bu anlamda; Düşersen/düş-
tüğün yerden bir avuç toprakla kalk denilir. Çünkü toprak sa-
hibi bir insan ne kadar fakir düşerse düşsün, toprağı sayesinde 
yine varlığa kavuşur. İnsan için en değerli şey toprak ve yine 
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insanı düştüğü sıkıntılardan toprak işlemek kurtarabilir ve top-
rağa sahip olma güçlü kılar. 

-Er adamı yeşil yaprak eder, er adamı kara toprak eder. İyi bir 
eş ailesini mutlu eder, eğer kötü ise hanımının erken yaşta ölü-
müne sebep olur. Bu söz, kadının iyi veya fena olması duru-
munda şöyle de kullanılır: Kadındır adamı yeşil yaprak eder, 
kadındır adamı kara toprak eder.

-Er ile avradın toprağı bir yerden kalkar: Karı ve kocanın huy-
ları birbirine uygun olur. 

-Eski toprak: Yaşlı olduğu halde dinç ve sağlıklı kimseler için 
kullanılır. 

-Gelin kaynana toprağındandır: Gelin ve kayınvalidenin ka-
rakterleri de birbirlerine benzer.

-Gözüne ölü toprağı sepilmek (atılmak): Uykuda gibi çevrede 
olup biteni görememek, gaflet içinde olmak.

-Hekimin yanlışını toprak örter, ormancının yanlışını yaprak 
örter: Hekimin yaptığı hatâ hastanın ölümüne sebep olur. 
Ölümün dışında her şeyin çâresi bulunur. 

-Her tarladan bir kesek: Hayatın yaşanan her safhasında ayrı 
bir sıkıntı ve de tecrübe olduğunu belirten bir deyimdir. 

-Herkes toprağı alındığı yerde kalır. İnsanın toprağı nereden 
alınmışsa orada vefat eder, diye bir inanış vardır. Suyu, toprağı 
buradan alınmış şeklinde de kullanılır.
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-İş sesler, toprak besler.

-İyi toprak kan değer: Verimli toprak çok değerlidir. (Kan de-
ğer: Çok değerli, uğrunda ölünen).

-Kan toprağa düşer: Toprak her şeyi kabul eder ve temizler. 

-Kara yerlere döşenmek: Kara toprağın altında kalmak, gö-
mülmek, ölmek.

-Köylünün gözü toprakta, gözü duâdadır. 

-Ölenin suyu toprağı sizin olsun: Uzun yaşayın anlamında kul-
lanılır. 

-Önümüz, sonumuz toprak: Topraktan yaratılan insanın, gi-
deceği yer de topraktır, toprağa karışmaktır. Ölümlerde, taziye 
için kullanılan sözlerdendir.

-Tarlasından topraklı, kuyusundan ekmekli: Köklü, güngör-
müş, eskiden beri varlıklı aileye mensup olanlar için kullanılan 
bir sözdür.

-Tezekten odunlu, topraktan sabunlu: Kendi imkânlarıyla ya-
şayan, şikâyet etmeyen insanların durumunu belirtmek için 
kullanılan bir sözdür. 

-Toprağı incinmesin/ toprağına haber gitmesin/ toprağına 
ağır gelmesin: Vefat etmiş bir kimse hakkında konuşulduğun-
da kullanılan sözlerdir.  

-Toprağı işleyen, ekmeği dişler: Elindeki imkânları iyi kullana-
rak çalışan kimse ürününün karşılığını mutlaka görür. 
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-Toprağın karası, iki suyun arası (makbuldür).

-Toprağımı sattım, belâlara çattım.

-Toprağın karnı bereketlidir.

-Toprağını ele, sele verme. 

-Toprak diye avuçladığın altın olsun: İyi kalpli ve sevilen insan-
lar için söylenen bir hayır duasıdır. 

-Toprak gibi malın, ağaç gibi dalın olsun.

-Toprak yerinden kaçmaz.
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TAŞ TAŞ İLE DUVAR OLUR
Taşlar, kayalar dünyamızı temelidir. Öyle kayalar, taşlar vardır ki içinden 
hayatiyetin  kaynağı olan sular çağlıyor. 

Sözlükler, taşı; “Yeryüzünün sertleşmiş ve katılaşmış tabakalarında bu-
lunan maden, tuz ve oksitlere göre değişik renkte ve değişik birleşimde-
ki çok sert cisim” olarak tanımlıyor. 

Yerküremizin devirlerinden, üzerine insanoğlu tarafından hakkedilen 
şekillerden ve tüm yazıtlara kadar, hayatın ve tarihin macerasını taşlar-
dan okuruz. “Dünya durdukça duran” taşlar, en dayanıklı ve kalıcı bel-
gelerdir. Üzerinde insan eli ile meydana getirilen derin izler, tarihe tanık 
olmuş, sanatkâr ellerde ölümsüzleşen eserlerin her biri döneminden 
haberler getirir. 

İnsanların âlet kullanmaya başladığı, taştan âlet, edevat yaptığı Taş Dev-
ri’nde, taşa nakşolan işaretlerle başlayan macera,  tarihî süreçte taşlara 
şekil verilerek meydana getirilmiş olan eserlerde, “taş medeniyeti” şek-
linde dile gelir. Tarih, sanat ve medeniyet taşın hafızasıyla taşınıyor ki 
“Söz uçar, yazı kalır” evrensel bir mesaj olarak taşların tanıklığına işa-
rettir. 
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Evimiz, ocağımız, yürüdüğümüz yollar, köprüler, kervansaraylar, ko-
naklar, evler, medreseler, şifa yurtları, camiler, türbeler, hamamlar, çeş-
meler taş ile yapılmış, “taş taş ile duvar olmuştur”. Ekinin ekilmesi, hasa-
dı ve değirmenden mutfağımıza, fırına ve ocağa kadar, evlerimizde ne 
kadar çok taştan araç ve gereçler vardı bir zamanlar. 

Maceramız, beşikten başlayıp, taş eşiğe baş koyup, son nişanemiz olan 
mezar taşı (hece taşı)’na kadar devam etmiyor mu? Taştan yapılan bir 
çok malzemede hayatın molalarını buluruz. Dağlarla, taşlarla güreşen 
insan, gücü, üretkenliği, zekâsı, aşk ve imanı ile işlemiş taşı ve kendine 
sağlam dost etmiş. Şehirlerin surlarını, yapılarını, anıtlarını hep taştan 
inşa etmişiz.

Taş Medeniyeti

Sivas’ın Selçuklu yadigârlarından olan I. İzzeddin Keykâvus Darüşşifası 
(1217) ve üçü de aynı yıl 1271’de Sivas ufkunda yükselen Gökmedre-
se, Çifte Minare ve Buruciye Medreseleri taş medeniyetimizin nadide 
örnekleridir. Fizik ve kimya bakımından mücevherler de aslında taştır. 
Yüzüklerin kaşı çoğu zaman kıymetli taş olan mücevherlerdir. Tek taş 
yüzük deriz. “Sivas bir yüzük ise onun kaşı Gökmedrese’dir” diyen Ord 
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Hocamız, Selçuklu’nun taşa yansıyan şiiri 
olan bu eseri ne kadar güzel belirtmişti. Anadolu’da taşın bolluğu kar-
şısında, Selçuklu’nun duyduğu heyecan inşa ettikleri birçok şaheserle 
dile gelmiştir. 

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bu anıt mâbet Türk kültür tarihinde 
bir “baş tâcı“ ve bir “köşe taşı”dır. Ahmed Şah ve Melike Turan Melek’i 
bu anıtla ölümsüzleştiren sanatkârlar, gökyüzünün yaldızlı kubbesin-
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den ve yerin bin bir ziynetli yüzünden, çiçeklerin gülen yüzlerine ka-
dar bütün güzellikleri taşa, oradan da gönlümüze nakşetmişler. Bir “taş 
dantel” diyebileceğimiz “Divriği mucizesi”, bu müstesna külliye; bânile-
rinden bir emanet olarak, artık taşın sağlamlığı ile değil, gülün nâzikliği 
ile gündemdedir. Sivas söylenen, “Taştan katı (sağlam), gülden nâzik” 
ne kadar sağlam olsa da gül gibi nâziktir anlamında, insanlar için kul-
lanılan sözümüz, asırlara meydan okuyan bu şaheserin son elli yıldaki 
nâzik durumunu ne kadar iyi belirtiyor.

Sivas ve Divriği gibi tarihi şehirlerde tarihi surlar, kaleler -Divriği Kale-
si’nde kükreyen bir aslan edasıyla duran aslanburç- ve camiler, türbeler, 
yollar, köprüler, hamamlar, çeşmeler, konaklar, evler ve evlerin içindeki 
pek çok taş malzeme de taşın tanıklığını dile getiriyor. 

Sivas’taki Selçuklu eserleri “Sivas üslubu” denilen üslupla ve başta taş 
olmak üzere tuğla ve çini kullanılarak yapılmıştır. Sanat ve medeniye-
tin sembolü bu tarihî eserlerin kesme taşları, bunları işleyen ustaların 
işaretlerini de taşıyor. Taşçı işaretleri her usta tarafından keyfi olarak 
yapılmış olmayıp, bunlar aynı dönemde yapılan binalarda görülen be-
lirli şekiller olup ücret ödemede kolaylığı da sağlamaktadır. Tuncer Gü-
lensoy, Türk “damga” ve “taşçı işaretleri”nin Türk damgalarının taş du-
varlara yansıyan belgeleri olduğunu belirtmekte, Ahlat ve Kayseri’deki 
eserlerdeki şekillerin birer Türk damgası olarak Anadolu’daki Türk kül-
türünün izleri olduğunu kaydetmektedir.   Sivas Ulu Cami (1197)deki 
taşçı işaretlerinin çok azı -caminin onarımı ve taşlarının değiştirilmesi 
sebebiyle- günümüze gelmiş bulunuyor. Sivas surlarının kesme taşları 
ile Osmanpaşa Camisi’nin bahçe kapısının iki tarafına konulan sütun-
ların üzerlerinde de usta işaretleri bulunuyor. Yine aynı imzalı sur taşları 
Sivas Kongre Müzesi bahçe duvarlarında da seçilebiliyor. 



96

Sivas’ta Taş Ocakları ve Taşçılık

Sivas taş ocakları bakımından son derece zengin bir şehirdir. Paşa Fab-
rikası’ndaki; Haznebatıran (Hazinebatıran) ve Karlık’ın üzerindeki 
çağlayanda ve Halis Bey’in Çiftliği’nin karşısında bulunan taş ocakları, 
Mereküm’deki Koş Kadem Koş Taş Ocağı, Beypınar ve Başıbüyük kö-
yündeki taş ocakları, Soğuk Çermik’teki taş ocakları, Sıcak Çermik yö-
resindeki taş ocakları, Yukarı Balahur (Yukarı Yıldızlı) Taş Ocağı, Kan-
gal yolunda Yağdonduran civarındaki Kalburören Taş Ocağı, Karaçayır 
yöresinde Olukman, Akkaya, Kaynar, Menteşe Taş Ocakları, Kardeşler 
Dağı’nda Kuş Kayası ve Kaldı Köyündeki taş ocakları sayılabilir. Si-
vas’ta Selçuklu döneminde yapılan eserlerin Kaldı köyündeki ocaktan 
çıkartılan taşlarla yapıldığı jeolojik inceleme ile tesbit edilmiştir. Kadir 
Üredi, Koş Kadem Koş Taş Ocağı’nın adı ile ilgili olarak şu bilgileri 
veriyor: “Bir çobanla hanımı, Mereküm eteklerinde sürüsünü otlatır-
ken, çoban bir kurdun saldırısına uğramış. Kurtla baş edemeyeceğinin 
anlayan çoban yardım gelmesi için ismi Kadem olan hanımına “Koş 
Kadem Koş” diye can havliyle bağırıyor. Dağlar ve taşlarda yankılanan 
bu sesler sebebiyle bölgeye Koş Kadem Koş Taş Ocağı adı verilmiş”. 

Harab olan tarihi eserlerin taşlarının yeni yapılan binalarda kullanıldı-
ğı veya eserlerin onarımında yer aldığını biliyoruz. Halil Rıfat Paşa’nın 
1884 yılında inşa ettirdiği Sivas Vilayet Binası (Saray), Kangal’ın Yeşil-
dere köyünün yakınlarında eski Halep yolu üzerinde bulunan ve XIX. 
yy.a kadar faaliyette olan Kösüreli Han’ın taşları kağnılarla Sivas’a taşı-
narak yapılmış. Sivas Şeyh Çoban Camisi’nin tamirinde de Sivas surla-
rının taşları kullanılmış. 



97

Yukarı Kale ve Aşağı Kale olarak iki kısım olan müstahkem Sivas Ka-
lesi’nin surları muntazam kesme taştan inşa edilmiştir. Aşağı Kale sur-
larının uzunluğunu, 10500 adım olarak ilk defa ölçen Evliyâ Çelebi’dir. 
Surlar doğuda Mısmılırmak’a kadar uzanıyordu. XIX. yüzyılda bile 
mevcudiyeti bilinen Sivas surlarından sadece toprak altında kalanlar ve 
bazı evlerin temellerinde bulunan kesme taşlardan başka hiç iz kalma-
mıştır. Sivas surlarının yıkımına sebep olan en büyük olay; H. 1 Mu-
harrem 803/ M. 22 Ağustos 1400 tarihinde Timur’un Sivas’ı istilası ve 
de tahribidir. H. 803 tarihi, ebced hesabıyla “harab” kelimesine tekabül 
etmektedir ve bu tahribe tarih düşürülmüştür.

Sivas’ta özellikle son dönem Osmanlı eserleri ağırlıkta olmak üzere 
Sivas’taki kamu binaları, dini yapılar, türbeler ve sivil mimarinin belirli 
kısımları taş ile yapıldığından kayıtlara girmesi ciddi manada taş usta-
ları olduğunu gösterir. Ne yazık ki Sivas Esnaf Odası sicil ve meslek 
kayıtlarında taş ocağı işletmeciliği ve taş ustası sınıflamasında kayıtlı 
bir meslek grubu da yoktur, ustası da. Geçmişte, taş ocağı çalıştırarak, 
taş taşıyarak veya taş işleyerek “ekmeğini taştan çıkaran” insanların bu 
meslekleri bugün aile adlarında yaşamaya devam ediyor. Elli yıl önce-
sinin Sivas’ından Vahap (Somtaş) hatırlanabiliyor. Günümüzde, Sivas 
çarşısında taşçı ve mezar taşı hazırlayan ve üzerlerini yazan birkaç esnaf 
bulunuyor. 

1950’li yıllara kadar taş ocaklarından arabalarla getirilen ve inşaatlarda 
kullanılan taşlar, metre mikâb (küb) olarak satılırdı. Getirilen taşlar top-
rak üzerine muntazam istiflenerek ve taşların araları hiç boş kalmaksı-
zın bir metre yükseklikte ve taşın miktarına göre uzunlukta dikdörtgen 
görünümünde şekil verilirdi. Bu şekilde en, boy ve yükseklikten taşın 
hacminin kaç metre mikâb olduğu hesaplanırdı. 1950’lerden sonra ise 
taşlar, kamyon nakliyeciliği yaygınlaştığından, kamyon hesabı ile satıl-
maya başlanmıştır. 
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Divriği’de ise Dumluca, Pireyip, Kızıldağ, Yenipınar gibi mevkilerinde 
taş ocakları bulunur. Taşçılıkla geçimini sağlayan Milcangil, Doğancı-
lı, Değirmencigil/Taşçıgil gibi aileler bu mevkilerden taşları sökerek 
getirirler ve işlerlermiş. Taştan oyulma çeşme yalağı, sand, suluk, kuyu 
taşı, tünel ağzı, zengin evlerin temel taşı, pahalı ve işçiliği zahmetli olan 
siyah, sert “sünger” taşından olur, bu taş Dumbuca/Dumluca civarında 
Han Ocağı ve Arapgir yolu üzerindeki Gahnıt köyüne yakın Karahan 
mevkii taş ocağından elde edilirmiş. 

Taş Türleri: Kaya; büyük ve sert taş kütlesi. Kesme taş; kesilerek 
muntazam yontulmuş taş. Fiske taşı: parmak uçlarıyla tutulan ufak taş, 
Çenil (nazal N ile) taşı/ çakıl taşı. Mermer;  bileşiminde %75’ten çok 
kalsiyum karbonat bulunan genellikle beyaz, renkli ve damarlı da olabi-
len cilâlanabilen billurlaşmış kireç taşı. Moloz; toprak ve kireçle karışık 
taş. Sal taşı; muntazam yontulmuş yassı ve geniş taş. Sünger taşı/Ponza 
taşı; çok gözenekli, pürüzlü ve ağırlığı az olan taş. Tuz taşı; doğada billur 
durumunda bulunan tuz.

Kullanımlarına göre de tanımlanan taşlar: Biley taşı, Çakmak 
taşı, Değirmen taşı, Dikili taş. Dilek taşı; türbe ziyaretlerinde, türbe 
duvarına sürülen taş. Bu taş yapışırsa tutulan dileğin olacağına inanılır. 
Dinlenme/ Mola taşı. Faltaşı; falcıların fal bakmak için kullandıklara 
çeşitli renk ve büyüklükteki taş.  Parpu2 taşı; ocaklı kadınların, iyileştir-
mek için cild üzerinde, okuyarak gezdirdikleri küçük taş. (Parpu, parpı; 
Hasta insan veya hayvanı, oçak denilen kimselerce, ev ilâçları ve okuya-
rak iyileştirme işlemidir).

Tarih, kültür ve sanatımız bakımından çok önemli belgeler 
olan: Mezar taşı/Hece taşı: Gömülen kimsenin kimlik bilgileri ve 

2    Parpu, parpı ; Hasta insan veya hayvanı, oçak denilen kimselerce, ev ilâçları ve okuyarak 
iyileştirme işlemi. TDK Derleme Sözlüğü IX, Ankara, 1977, s. 3398
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dua kazınmış olan ve mezarın başına dikilen taş. Kaldırım taşı, Parke 
taşı, Kilit taşı; kemerin zirve noktasında yer alan taş. Miheng/Denek 
taşı; Altın, gümüş gibi madenlerin ayarına anlamak için kullanılan taş. 
Musalla taşı, Nişan taşı, Sapan taşı; taş atma aracı olan sapanla atılan taş. 
Yapı taşı, Zımpara taşı. Tektaş; sadece bir pırlanta veya elması olan yü-
zük veya küpe olup,  mücevher olarak kullanılan taşlar ayrı bir konudur. 

Bunlar içinde en sembolik olanı ise Sabır taşı; çok sabırlı kimselerin sı-
fatıdır. Sabır taşı; masallarımızda insanların sabırlarına dayanamayarak 
çatlar! Sabırlı insanların sabrı; “taş olsa çatlar” deyimimizde yaşıyor. 

Zamana Direnen Taşlar 

“Yel kayadan ne alır?” denir ama yüzyılların aşındıramaya çalıştığı taşlar, 
“yerlerinden oynayarak” artık, hayatımızdan birer ikişer çekilmeye baş-
lamışlar. Sivas’ta taşlara bir vedâ ziyareti yapalım: 

Halkımızın hayatında başta güreşmiş olan taş, her yerde olduğu gibi, 
sadece hayatın yaşandığı mekânlarda değil, mutfak kültürümüzün de 
olmazsa olmazlarıydı. Yemek ve yiyecekler de taşın sırtından geçmişti 
bir zamanlar. Buğdayın ve ekmeğin macerası da taş ile başlamış. Har-
manda, düven (başakları ezmek ve buğday danesini çıkarmak için al-
tında çakmak taşı olan düz tahta), un ve bulgur değirmenlerinin taşı. 
Sohu/sand; içinde yarma (gendime/aşurelik buğday) dövülen çukur 
taş. Seten/tink; yarma dövülen ve bulguru kabuğundan ayırmak için 
özel olarak yapılmış taş. Loğ taşı (Yuvak taşı); dam ve harman yerinin 
toprağını sıkıştırmak için loğdur ağacı denilen bir ağaçla döndürülen 
silindir biçiminde bir taş. Binek taşı, Dinlenme taşı, Kuyu taşı, Taş oluk-
lar, Sahan taşı, Sal taşı, Suluk, Çeşmelerin ayna/göğüs taşı, Kürün; çeş-
menin yalak taşı, Keş/Kurut (pişirilerek kurutulmuş yoğurt) ezmeye 
yarayan Keşkezen/Keş ezen (üzeri tırtıklı yassı taş), Sarma pişirmekte 
kullanılan Çay taşları (tencereye istiflenen sarmaların üzerine çay taşı 
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dizilir, sıcak su konarak pişirilir). Söngüt adı verilen ve sünger gibi de-
likli taş. Beypınar taşı ise bir zamanlar çok önemli bir taş türü idi! 

Beypınar Taşı: Sivas’ın Soğuk Çermik yakınındaki Beypınar kö-
yündeki taş ocağından gelen bu taşın özelliği, 10 cm kadar kalınlıkta 
yassı muntazam taş tabakalarından elde edilmiş olmasıdır. 70-80 cm 
boyunda 50 cm kadar eninde olan bu taşlar, eski evlerin avlusunda bu-
lunurdu. Kanatlı (dıştaki büyük kapı) kapıdan eve uzanan tesviye edil-
miş toprak üzerine bu taşlar döşenirdi. Beyaz ve muntazam bu taşlar 
evin gidişatını ve temizliğinin de aynasıydı. Abdulvehhab Gazi (Yukarı 
Tekke) Mezarlığı’nda, tarihî mezarlarda da Beypınar taşı kullanılmıştı. 
Bu muntazam yassı taşlar, mezar etrafını dört taraftan çevreler, baştaki 
kısmın taşı (şahidesi) ise yüksek olurdu. Büyükannelerimizin mezar 
için yaptıkları “altın beşik” ifadesi, günümüzde az kalan bu taş “beşik” 
gibi mezarlar için de uygun bir benzetmeydi.

Taşta Pişen Kömbe: Taş üzerinde pişirmek en eski pişirme yönte-
midir. Bir zamanlar kömbe adı verilen hamur işleri taş üzerinde pişiri-
lirdi. Genişçe düzgün bir taşın üzerinde ateş yakılarak taş kızdırılır. Ateş 
ve kül, taşın bir tarafına çekilerek kızdırılmış taşın üzerine yayılan ha-
murun üzeri taşın bir tarafına alınan kül ve köz ile örtülerek kömbe piş-
meye bırakılır. Sivas’ta 1950 yılında Akkaya’da Ali Ağa Değirmeni’nde 
değirmencinin taze undan hazırladığı kömbeyi taş üzerinde pişirdiğini 
hatırlıyorum.  

Ateş yakılıp kızgın hale gelen taşın üzerine yayılan hamur üzerine sac 
kapatılır ve yine üzerine sıcak kül ve köz çekilerek de kömbe pişirilir. 
Gömme ve gömeç, Türklerde çok eski bir pişirme geleneğidir. Gö-
meç/gömmeç külün veya ateşin içine gömülerek pişirilen ekmek veya 
ettir. Kâşgarlı Mahmud eserinde küle gömülerek pişirilen çörek ve ek-
mek olarak açıklar. Sivas’ta söyleyiş şekliyle kömbe, Orta Asya kaynaklı 
olarak kültürümüzde yaşayan bir yiyeceğimizdir. Kömbe hamuru, ma-
yasız yağlı su, tuz ve unla katı olarak yoğrulur.   
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Taş Fırın: Tabanı taşlarlı örülen, duvarının içleri çakıl taşları ile dol-
durulan ve kubbesi yine taşlarla örülüp üzeri sıvanarak yapılır.  Üç taş 
yardımıyla uygun bir yere seyyar ocak kurarak, üzerindeki sacda yufka, 
bazlama pişirme veya üç taş üzerine kazan konarak bulgur kaynatılması 
gibi işlemler de halen yapılmaktadır. 

Sahan Taşı: İki katlı evlerin, konakların, avlulardaki ahşap merdiven-
den (Divriği’de ayakcak/merdiven) çıkmazdan evvelki birkaç basa-
maklı taş merdiven. Çeşitli çiçeklerle bezeli olan bu sahan taşlarından, 
misafirler, ev sahipleri, oraya hizmetkârlar ya da evden biri tarafından 
yanaştırılan atlarına buradan binerlermiş. 

Binek Taşı: Ata veya arabaya kolay binmek için üzerine çıkılan basa-
maklı yüksek taşlar da hayatımızdan çoktan çekilmiş bulunuyor. 

Dinlenme taşı: Konakların kapılarında bulunan bir metreden enli, 
yaşlı ev sahiplerinin günün belli zamanlarında oturduğu, yoldan geçen-
lerin, yük taşıyan hamalların ihtiyaç halinde ilişerek birkaç dakika din-
lenmeleri için özel olarak yapılmış taşlardı. Mola taşı da denir. Sivas’ın 
Paşabey Mahallesi’nde, şimdi Paşabey Oteli’nin bulunduğu yerde, Pu-
lur’a giden yolun başında köşede, Habibe Hanım’ın evinin önünde bu-
lunan dinlenme taşını elli yaşın üzerindekiler hatırlamaktalar.

Sadaka Taşı: Sivas Kale Camisi 1580 yılında Sivas Beylerbeyi Mah-
mut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin dışında yere tesbit edilmiş 
olan 60 cm boyunda ve eni 40 cm olan bir taş vardır ki sadaka taşı de-
nilen bu taşın üst bölümünde ortada karşılıklı özel bir oyuğu bulun-
maktadır. Buraya bırakılan sadaka, muhtaç kişiler tarafından, ancak 
ihtiyaçları kadar alınır. Sadakayı bırakan ve buradan alan kimseler hiç 
bir zaman birbirlerini bilmezler. Merhametin tanığı bu taş gibi bir de 
dürüstlüğün tanığı;Yitik taşı vardır.
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Yitik Taşı /Buluntu Yeri: Yine Sivas Kale Camisi kapısı yanında,  
minarenin altında yerden 1,5 m kadar yükseklikte duvardaki taş oyu-
larak elin girebileceği kadar küçük bir niş yapılmıştır. Bulunan eşya 
(anahtar, yüzük, para vb.) buraya bırakılırdı. Halk buraya, Yitik Taşı /
Buluntu Yeri adını vermiştir. 

Kuyu Taşı: Yuvarlakça ve tabanı oyuk olarak hazırlanan bu taşın üst 
kısmı biraz daha dar, alt kısmı geniştir. Kuyu taşının ağzının dar olması 
çoluk çocuğun kuyuya düşmesine engel teşkil eder hem de içine çer 
çöp, zararlı hayvanların düşmesini de önlerdi. Uzun bir zincirin veya 
urganın ucundaki kuyu kovasının hareketi ile bu taş zamanla yarık şek-
linde kesilmiş gibi oyulur. Zincirin/urganın, kuyu taşının ağız kısmı-
nı aşındırarak açtığı küçük oyuk ise kuyu başına geçen insanlara, “taş 
bile zamanla aşınıyor, bizler niye aşınmayalım?” diye düşünmeye sevk 
ederken sanki sessizce teselli bile edermiş. Sivas Ordu Evi’nin bahçesi-
ne böyle bir kuyu taşı  geçmişten bir hatıra olarak dekor amaçlı olarak 
konulmuş bulunuyor. 

İbni Sina’ya atfedilen şöyle bir rivayet vardır: İbni Sina öğrenime başla-
dığı yıllarda, matematiği pek sevmemiş. Babası da onu okuldan almış ve 
bir kervancıya teslim ederek bu meslekte yetişmesini istemiş. Kervanla 
birlikte şehir şehir yol alıyorlar, İbni Sina da onlara su getirmek gibi iş-
lerde yardım ediyormuş. Yine bir konaklamalarında, kervancı başı  su 
taşımasına istemiş. Orada bulunan su kuyusuna giden İbni Sina, kuyu-
ya urganın ucundaki kovayı indirerek suyu doldurmuş ve urganı çeker-
ken, kuyu taşında urganın yaptığı yarığı görmüş. Geçen zaman içinde, 
urganın her su alışta, taşı aşındırdığını/kestiğini düşünmüş. Akıllı oldu-
ğu (akl ettiği)  çocukluğundan belli imiş ki; urgan, taşı kestiğine göre, 
aklım da matematiği keser diyerek, ısrarla çalışma ve çaba sarf etmenin 
başarı sağladığını anlamış. Kervan şehirlerine geldiğinde, babasına oku-
mak istediğini söyleyerek kervandan ayrılmış. “Aklı kesmek”; anlamak, 
idrak ve sebat etmek anlamında İbni Sina gibi düşünenlere yol açmış 
olmalı. 
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Çeşmeler: Tarihi şehirlerin fizikî yerleşim ve gelişimini gösteren, su 
kültürü hakkında önemli bilgiler veren kültür varlıkları olarak her biri 
ayrı sanat eseri olan birçok çeşme bulunmakta iken artık evlere suların 
alınmasıyla bu çeşmeler de zamana direnememiştir. Çeşmelerin ayna 
taşları, kürün adı verilen yalak taşları toprak altında künklerle gelen su-
ların çeşmelere dağıtıldığı abgûn (halk avgun gibi söylerdi) adı verilen 
özel oyulmuş taksimat düzenekleri de su kültürümüzün köşe taşlarıydı. 
Sivas’taki Telli Pınar, Sivas Garı’ndaki Mühürdarzâde Çeşmesi, şimdi 
akmayan Gökmedrese Çeşmesi ve Şeyh Çoban Çeşmesi anıt çeşmeler 
olarak günümüze gelebilmişler. Divriği’de, tarihin çeşitli dönemlerinde 
yapılan çeşmeler (birkaçı hariç), yöredeki hamamlar gibi Ahmet Şah 
suyu ile Pireyip (Pir Eyyüb) Suyu güzergâhı üzerine yapılmıştır. Eski-
den konakların avlularında da çeşmeler bulunuyordu. Bu tarihî çeşme-
lerin bir kısmı ne yazık ki artık yıkılmış suyu kurumuş, kalanların çoğu 
ise kullanılamayacak durumdadır.

Gahlık: Divriği’de kümes hayvanları için bahçeye, kuşlar ve arılar için 
bahçenin birkaç yerine konulan oyulmuş taş suluklar yapılır. Ayrıca, 
Iğımbat ve Kale etekleri gibi yerlere özel olarak oyulup gömülen ve ya-
ban kuşlarının su içmesi için yaptırılan taşlara gahlık adı verilir. Bu ad; 
oraya konup “gah gah” sesleri ile sevinç ve şükürle su içen kekliklerin, 
güvercinlerin, türlü yaban kuşlarının çıkardıkları nidadan almış. Bahar-
da gahlıklar, önce temizce yıkanır, nisan ayı süresince yağan yağmur su-
ları şifalı olarak bilindiği için buradan alınarak çay, kahve bile yapılırmış. 

Sözlü Geleneğimizin Taştan Nakışları 

Sözlü kültürümüzde taşlar ve taşlara atfedilen sembolik değerler ve me-
cazlar konusunda bir taşnâme yazılabilir. Atasözlerimiz ve deyimleri-
mizde çok anlamlı söyleyişler, öğütler ve mecazlı sözlerimizde bulunan 
taşlar, anlayanlara âdeta taştan, yıkılmaz kaleler inşa ederler. 
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-Abdest kuş gibi, namaz taş gibi olmalı: Namaza hazırlık için 
abdest çabuk alınmalı ama namaz mükemmel bir şekilde kı-
lınmalıdır. 

-Aç olan taş kemirir: Muhtaç durumda olan insan bulduğu yi-
yeceğin iyisine kötüsüne bakmaz.

-Ağır taş batman döver: Ağırbaşlı insanlar isabetli kararlar alır-
lar ve bunlara kimse itiraz etmez. 

-Ağır taş yerinde gerek: İnsanların ancak tanınıp sevildikleri 
yerde değerleri vardır. Ayrılınca saygınlıklarını kaybederler. 

-Ağır taş yerinden oynamaz: Olgun ağırbaşlı insanlara kimse 
zarar veremez.  Bu insanlar, doğruluğu kesinlik kazanmamış 
gelip geçici düşüncelere inanmazlar.

-Ağır taşı el kaldırır, yeğni (hafif ) taşı yel kaldırır: Ağırbaşlı in-
sanları bir şeyin doğruluğuna inandırmak için çok çaba sarf 
edildiği halde, cahil insanların inanması için fazla bir çabaya 
gerek yoktur.

-Ağır taşı köşeye koyarlar: Önemli mevkilere bilgili, aklı başın-
da olanlar getirilir. 

-Ağrısız baş, mezardaki taş: Her insanın çözmek zorunda ol-
duğu sorunları vardır ve bu dertler insan öldüğünde son bulur. 

-Ağzımı yakan aş olsun, başımı kıran taş olsun: Kişi istediği 
şeyleri elde edebiliyorsa, elde ettiklerinin karşılığı olan sıkın-
tıya katlanmalıdır. 
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-Akbabaya taş atan onmaz: Yaşlanarak güçsüz duruma gelen 
kimselere kötü davrananların mutlu olmaları mümkün değil-
dir. 

-Akçeli adamdan dağ taş korkar: Parası olan insandan, paranın 
gücünden dolayı herkes çekinir. 

-Aklı başında olan, eşeğini dağdan, taştan indirir: Aklı başında 
olan insan karşılaştığı zorlukları yener. 

-Akıl olmazsa başta, ot biter mi kara taşta: Aklı olan, olmayacak 
şeyleri öngörebilmeli. 

-Allah deveye kanat verseydi, dağı taşı dağıtırdı: Allah her can-
lıyı uygun şekilde yarattığından, bu canlılar yaradılışlarına göre 
hareket ederler ve diğer canlıları zarar vermezler. 

-Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz: Üstün özel-
liklere sahip insanlar, kötü olaylardan etkilenmezler. 

-Altının mihengi taş, insanın mihengi iş: Altının ayarı miheng 
taşında anlaşıldığı gibi insanın değeri ise yaptığı işlerle anlaşılır.

-Altı taş üstü tokaç (Taş ile tokaç arası): Her yönden çok sıkıntı 
ve eziyette olmak durumunda kullanılır.

-Ananız taş yesin, yarımşardan beş yesin: Çocuklar tutumlu 
davranırlarsa,  kendileri için her türlü fedakârlığı yapan anne-
lerine, yardımcı olarak, onları çektiği sıkıntılardan kurtarırlar. 
Bu söz için Sivas’ta şöyle bir hikâye anlatılır: Kadının birinin 
on çocuğu varmış. Onlara birer yumurta haşlayarak vermiş, 
kendine kalmamış, çocuklardan yarımşar yumurta istemiş ve 
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“Ananız taş yesin, yarımşardan beş yesin!” demiş. (Bu sözler 
kendine acındırmak isteyenlerin, sekiz çocuklu kadının ta-
rafından da şöyle söylenmiş: Ananız dert yesin, yarımşardan 
dört yesin).

-Anası onu doğuracağına taş doğursaydı: Talihsiz, kadersiz ço-
cuklar için söylenir, analar da “bunu doğuracağıma taş doğur-
saydım” diyebilirler. 

-Anlayanla taş taşı, anlamayanla bal yeme: İnsan halden anla-
yan bir kimse ile her zorluğu yenebilir. Halden anlamayanlarla 
güzel işlerde bile birliktelik olmaz. Aynı anlamda: Nâdan ile 
sohbet etmekten, âriflerle taş taşımak daha hayırlıdır. (Çirkin 
ile bal yenmez, güzel ile taş taşı). 

-Antep’in taşı havara; al borca, yaz duvara: Veresiye verilen ma-
lın, veresiye yapılan işin iyi sonuçlar vermeyeceğini belirtmek 
için kullanılan bir atasözüdür. (Havara: Yumuşak, tebeşirimsi 
yapı taşı). 

-Arkadan atılan taş topuğa değer (topuğu vurur): Her iş ku-
rallarına göre yapılmalıdır. Kurallarına göre yapılmayan işten 
sonuç alınmaz.

-Arkadaş değil, arka taşı: Arkadaş, insana her zaman destek 
olmalı, yük olmamalı. Zor durumda kaldığında yardımdan 
kaçınmamalı. 

-Arpa, buğday aş oldu, altın gümüş taş oldu: Zorunlu ihtiyaç 
olan yiyecekler kıt ve bulunmaz olunca, ucuz olan yiyecekler, 
altın ve gümüşten değerli olur.
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-Aslanla gezen taşa, kurtla gezen leşe konar: Güçlü ve cesur 
kimselerle beraber olanlar, kendilerini güvende hissederler. 
Kendi çıkarını düşünenler ise kötü işlere bulaşırlar.

-Atma taş ile gönül kırılmaz: Küçük bir hediye verilse bile 
buna gücenilmez. 

-Aya taş atan bahtiyar, her işin bir vakti var: İnsan gerçekleş-
mesi mümkün olmayacak işler peşinde koşmamalı, her işin 
bir vakti olduğunu bilmelidir. (Bu anlamda şöyle de söylenir; 
“Her vaktin bir padişahı var”).

-Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş: İnsan tahmin 
edemeyeceği işlerle karşılaşabilir. 

-Ayağına bir taş dokunsa Hak’tan bil: İnsan karşılaştığı kötü 
olay için bir suçlu aramamalı. Başa gelen her şeyin Allah’tan 
geldiğine inanmalıdır.

-Ay başı, binek taşı: Maaşlı insanlar ay başlarında maaş aldıkla-
rında kısa bir süre mutlu olurlar. 

-Azgın köpeğin böğrüne zarplıca taş gerek: Önüne gelen in-
sanlara saldıran kimseleri kuvvetli darbelerle yola getirmek 
mümkündür. 

-Aş idi, altı taş idi, yine oğul aşı idi: Rahat ettirmese de insanın 
kendi oğlunun evi gibisi yoktur. Eskiden yaşlılar, evli kızlarının 
yanında kalmak istemezler, oğullarının evinde olmak isterler. 
Bu söz için Sivas’ta şöyle bir hikâye anlatılır:  Oğlu ve gelini ile 
oturan yaşlı bir kadın, kızının evine yatmaya gitmiş, orada bir-
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kaç gün kalmış, damadı ve kızı kendisini iyi misafir etmişler. 
Oğlu, annesini almaya gitmiş. Ana oğul gelirlerken, ihtiyar ka-
dın şöyle söyleniyormuş: Aş idi, altı taş idi, yine de oğul aşı idi. 
Bu sözleri duyan oğlu, annesinin ne demek istediğini anlaya-
mamış, annesi de açıklamamış. Meğer gelini, yaşlı kayınvalide-
sine yemek verdiği sahanın içine bir taş kestirip koymuş ki sa-
han yemeği az alsın. Bu sözlerle, her şeye rağmen oğul evinin, 
damat evinden iyi olduğu belirtilmek istenmiştir. Bu durum, 
önüme aşı koydu, altına taşı koydu, şeklinde de söylenir. Birine 
iyilik yapıyor görünüp, kötü niyet taşıyan insanları kastetmek 
için kullanılır.

-Attığı taş ürküttüğü kurbağayı değmemek: Yaptığı işte bir 
amacı gözetmeyen, faydasız ve anlamsız iş yapanlar için kulla-
nılan bir deyimdir. Bu deyim: Aldığın abdest ürküttüğün kur-
bağayı değmeli, şeklinde aynı anlamda söylenir. 

-Ayaklarına taş değmesin/dokunmasın: İyi dilek sözüdür. 

-Ayıkla pirincin taşını: Bu karışık işin içinden çıkabilirsen çık.

-Bağrı taşlı, gözü yaşlı: Derdini kimseye söyleyemeyip, devam-
lı ağlama halinde olan.

-Bağrına taş basmak: Derdini kimseye söyleyememek, içine 
atmak. 

-Bahtsızın bağrına yağmur; ya taş yağar ya dolu: Şansız insan-
ların işleri hep ters gider. Rahmet beklediği zaman bile akla 
gelmeyen felaketle karşılaşır. 
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-Balığın başı taş değmezse geri dönmez: İnsan zorluklarla kar-
şılaşmazsa geri adım atmaz. 

-Baltanı taşa çal, ağaca değme: Kesilmeyecek durumda olan 
ağaca kesinlikle dokunmamalı.  

-Baltayı taşa vurmak: Bilmeden karşısındakini incitecek bir 
söz söylemek. (Çam devirmek, pot kırmak).

-Baş taşa vurmayınca akıl başa gelmez: İnsanlar zorlukla karşı-
laştıklarında deneyim kazanırlar.

-Başlar arasında olmayan baş, taşlar arasında olsun (olur): Kişi 
yeteneklerini kullanarak iyi seviyedeki insanlar arasında yer al-
malı. Sıradan insan mezardaki ölüden farksızdır.  

-Başına..... kadar taş düşsün: Kendisine zarar veren bir insanın 
veya eşyanın yaptığı kötülüğün farkında olmayarak o şeyi söy-
leyenleri uyarmak için ikazdır. 

-Başına taş düşmek: Büyük bir sıkıntı, üzüntü ve felâketle kar-
şılaşmak.

-Beğenmediğin taş, yarar baş: Küçümsenen insanlar tahmin 
edilmeyen işler yapabilirler. Bunlarla mesafeli olunmalıdır. 
Aynı anlamda: Beğenmediğin taş, baş yarar göz çıkarır.

-Belki şeytanın taşı rast gelir: Belki olmayacak bir şey olabilir.

-Ben toprağa baş koyduktan sonra, taş taş üstünde kalmasın: 
Yalnız kendini düşünen, kendinden sonra olacakları hesaba 
katmayan insanların durumunu vurgulayan bir atasözüdür. 



110

-Beni bilen, beni almaz, delikli taş yerde kalmaz: Kötü insanlar 
gerekli ilgiyi görmezler: Ancak çevresiyle uyumlu ve başarılı 
insanlar hak ettikleri ilgiyi görürler. (Delikli taş (boncuk) yer-
de kalmaz, biri alır da yakasına takar: Doğada bulunan küçük 
delikli taşlar Sivas’ta nazarlık olarak kullanılır. Mecazen, Si-
vas’ta kızlar evde kalmaz, bir alan (evlenen) olur anlamında da 
kullanılan bir sözdür). 

-Bir eli taş, bir eli değnek: Yaramaz çocuk.

-Bin kargaya bir sapan taşı yeter: Korkak insanlardan birini 
korkutmak, diğerlerinin de korkması için yeterlidir. 

-Bir başa iki yumruk vurulmaz: Yapılan işte aşırıya kaçmak 
olumsuz sonuçlar doğurur. 

-Bir deli bir kuyuya taş atmış (atar), bin (kırk) akıllı çıkarama-
mış (çıkaramaz): Bazen bir kimsenin düşünmeden yaptığı bir 
işi, birçok akıllı insan bir araya gelip her yönteme başvurmala-
rına rağmen, bir türlü düzeltemezler.

-Bir koz için taş atılmaz: İnsanın yaptığı iş, çektiği zahmete değ-
meli. 

-Bir para bir batman taşın altında: Emek vermeden para kazan-
mak mümkün değildir.

-Bir taşla duvar yapılmaz (olmaz): Küçük şeylerle büyük işler 
başarmak mümkün değildir. Aynı anlamda: Taş taş ile duvar 
olur.
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-Bir taş atsaydın da başımı yarsaydın: Bir yerden gelip de ufak 
da olsa bir hediye getirmeyen kimseye söylenen şaka yollu söz.  
Faydası olmayan, işe yaramayan kimseler için de şöyle de kul-
lanılır: Bir taş attın da başımı mı yardın? 

-Büyük baş olmadansa (olmaktansa), büyük taş iyi: Bir ailede, 
bir toplumda en büyük sıkıntıları başında bulunan yönetici 
konumundaki kimseler çeker.

-Çağrıldığın yere aş ol, çağrılmadığın yere taş ol: İnsan çağrıl-
dığı yere hemen gidip yardımcı olmalı, çağrılmadığı yere ise 
gitmemeli.

-Çay kuşu, çay taşıyla vurulur: Saf insanları kolayca elde etmek 
için, o insanlar için değerli (aslında sıradan) şeyleri kullanmak 
gerekir.  

-Çaya indim taşı yok, yüzük buldum kaşı yok: Elimi neye at-
tımsa boşa geldi, tutunacak bir şeyim yok, hayatta hiçbir işim 
düzgün gitmedi anlamında bir sözümüzdür. Türkülerde de 
geçer. 

-Çirkefe taş atma üstüne sıçrar: Kötü kimselere bulaşılmazsa 
onların seviyesine düşülmez. 

-Çocuk büyütmek taş kemirmektir: Çocuk büyütmek, onu 
yetiştirmek dünyanın en zor işlerindendir. 

-Çok taş (her taşı) kaldıran ya yılana uğrar ya çiyana: Üzerine 
görev olmadığı halde her şeye el atan, her yere karışan kimse 
cezasını çeker. Tepki alır, hakarete uğrar. 
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-Çokluğa taş atılmaz: Güç ve söz birliği yapmış kimselere, ko-
lay kolay kötülük yapılamaz. 

-Dağdan bir taş yuvarlar ki ne okka kaldırır ne terazi: Nerede, 
ne zaman ne konuşacağını bilmeyen; söyledikleriyle çevre-
sindekileri kıran, zor durumda bırakan kimselerin durumunu 
ifade etmek için kullanılan bir atasözüdür. (Benzer anlamda; 
“Şeytan gibi bir yumurta yuvarladı” da denir).

-Dağın ardındaki gelir, taşın altındaki gelmez: Gurbette olan 
kimse bir gün mutlaka döner ama ölen kimsenin gelmesi 
mümkün değildir. 

-Daldaki elmaya kırk kişi taş atar, kısmet kiminse onun olur: 
Evlilik çağına gelmiş olan bir kıza, her bekâr erkek talip olur 
ama o gençlerin içinden kime kısmetse onunla evlenir. 

-Dana yediği taşı bilir: Bir iş sahibi, yaptığı işin iyi mi kötü mü 
olduğunu bilir.

-Dağlara daşlara (taşlara): Üzüntüler, kederler dağa taşa gitsin. 

-Değirmen gitmiş, çakmak taşını arar: Bir işin özü, temeli bo-
zulup yok olduğunda teferruatla ilgilenmenin bir anlamı yok-
tur. Sivas’ta bu anlamda şöyle de söylenir: Değirmen sele git-
miş, sen şakşağını arıyorsun!

-Değirmen taşsız öğütmez; Bir işi için gerekli malzeme temin 
edilmeden o iş başarılamaz.

-Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan: İki taş olmadan de-
ğirmen olmadığı gibi, iki kişinin karşılıklı fedakârlığı olmadan 
da yakınlık dostluk olmaz. (Evlilik için de söylenir). 
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-Değirmenin alt taşı yıpranır: Ailede kadınların, eşlerinden 
daha fazla çalışıp yıprandıkları ve üzüldüklerini belirtmek için 
kullanılır. 

-Değirmenin bir taşının dönmesi, el taşının (el değirmeninin) 
on dönüşüne bedeldir: Bir insanın destek alarak yaptığı iş her 
zaman daha fazla ilerler.

-Delikli taş (boncuk) yerde kalmaz, hiç olmazsa alır nazarlık 
ederler: İşe yarayan bir şeyin mutlaka bir alıcısı çıkar.

-Deliye taş atma, başına taş yağdırır: Ölçüsüz davranışları olan 
kimseler, kendilerine yapılan ufak bir yanlışın kat kat fazlasını 
karşısındakilere yapar. 

-Deliye taş de, başına taş yağdırırsın: Delinin ve zarar verecek 
kimselerin saldırısına uğramamak için onlardan uzak durmak 
gerekir.

-Dertsiz baş türbedeki /mezardaki taş, o da “dura dura yorul-
dum” demiş!

-Dertsiz başa büyük taş dikerler: Herkesin kendine göre bir derdi 
vardır (?).

-Deryaya taş atmakla su bulanmaz: Toplum nazarında sevilen 
değer verilen kimseleri bazı art niyetlilerin kötülemesi, onların 
toplum nazarındaki değerlerini azaltmaz.

-Dil var taş yarar; taş var, baş yarar: Güzel konuşmak birçok 
kötülüğü önler. Önlenemeyen her kötülük insanı büyük sıkın-
tılara sokar. 
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-Dilime taş toprak: Olumsuz bir cümle söyleneceği zaman bu 
söz söylenir. (Ör. Aileden, sağ olan bir kimsenin ölümle ilgili 
bir durumu söz konusu edilirse, böyle bir şey olmasın anlamında, 
“dilime taş toprak” denir). 

-Dostun attığı taş baş yarmaz: Dostun insanın zoruna giden 
söz ve davranışlarından alınmamalı; çünkü bu söz ve davranış-
lar iyilik içindir. 

-Döner taşım yok, öter kuşum yok: Olup bitenlerle ilgisi olma-
yanların kendi durumlarını belirtmek için kullandıkları sözdür.

-Düşman düşmana küçük taşla vurmaz: Düşman düşmana en 
büyük darbeyi yapacak şekilde saldırıya geçer. 

-Düşman seni taş ile sen onu aş ile: Düşmanla olan sorunla-
rı kaba kuvvet yerine iyilik ve akıl yoluyla halletmelidir. Hem 
olaylar büyümez hem de düşmanlık ortadan kalkmış olur.  

-Eceli gelmeyeni taşla bastırsan ölmez: Vadesi dolmamış insa-
na ne yapılırsa yapılsın ölmez. 

-Ekmeğini taştan çıkarmak: En zor işleri bile yaparak, geçimini 
sağlayacak parayı kazanmak.

-Eldeki (yabancıdaki) yara taştaki (duvardaki) kovuktur: Bir 
kişinin problemleri sadece kendisini ilgilendirir ve kendisi için 
önemlidir. Bu problemler el için bir anlam taşımaz. 

-Elin attığı taş ırağa gider: Elin yaptığı işler göze büyük ya da 
önemli görünür.

-Elin gözü taşı bile eritir: Halk arasında kötü bakış yani nazar 
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değmesi tahmin edilemeyecek sıkıntılar ve sonuçlara sebep 
olur.  

-Elin kapısı, taşın katısı: El kapısına gidip bir şey veya para iste-
mek insan kişiliğine ters bir durumdur. 

-Elin taşı ile kuş (elin kuşu) vurulmaz: İnsan başkasının aracı 
ile kendi işini sürdüremez.

-Elma dalda olunca herkes taşını atar: Evlilik çağına gelmiş kızı 
olana herkes tâlib olabilir.

-Er olan ekmeğini taştan çıkarır: Yiğit insan, geçimini temin 
etmek için en büyük zorlukları bile yener. 

-Er olsun erim, taş olsun yerim: Bir evin erkeği görevlerini ek-
siksiz yerine getirip eşi ve çocuklarının sorumluluğunu yükle-
niyorsa,  hanımı her sıkıntıya razı olur.

-Erdiğine erer, eremediğine taş atar: İstediğini elde ettiğinde 
ses çıkarmayan; ancak istediğini elde edemediğinde bir takım 
suçlular bularak onları kötüleyen kimseler için kullanılan bir 
atasözüdür.

-Eşen; kuyusuna, atan; taşına rasgelir: Başkalarına kötülük ya-
pan kimse, yaptığı kötülüklerin aynısına maruz kalır.  

-Es kabayelim es, karın kahtini kes, babam beni bir çuval ota 
veriyor, gâvurun otunu taş kes: Karları eriten kabayel adı veri-
len güney rüzgârının esmesini isteyen bir kızın duasıdır. Bu söz 
ile ilgili şu efsane anlatılır: 
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Kışın ağır geçtiği, karların erimeyip de baharın bir türlü gelme-
diği bir zamanda, adamın birinin hayvanlarına yedirecek otu 
kalmamış. Çok zor durumda olan adam çaresiz kalmış. Otu 
çok olan birine giderek; “Malım davarım aç, bana ot verir mi-
sin?” demiş.  Gâvur (insafsız ve merhametsiz adam) ; “Bir çu-
val ot veririm ama karşılığında kızını isterim” demiş. Bunalan 
adam çâresiz razı olmuş, evine gelmiş, olanları anlatmış. Kız, 
o gece hem ağlamış, hem de Allah’a şöyle yalvarmış: “Es kaba 
yelim es, karın kahtini kes, babam beni bir çuval ota veriyor, gâ-
vurun otunu taş kes!” Sabah, adam otu almaya gittiğinde, bak-
mışlar ki çuval taş kesilmiş, yerinden kaldıramamışlar. Kızın 
bu içten duası ve yakarışları ile bir çuval ot ile değiştirilmesine 
mani olduğu gibi, kaba yel de karları eritmiş. Otlar çıkmış ve 
büyümüş, hayvanlar için yeygi (yem) olmuş. 

-Eteğindeki taşı dökmek: İnsanın içinde biriktirdiği bütün 
kötü duyguları, kin ve nefreti, sırları ve bildiği her şeyi sayıp 
dökmek/söylemektir. 

-Evi sokak olanın kereveti taş olur: Kötülerin içinde iyi, çir-
kinliklerin içinde güzellik barınamaz. Kötüler için uygun yer 
kötülerin yanıdır.

-Evler peğ oldu, mezar taşları beğ: Evler yıkıldı, yerlerinde en-
kaz kaldı, ölenlerin (de zamanında değerleri bilinmedi), mezar 
taşları kaldı. 

-Feleğin sillesini yemeyen baş, elini demir sanır, yumruğunu 
taş: Talihin kötülükleriyle karşılaşmayan insan kendini çok 
güçlü kabul eder. 

-Fiske taşları kaldırım taşı oldu, kaldırım taşları fiske taşı oldu: 
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Önemli insanlar baştaki görevde olmayıp, değersiz kimseler 
başa geçtiler anlamında bir sözdür. (Fiske taşı: Küçük taş)

-Fukaraya taş yokuşta yetişir: Fukara, hiç olmadık yerde bile 
zorlukla karşılaşabilir.

-Gediğine taş koymak: Birine, ihtiyacı olan bir durumda yar-
dımcı olmak. Noksanını tamamlamak. Yapılması istenen iyi 
davranıştır. (Taşı gediğine koymak, farklı anlamdadır). 

-Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı: Gençlikte zorluklara kat-
lanıp, çalışan insan yaşlılığında rahat eder, kimseye muhtaç 
olmaz. 

-Gezen ayağa taş değer: Gerekli olmadığı halde birçok işlere 
girip çıkan insan çeşitli sıkıntılarla karşılaşır. 

-Göğe taş atan kendi başını yarar: İnsan, bir iş yaparken zarar 
görmeyeceğini hesaplamalıdır. 

-Gönül taşla kırılmaz, sözle kırılır: Gönül en çok kötü sözden 
kırılır. 

-Gurbete kız verme yiter gider; denize taş atma batar gider: 
Gurbete kız vermek, denize atılan ve kaybolan taş misalidir.

-Gurbette taşa yaslanmayan, anasının eski kiliminin değerini 
bilmezmiş: Gurbette yaşamamış kimse kendi memleketinde 
yaşamanın değerini bilmez. (Ancak gurbet, ailesinin, memle-
ketinin değerini öğretir).

-Hayırsız adamdan taş evlâdır: Taş bile kimseye faydası olma-
yan insandan daha değerlidir. 
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-Helük hülük: Ufak taş parçaları, değersiz insanlar için kulla-
nılır.

-Her atılan taşın ardından bakma: İnsanın duyduğu, gördüğü 
her şeye inanması doğru değildir. 

-Her ite (üreyen köpeğe) taş atılsa dünyada taş kalmaz: Kötü iş 
yapan herkesin kötülüklerini önlemeye kalkmak, başka iş yap-
mamak demektir. 

-Her taş baş yarmaz: Herkes ortaya güzel işler koyamaz. 

-Her taş yerinde ağırdır: İnsanın en değerli olduğu yer, tanındı-
ğı ve bilindiği yerdir. 

-Her taş köşe taşı olmaz. Her insan yaptığı işte başarılı olmaz. 

-İftira dağdan taştan ağırdır: İnsanı yapmadığı bir suçla suçla-
mak, o insana taşıyamayacağı kadar bir yük yüklemektir. (İftira 
dağdan yüce de denir). 

-İki kesek, bir taşa karşı kor: Güçsüzlerin güç birliği yapması, 
güçlülerin gücünü kırar. (Kesek: Belin ya da çapanın çıkarmış 
olduğu sıkışmış kuru toprak parçası) İki kesek bir taşa belâ: 
Aynı anlamdadır. 

-İki taş, bir baş: Bir şeyi önemseyerek hemen yapma duru-
munda kullanılır. Övme sözüdür. 

-İki taşın arasında: En zor durumda bile iş yapan veya yardıma 
koşan kimseler için kullanılır. 
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-İneğin öküz başlısı (makbul), tarlanın küçük taşlısı: Başı ökü-
ze benzeyen inek ve küçük taşlı tarla değerlidir. 

-İnsan taştan katı, gülden nâzik: İnsan yeryüzündeki en katı, 
sağlam hem de özen gösterilmesi gereken narin canlılardan 
biridir. 

-İt taştan, bacı kardaştan korkar: Yanlış yapan kimseler, yaptık-
ları yanlışın kimin tarafından cezalandırılacağını bilirler. 

-İte taş atarlar da sahibinin hatırını sayarlar: Kötü insanların 
üzerine, yakınlarının hatırı için fazla varılmaz.

-İtin attığı taş değmez: Değersiz kişilerin saldırısı etkisiz kalır. 

-İtin ayağını taştan esirgemek: Karaktersiz aşağılık kimselere 
merhamet etmek. Bu deyim Sivas’ta, soru cümlesi olarak şöyle 
kullanılır: İtin ayağını taştan mı esirgiyorsun? 

-Kabayelin bağrı taşlı, gözlü yaşlıdır: Kabayel esince karlar erir. 
Köylünün beklediği bir rüzgârdır. (Kabayel: Karları eriten gü-
ney rüzgârıdır. Lodos) 

-Kaldıramadığın taşı öp de başına koy: Kişi kendisinden üstün 
olan bir kimseye saygı göstermelidir. 

-Kara taştan güher doğar: Hangi insanın hangi yeteneğe sahip 
olduğu pek bilinmez. Hor görülen insan inanılması zor işleri 
başarabilir. (Güher: Cevher)

-Karga yavrularına uçmayı öğretirken onlara şu nasihatte bu-
lunmuş: “Yavrularım, bir yere konduğunuzda etrafınıza bakın, 
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eğer bir insanoğlu yere eğiliyorsa, mutlaka yerden taş alır ve size 
atar. Çünkü insanlar bize düşmandır, hemen uçun!” Bu sözleri 
dinleyen, yavru karga, annesine; “İnsanoğlu taşı önceden eline 
almışsa ne yapalım?” diye sorunca anne karga cevaplayama-
mış, “Sen öğüdü yuvada almışsın” demiş. “Öğüdünü yuvada 
almak” deyimi, kendi yaşından ve aldığı eğitimin üstünde bilgi 
sahibi olan kimseler için kullanılan bir deyimdir. 

-Karımın aklına gelen başa, anamın aklına gelen dağa taşa: 
Kocası eve gelmekte geciken kadın, eşinin işini bitiremediğini, 
çalıştığını düşünür. Kayınvalide ise oğluna kötü bir şey (kaza, 
ölüm, vb) oldu diye üzülür. Eşimin dediği olsun da annemin 
dedikleri de dağa taşa gelsin temennisidir.

-Katı taş dövmekle yassı olmaz: Kişiliğinde kötülük yapma 
alışkanlığı olan kimseler ne yapılırsa yapılsın bu huylarından 
vazgeçmezler. 

-Kaya uçmazsa dere dolmaz: Büyük ihtiyaçlar için çok fe-
dakârlık yapmak gerekir anlamında bir sözdür. 

-Kesek atma başkasına, taş dönmesin kafana: Başkasına zarar 
veren kimse yaptığı işin cezasını daha ağır olarak görür. 

-Kırık taştan okka çıkmaz: Uygun olmayan malzemeden iyi 
ürün çıkmaz. 

-Kışın taşa, yazın yaşa oturulmaz: Kışın taşa oturmak, yazın da 
ıslak yere oturmak insana zarar verir ve hasta olmasına sebep 
olabilir. 

-Karnı acıkan karga taş çöplenir: Muhtaç duruma düşen kim-
se ihtiyaçlarını gidermek için olmadık yollara başvurur.  
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-Kız alırsan kardaşlı, gelin alırsan saçlı, tarla alırsan taşlı.

-Kız doğunca evin him (temel) taşı oynarmış: 

-Kızın kardaşlısını, pirincin taşlısını al.

-Kocana göre bağla başını, okkana göre düz taşını (Kazanına 
göre eyle aşını): Bir kadın çevresinde gördüklerine değil, ko-
casının maddî durumuna göre hareket etmelidir. İş yapacak 
kimse de elindeki imkânlara göre hareket ederse arzu ettiği 
sonuca ulaşır. 

-Köpeği (iti) an da eline taşı al: Kötü, karaktersiz kimselerle 
karşılaşılacağı zaman gerekli önlemler alınmalıdır. Kötü insan-
dan uzak durulması gerektiği için söylenir. 

-Kör kuş, atılan taşa çarpar da taşı atan kendi vurduğunu sanır: 
Başkalarının yaptığı işten, kendi yapmış gibi pay çıkaran saf 
kimselerin durumu için kullanılan bir sözdür.

-Körün attığı taşı Allah rast getirir: Yapacağı iş hakkında yeterli 
bilgisi olmayan iyi niyetli kimselerin işini Allah denk getirir, o 
iş düzgün yürür. 

-Körün taşı: İş bilmediği halde, işi rast gelen kimse için kulla-
nılır. 

-Körün taşı kelin başına değer: Bilgisiz insanların yaptığı iş, 
kendisi gibi bilgisiz insanlara zarar verir. 

-Kötü arkadaş, arkanda daş (taş): Kötü arkadaş insana her bakım-
dan yüktür. 
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-Köşe taşı yerde kalmaz: Kabiliyetli, bilgili insanlara her zaman 
ihtiyaç duyulur ve onlar toplumda hak ettikleri yeri bulurlar. 

-Mermer iyi taştan, muhabbet iki baştan: Mermer iyi kaliteli 
bir taştır. İyi geçinmek için iyi huylu olmak gerekir. 

-Meyveli ağacı taşlarlar: Bilgili ve yetenekli kimseler düşün-
celeri veya ortaya koydukları işler bakımından, özellikle kötü 
niyetli kimseler tarafından eleştirilirler. 

-Mezar taşı ile iftihar olmaz (övünülmez): Kişi atalarının başa-
rısı ile değil, kendi başarıları ile övünmelidir.

-Nazar taşı çatlatır: Kötü bakış o kadar etkilidir ki taşı bile çat-
latır.

-Ne kadar büyük olsa da şanın, sonunda bir taştır nişanın: 
Herkes bir gün mutlaka ölecek ve ardından bir mezar taşından 
başka bir şey kalmayacak. (Mezar taşı bile kalmayabilir).

-Ot taş altında kalmaz: Başarıya karar vermiş, azimli kimseler 
er geç arzu ettiklerine ulaşırlar.

-Önüme aş koy, elimi boş koy, yiyemezsem başıma taş koy: 
Tercihini herkesin yapabileceği, kolay işlerden yapan kimsele-
rin yanlışını vurgulayan bir sözdür.

-Önüme aş koyarlar, başıma taş koyarlar:  İyilik yapıyor gibi 
hareket edip, kötü bir söz ve davranışta bulunan kimseleri yer-
mek için kullanılır. Önüne aşı koydu, sırtına (altına) taşı koydu 
şeklinde de kullanılır. 
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-Önüne yuvarladığın taşı yine önünde bulursun: İnsan iyi 
veya kötü ne yaparsa onun karşılığını görür.

-Pabucuna taş kaçmak: Rahatsız olmak, bir engeli çıkmak.

-Pırlanta, kara taştan çıkar: Pek çok büyük insan, fakir ve birçok 
imkândan mahrum aileler arasından çıkar.

-Pişirdiği aş olaydı, başıma vuran taş olaydı: Yaptığı bir işi hem 
iyi yapmayan hem de sonuçlandırmayan kimseler için kulla-
nılır. 

-Piştovunun taşı yok, okkayla barut taşır: Kendini olduğundan 
çok büyük göstermeye çalışanlar için söylenen bir sözdür.

-Sabır taşı selamet, sabırsız baş malamat: Sabırlı kimseler, bu-
nun faydasını er geç görürler. Sabırsız olanlar ise birçok kötü 
durumla karşılaşırlar. 

-Sabreyleyen ağır taşı yerinden kaldırır: Sabreden en zor işleri 
bile başarır.

-Saçma sapan: Bir nevi silâhtır. Bir mendilden büyükçe olan 
kare şeklindeki derinin içine küçük taşlar konur. Sağ eli ile içi 
taş dolu mendilin üç ucunu tutan ve bir ucunu de serbest bıra-
kan şahıs elindeki deriyi fırlatırken tuttuğu üç ucunu bırakır ve 
taşlar hızla atılan tarafa saçılır. Çarptığı kimseleri yaralar. Saçı-
lan bir sapan gibi olduğundan böyle denilmiştir.  

-Sapan taşı:  Sapan ile atılan taş. Büyüklerimizden öğrendiği-
miz bir beyit de şöyledir: 
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Kazara bir sapan taşı bir altın kâseyi kırsa
Ne artar kıymeti taşın, ne kıymetten düşer kâse

-Samanlıktaki kediye taş değer mi? Kendini emniyete almış 
kimseler kötü olaylardan etkilenmezler. 

-Sana taşla vurana sen aşla vur: Kötülük yapana iyilikle karşılık 
vermek gerekir.

-Sayılmayan taş baş kırar: Küçük görülen değer verilmeyen 
kimseler, kendilerinden beklenmeyen eylemlere girişebilir. 

-Sermayen bir yumurta ise de taşa çal: Güvenilen bir şey bu 
güveni boşa çıkaracak kadar küçük ve önemsizse, sonuç alına-
mayacağı bilindiğinden vazgeçilmeli. 

-Sezilmeyen taş araba devirir: Farkına varılamayan, tahmin 
edilemeyen olumsuzluklar, büyük sorunlara yol açar.

-Sıdk ile tut da kara taştan tut: Hangi meslekte olursa olsun 
insan, yaptığı işi bağlılıkla ve iyi niyetle yapmalıdır. 

-Sınığa taş atılmaz: Yenilmiş, yenik düşmüş kimseye kötülük 
yapmak insana yakışmaz. (Sınık: Kırık)

-Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz: Küçük bir olum-
suzlukta, büyük zarara uğrayabilecek kimse, başkalarına zarar 
verecek en küçük bir hareketten bile kaçınmalı. 

-Sofra başı, binek taşı: Yemek insana güç verir ve onu dinlen-
dirir. 
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-Söz bir mermer taştır, yerin bulunca oturtmalı: Yeri geldiğin-
de söylenmesi gereken sözü söylemekten kaçınmamalı. 

-Su gider taş alır, el gider kardaş kalır: Su akar ama, taş yerinde 
kalır. Kardeş de taş gibidir. Elin dostluğu bir gün biter, kardeş 
iyi günde, kötü günde insanın hep yanındadır. 

-Suya düşen taş arar: Zor durumda kalan kimse, olmayacak 
şeylerden çare arar.

-Tamah taş yarar, taş da baş yarar: Aç gözlülük insana pek çok 
zor işler yaptırarak para kazandırır. Gözü doymayan insan 
daha çok para kazanma yolları arar ama sonunda zararlı olan 
kendi olur. 

-Tarlayı taş, yiğidi tıraş gösterir: Hafif taşlı toprak tarlayı, tıraş da 
yiğidi gösterişli kılar. (Taşlı tarlanın mahsulü iyi olur).

-Tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden almalı: İyi ürün ver-
diği için tarlayı taşlı yerden almalı. Kardeşi olan kızlar aykırı 
tavırlarda bulunmadıkları gibi hizmetli ve becerikli oldukları 
için onlarla evlenilmeli. 

-Taş altında kalır da laf altında kalmaz: En zor şartlarda olduğu 
zaman bile, kendini savunan, konuşmaktan çekinmeyen kim-
seler için kullanılan deyimdir.

-Taş altında olmasın da dağ ardında olsun: İnsan için en bü-
yük acı ölümdür. İnsan hayatta olsun da gurbette, uzakta olsun. 
Oğlu, kızı, kardeşleri yakınları gurbette olanların teselli sözü-
dür. 



126

-Taş attın da kolun mu yoruldu?: Hiç emek sarf edilmediği hal-
de kazanç sağlama durumlarda kullanılır.

-Taş arabası: Yerinden kalkamayan ağırkanlı kimse. 

-Taş at da kolun açılsın: İnsan boş durmaktansa mutlaka bir iş 
yapmalı.

-Taş atacak zaman var, taş devşirecek zaman var: Her işin bir 
zamanı vardır. Bir işin zamanı gelmeden o işi yapmamak lâ-
zımdır.

-Taş atan başını taşın altına tutmaz: Tehlikeli işler yapan kimse, 
kendisi o tehlikelerle karşı karşıya gelmemeye dikkat eder. 

-Taş atana sen ekmek at: Kişi kendine kötülük yapana iyilikle 
karşılık vermelidir. 

-Taş atma deliye, başına taş yağdırır: Aklî dengesi yerinde ol-
mayanlardan uzak durmak gerekir. 

-Taş atmak: Söz dokundurmak, birine dolaylı olarak dokuna-
cak acı söz söylemek. Taş atmak konusunda şöyle bir fıkra an-
latılır: Keçecizade Fuat Paşa, Bayezit’ten Sultanahmet tarafına 
yol açtırmış, kaldırım yaptırmış. Paşa bir arkadaşı ile bu yolda 
yürürken, arkadaşı, “Kaldırımlar da çok iyi olmuş” demiş. Ha-
zır cevaplılığı ile meşhur Fuat Paşa, kendisini eleştirenleri kast 
ederek şöyle demiş: “Bu kaldırımlar bana atılan taşlarla yapıl-
dı!”

-Taş atmasını bilmeyen başına vurur: Bir işi yapmayı bilmeyen 
kimse, o işi yapmak isterse kendisine çok zarar verir. 
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-Taş çatlasa: En sonunda, nihayet, ne denli zorlu olsa da.  

-Taş çıkartmak: (Biri ötekinden) Üstün ve baskın olmak, bilgi 
ve mahâretiyle üstün olmak.

-Taş darbına cam dayanmaz: Güçlünün karşısında güçsüz du-
ramaz. 

-Taş düştüğü yerde ağırdır: Her insan kendi memleketinde; 
yaşadığı, tanınıp bilindiği yerde değerli, kadir kıymet sahibidir. 

-Taş gölgesi, baş gölgesi: Güçlü kuvvetli kimseler, uzun süre bir 
kimseyi korur. 

-Taş (daş) gibi yata, tavşan (davşan) gibi uyana: Yoğurt maya-
lanırken, iyi mayalansın anlamında hanımlar tarafından söyle-
nen tekerlemedir. 

-Taş gibi: Çok sert kaskatı.

-Taş gibi donup kalmak: (Gördüğü veya duyduğu şeyden do-
layı) Kaskatı, hareket edemez duruma gelmek. 

-Taş ile tokaç arası: Çok zor durumda kalmak, eziyette olmak.

-Taş ile vuranı aş ile vur: Kişi kendine kötülük yapana iyilikle 
karşılık vermelidir. 

-Taş kabağa değse de vay kabağın başına, kabak taşa değse de 
vay kabağın başına: Bir toplumda güçlülere bir şey olmadığı 
hâlde, güçsüzler ezilir. 
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-Taş kafa: Anlayışsız kimse, gabî.

-Taş kafalı kimse ile yarışa girme, yarılmasan da yorulursun: 
Bilgisiz, cahil, kaba kimseleri geçmeye çalışmak, insanın bede-
nine zarar vermese de insanı yorar. 

-Taş kesen, baş kesen, yaş kesen iflah olmaz: Taş kesmek, taş 
işlemek zor bir iş olduğundan; canlılara kıymak ve ağaç kes-
mek tercih edilen işler değildir. Bu işleri yapan insanlar kötü 
durumlara düşer, güç durumlarda kalır. 

-Taş kesilmek:1- (Hayretten, korkudan, şaşkınlıktan) Dona 
kalmak, ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilememek. 2-Taş gibi 
katılaşmak. 3- Taş olmak: İşlediği bir günahtan taş haline gele-
ceği uyarısı olup, çocuklara söylenir. (Masal ve efsanelerimiz-
de de taş kesilmek motifi yer alır). 

-Taş koptuğu yerde kalır: Kötülük, kötülük yapanı, iyilik de iyi-
lik yapanı ilgilendirir. 

-Taş küçüğü değil, baş küçüğü: Taş küçüğü aynı kalır ama, in-
san küçüğü (çocuk) değerlidir ve büyüyerek toplumdaki yeri-
ni alır. 

-Taş mı taşıdın? (Önemli, bir iş yapmadığı halde) Yorgun gö-
rünen kimselere, “ağır bir iş mi yaptın?” anlamında söylenir. 

-Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır: Taşın ıslanması 
mümkün olmadığı gibi, delinin de yaptıklarından vazgeçmesi, 
akıllıca hareket etmesi mümkün değildir. 

-Taş oda: Eski evlerin alt katında, yarı taşlık bölüm.
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-Taş ol da baş yar: İnsan elinden gelen, yapabileceği işi en iyi 
şekilde yapmaya çalışmalıdır. 

-Taş olsa çatlar:/Taş olsa dayanmaz: Çok büyük dayanılmaz 
acılar için kullanılır. 

-Taş taş ile duvar olur: Tek başına değil de güç birliği ile birçok 
önemli işlerin üstesinden gelinir.

-Taş taş üstünde olur da ev ev üstünde olmaz: İnsanların bir 
arada bulunması o insanların güçlü olmasını sağlar. Ancak bir 
ailenin ağırlığı ile diğer aileye yük olması, sıkıntılara ve dargın-
lıklara sebep olur. 

-Taş taşa, baş başa yanaşarak iş olur: Birlikten kuvvet doğdu-
ğundan, insanlar el birliği, güç birliği yaparak her zorluğu ra-
hatlıkla yenebilirler. 

-Taş taşa dokunmadıkça (değmeyince) duvar olmaz: İnsanlar 
el ele vermedikçe büyük güç oluşturamazlar. 

-Taş taşa söykenir: Yardıma ihtiyacı olan insan başka insanlar-
dan yardım ve destek bekler. (Söykenmek: Uzanmak, yatmak, 
yaslanmak). 

-Taş taşı sarınca kına gibi un olur: Birbirleriyle anlaşan insanlar 
çok güzel işler başarılar. 

-Taş toprak: Moloz.

-Taş tutmak: (Argo) Para sahibi olmak. 
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-Taş üstünde taş bırakmamak /koymamak: Bir yerdeki binala-
rı yerle bir edercesine yıkmak. 

-Taş ufağı büyümez, adam ufağı (tez) büyür: Taş küçüğü aynı 
kalır ama, insan küçüğü (çocuk) değerlidir ve büyüyerek top-
lumdaki yerini alır.

-Taş ufağı değişmez, insan ufağı değişir: Küçük bir taş bile can-
sız olduğu için, yıllarca durumunu korur. Oysa insan doğduğu 
andan itibaren görünüş ve düşünüş bakımından değişmeye 
başlar.

-Taş yağar, kıyamet koparken: Çok tehlikeli ve telâşlı zamanları 
belirtmek için kullanılır. 

-Taş yağmak (Bir yere): (O yer) Büyük felâkete mâruz kalmak. 

-Taş ye de gam yeme:  İnsana en fazla zarar veren şey, gam ve 
kederdir. Sivas’ta söylenen Lokman Hekim sözlerinden: Bir 
adam, Lokman Hekim’e gelerek sormuş: “Hasta olamamak 
için ne yiyeyim?” Lokman şöyle demiş. “Taş ye de gam yeme.”-
Bir anlatıma göre de “Gam yeme de ne yersen ye!” demiş. 

-Taş yerinde (düştüğü yerde) ağırdır. Her insan kendi memle-
ketinde; yaşadığı, tanınıp bilindiği yerde değerli, kadir kıymet 
sahibidir. 

-Taş yuvarlanır çeğile düşer (çeğilde kalır): İnsan güçlü veya 
zayıf olsa, çok kötü ve zor durumlara düşse, insan topluluğu 
içinde yaşamak zorundadır. (Çeğil/çenil: Çay taşı, çakıl, çakıl 
yığını).  
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-Taşa çalmak: Yere fırlatmak, fırlatıp atmak, gözden çıkarmak. 

-Taşa çekmek/tutmak/vurmak: (Kesici âletleri) Bileği taşında 
bilemek. 

-Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur: Kötülük yapan ana 
babaların çocukları, kendi ana babalarının yaptığı kötülükler-
den daha büyüğünü yaparlar. 

-Taşa dokunan çömleğin vay haline: Toplumda her zaman za-
yıflar, güçsüzler ezilir. 

-Taşa, suya, ateşe yiğitlik olmaz: Taşa, suya ve ateşe karşı güç 
denemesine girişmemek gerekir. 

-Taşa/taşı ölçeyim: Halk ağzı: Bir hastalığı, bere ve kırığı, kendi 
vücudunda gösterirken, benden uzak olsun anlamında kulla-
nılır. 

-Taşa tohum ekilmez: Olmayacak, sonuç alınmayacak işe kalkış-
mamalı. 

-Taşa tutmak: 1- Üzerine aralıksız taş atmak. 2- mecaz. Şiddet-
le sitemde bulunmak, sözle hücum etmek.

-Taşa zorlayan, boşa zorlar: Taş sert ve ağır bir madde oldu-
ğundan güç denemesi yapılmaz. İnsanlar güçleri yetmeyeceği 
şeylerle başa çıkamaz. 

-Taşı başa, başı taşa vurmak: Çare aramak.
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-Taşı dikmek: İyi, faydalı bir yapmak. Faydalı, gerekli bir işi ya-
pan için, “taşı dikti” şeklinde kullanılır. 

-Taşı gediğine koymak (oturtmak, yerleştirmek): Söylemek 
istediği şeyi tasarlayarak tam zamanında ve yerinde söylemek. 

-Taşı sıksa suyunu çıkarır: Çok kuvvetli kimseler için söylenir.

-Taşı taşa, başı başa vururlar: İnsanlar karşılarındaki insana göre 
davranırlar. İyilik yapmak da kötülük yapmak da karşılıklıdır. 

-Taşı toprağı altın olmak: 1-Arazisi çok değerli olmak. 2-Her 
türlü zenginliğe, imkâna, fırsata sahip olmak. Bunun için: İs-
tanbul’un taşı toprağı altın.” denilmiştir. 

-Taşı yemişli ağaca atarlar/Meyveli ağacı taşlarlar: Bir toplum-
da cahil kimselerle kimse uğraşmaz. Asıl uğraşılan, arkaların-
dan dedikodu yapılanlar toplum nazarında ağırlığı olan, bilgili, 
kültürlü insanlardır. 

-Taşla dövünmek: Çok büyük pişmanlık duymak, büyük acıya 
uğramak.

-Taşını koltuğunun altında saklamak: Kötü niyetini gizleyerek, 
her an zarar verebilmek. 

-Taşla yumurta kavga etmez: Güçlüler karşısında güçsüzler etkili 
olamazlar. 

-Taşlarda keler var, ellerde neler var: Ellerin kabiliyeti, sanatı 
gücü zenginliği, iyilikleri sınırsızdır. (Keler: 1- Kaya oyukları, 
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doğal mağara, in. (Ürgüp, Bor, Adapazarı). 2-Kertenkele. (Yal-
vaç, Alaşehir, Seydişehir, Ermenek).

-Taşlarsan deliyi, başına kapla çeliği: Delinin hoşuna gitmeyen 
iş yapan insan, kendisini onun saldırılarından zor kurtarır. 

-Taşlı /tahtalıköy: Mezarlık.

-Taştan ekmek çıkaran pehlivandır: Bütün zorlukları göze alıp 
yenerek geçimini sağlayan bir kimse azimli ve güçlüdür. 

-Taştan kopar, yoktan kopmaz: Yoksul insanın birine faydası 
olmadığı gibi, bilgisiz kimsenin de başkasına öğreteceği bir şey 
olmaz. 

-Taştan ses çıkar da ondan ses çıkmıyor: Soğuk, ruhsuz ilgisiz 
insanlar için kullanılır. 

-Taştan yağ çıkar, ondan çıkmaz: Çok cimri insanlar için kul-
lanılır. 

-Tek taşla duvar olmaz: Birden fazla insanın yapması gereken 
şeyi bir insan yapamaz. 

-Tekerinin önüne taş koymak: Engel çıkarmak, birinin işini 
aksatmak.

-Toprağın taşına bakma, yaşına bak: Arazinin taşla oluşu değe-
rini azaltmaz. Toprak çok işlenmişse verimsiz olur.

-Uçar kuşun olmasın, döner taşın olsun: Değirmen, bütün iş-
lerden fazla gelir sağlar. 
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-Ummadığın ormandan taş çıkar: İnsanlar hiç tahmin etme-
dikleri şeylerle karşılaşabilirler. 

-Ummadığın taş baş yarar: Elinden iş gelmez sanılan kimseler 
önemli iş bir yapabilirler.

-Veremli ya taşlar ısınınca, ya taşlar soğuyunca ölür. Veremli-
lerin ölüm zamanları için Sivas’ta yaşlılar tarafından söylenen 
sözdür. 

-Vuramayan büyük taşı kapar: Kendi gücüne güvenemeyen 
insan rakibinin korkup çekineceği kimselerden yardım almaya 
çalışır. 

-Vücutta baş, temelde taş: Bir insanı idare eden baş (akıl); bina-
da temelin sağlam olmasını sağlayan da taştır. 

-Yağlı öküz, taşları, kayaları sürer: Güçlü bir insan, zor olan birçok 
işi başarır. 

-Yağmur yağar taş üstüne, torun ne der, baş üstüne: Torunla-
rın çok sevildiği ve isteklerinin geri çevrilmediğini belirten bir 
sözdür. 

-Yapı taşı yerde kalmaz:  Yetenekli kimseye her zaman ihtiyaç 
duyulur.

-Yapı taşı, yük kumaşı: Yapı taşı ve değerli kumaş gibi kıymetli 
olan insanlar her zaman aranırlar ve değerlerini bulurlar.

-Yaş kesen, taş keser, Allah onu da taş keser: Ağaç ve yeşil bitki-
leri kesenlere, Allah da yardım etmez.
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-Yatan taş yosun tutar: Çalışmayan kimsenin sağlığı bozulur.  

-Yazın ağaç dibinde oturan, kışın taş dibinde oturur: Mevsi-
minde veya gençliğinde çalışmayan insan, kış gelince veya yaş-
lılığında büyük sıkıntılar çeker. 

-Yazın yaşa kışın taşa oturma: Yazın ıslak yere, kışın da soğuk 
yere oturmak sağlığı bozar. 

-Yetene yeterler, yetmeyene taş atarlar: Gücü yeteni başarabi-
len insan, gücünün yetmediği şey hakkında olumsuz konuşur 
(konuşabilir). 

-Yetim hakkı, yedi taşı deler de geçer: Yetim hakkı yiyen kimse 
bu en ağır şekilde, canıyla da malıyla da öder. 

-Yılan bile dağı taşı kararı ile yalamış: Çok bulunan şeyler bile 
değeri bilinerek tutumlu kullanılmalıdır. 

-Yokluk taştan katı, ölümden kötü: Yokluk katlanılamayacak 
kadar büyük sıkıntı ve ölümden de kötü bir durumdur. 

-Yolum yokuşta, tekerim taşta: Engellerin çok olduğunu anlat-
mak için kullanılır. 

-Yontulmuş taş, her yere yakışır: Emek verilmiş olan bir şey de-
ğerli olduğu için herkes tarafından ilgi görür. 

-Yuvarlanan taş söngüt/yosun tutmaz: Durmadan yer değişti-
ren, sebat etmeyen kimseler, mal mülk ve para sahibi olamaz-
lar. 
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-Yüküne göre bul taşını, erine göre bağla başını. Her işi, duru-
muna göre ve dengeli olarak yapmak gerekir. 

-Yüzüğün kaşı taştan, muhabbet iki baştan: Eşlerin karşılıklı fe-
dakârlığı olursa evlilik yürür, anlamında kullanılır. 

-Zemheride taş taşa kuytu olur: Zemheri 22 Aralık - 31 Ocak 
kışın en soğuk günleri olup bu günlerde her türlü önlemler 
fayda sağlar. 

-Zengin ölürse mezar taşı dikilir, fakir ölürse çalı nişan edilir: 
Zenginin mezarı bile fakirinkinden daha gösterişlidir. 
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GÖNÜL ÇALAB’IN TAHTI
Gönül, sözlüklerde, benzer şekilde, iman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü 
bütün duyguların kaynağı olduğu kabul edilen kalbin manevî yönü. 
Tasavvufta ise Cenâb-ı Hakk’ın insanda tecelli ettiği yer, tasavvufî aşkın 
kaynağıdır (İ. Ayverdi, 2005; 1071). 

Gönülden gönüle seslenebilen irfan sahipleri toplumumuzda her za-
man söz sahibi olmuştur. Duyuş, insanın iç dünyası, ruhu, hayatı, varlı-
ğı, sevgisi, özetle her şeyi olarak zihne ve kalbe nakşını vurmuş, gönül 
insan ruhunun taçkapısı olmuş, uçsuz bucaksız gönül deryası insanı 
kuşatmıştır. Yusuf Has Hâcib; “Gönül insanlıktır”, Yunus Emre; “Gönül 
Çalab’ın tahtı”, Muhammed Tırmızî; “İnsanın gerçekten sahip olduğu 
iki şeyi vardır; gönlü ve zamanı”, Oktay Sinanoğlu; “Gönül, dil gemi-
sinin yüzdüğü denizdir” ve M. Sabri Koz; “ Bir fâninin, bir fâniye gö-
nülden başka kapısı yoktur. Dâim ve Bâki olana da bu kapıdan girilir” 
demiştir ki böyle derin anlamlı ifadeler daha da çoğaltılabilir.

Mübahat Türker-Küyel (1997;402); “Yesevî’den Hasan Dede’ye Gö-
nül Erleri’nin Öncelleri Var mıdır?” başlıklı makalesinde, konuyu derin-
liğine inceleyerek şöyle sormaktadır: “Türklerdeki bu Gönül ve onun 
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Er’i, “Gönül Eri” kavramlarıyla, insan tarihte ve şimdi hangi kültür çev-
resinde bu kadar yüceltilmiştir ve birleştirici olunmaya çalışılmıştır?” 

Halk duygu ve düşüncesinde gönül, beden kalesinde bir hazine, bir 
sultandır. Akıl ile gönül arasında “bir ayrılık olmadığı”, “olmaması ge-
rektiği”, birbirleriyle uyumlu olması insan gemisinin selâmeti olarak gö-
rülmüşse de ibre gönülden yanadır. Çünkü gönlü ne ise insan da odur. 
İnsan ne ise gönlü odur. Halk düşüncesi, aklı gönlün emrine vermiş; 
“Akıl bir vezirdir, gönül padişah” demiştir.

Gönül deyimlerimizde; sevgi, aşk, muhabbet; istek, arzu, meyil, heves; 
kabul, razı olma, rıza; cesaret, cüret; hatır; mide vb. gibi anlamlar da ka-
zanmıştır (İ. Ayverdi, 2005; 1072). 

Gönül konusunda klâsik edebiyatımızda, şarkı ve türkülerimizde, mü-
ziğimizde, halk edebiyatımızda, atasözü, deyim ve diğer sözlü kültür 
ürünlerimizde son derece derin anlamlı ifadeler yer alır. Sivas ve çev-
resinde olduğu gibi ülkemizin birçok yerinde de gönül deryamızın ha-
zineleri dile gelmiş,  halkımız deli, divâne ve coşkun gönüle tatlı serze-
nişlerde bulunmuş, gönül kırmamak, gönül yapmak üzerinde durmuş, 
gönül kapısını açmış, gönül kuşunu havalandırmış, gönül yaylasında 
dolaşmış, gönül koymuş, gönüllenmiş, gönül gamı çekmiş, gönül kı-
şında, gönül yasında kalmış yine de “gönülden özge yâr” bulamamıştır.

Deyimler

-Alçak gönül: Kendinden daha aşağı mevkide ve şartlarda 

olanlara aynı seviyede imiş gibi muamele eden, büyüklük 
iddiasında olmayan, kibirsiz, mutevazı. (Önüne gelen alçak 
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sıfatıyla nasıl derin bir anlam kazanan gönlün ne denli engin 
olduğunu gösterir). 

-Deli gönül: Âşık olmaya hazır coşkun gönüllü kimselerin 
kendi durumu ve gönlü için kullandığı tatlı bir serzeniş sözü.

-Dünya al kınalı bir gelindir, ne kadar kocansa da ondan gönül 
geçmez: Dünyadan gitmeyi kimse istemez, yaşamak güzeldir.

-Gönlü kırılmak (gönlü kırık): Kırılmış, incinmiş ve mahzun 
olmak.

-Gönlü zengin: Aslında varlıklı olmadığı halde her zaman ha-
linden memnun olan, eli açık, gözü tok, cömert kimse, gönlü 
ganî. Ganî gönüllü.

-Gönlünden kopmak: İçinden geçen bir arzu ile birine bir şey 
vermek, yardım etmek. 

-Gönlüne girmek: Sevgisini kazanmak, gönlünde yer tutmak.

-Gönlüne göre: Tam istediği gibi, isteğine uygun şekilde, kal-
bine göre.

-Gönlünü açmak: Ferahlık vermek, sıkıntısını giderip neşelen-
dirmek. İçini açmak.

-Gönül almak /Gönül kazanmak-Gönlünü almak: Birini se-
vindirmek, memnun etmek. 

Şah İsmail Hatayî (1487-1524); “alçak gönül” ve “gönül almak” konu-
sunda şöyle demiş:
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Hatayî hal çağında 
Hak gönül alçağında 
Yüz bin Kâbe yapmaktır 
Bir gönül al çağında.

Bu anlamda bir atasözümüz şöyledir: Gönül yapmak /almak, Kâbe /
Arş yapmaktır. 

-Gönül bağı: İnsanları birbirine bağlayan duygusal ilişki, sevgi 
bağı.

-Gönül bağlamak: Candan bağlanmak, sevmek, âşık olmak, gö-
nül vermek.

-Gönül borcu: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, 
minnettarlık, şükran.  

-Gönül darlığı: İç sıkıntısı, bir yerlere sığamama.  

-Gönül derdi (yarası): Onulmaz bir derdin verdiği ıztırap, aşk 
ıztırabı.

-Gönül ehli: Gönüllerinde birlik ve huzur zevkini bulan, ger-
çeği idrak etmenin verdiği gönül zenginliğine sahip kimseler.  

-Gönül eri: Gönlünün sesini dinleyen, katı kuralların esiri ol-
mayan, hoş görülü, müsamahakâr kimse. Tasavvufî anlamda; 
aşk erleri ve mânâ erlerinin gönülleri “Hak durağıdır”.

-Gönül ferahlığıyla: Gönül huzuruyla, isteye isteye. 
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-Gönül gözü: Manevî temizliğin ve olgunluğun insana verdiği 
uyanıklık, gördüğü şeyin gerçeğini varma hassası, kalp gözü, 
basîret. 

Aziz Mahmud Hüdâyî (1543-1628) şöyle söylemuiş: Uyan gafletten 
aç gönül gözünü / Cenâbından yana dönder yüzünü).

-Gönül hoşluğuyla/rızasıyla: İsteye isteye, seve seve.

-Gönlü hoş olmamak: Sıkıntılı ve üzüntülü olmak.

-Gönül kırmak: Söz ve davranışlarıyla bir kimseyi incitmek, 
üzmek, kalp kırmak.

-Gönül kışı: İnsanın içinden hiç çıkmayan derin üzüntü, ölüm 
acısı. Sözlüklerde yer almayan bu deyimin, Sivas’tan başka yer-
lerde bilindiğine dair bir tesbitimiz olmamıştır.

-Gönül köşkü: Gönlün “en güzel” yeri benzetmesiyle, bir kim-
senin çok sevildiğini ve değer verildiğini belirtmek için kulla-
nılır.  

-Gönül yıkmak: Gönül kırmak.

-Gönül yarası: Onulmaz bir derdin verdiği ızdırap, aşk izdırâbı.

-Gönülden (gönlünden) çıkarmak/düşürmek: Unutmak, ar-
tık sevmez veya istemez olmak.

Fatih Sertürbedârı Ahmed Âmiş Efendi (1807-1920)’nin şu özdeyişini 
kaydedelim: “Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin par-
çası bulunmaz.”
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-Gönlünden geçirmek: Düşünmek, içinden geçirmek.

-Gönül gezdirmek: Neyi istiyorsa ondan yana arzusunu belirtmek. 

-Gül demedi ki gönlüm kala: Kendisine ihtimam gösteren, de-
ğer veren kimselerden “Bana o kadar iyi bulundu ki gül bile 
demedi” şeklinde kullanılır. 

-Gönüllü: 1-Ağır ve tehlikeli işi gönül hoşluğuyla yapan kimse. 
2- Çok istekli.

-Gönüllü kelimesi Sivas’ta; 3- Üstün, daha iyi, anlamında da 
kullanılır. 

Örnek; “sarığıburma güzel yapılırsa baklavadan gönüllü (üstün) olur”.

Atasözleri 

-Akıl bir vezirdir, gönül padişah: İnsanda gönül makamı aklın 

makamından üstün olduğu için, akıl gönlün emrindedir. 

-Allah gönül kışı vermesin: “Allah üzüntü, dert, keder ermesin.” 
Kışı eskiden yedi ay gibi uzun süren Sivas’ta, zor ve çetin kış 
şartlarına karşı büyükannelerin öğüt ve dilek gibi söyledikleri 
bir teslimiyet ve rıza sözüdür. 

“Kabir Taşına Doğru” başlıklı yaş destanında; İcâzet(1901-1969) şöyle 
söylemiş:

Kırk yaşımda sakalıma ağ düştü
Ellisinde gayrı vaktimiz geçti
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Altmışında ecel geldi savuştu
Biz uğradık gönül kışına doğru

Asıl adı Fatma Oflaz olan Derdimend (1894-1980) küçük yaşta ana-
sından ayrı kalmasını, üzüntü, fakirlik, sahipsizlik gibi kederler içinde 
olmasını Gönül Kışı başlıklı şiirinin son dörtlüğünde şöyle dile getir-
miştir: 

Derdimend kalmıştır gönül kışında
Hikmet vardır ol Hüdâ’nın işinde
Sefil baykuş mezarının taşında
Ötse de, “vah!” deyip ağlayan olmaz

-Allah herkesin gönlüne göre verir: İnsanların elde ettikleri 
şeyler, onların düşünceleriyle ilgilidir. İnsan neyi düşünürse 
onunla karşılaşır. 

-Elin vergisi, gönlün/canın sevgisi: İnsanın gönülden yaptığı 
iyilikler onun sevilmesini sağlar. İnsanın sevilmesi için iyiliği 
kendi eliyle yapması, vergili (cömert) olması gerekir.

-Gönlü geçenin ömrü geçer: Gönlü ile hayata bağlı olmayan 
kimse hayattan bir şey anlamaz. İnsanı hayata bağlayan şey 
gönlün genç olmasıdır. 

-Gönlün pasını gözyaşı siler: Gözyaşı insanı ferahlatır.

-Gönlün sığdığı yere köy sığar: Gönlün sınırları çok geniştir. 
Bir anne, eşinden ayrılan kızının derin üzüntüsünü belirtmek 
için şu cümleyi kullanmıştı: “Gönlüne sığmıyor ki bir eve sığ-
sın”. 
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-Gönlün yazı var, kışı var: İnsan her zaman aynı duygulara sa-
hip olmaz, dünyanın çeşitli halleri hep insan içindir.

-Gönül Allah’ın evidir: Gönül Allah’ın nazar ettiği yer olduğu 
için gönül kırmaktan kaçınmalıdır.

-Gönül arştan yücedir: Gönül çok yücedir.

-Gönül bir hümâdır, istediği yere konar/yüksekten uçar: Gön-
lün istediği şeye sınır konulamaz. Gönül hep elde edilmesi zor 
olan şeyleri ister. 

-Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz: Gönül kırmak çok 
kolay, ama kırılmış gönlü onarmak zordur.  Çünkü insan duy-
gulu bir varlıktır. Küçük bir sözden kırılabilir. Bir defa kırıldı mı 
onarmak da mümkün değildir. En yakın dostlar arasında bile 
bir defa kırılan gönlü ilk haline getirmek mümkün değildir. 
Büyükannem Zekiye Çermikli (1891-1969)’den derledigim 
şu dörtlük de aynı duyguyu ifade ediyor: 

Bizim evler meşelerden meşedir 
Bahçe değil köşelerden köşedir
Benim gönlüm bir ufacık şişedir 
Kırılırsa yapılması güç olur 

-Gönül dostuna küser: İnsan ancak dost bildiklerine darılır, 
gönüllenir.

-Gönül dostunu bilir/bulur: Gönül, kendisine yakın olanları 
kolaylıkla anlayabilir, yakınlık duyanları rahatlıkla bulur. 

-Gönül düştüğü yerden güç kalkar: Kolayca gönül verilen bir 
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şeyden kurtulmak, çok zordur.

-Gönül eri, baş üzre yeri: İnsanın halinden anlayan kimselere 
ne kadar saygı gösterilse azdır. 

Bu atasözümüz Edirneli Nazmî (ö.1555)’nin şiirinde şöyle geçiyor:

“Her kim ki ola bir gönül eri / Baş üzre olur her yerde yeri” 

-Gönül evi düğün evinden kalabalıktır: İnsan gönlü o kadar 
geniştir ki -ucu bucağı yoktur- oraya pek çok şey sığar.

-Gönül farımaz/kocamaz/yorulmaz: Beden yaşlansa da gönül 
hep genç kalır. Gönül farımaz/kocamaz şeklinde de kullanılır.

Sivas-Karasarlı Âşık Seyit Yalçın (1908-1994). Şairin kendi söyleyişin-
den kaydettiğim dötlüğü şöyle:

Gönül ne gezersin toyda düğünde 
Yorulmaz yolcusun menzil önünde
Sitem karyesinin mihnet evinde 
Bir benim, bir kader bir de sen mi var?

-Gönül gönüle karşıdır, sevgi iki başlıdır. Gönülden seven, gö-
nülden sevilir. Candan seven, candan sevilir.

-Gönül gitmeyen yere ayak gitmez: Bir işte başarı olmak için 
istekli olmak gerekir. 

-Gönül gönüle köprüdür: Birbirinin halinden anlayan insanlar 
birbirinin dostudur. 
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-Gönül hüküm altına girmez: Kimse kimsenin gönlüne hük-
medemez. Gönül sahibinindir. 

-Gönül hem ise, hem mise konar: Gönül ferman dinlemez. 

-Gönül hünkâr sarayıdır: Gönül çok yücedir. 

-Gönül ibrişimdir, dolaşırsa açılmaz: Gönül çok naziktir, mü-
dâhale edilmemeli, incitmemeli. Bu atasözü Sivas’ta, eşlerin 
kıymetinin bilinmesi için hanımlara öğüt olarak da şöyle söy-
lenir: Erkek gönlü ibrişimdir, dolaşırsa açılmaz.

Bir Sivas manisinde şöyle geçiyor:

Uzaklar seçilmiyor 
Gönüldür geçilmiyor
Gönül bir top ibrişim 
 Dolaşmış açılmıyor

-Gönül kimi severse güzel/sultan odur: Gönül için tek ölçü 
sevmektir. Gönlün sevdiği güzeldir. 

-Gönül var güllüğe, gönül var küllüğe konar: Gönül güzeli de 
çirkini de isteyebilir. Gönlün istediği kendine güzel gelir. 

-Gönül yapmak (almak), Kâbe /Arş yapmaktır: Bir insanın 
gönül kırgınlığını gidermek, Kâbe yapmak kadar kutsal, ama 
oldukça zor bir iştir. 

-Gönülden / kalpten gönüle / kalbe yol vardır: Birbirleriyle 
dost olan insanlar, birbirleri hakkında hangi duyguları taşıdık-
larını bilirler. 
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-Gönülsüz işin gözsüz oğlu olur: İsteyerek yapılmayan işten 
fayda temin edilmez. Aynı anlamda bir sözümüz: Gönülsüz it, 
gözsüz enikler.

-Gönülsüz namaz göklere ağmaz: İnanarak kılınmayan namaz 
hiçbir işe yaramaz. Faydasına inanılmadan yapılan işlerden 
olumlu sonuç alınmaz. 

-Gönülsüz yapılan işten hayır gelmez: İsteyerek yapılmayan 
işten fayda temin edilmez. 

-Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş: İstemeye istemeye 
yapılan işin sonu iyi olmaz.

-Göz bir penceredir, gönüle bakar: Göz, insanın gönlünün ka-
pısıdır, gözden gönüle yol açılır.

-Göz hasmını, gönül dostunu bilir: Göz düşmanını bakışından 
tanır. Gönül de kendini seveni, dostunu bilir. 

-Güzel (Gözel); göz için, akıllı; gönül için: Güzel, insanın göz 
zevkini okşar, akıllı insan ise gönle hitab eder, gönülden sevilir.

-Her gönülde bir aslan yatar: Her insanın gönlünde gerçekleş-
tirmek istediği düşünceleri vardır.

Selahattin Kuşçu (Sivaslı Eğitimci-Şair) şöyle söylemiş: 

“Aklın yolu bir” derler 
Gönül yolu neylesin
“Her gönülde bir aslan” 
Gönül aklı neylesin
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-Herkes kendi gönlünün hükümdarıdır. Herkes kendi gönül 
ülkesinin sultanıdır. 

-İçeri kışı geçmez, dışarı kışı geçer: Ölüm üzüntüsü, acısı unu-
tulmaz, “gönül kışı” geçmez.

-İş işleyen gönüldür: Bir işte başarılı olmak, o işi gönülden iste-
mekle ve çalışmakla olur.

-İyi söz, gönül yaylasıdır: Bir insana güzel söz söyleyen, onun 
gönlünü hoş eder. 

-Kişide gönül olmaz: İyi insanlar, alçak gönüllü olur.

-Kolu kırılan çalışmış da gönlü kırılan çalışmamış: Beden yara-
sı unutulur da gönül kırgınlığını atmak zordur. 

-Lisan gönlün tercümanıdır: Konuşulan söz insanın gönlün-
den geçenleri açığa çıkarır.

-Ömür der, “ bin yaşadım”, gönül der, “şimdi geldim”: İnsan ne 
kadar yaşarsa yaşasın, ölümü kendisinden uzak görür.

Sivas’ta derlenmiş bu mani; Doğu Anadolu’da da bilinir.

Dünyaya yayah geldim 
Yatmadım uyah geldim
Ömür der yüz yıl oldu 
Gönül der, bayah geldim   (Bayah; az önce). 
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-Sabr etmek gönül anahtarıdır: Sabırlı kimseler, insanların 
gönlünü kazanır. 

-Uluların gönlü mum gibi gerek: Büyük insanlar çok merha-
metli olmalı ve bütün insanlara aynı şefkati göstermelidir. 

-Yarım elma gönül alma: Bir insanı memnun etmek için mut-
laka pahalı şeyler almak gerekmez. Önemli olan küçük bir ar-
mağanla olsun hatırlamaktır. 

-Yükünü horoz taşır, gönlünü deve: En güçsüz insanın bile 
gönlünden, başarılması zor olan işleri başarmak geçer. 

-Yaş kocar gönül kocamaz: İnsan yaşlansa da gönlü genç kalır. 
Sıfat (yüz) kocar, gönül kocamaz şeklinde de söylenir. 
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GÖZYAŞI GÖNÜL İLÂCI
“Göz özün aynasıdır.” Bunun için “öz ağlamazsa göz ağlamaz” denir Si-
vas’ta. Hayatın kaynağı olan su, gözyaşının da özüdür. “Gözyaşı özün 
sözüdür”.  “Gözyaşı gönül ilâcıdır.” Yalnızca gönül ilâcı değil, tıbbî açıdan 
da gözyaşı, gözün en önemli koruyucularından biridir. (Gözyaşı bezle-
rinden salgılanan gözyaşı sıvısının içinde mikrop öldürücü etkisi olan 
globülin, lizozim ve onun da etkisini artıran betalizin bulunur. Normal 
göz kırpması, devamlı olarak bir gözyaşı tabakasının oluşmasını sağlar. 
Gözün konjonktiva ve kornea tabakasında mikropların üremelerini 
önleyen gözyaşı, kornea epitelindeki yüzeysel bozuklukları da giderir).

Gözyaşı, gökten inmeyen, yerden çıkmayan bir mübarek sudur. “Göz-
yaşı gönül suyu”dur. Sevgi ve heyecanın can suyu, erdem ve şefkatin 
cevheri de gözyaşıdır. Sevgi olmayınca gözyaşı da olmaz. Sevgisi olanın 
gözünde yaş olur. Gönül titrerken, öz de ağlar, göz de.

Gözyaşı gönlün billur sermayesi, gönül sadakasıdır. Gönül evinin insa-
na verdiği hediyedir. “Gözyaşı, gönül yasını siler” veya “Gönlün pasını 
gözyaşı siler” denilmemiş midir? Bütün insanî duygular, gözün ucunda 
yaş olarak durur, yaşarır ve yaşatır. Gözyaşı mahzun gönüllerin, suskun 
dudakların ve merhamet dolu yüreklerin billûr sarayıdır. Semboller 
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dünyamızda bir buğday dânesinden binlerce harman savrulduğu gibi, 
bir damla gözyaşı da dalgalı, engin bir denizdir, yiğitler kârıdır. Şairlerin 
dünyasında yanaktaki gözyaşı dânesi, güldeki jaleye benzetilir. Gönül 
pınarları buz tutanların gözleri bir damla yaşa hasret kalır. Tehlikelerde 
gizli gücün de kaynağı olabilir gözyaşı. Atalarımız; zorluklara katlanıp, 
bu zorlukları yenmek için emek harcamayanların durumunu belirtmek 
için; “Yokuşta akmayan ter, inişte gözyaşı olur” demişler! 

Gözyaşı, gönül burçlarında yazılı şiirdir. Yakan ve yıkan, arıtan ve eriten 
birer mücevherdir. Issız ve sessiz gecelerin gözyaşları tövbe olur, gönül-
leri arıtır, günahları bitirir. Akarsu nerede ise orası yeşerir. Nerede göz-
yaşı dökülürse oraya rahmet iner. Dilimizin ustası, “Âşık Yunus eder âhı, 
gözyaşı döker günâhı” dememiş midir? Âh ve gözyaşı yalvarış, yakarış 
ve gönül dilinden niyâzdır. İlâhi aşkta, dökülen gözyaşları sebilden veya 
(Cennetteki) Selsebil’den akan suya benzetilir. İstanbul’un kırılmış, atıl-
mış ve kaybolmuş bir sebilinin ayna taşında şu beyit yazılı imiş. (Sâmi-
ha Ayverdi, Mesih Paşa İmamı, 1948;13).

Vuslat-ı havz-ı safâyı kalbe istersen delil 
Râh-ı Mevlâ’da sirişkin kıl misal-i Selsebil

Halk şiirimizde “gözyaşı ile oya yapılır mendile”, “sadaka niyeti ile yolla-
ra serpilir gözyaşı. ” Türkülerde, “göz gözyaşını silmek için, yârin elinde, 
ipek mendil olmak arzusu” dile gelir. Yine türkülerimizdeki “gözyaşı-
mı silenim yok” cümlesi kimsesizliğin acısını ve hüznünü bir cümlede 
özetler.

Sözlü kültürümüzde gözyaşı, sevginin, hüznün, özlemin, hayatın dilidir. 
Duygulu insanların “gözü nemli” olur. Çabuk ağlayanlara “sulu göz” de-
nir. Halk dilinde; “gözyaşı dökmek”, “yaş akıtmak” ağlamak için kullanı-
lır. “Yaşın yaşın ağlamak”, “gözünden inci dâneleri dökülmek”, “gözünün 
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yaşı ip gibi yere inmek”, “gözünün yaşı sel olmak” ve mecazlar dünya-
sından bir benzetme olarak; “gözünün yaşı yeri sulamak”, “gözünün 
yaşı değirmen döndermek !” de aslında mübalağa değildir! (Ortalama 
ömürlü bir insanın hayatı boyunca on kovayı dolduracak miktarda 
gözyaşı salgılanır. Bu ağlamanın dışındaki gözyaşıdır).

“Gözünün yaşını silmemek,” “gözünün yaşına bakmamak”, merhamet-
ten nasibi olmayanlar için kullanılır. “Çocuk babasının başı, anasının 
gözyaşıdır.” “Kız el aşı, gözyaşı” diyen eski büyükler, “Baş koca başı, ge-
risi gözyaşı” veya “Baş koca başı, gerisi mezar taşı” sözleriyle de düşün-
celerini belirtirler. 

Tohumu eken bilir
Gözyaşın döken bilir
Gül kadrin diken değil
Çileyi çeken bilir

Halkımızın “gönül yadigârları” olan manilerimizin de can suyudur göz-
yaşı. Yöremizde söylenen manilerden verdiğimiz örnek, bu deryadan 
sadece bir katredir. Duygular onlarla dile gelir, o kaynaktan beslenir ve 
kutsal bir çağrıya yöneliş gibi deryalara karışır, gider.   
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BİR MUMDAN BİN MUM YANAR
Mum; bir aydınlatma aracı olduğu gibi düşünce ve hayal dünyamızda-
ki malzemeleri ve edebiyatımızdaki mazmunlarıyla kültür dünyamıza 
da  ışığını yansıtmış. 

Mum (aslı Farsça mûm) sözlüklerde; 1- Bir fitilin etrafına erimiş bal-
mumu, erimiş içyağı, parafin, stearik asit gibi maddeler dökülerek ge-
nellikle silindir/çubuk biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma 
aracı. 2-Bal mumu. 3- Kimya; Bazı böcek ve bitkiler tarafından salgıla-
nan, böceklerin deri ve tüylerini, bitkilerin yüzeyini kaplayarak koru-
yucu görev yapan, içinde serbest yağ asitleri, alkoller ve doymuş hidro-
karbonlar bulunan esterler. En iyi mum arıların yaptığı bal mumudur.  
4-Fizik; Işık şiddeti birimi. Kandela olarak tanımlanıyor. (Halûk Akalın 
ve ark., Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, 2010, s. 1709). 

Sivas’ta halkın kullandığı sözlü kültür ürünlerini yurdumuzun başka şe-
hirlerinde de benzer kullanımları ve aynı anlamlarıyla görebiliriz: 

-Allah yağmumu yakana yağmumu, balmumu yakana balmu-
mu verir:  İnanışa göre, Allah, maddî durumu yerinde olan ve 
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cimrilik yapmayana çok verir, durumu olmadığından az harca-
yana da az verir. 

-Bir mum al da derdine yan: Sen kendi durumuna bakarak 
kendi derdini düşün. 

-Baba mirası yanan mumdur: Babadan kalan miras iyi kullanıl-
maz, artırılmazsa mum gibi farkına varılmadan tükenir.  

-Bilinmeyen eğri, mumdan doğru: İnsan kötü olduğunu bil-
mediği bir şeyi iyi, güzel zanneder. Kötülüğü bilinmeyen kim-
se dürüst sanılır.

-Bir mumdan bin mum yanar: Başarılı insanın çevresindeki 
insanlara faydası olur. 

-Caminin mumunu yiyen pisiğin (kedinin) gözü kör olur (ol-
sun): Halkın ortak malına el uzatanlar, bunun cezasını çekerler.

-Fukaranın mumu yanar, zenginin hesabı görülür: Fukaranın 
zarar etmesi, zengini daha zenginleşir.

-Gece karanlığında mumun şavkı gizlenmez: Ne kadar kötü 
insanlar olursa olsun, iyi insanlar mutlaka belli olur. 

-Hem pilâv yağlandı, hem şamdan peklendi (paklandı): Ya-
pılan işle iki taraflı yarar sağlanması durumunda kullanılan 
bir deyimdir. Hikâyesi: Pilâv pişirmişler ama üzerine ekmeye 
evde yağ yok. Çaresizlikten, şamdanı pilâvın için daldırmışlar. 
Şamdanın üzerinde birikmiş olan mumlar pilâvın sıcağında 
erimiş. Pilâv yağlanmış (!) şamdan da tertemiz olmuş. 



157

-Kadayıftan kaşık, balmumundan beşik: Dayanıksız, çabuk 
hasta olan ve bir işe yaramayan nazenin kimseleri yermek için 
yapılan benzetmedir.

-Kadının şamdanı altın olsa mumu dikecek erkektir: Kadın 
yaptığı işlerde eşinden destek görürse çok daha başarılı olur. 

-Kırmızı mumlu mektupla mı çağırdık?  Çağrılmayan, isten-
meyen birinin gelmesi durumunda kullanılan soru cümlesidir. 

-Kimsenin mumu/çerağı sabaha kadar yanmaz: Her şeyin bir 
sonu vardır. Varlık da yokluk da sonsuza dek devam etmez. 

-Köre “mum pahaya çıktı” demişler, “neme lazım?” demiş: İn-
san kendisine gerekli olmayan şeylerle ilgilenmez. 

-Mum baş: 1940’li- 1950’li yıllarda gelin başları, Sivas’ta “mum 
baş” adı verilen küçük mum çiçeklerden yapılmış hazır bir taç-
la süslenirdi.

-Mum dibine ışık vermez: Mevki ve makam sahiplerinin ya-
kınlarına yardımcı olamadıkları anlamında kullanılır. Aynı an-
lamda: Mum dibi karanlık olur.

-Mum etmek/Muma çevirmek/ muma döndürmek: Birini 
söz dinler duruma getirmek, uslandırmak. 

-Mum olmak: 1. Uslanmak, yumuşamak. 2. Razı olmak, kabul 
etmek. İnat ve itirazdan vazgeçmek. 

-(Birine) Mum tutturmak: Aşırı disiplin ve eziyet ile baskı al-
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tına almak. Mum gibi dimdik, kıpırdamaz hale getirmek, dün-
yasından bezdirmek. 

-Mum yanmayınca pervane dönmez/yanmaz: 1. Uğruna can 
verilecek ya da takdir edilecek güzelin ortaya çıkması gerekir. 
2. Sebebi olmayan şeyin sonucu da olmaz.  

-Mumla (mum yakıp) aramak: Çok isteyerek ve özleyerek, özenle 
aramak. 

-Mum dibine kör yatar: Faydalı olmayan bir mala bilgisiz ve 
cahil kimseler ilgi gösterir. 

-Mumla aratmak: Bir kimse bir şey veya durumun kötülüğü, 
olumsuzluğu kendisinden öncekini aratır, özletir hale gelmek.

-Mum yak derdine bak: İnsan başkasından fayda beklememe-
li, kendi sıkıntılarını kendi halletmelidir.  

-Mumu sönmek: Ölmek. “Mum gibi sönesin” bedduâdır. 

-Oktan uğru, mumdan doğru: Dürüst olmayan kimselerin 
durumunu belirtmek için kullanılan bir kinaye sözüdür.

-Ölümü gören hastalığa mum (razı) olur: Büyük kötülüklerle 
karşı karşıya kalmak, küçük kötülükleri kabullenmeye sebep 
olur. 

-Şeytana mum yakılmaz: Hile ve kötülük yapmaya, aldatmaya 
alışmış kimselere yardım edilmemelidir.

-Uluların gönlü mum gibi gerek: Büyük insanlar çok merha-
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metli olmalı, ayrım gözetmeden bütün insanlara şefkat göster-
melidir. 

-Uma uma, döndük (döndüm) muma: Başkalarından bir şey-
ler bekleyen insan büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır.

-Veresiye mum alıp da zenginin malı hesap etme: Kendi işiyle 
değil de başkasının servetiyle ilgilenen kimselerin bu merakı-
nın yersiz olduğunu vurgulayan bir atasözüdür. 

-Yalancının mumu yatsıya kadar yanar: Yalan söz çok geçme-
den anlaşılır. Yalancının yalanı, gece hava kararmaya başladık-
tan kısa süre sonra yanıp sönen muma benzetilmiştir.

-Zalimin mumunu, mazlumun ahı söndürür: Adaleti ve hakkı 
gözetmeyen kimselerin hakkından, adaletsizliğe ve haksızlığa 
uğramış insanların bedduâsı gelir.

-Ziyareti bir çift mumla sınarlar: Bir şeyin değerini belirlemek 
için bir çözüm mutlaka bulunur.

-Mum hala gibi: Sessiz, sedasız, hareketsiz.

Mumdan Hala

Bir varmış bir yokmuş, çok söylemesi günahmış. Bir zamanlar zengin 
bir bezirgân varmış. Bu adam kervan ile çok uzak memleketlere gider, 
ticarî eşya getirir ve satarmış. Her seferi uzun zaman alırmış. Ne var ki, 
her sefer dönüşünde hanımını evde bulamazmış. Her gelişinde yeni-
den evlense de, yalnız kalan kadın, evi terk eder babası evine gidermiş.
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Bezirgân bir seferinde memleketine döndüğünde, yine eşinin babası 
evine gittiğini öğrenmiş. “Seni akıllı biriyle evlendirelim” diyen tanı-
dıkları böyle bir hanım bulup düğünlerini yapmışlar. Bir zaman sonra 
bezirgânın sefer zamanı gelmiş ve kervan yola düzülmüş. Hanımı gün 
geçtikçe evde yalnızlıktan sıkılıyor, konuşacak, dertleşecek, içini döke-
cek kimseyi bulamıyormuş. Evde kendisi ile kalacak bir Allah’ın kulu da 
yokmuş. Çarşıdan fazla mum alan kadın bunlarla mumdan bir kadın 
yapmış ve onu mahatın/sedirin köşesine oturtmuş. Aynı bir yaşlı ka-
dın gibi giydirmiş. Her sabah kalktığında yanına gelir; “Hala, nasılsın? 
Bugün hangi işi yapayım, hangi yemeği istersin?” diye bir insanmış gibi 
ona sorar, onunla konuşurmuş. Evin hanımı duygularını, kederlerini, 
yalnızlığını mumdan halası ile paylaşıyor, onunla bir sırdaş ve arkadaş 
gibi konuşuyor, sıkıntıların hep ona anlatıyormuş. Günler, aylar geçi-
yor, yıla ekleniyormuş. 

Bezirgânın evine dönme zamanı gelmiş. Nihayet uzun süren yolculuk-
tan sonra kervan şehre gelmiş. Vakit akşammış. Bezirgân evine yaklaş-
mış,  eşinin evi terk edip gittiğinden korkuyormuş ki pencereden sızan 
ışığı görünce çok sevinmiş. Eve girmiş, hanımı onu sevinçle karşılamış. 
Bezirgânın gözü mahatın köşesinde oturan kadına takılmış ve eşine, 
“oturan kim?” diye sormuş. O da halası olduğunu söylemiş, kadın sofra 
hazırlamış. Bezirgân; “Halanı da sofraya buyur edeyim” diye kadının 
yanına gidince nasıl olmuşsa, ona takılmış ve mumdan hala devrilmiş, 
parçalanmış. Kırılan mumdan halanın içinden kanlar ve cerahatli urlar 
etrafa dağılmış. Meğer kadının üzüntüleri, sıkıntıları ve uzun zamanın 
yalnızlığı mumdan halanın içinde bu şekilde dert olarak birikmiş. Si-
vas’ta söylenen; üzüntülerini, dertlerini söyle mert ol, yoksa içinde 
dert olur” sözündeki düşünce gibi hanımın dertleri de “ağzı yok dili 
yok” mumdan halada birikmiş. Yalnızlığına böyle bir dert ortağı bu-
lan ve onunla kederlerini paylaşan karısının durumunu anlayan adam, 
kervanla yaptığı ticareti bırakmış ve artık kendi şehrinde bir iş tutmuş, 
hanımı ile birlikte mutlu bir hayat yaşamışlar. (Bu masalı komşumuz 
Seher Abla’dan, 1950 yılında Sivas’ta dinlemiştim). 
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Davet Geleneğimizde Mum

Geleneksel kültürümüzde “okuyucu” denilen davetçi Türklerde eski 
davet geleneğinin bir motifi olarak okun kullanılmasıyla (gönderil-
mesiyle) ilgilidir. “Okuyan yani davet eden kişi, düğün sahibinden 
çağrılanlara bazı hediyeler götürür ki simge değerinde veya maddî ba-
kımdan da anlamı olan bu hediyelere “okuntu” adı verilir. Mum da bu 
amaçla kullanılan bir hediyedir. Dilimizde yaşayan; Mumla okunmak: 
Davet edilmek ve (Kırmızı dipli) Mumla davet edilmek: Bir yere say-
gı ile çağrılmak anlamına gelen deyimlerimiz eski günlerin hatıralarını 
taşır.

Mum Dökmek

Ahmet Gökbel, mum dökme âdetini, Sivas-Kayseri ve Çukurova’nın 
kuzey bölgelerinde daha çok yaygın olduğu belirterek şöyle açıklıyor: 

Yeni doğan çocuk kırk gün içinde gelişmiyor büyümüyorsa; halk deyi-
şi ile “iflah olmuyor, hâllenmiyorsa” kırk baskınına uğradığına inanılır. 
Böyle çocukları neyin bastığını anlamak için bakır bir kap içerisinde 
mum veya kurşun eritilir. Çocuğu yıkamak için hazırlanmış ılık su-
yun üzerinde tutulan makasın, parmak geçecek deliğinden mum veya 
kurşun yıkama suyuna dökülür. Çıkan şekil neye benzetilirse çocuğu 
onun bastığına inanılır. Meselâ mumlar kıvrımlı bir şekil olmuşsa “yılan 
basmış” yorumu yapılır. Bu su ile çocuk yıkanırsa baskından kurtulaca-
ğına inanılır.

Nazara uğradığına inanılan kimselere de mum dökme işlemi uygulanır. 
Şahıs yatırılır, üzeri geniş bir örtü ile örtülür. Kalbur içine üç yufka /
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ekmek konur ve üzerine de tuz ekilir. Kalbura, ayrıca soğan, sarımsak, 
üzerlik tohumu, kullanılmamış yavşan süpürgesi teli de konur. İçinde 
su olan bakır tasa iğne ve madeni para bırakılır. Bu tas kalburun ortasına 
yerleştirilir. Hazırlanan kalbur nazar değdiğine inanılan şahsın üzerine 
tutulur. Tavada eritilen balmumu bakır tastaki suya dökülür. Balmumu 
sudaki iğne ve paraya yapışır, alınan balmumu tekrar eritilerek işlem üç 
defe tekrarlanır. Suya dökülen mumdaki kabarlara, şekillere göre yo-
rum yapılır ve nazarın böylece geçtiğine inanılır. Mum dökülen bu su 
ile de hastanın yüzü yıkanır. 

Balmumu ve Bal Muşambası

Aydınlatmada kullanılmak üzere vakıf senetlerinde, gelirlerini camilere 
ve medreselere mum alınması için vakfedenler içinde Sivaslı hanımla-
ra birkaç örnek verelim: “Cami-i Kebir Mahallesi’nden Abdullah kızı 
Güccük Hanım ev ve eşyasını Cami-i Kebir’e, her sene şem-i asel (bal-
mumu) alınması ve fukaraya verilmesini vakfetmesi, Sivas Şeriyye Sicille-
ri, 4/108, H. 1210 (M.1796) Küçük Minare Mahallesi’nden İsmail adlı 
kimsenin ailesine mensup Alime Hatun 65 kuruşunu Sivas’taki İhsani-
ye Medresesi’ne şem-i rugan (yağ mumu) alınmak üzere vakfetmesi, 
Sivas Şeriyye Sicilleri, 3/63, H. 1202 (M.1788). 

Eskiden, çocuk kundaklarına sermek için muşamba veya naylon ol-
madığından, kare şeklinde 30 cm ebadındaki amerikan bezi, eritilmiş 
balmumuna daldırılarak evlerde bal muşambası yapılırdı. Höllükle 
büyütülen çocuklarda da aynı şekilde bal muşambası kullanılırdı. Bal 
muşambası hasta altlarına da konulurdu. Balmumu ile ağrıyan, sızlayan 
yerlere balmumu yakısı yapıştırılırdı. Yakı,  kullanılmamış amerikan 
bezine eritilmiş balmumu sürülmesiyle elde edilirdi. Yine eskiden halk 
hekimliğinde kullanılan hava cıva merheminin terkibinde de balmumu 
vardır. 
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Mum Yapımı

Divriği’de bir zamanlar mum şöyle yapılırdı: Bağırsakların yüzündeki 
yağlar toplanıp eritildikten sonra tortusundan süzülür ve böylece “çire 
yağı” elde edilirdi. Yağın içine mum ipi sarkıtılarak donunca geri çeki-
lir ve istenen kalınlık oluşuncaya kadar bu işleme devam edilir. İyice 
donunca mum makası ile kesilerek mum boyuna getirilir. Böylece yağ 
mumu elde edilmiş olur. Hele bazı ufak tefek kimselerin benzetildiği 
“mum makası” ise kim bilir kaç yıldır artık gün yüzüne çıkmadı? Se-
ferberlik, kıtlık görmüş insanımız, çire yağını bile ilâç gibi, köşe bucak 
saklamıştır. (Çire: Lamba, küçük fener, Divriği). 

Şimdi ağzınız donacak: Vaktin birinde bir Keloğlan varmış. Saf, fakir ve 
de cömert Keloğlan, bir gün eve arkadaşını davet etmiş. Anasına, “Bir 
helva yap da yiyek” demiş. Zavallı kadının evde bir damla yağı yokmuş, 
ne yapsın? Üç beş gün kendilerini idare edecek mumları eritmiş ve hel-
va yapmış. Keloğlan hem helvayı yiyor, hem de, “Üstüne su içince ağzı-
nız donacak” diyormuş. Divriği’de bazı şeylerin söylenmemesi gereken 
durumlarda, ağzından söz kaçıran kimselere ikaz mahiyetinde, “Şimdi 
ağzınız donacak” gibi ihtarlar bu hikâyeden hatıra kalmış. 

KAYNAKLAR
- Gökbel, Ahmet” Halk İnanışlarından Çaput Bağlama ve Nazar, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, Sivas, 1996, Sayı:1, s. 180. 
- Üçer, Müjgân- Pekşen, Fatma,.Aslan Burcundan Yükselen Selçuklu Kartalı Divriği, Sivas 2010, 
s. 175. 
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KEPENEK ALTINDA ER YATAR
         

Issız Yaylaların Cesur Efendisi 

Koyun, keçi, deve, manda, sığır gibi ehlî hayvanları güden ve otlatan 
kimse olan çoban, çobanlık denilen ve tecrübe isteyen bir mesleğin er-
babıdır. Türk kültür tarihinde, zengin bir çobanlık kültürünün bulun-
ması, hayvancılığın en eski ve en önemli geçim kaynağı olması sebe-
biyledir. Çoban: (Farsça; Şûbân). Kelime Türkçe’deki şekliyle Balkan 
dillerine de geçmiştir. (İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kub-
bealtı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 590). (Rusçada kral anlamına gelen 
Zupon sözcüğünün de aslı çobandır).

Yaylalarında büyük ölçüde hayvancılığın yapıldığı Sivas’ta koyun, keçi 
ve büyükbaş hayvan yetiştirilmekte olup, kırsaldan şehre yapılan sü-
rekli göçler hayvancılığı zayıflatmış bulunuyor. İlde küçükbaş hayvan 
varlığı, yüksek vasıflı akkaraman tipi yerli koyundur. Sığırcılıkta ise 
kültür ırkı sığır az da olsa artmakta, bunun yanı sıra melez sığır, mera 
otlatmasına daha yatkın olması sebebiyle tercih edilmektedir. Küçük ve 
büyükbaş hayvan varlığı bakımından ülkemizde ilk sıralarda olan Sivas, 
sığır mevcudu ile Türkiye’de Erzurum’dan sonra ikincidir (Sivas 2002, 
Sivas Valiliği, s. 460).
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Yöremizdeki hayvancılık daha ziyade mera hayvancılığı niteliğinde 
olmakla beraber, koyunculuk yanında besi hayvancılığı 70’li yıllardan 
beri ırk ıslahı çerçevesinde kültür ırkına doğru yaygınlaşma eğilimi 
göstermeye başlamıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayvan-
cılık sektörünün en önemli hizmetkârı çobandır. Bu sebeple çobanlık 
ve hayvancılık, başlı başına bir konudur. Çoban ve çobanlıkla ilgili ola-
rak yöremizde yaşayan sözlü kültür ürünlerimiz, gelenek, görenek ve 
inançlarımıza yansımış bulunmaktadır.

Atasözlerimizde derin bir bilgelikle yer alan; “Çobansız koyunu kurt 
kapar” hükmü, her toplumda kesinlikle dirayetli bir öndere duyulan 
ihtiyacı belirtirken, topluma yön veren, onu kalkındıran, yücelten ni-
telikli yöneticilerin önemine de vurgu yapmaktadır. Sürüsünü yardan 
uçuran, kurda kaptıran, suda yitirenler için söylenen; “çevir yatsın, ayım 
yetsin” deyimi, vaktini dolduran, işini önemsemeyen, görevini iyi yap-
mayan kimseler için de kullanılır.  

Omuzunda kepeneği, tuzluğu, dağarcığı, koynunda kavalı, elinde değ-
neği, sürüsü ve sürüyü gütmekte ve korumakta yardımcısı köpekleriyle 
çoban, sessiz yaylaların cesur efendisi, dağ başlarının yalnız bilgesidir. 
“Çoban durma” ile başlayan görevi, “sürüsünü gütme”, “otlatma”, “yaylıma 
çıkarma”, “yaymaya götürme” ile meşakkatli ve mesuliyetli bir serüvenle 
devam eder. Sivas yöresinde, “insanın az yeri, Allah’ın çok yeri” denilen 
ıssız yazılarda, yaylalarda, “ağızsız, dilsiz hayvanları” yani sürüsünü hak-
kıyla güden ve onlara eziyet etmeyen çobanların erişeceklerine inanılır. 
Halk inancında çobanlık mukaddes bir görevdir, peygamber mesleği 
olarak bilinir ve pirleri Hz. Musa Peygamber’dir. (Hz. Musa: Şubân-ı 
vâdî-i eymen: Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 
Ankara, 1999.16. Baskı, s. 1002).

Önündeki sürüsünü, hayvanlarını, içinde bulunduğu yöreyi, otu, çayırı, 
bitkileri en iyi tanıyan, hayvan hastalıklarını ve sağaltımını bilen, “halk 
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takviminden” yani meteorolojiden anlayan çobanlar, sürü sahiplerinin 
en yakın ve sadık dostlarıdır. Ahmet Özdemir’in tespitleri şöyledir: 
“Ay’ın ağıllanmasından kışın uzun ve sert geçeceği, güneşin ağıllanma-
sından havaların iyi gideceği tahmin edildiğinden, “Ay ağıllanırsa ağılını 
büyüt, gün ağıllansa koyununu güt”, yine fırtına ve yağmur sebebiyle “Ak-
şam güneşi geri vurursa öküzü yemle, sabah güneşi geri vurursa tazını çulla” 
gibi atasözlerinin denenmişliğine göre hareket eden çoban, akşam gü-
neşi batınca ufuk kırmızı olursa ertesi gün havanın iyi olacağını, sabah 
güneşinde de ufuk kızarırsa havanın kötü olacağını bilir. (Ağıl: Ayın 
veya günün /güneşin etrafındaki hale). 

Yöremizde, büyükbaş hayvan sürüsüne sığır, nahır ve hargele gibi adlar 
verilir. Dana sürüsü (at ve eşek de bu sürüde olur), davar ve kuzu (körpe 
sürüsü; kuzu ve oğlak) sürüsü olmak üzere dört ayrı sürü olduğu gibi 
bunların çobanları da ayrı ayrıdır. Davar çobanlığı büyükbaş hayvan-
ların çobanlığından daha fazla emek ve itina ister. Yöremizde özellikle 
koyun ve keçi gibi hayvanların ortak adı olarak kullanılmakta olan da-
var sözcüğü eski Türkçe’de “tavar”, mal ve servet anlamına gelmektedir. 

Kutlu Özen (2010), 500-600 baş hayvandan oluşan koyun ve keçinin 
karışık olduğu sürüde bir veya iki davar çobanı olduğunu belirtmek-
te; başçobanın, bir çobanda olması gereken özelliklerin tümüne sahip, 
uzun süre çobanlık yapmış, tecrübeli ve yaşlı çoban olduğunu, ayak 
çobanı veya sürücü de denen ikinci çobanın çoğunlukla gençlerden 
olduğunu kaydetmektedir. 

Halkımız, koyunların devamlı kesilmesine rağmen, nesillerinin tüken-
memesini, davarların seher vakti uyumamasına bağlar. Sivas’ın bilhas-
sa Kangal, Ulaş ve Şarkışla ilçeleri başta olmak üzere yörede koyun 
yetiştiriciliği büyük önem taşır. Sivas’ın en çok koyun beslenen ilçesi 
Kangal’da “Akkaraman” adı verilen yüksek vasıflı yerli tür olan koyun 
yetiştirilir. Meşhur Kangal koyun sürülerini otlatan çobanların baş yar-
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dımcısı, sürülerin cefakâr ve vefakâr bekçisi, Anadolu’da saf ırk, “Ana-
dolu Çoban Köpeği” adıyla da bilinen “Kangal Köpeği” en özgün soy ve 
dünyada ender olarak bilinen köpek türü olmasıyla ünlüdür. Kangal 
ilçesinin dünya çapında tanınmasını sağlamış olan “Kangal Köpeği” 
ırk olarak tescil edilmiştir. Aslan pençeli, vakur duruşlu Kangallar, çok 
cesur, gayet munis, kötü niyetli insanlara karşı son derece caydırıcı bir 
silah özelliğinde, zeki, önsezileri kuvvetli ve sahiplerine aşırı bağlıdır. 
Kangallar iki yüz kelime ile iletişim kurabilirler. Çoban köpeğinin ye-
tiştirilmesi, bakımı, köpeğin yalı (arpa ununa tuz ve sıcak su katılarak 
hazırlanır), köpeğin kulağının ve kuyruğunun kesilmesi ayrı bir önem 
taşır. Kurttan ve rakiplerinden korumak için köpeğin boğazına çengel 
takılır. Kangal’da her yıl temmuz ayının 2. haftasının sonunda “Kangal 
Çoban Köpeği ve Koyunu Festivali” düzenlenmektedir. 

Kangal ve Şarkışla yöremizde, koyun sürüsündeki kafilelere “pernek” 
adı verilmektedir. Köylerde, sürünün tozu dumana katarak gidişi ve ge-
lişi, iri besili olanların boynundaki, boncuk, zil, kelek ve çıngırakların 
sesleriyle çok hoş ve etkileyici olur. Fatma Pekşen (2009) bu konuda 
şu bilgileri veriyor: “Çoban, sürünün önden giden “baş çeken” hayvanını 
ıslık ve sevgi sözleriyle, tuz ve üzüm vb. vererek kendine alıştırır. Böy-
lece diğer hayvanların idaresini kolaylıkla sağlar. Çoban dinlendiğinde, 
uyuduğunda, köpekler sürüyü kollar. Ayrıca sürünün baş hayvanının 
boynuna geçirdiği ipi kendi koluna dolayan çoban, hafif uykusunda 
bile sürüyü takip eder. İkindi vakti kuzu çobanı ve davar çobanı ayrı 
ayrı sürülerini yaylıma çıkartır, geceyi dağda geçirip ertesi sabah güneş 
tepeye çıkmadan geri getirir. İki ayrı yerde otlamış olan sürü birbirine 
karıştırılır. Kuzular analarını emerler, koyunlar sağılır. (Divriği yöre-
mizde sürüden süt sağan kadınlara “berci” adı verilir.) Sürü, “çevirme”, 
denilen yerlerde yatıp dinlenirler. Dinlenmiş davarın yaylıma gitme 
vakti yaklaşınca, ırmak, yalak ve kürünlerde sulanır. Kuzu ve oğlaklar, 
analarından ayrılarak yaylıma hazır edilirler. Yavruları analarından ayır-
manın sebebi, zamanlı zamansız emmemeleri içindir. Körpe çobanı, ayrı 
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bir kuzu ağılı yoksa kuzuları, ağılın “körpelik” denilen bölünmüş ayrı bir 
köşesinde yatırır. “Yoz çobanı” da denilen “yayla çobanları” ise ailesi ve 
çocuklarıyla dağlarda, yaylalarda kalırlar. Mayıs ile kasım ayı arasında 
olan bu süreç, Divriği’de “yaylaya mal katma” olarak bilinir. Mal sahiple-
ri ara sıra gidip hal hatır sorar, çobana tuz, ekmek, çay, şeker gibi arma-
ğanlar götürürler.” 

Kimi köylerde bu dinlenme işlemi tarlalarda yapılır. Ekin biçildikten 
sonra yapılan bu dinlenmelerde sıra hakkı gözetilir. Her gün ayrı bir 
tarlaya davar sürülerek, herkesin tarlasının davar gübresinden yararlan-
ması sağlanır. Tarla sahipleri, bunun için çobana bahşiş verirler. Sivas’ın 
ilçelerinde, köylerinde birbirinden farklı olarak, kimi yerlerde davar sa-
bahtan akşama kadar yayıldıktan sonra dönmekte, kimi yerde dışarıda 
kalma Çoban Yıldızı’na göre devam etmekte, kimi yerlerde de gece dı-
şarıda geçirilmektedir. 

Büyükbaş hayvanları güden çobanlar, sabah sürüsünü toplayarak yay-
lıma çıkarır, yayar, otlakları, dağı taşı dolandırır, çeşme başlarındaki ya-
laklarda, dere kanarlarında “suvarır.”  (Su kelimesinin aslı olan suv şekli 
bu kelimede yaşamaktadır). Eski Türkçe’de suvgar-mak < suv-gar-mak > 
suv-ar-mak; Su vermek, sulamak.( İlhan Ayverdi, 2005).

Suvarılan sürüyü gün batımından önce getirirler. Günü böyle geçen 
çobana “nasılsın?” diye sorulduğunda vermiş olduğu, “sabah nahıra, ak-
şam ahıra” cümlesi onun hayatını özetler gibidir. Bu cümleler, hayatın 
tek düze gidişi için de kullanılır. 

Kadir Pürlü (2002); Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri’nde çoban ve çoban-
lıkla ilgili olarak şu bilgileri veriyor: 

“Çoban tutulurken önce pazarlık edilip, fiyat belirlenir. Çoban “Yaz Ço-
banı ve “Güz Çobanı” olmak üzere iki dönem için tutulur. Bir dönem 
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altı ay sürer. Güz çobanının görevi Koç ayının birinde (14 Kasım’da) 
başladığı için bu aya ayrıca “Güz Çoban Ayı” denir. Çoban başladığı gün 
(koç katımı günü olduğu için) koçu koyurur (koy verir). Güz çobanı-
nın görevi, Koç (Güz Çoban Ayı-Kasım), Karaaş (Karakış), Zehmeri 
(Zemheri), Gücük (Şubat), Mart ve Abrıl (Nisan) ayları boyunca de-
vam eder ve Abrılın son gününde (13 Mayısta) görevi biter. (13 Mayıs 
Sivas halk takviminde Sıçancık denilen, mevsimlik bir bayram günüdür. 
Bu tarih; Rûmi takvimle 30 Nisan günüdür. M.Ü.).

Güz çobanı kış aylarında davardan sorumludur. Genel olarak Abrıl be-
şinden (19 Nisan) sonra kar kalkmış, ayaz azalmış ise çoban soğuk ha-
valarda bile koyunu dışarı çıkarır. Yaz çobanının görevi baba (eski) he-
sabına göre mayısın birinde (14 Mayıs) başlar. Mayıs ayının bir adı “Yaz 
Çoban Ayı”dır. Mayıs, Haziran, Tomus (Temmuz), Ağustos, İlkgüz 
(Eylül) ve Songüz (Ekim) ayları boyunca devam eder. Nisan ayında 
“döl düşer”, koyunlar, keçiler guzlar (kuzular). Arazide doğan yavruyu 
heybesine koyup getiren çobana yumurta, şeker, üzüm gibi yiyecekler 
verilir ki buna “dölcek” denir. Çoban kuşluk vakti davarı köye getirip da-
ğıtır. İkindiye kadar uyur, uyanınca keşik (sıra) kimdeyse onun evinde 
yemeğini yer. Azığını alır. Çobanın azığına, yumurta, oğmaç, kaygana, 
yağ, peynir, ekmek, çay ve şeker konur. Köpeklerini yalladıktan sonra 
azığını eşeğine yükler, köpeklerini yanına alır, mal sahiplerinin sürdüğü 
koyunları bir araya toplar, saat 16.00 civarı köyden çıkarır. Davarı gö-
türmesi için ferahlık çökmesi gerekir. Karanlık basmadan önce koyun-
ları sular (suvarır). Tekrar yaymaya (otlatmaya) devam eder. Gecenin 
onuna kadar otlatır, sulak bir yerde sürüyü sular. Sonra koyunları yatağa 
vurur. Gece saat 3.00 sularında sürüyü yataktan kaldırır, gece yatırılan 
davar şafak sökmeden kaldırılmalıdır. Çoban sabahleyin otlar özerin-
deki kırağıyı koyunlarına yedirmez, aynı şekilde otlar üzerindeki çiy de 
koyunlara zararlı olduğu için, çiy kalkmadan sürüyü yaymaz. Eğer tan 
vakti davar uyutulursa çürük (hasta) olur. Sabah olduktan sonra köyün 
yolunu tutar. Yolda sürüyü sulayarak köye getirir. 
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Harman kalktıktan sonra sürü, köye “günaşa” gelir, yani bir gün gelir, bir 
gün gelmez. Bir hafta böyle devam eder. Günaşa /Güzlek geleneğinde 
çoban koyunları köye getirmez ve açık arazide bir yatak yerinde dinlen-
dirir. Koyun sahibi evlerin kadınları, kızları bakraçlarını alarak, türküler 
söyleyerek sürünün yanına gelirler. Yanlarında getirdikleri bal, erişte, 
börek, çörek gibi yiyecekleri çobana vererek koyunları sağarlar. Yol bo-
yundaki dereler tepeler türkülerle yankılanır. Rengârenk elbiselerle gü-
naşa giden gelin ve kızların bu dönüşleri görülmeye değer bir manzara 
oluşturur. Ne yazık ki son yıllarda bu güzel gelenekler kaybolmaya yüz 
tutmuştur. Vakit geçtikçe koyunlar üç günde bir sağılır. En son davarı 
çoban sağıp sütü kendisi alır. İlkgüzde koyunlar sütten kesilir. Çoban 
koyunları tuz taşında tuzlar. Düzgün bir taş üzerine seyrek olarak tuz 
serpilir. Hayvan besleyenler, tuz vermenin otlatmak kadar önemli ol-
duğunu belirtmek için; “sah dur saymayı netsin, tuz ver yaymayı netsin” 
derler. İyi çoban görevini hakkıyla yapar; Allah’a sığınır, doğruluktan 
ayrılmaz, sıdk ile çalışır ve haram yemezse, yedi yıl sonra erişir.” 

En vurmak: Mal sahiplerince davarı tanıtıcı işaret yapmak demektir 
ki, kuzuyken kulağa kesici bir aletle kesik atılır. Sürüdeki işaretler saye-
sinde çobanlar ve hayvan sahipleri kendi mallarını kolaylıkla bulurlar. 
Çoban, murdar olmaması için ölmek üzere olan hayvanı kesmeye yet-
kilidir. Eğer bir hayvan öldü ise ölen hayvana ait kesilmiş kulak veya kel-
le gibi bir nişaneyi çoban, mal sahibine getirmek zorundadır. 

Gürneş: Aşırı sıcaklarda koyunların birbirine sokulup hareketsiz kal-
malarıdır. Çoban bunların önüne bir hayvan katarak yürümelerini sağ-
lamak maharetini gösterir. 

Sürüsünü kurda kaptırmadan, yardan uçurmadan, suya düşürmeden 
o gün görevini layıkıyla yapan çoban, “günüm geçti” diye sevinir. Halk 
bilgeliğinin incilerinden olan; “Çoban der günüm geçti, hiç demez ömrüm 
geçti” atasözü aslında bütün insanlar için söylenmiş olmalıdır. 
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Sade bir hayat yaşayan çobanın masrafı olmadığı için çobana imrenen-
ler; “borçsuz çoban yoksul beğden yeğdir” atasözümüzü söylerler. “Baba evi 
sığırcı (sığır çobanı), kızı ondan umucu” sözümüz, evlenen kızların baba 
evleri yoksul olsa bile beklenti içinde oldukları ve hediye umdukları 
anlamında kullanılır. “Çoban, çoban ne bu hoban.” Divriği’de söylenen bu 
söz; çoban temsili ile insanlar için kullanılan bir ifadedir ki tarlayı ekin-
den eser kalmayacak derecede yayan bir çobana söylenen ama yaptığı 
işi böyle berbat edenlere de kullanılan bir deyimdir. (Hoban: Bırakıl-
mış, bakımsız tarla:TDK. Derleme Sözlüğü).

Şu sözlerimiz ise çobanın önemini ve maharetini belirtmiyor mu?  

“Tarlaya saban, sürüye çoban.”

“Yüğrük (ayağına çabuk) çoban kurdun nasibini elinden alır.”

Kurt genellikle dereden gelir. Rüzgârın altından, ters taraftan gelir ki 
köpekler kokusunu almasın. Sürüye kurdun geldiğini kırk adımdan 
hisseden koyunlar, ayaklarını yere vurarak kaçarlar. Çobanın can yolda-
şı köpekleridir ama, çobanların içinde görevleri sebebiyle, “Kurdunan 
arkadaşlığımız çok” diyecek kadar, cesur, hoşgörülü ve esprili olanları da 
bulunur. “Gafil çobana dağ daş (taş) kurt kesilir.” Sözümüz, çobanların 
her daim uyanık olmalarını öğütler. Şu mâni ise çobana, kurda kaptırdı-
ğı kuzu için mi söylenmiştir?

Çay aşağı kurt izi
Ağzında emlik kuzu
Allah elinden ala
Yeni sevdiği kızı

“Koyun suyu içti, ıslık rağbete geçti” sözümüzde, çobanın ıslığının önemi 
belirtilmek istenir. Çünkü köpeği yönlendirmek veya koyunu suya in-
dirmek için çobanların ıslıkları ayrı ayrıdır.
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Çobanın ücretine hak denir ve önceden belirlenir. Görev yapacağı altı 
ayın sonunda kendisine hakı (hakkı) verilir. Yöremizde “Gütme söz an-
lamazın koyununu, güdersen de alma hakını” atasözü, söz anlamaz ve iş 
bilmezlerle yola gitmenin ne kadar zor olduğunu belirtmek için kul-
lanılır. Halk inanışına göre çobanın kazancı en helâl kazanç olarak bi-
lindiğinden hacca gidecek bazı kimseler, paralarını çobanın ücreti ile 
değiştirirler. 

İlbeyli yöresinde çobanın ücretinden başka diğer haklarını Kadir Pürlü 
şöyle belirtiyor: 

“Süt hakkı: Bir gün süt sağma hakkıdır. Anlaşmaya bağlı olup, çoban 
tüm sürüyü kendisi için sağar. Yemek Hakkı: Sürü sahipleri, sırayla ço-
bana yemek vermek zorundadır. Kaç gün yemek verecekleri, kişilerin 
sahip oldukları koyun sayısına bağlıdır. Yün Hakkı: Kırkım zamanı ço-
bana bir yapağı yün verilir. Koyun sayısı çoksa, sahibi iki yapağı verir. 
Ayrıca çobanın ayakkabı ve sigara hakkı da vardır. Çoban tiryakiyse 
günde bir paket sigara verilir.” 

Hab: Süt ortaklığı yapmadır. Temelinde yardımlaşma bulunan hab 
geleneğinde hayvanların sütleri, her gün bir ev için sağılır. Böylelikle 
bol süt sayesinde her evin, kışlık peynir, yoğurt ve yağ ihtiyacı temin 
edilmiş olur. Hab yapma hakkı bir gün de çobana tanınır ve çoban kış-
lık peynirini, yağını vb. kışa hazır eder. Kangal yöresinde bol süt elde 
etmek için yapılan hab geleneğine verişme denir (M.Üçer, Anamın Aşı 
Tandırın Başı). 

Yunnak: Sürünün yıkanmasıdır. “Yunnak yeri” adı verilen yerde, ço-
ban suya girer, biri tarafından itelenerek suya atılan koyunu yakalayan 
çoban, hayvanı iyice yıkar. Yardımcısı ve mal sahipleri de suya girerek 
sürüdeki koyunlar yıkanır. Mal sahibinin çocuklarına verilerek dereden 
çıkartılan koyunlar yere yatırılmadan tüylerinin kuruması sağlanarak 
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kırkıma hazır edilir. Elbirliği ile son koyun da yıkandıktan sonra çoban, 
değneğini ağanın önüne atarak şöyle der: “Düşmanının da ömrü bu ka-
dar olsun!” Ağa da “eline koluna sağlık” diyerek, çobana bahşiş olarak para 
veya kuzu verir. Hep birlikte evden getirilen yiyecekler yenir, o anda 
yoldan geçenlere de ikramda bulunulur. Kadınlar, ağaçlık yere çekilir 
ve kendi aralarında koyunu öven türküler söylerler ki bu türkünün son 
kısmına yer verelim:

 (…)
 Koyun sen derede kuzlamadın mı?
 Çoban gelir deyi gözlemedin mi?
 Koklayıp kuzunu gizlemedin mi?
 Dolanı dolanı gel anam koyun
 Gine cinsimişsin [Yine cins (soylu) imişsin] mor ala koyun. 

Kırkım: Dört ayağı bağlanan koyun, keçi ve kuzunun yere yatırılarak 
yünlerinin kırkılmasıdır. Kırkım zamanı genellikle haziran ayıdır. Ma-
haret isteyen bu iş, “kırklık” adı verilen ve iki el ile kullanılan büyük ma-
kaslarla yapılır. Gerek sürünün yıkanmasında gerekse kırkımda çoban-
lara yardım eden “pöçükçü” adı verilen genç çobanlara da çok iş düşer 
(Kadir Pürlü).

Çobanların Eşyaları

Çobanların giysileri ve eşyaları şöyledir: Dolak, maşlak, kepenek, şalvar, 
işlik, mintan, kazak, çarık, çoban kundurası, başına bere, başlık -buna 
terlik de denir- dağarcığı, heybesi, bakracı, kavalı ve elindeki değneği. 
Eskiden Sivas çobanları ayaklarına çarık giyerdi. Çorapları yünden örü-
lür, dizge adı verilen ve dize kadar gelen çorabın üzerine de yine yünden 
örülmüş dolak sararlardı. Sırtında yek pâre keçeden kepeneği, başında 
da papak veya börk denilen tiftikten örülmüş başlığı olurdu.  
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Keçe ya da kepenek adıyla bilinen kolsuz çoban üstlüğü, çobanın yor-
ganı gibidir. İyi yapılmış çoban kepeneğine kurşun işlemez diye bir ina-
nış vardır. “Kepenek altında er yatar” atasözümüz, çobanları ve keçe giyen 
dervişleri hor görmemek için söylenmişse de dış görünüşe aldanma-
mak için bir öğüttür. Çünkü hiç benimsenmeyen kıyafetler içinde çok 
mert, yiğit insanlar bulunabilir. Sivas’ta söylenen; ”Kepenek içinde eller 
var” atasözü, insanların marifetleri, hünerleri konusunda kullanılan me-
cazlı bir ifadedir. 

Sırtında kepeneği, başında papağı ile çoban; uzaktan sivri tepeye ben-
zetilmiş olduğundan bu Divriği bilmecesini Halil Sami Özen şöyle 
kaydetmiş: El eleme (elek), yol dolama (çember), sarı sandıra (saman), 
kızıl kundura (kına), ay apa (ay), gümüş küpe (güneş), süt gölü (kü-
lek), sivri tepe (çoban).

Sivas’ın maruf kaynak içme suyu olan Kepenek Suyu’nun bulunuşu 
için halk arasında şu söylence anlatılır: Tavra Boğazı’nda davar otlat-
makta olan çobanın biri, birdenbire yerden su fışkırdığını görür. Kepe-
neğini hemen üstüne kapatıp, doğruca Sivas’a koşar. Bu haberi herkese 
yayar. Onlar da gelip bakarlar. Üzerindeki kepeneği görenler, “Kepene-
ğin suyu, kepeneğin suyu” diye bağırırlar. Bir başka rivayet de şöyledir: 
Çobanın biri davarlarını Tavra Boğazı’nda yaylıma bırakır. Kendisi de 
şöyle bir uzanıp uyuya dalar. Bir ara şırıltıya benzer bir ses duyar. Doğ-
rulup sağına soluna bakınır. Bir de ne görsün? Kepeneğinin altından 
sular fışkırıyor. Suyun adı da böylece konmuş olur. Kepeneğin gözesine 
de “Kepeneğin Gözü” denilmiştir ki bu mevki sulak ve yeşillikler içinde 
bir mesire alanıdır.

Çobanın kavalı, yanık nameleriyle can yoldaşı olur ki koyunlar da bu 
sesi severler. Kavalının sesi ile davarını otlatan, sürüyü gideceği yöne 
ve suya yönlendiren çobanın bir tür çalışı vardır. Davarı suya indirme 
denilen, özel hava ile sürüyü suya indirir.  Karakoç havası da denilen ve 
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yurdumuzun birçok yerinde bilinen efsaneye göre, ağanın kızına âşık 
olan çobana, ağanın bir şartı vardır. Çoban sürüsüne tuz yalatacak, so-
nunda sürüyü suya indirecek fakat sulamadan geri getirirse kızı alabile-
cektir. Bu hava üç bölüm halinde çalınır: 1-Koyunu suya indirme, 2- Su 
içmeden geri çevirme, 3-Âsi karakoça yalvarma. 

Yıldırım Bayezid Han’ın, Timur’la yaptığı savaşın hüznü ve elemiyle, 
dertli dertli kavalını çalan bir çobana rastladığı ve ona şu cümleleri söy-
lediği tarihî rivayet olarak anlatılır. “Çal, çoban çal! Ertuğrul gibi oğlun mu 
öldü? Sivas gibi kal’an mı düştü?”

“Gelin ayağından, çoban dayağından/değneğinden belli olur”; gelin veya 
çoban geldikten sonra uğurlu olup olmadıkları birkaç ay içerisinde bel-
li olur. Üst üste iyi olaylar oluyorsa gelinin ayağı uğurlu gelmiş denir. 
Çoban ilk günlerde değneğiyle birkaç hayvanın ölümüne sebebiyet 
vermişse uğursuz olduğuna inanılır. Hava bol yağışlı olursa çobanın 
uğurlu olduğu inancı vardır. “Çobanın değneği sürüdeki koyunların arka-
da kalanları üzerinde olur” denilir ki bu atasözümüz, işlerinde geri kalan-
ların, “anlayacağı şekilde” yönlendirilmesi gerektiğini belirtir. “Sürmeden 
gitmemek” deyimi, çoban tarafından güdülme gibi birinin yönlendirme-
siyle iş yapanları eleştirmek için “sürmeden gitmiyor” şeklinde kullanılır. 

İşinin ehli çoban, sürüsünü iyi otlatır ve bakımını da iyi yaparsa sürü 
sahibi memnun olacağı için çobanını değiştirmez. “İyi çoban kovulmaz, 
iyi gelin dövülmez” şeklindeki temsil bunun için getirilmiş olmalıdır. Ge-
linin biri, kayınvalidesinin evde her şeye karışmasından ve de kocası-
na hükmetmesine dayanamamış ve şöyle söylemiş derler: “Hamalıdın 
(hamal idin) taşıdın, tayayıdın (taya; sütannesi) emzirdin, çoban idin güt-
tün, değneğini at elinden, artık işin ne?” Fıkra haline gelen bu sözler, biraz 
gelinleri eleştirmek için kullanılırsa da yine anneler, çocuklarının bü-
yümesi konusunda tevekkül içinde “Büyüten Allah büyüttü, ben çobanı 
oldum.” sözlerini daima söylerler. 
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Başkaları tarafından emekle yapılan işlerden yararlananlara, kendi işle-
rinde, bildikleri yolda olanlara; “Oğlan yer oyuna gider, çoban yer koyuna 
gider” sözleri bir benzetme olarak söylenir. Yöremizde benzer bir sözü-
müz de şöyledir: “Çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti.” İşi gücü, meş-
galesi hayvanlarla olduğu için “Çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya 
kuzu” birçok meslek sahibi için de emsal olabilecek sözdür. 

Fatma Pekşen, Çoban barhacı (bakracı)’nı şöyle tanımlıyor: “Ufak, ka-
paklı, ortası boğumlu bir bakraçtır. Çobanlar buna sürüden süt sağar 
ve bu miktarda süt alması helâl olarak kabul edilir. Divriğili eski bakırcı 
ustası Hacı Veli Karşıt çoban bakracı hakkında şu bilgileri vermiştir: 
“Ufarek (ufakça), beli boğmalı, kapaklı yoğurt bakraçlarının küçüğüy-
dü, çobanlar için özel ısmarlanırdı. Yarım kilo sütü ancak alırdı. Çoban-
lar dağda, ağır ateşte koyultmaç yaparlardı.” 

Sonbaharda çobanların yumurta, şeker ve sütle yaptıkları lezzetli ye-
meğe Divriği’de koyultmaç adı verilir. Köremez: Şarkışla’da süt yoğurt 
karışımı pratik bir yiyecektir. Çoban pilavı; Sivas’ın Gemerek ilçesinde 
kaynayan suya bulgur konularak suyunu tam çekmeden yağı ekilen ve 
sulu yenen pilavın adıdır. Çoban salatası, çoban kebabı ve çoban kavurma-
sı gibi yemekler de unutulmamalıdır. 

“Çoban olsaydım yerdim köremez, bostancıdan hiç zengin töremez” ata-
sözümüz, hayvancılığın daha iyi bir gelir sağladığını, bostancılığın ise 
zahmetli olduğunu ve varlık sağlamadığını belirtir. İnsanların arzu et-
meleri ve bunun için çaba harcamalarıyla olmayacak işlerin başarılaca-
ğı, çoban misal getirilerek şöyle söylenir: “Çobanın gönlü olursa, tekeden 
köremez çıkarır.”

Çobanlar otları, çiçekleri ve dağ meyvelerini iyi tanıdıklarından, mevsi-
mine göre, nevruz, çiğdem, yenilen mantarlar, alıç, böğürtlen, kuşbur-
nu, dağ elması vb. gibi yabanî meyveleri, hayvan sahiplerine hediye ola-



178

rak getirirler. Dilimizde yaşayan “çoban armağanı” içten gelerek yapılan 
hediyedir ki “Çam sakızı çoban armağanı” atasözümüzle tam anlamını 
bulmuştur. 

Başölmez; eskiden Divriği’de mal sahipleri hayvanlarını köyde çobana 
teslim ederler, hayvanların sayısı sabit kalır, koyunlar çoğalsa ya da ölse 
ancak verilen belli sayıdaki koyunun sütü, yoğurdu ve yağı hayvan sahi-
bine gönderilirdi. Koyunların sayısındaki artış da çobanın kârı olur, bu 
geleneğe başölmez denirdi. 

Sütü yaylıma gitmek: Sivas yöresinde lohusa ve emziklilerin sütü 
olmazsa “sütü yok” denmez, “sütü yaylıma gitti” denir. Eskiden, sütü ol-
mayan lohusanın evinden, sürünün çobanına bir ekmek verilirdi. Ço-
ban bunu kendi azık torbasına koyar, sürüsünü otlatmak için dağ taş 
gezer, acıkınca da torbasından yiyeceğini çıkarır, verilen ekmekten de 
biraz yer, kalanını, akşam sürüyü köye veya kente getirince lohusanın 
evine bırakırdı. Çobanın torbasında “dağı taşı gezen, dolanan” bu ek-
meği sütü gelmesi için emzikliye yedirirlerdi.

Koç Katımı Saya Gezme ve Diğer Özel Günler

Güz mevsiminin başlangıcında yapılan koç katımı ve ardından belirli 
zamanlarda devam eden saya gezme, döl/kuzu meledi, öküz koşumu, 
kuzular bayramı, yoğurt bayramı, süt bayramı vb. gibi törensel diğer uy-
gulamalar yaşamlarını hayvancılık ve rençberlikle sürdüren insanımız 
için, bolluk ve bereketin, dostluk ve sevincin paylaşıldığı, sürü sahipleri 
ve çobanlar için âdeta bir bayram gibi sevinç ve şenlik içinde eğlenilen 
mevsimlik özel günlerdir. 

Koç katımı geniş bir il olan Sivas’ın çeşitli yerleşim bölgelerinde farklı 
tarihlerde olur. Merkeze bağlı İlbeyli köylerinde 14 Kasım, Zara’da 6 
Kasım’da, Divriği köylerinde kasım ayının ilk haftasında, Kangal köy-
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lerinde 10 Ekim tarihlerinde yapılır. Mal sahiplerince temmuz ayında 
sürüden ayrılıp içerde beslenen koçlar, koç katımı yapılacağı zaman 
sabahleyin erkenden süslü bir şekilde boyanır. Koç katımı günü koç-
lar yaylıma bırakılmaz, çoban topluca ağıldan alır ve köyün meydanı-
na sürer. Allı, yeşilli, morlu ve kınalı koçların boynuzlarına elma takılır. 
Boyalı halka şekerler ve ipe dizilmiş elmalar da koçların iki boynuzu 
arasına asılır. Hoca, koç katımı duasını okur. Hayırlı uğurlu olsun dilek-
leriyle “amin” denir. Koçlar tekbirlerle sürüye katılır. Sürü sahipleri köy 
meydanında toplanır. Orada bulunanlara, çobanlara, bir gün evvelden 
hazırlanmış, yiyecekler; çörek, börek, kömbe, koç gıliği, kavurga, elma, 
kınalı şeker, üzüm, haşlanmış yumurta vb. ikram edilir. Varlıklı sürü 
sahipleri koç kesip, pilav ve kavurma yaparak misafirleri ağırlarlar. Bir 
bayram coşkusu içinde yapılan koç katımı Şarkışla yöremizde yılbaşı 
olarak kabul edilir. Koç karı yılın ilk karı olup, bu tarihten sonra koç 
katımı yapılmaz. Koçlar, tekeler, koyun sürüsüyle 20-30 gün kaldıktan 
sonra tekrar ayrılır ve koç sürüsüne ayrı bir çoban bakar.

Koçla döl arası altı aydır. Sivas’ta söylenen “Yatsılık koçtan döle, o da ka-
zanca göre” atasözü, gecelerin uzun olduğunu bu dönemde (kasımdan 
nisana kadar), yatsılık -yemeğinin- yeneceğini belirtir. 

Saya Gezme/Davarın Yüzü

Köylerde yapılan saya gezme geleneğine “davarın yüzünü görmek” de 
denir. Koç katımından yaklaşık yüz gün sonra ve koyunların “guzla-
malarına” (kuzulamalarına) elli gün kala, şubat ayının 21’i ile 28’inde 
yapılır. Amaç, koyunların kolay kuzulaması ve sütlerinin bol olmasını 
dilemektir. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bu geleneğe hem saya ve hem 
de aynagaldi (ay ne kaldı?) adı verilir.
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Aynagaldi ne galdi /Döle elli gün galdi
Elli günü sayarsın/Küpecüğe koyarsın 

Sivas merkez köylerinde, köyün gençleri deve, dede, gelin ve arap kılı-
ğına girip ev ev dolaşıp, seyirlik oyunlar oynayıp saya gezerler, evlerden 
yiyecek isterler ve sadece iki örnek verdiğimiz şu saya mânilerini söy-
lerler:

Hay hayadan hayadan/Yılan aktı kayadan
Acımızdan gelmedik/Töremiz var sayadan
Davarın yüzü yetti/Kuzunun tüyü bitti
Ne kaldı ne kalmadı/Elli gün kaldı kalmadı

Çobanlar ve köyün gençleri büyük bir evde, toplanan malzemelerle 
kazanla pişirilen pilav ve helva gibi yemekleri, güle oynaya, bayram coş-
kusu içinde eğlenceyle yerler. Saya gezmeden elli gün sonra koyunlar 
kuzulamaya başlar. Buna döl adı verilir ki nisan ayı “Döl ayı”dır. Şarkışla 
yöremizde buna “Kuzu meledi” denir, koyunları kuzulayanlar, çobanlara 
“şükrencelik” sunar, yer içer eğlenirler. Sürüde kuzuların melemesinden 
doğan sesler vadiyi sararken, sütler sağılır ve hanımlar getirdikleri yi-
yecek çıkınlarını açarak çobanlara armağan getirdikleri börek, katmer, 
sarığıburma ve haşlanmış yumurta gibi yiyecekleri ortaya serer, küme-
ler halinde toplanılarak yemekler yenir. Sonra kızlar, gelinler ve kadınlar 
kalabalık bir grup halinde türküler söyleyerek halaya durur, oynayan-
ların bir o yana, bir bu yana sallanarak söyledikleri türküler dağlarda 
yankılanır.

Süt Bayramı: Sivas’ın merkez köylerinden Üçtepe’de davarlar kuzu-
ladıktan sonra herkes köy meydanında toplanır, sağılan sütler bir kaba 
konularak peynir yapılır.  Sütün bir kısmı da evlere gönderilirken, bü-
yük bir kısmı da çobanlara ve davarı olmayan evlere paylaştırılır. 
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Gemerek’te 5-10 Nisan tarihlerinde doğan kuzular kırk gün analarını 
emerler, anadan süt sağılmaz, sütler kuzuların hakkıdır. Kırk birinci gün 
çoban kuzuları kıra bırakarak sütten kesilmesini sağlar. İlk sütü sağan 
kadınlar, yoğurt mayalarlar. Kısır bir koyun kesilir, topluca eğlence ve 
neşe içinde pilav, kavurma ve yoğurtlar yenir ve buna yoğurt bayramı 
adı verilir. Kırk üçüncü gün, kadınlar yine sağıma gelirler fakat, çoban 
kadınları davara yaklaştırmaz. Kadınlar çobana armağanlar verirler. Ço-
ban, “Bugün kuzuların bayramı, siz davardan çekilin” der. O gün kuzular 
akşama kadar son kez doya doya analarını emerler. Yoğurt Bayramı 16 
Mayıs’ta başlar, 17 Mayıs akşamı biter, 18 Mayıs ise kuzular bayramı’dır. 

Sivas Yöresinde Sürüdeki
Hayvanların Adları 

Sivas’ta davara verilen adlar içinde, gıcık koyun bir adı da herek olan kuy-
ruklu, siyah ve beyaz renkte, eti makbul olan koyundur.

Merinos koyunu: Şarkışla yöresinde beslenir. Yünü kıy-
metlidir. Şarkışla’nın ünlü halı, kilim ve çorapları bu yünlerle 
dokunur.

Karaman koyunu: Kangal, Gürün ve Yıldızeli dolaylarında 
beslenir. Eti bol ve lezzetlidir. 

Keçi iki cinstir: Filik keçi (Tiftik keçisi) Şarkışla ve İlbeyli 
köylerinde beslenir. Renkleri siyah, beyaz ve kahverengidir. 

Kara keçi: Sivas ve dolaylarında beslenir, eti lezzetlidir. 
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Erkek koyunun yöresel adları:

Toklu: Kuzudan altı ay büyüktür. 12-16 kg gelir.

Şişek: Tokludan altı ay büyük olup, 16-20 kg gelir.

Kızılen şişek: Kuzu iken enenmiş (kısırlaştırılmış) şişek. 

Koç: Yaşını almış koyundur, 30 kg ağırlığındadır.

Mazman: İki yaşındaki koyundur. 40-45 kg ağırlığındadır. 
(Zara).

Dişi koyunların etleri makbul değildir. Ancak kısır koyun kebapçılar 
tarafından ısrarla aranır. Gezin (2 yaşındaki koyun-Zara) ve Mayabuz.

Keçi türleri:

Gıdik/Oğlak: Altı aylık dişi ve erkek yavruya bu ad verilir. 
6-8 kg. gelir.

Çebiş: (Mayabuz) oğlaktan altı ay büyüktür.13-17 kg. arasın-
da değişir. 

Teke: Çebişten altı ay büyüktür. 17 k. ile 30 kg. ağırlığındadır.

Kızılen çebiş (Yenice): Oğlak iken enenir.

Erkek çebiş (Seyis): Yaşını almış keçiye denir. Koç ka-
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tımından sonra yaylımda kilo almış olan çebişin eti lezzetsiz 
olur.

Emlik kuzu: Yeni dünyaya gelmiş kuzu.

Ekti oğlak: Anası ölen veya başka bir koyunu emen kuzu 
veya oğlak için kullanılır. (Ekti oğlak gibi dolanmak: Anası 
ölen kuzu gibi dolanmak, mecazî olarak çâresiz kalmak anla-
mında kullanılan bir deyimdir).

İnenük çebiş: Oğlak iken enenmiş çebiş.

Divriği’de, çeler; keçi, meler; koyun, dığdığı; oğlak ve kuzu anlamında 
da kullanılan sözcüklerdir. 

Büyükbaş Hayvanlar

Biçik: Dünyaya yeni gelen inek yavrusudur. Dana biçikten, 
para buçuktan şeklinde bir atasözümüz vardır.

Buzağı: Sütten kesilmemiş inek yavrusu.

Dana: Buzağılıktan çıkmış, sütten kesilmiş ve bir yaşına kadar 
olan sığır yavrusu.

Düve/düge: Bir yaşını geçmiş dişi dana.

Yaşar: Bir yaşından büyük erkek dana.

Tosun: İki yaşında erkek dana.

Kömüş/camız/camuz: Manda
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Kömüş ineği: Dişi manda (Yıldızeli)

Balak: Manda yavrusu.

Çobanla İlgili Sözcükler

Ünlü Sivas halıların çeşitli nakışlarından birinin adı da Çoban Yıldızı’dır. 
Bu nakışa Sivas Yıldızı adı da verilir.  Çoban Yıldızı; güneş doğmadan 
veya batmadan önce çok parlak gözüktüğü, çobanlar tarafından kolay-
lıkla görülebildiği için halk arasında Akşam yıldızı veya Sabahyıldızı 
diye adlandırılan Çulpan (Zühre/Venüs) gezegenidir. Çoban Yıldı-
zı’nın yöremizdeki bir adı da Kervankıran’dır. Sabahleyin çok parlak 
göründüğü ve kervancıları yanılttığı için bu ad verilmiştir. 

Çobanların kırlarda yaylalarda ayağını basmadığı yer, değneğini do-
kundurmadığı bitki yoktur. Şarkışla yöremizde, çoban döşeği/ çoban ek-
meği/ çoban yastığı gibi adlarla bilinen ve kevene benzeyen bitkinin taze 
iken yaprakları ekmekle yenir. Büyüdükçe yapraklar üst üste gelerek bir 
minderi andırır. Çobanlar dinlenirken başlarını koyarlar. Bitkinin çiçek-
lerini çocuklar kopararak emerler, onun için bir adı da sormuktur. 

Yurdumuzda, kırların, yaylaların otlarına, çiçeklerine, bitkilerine; çoban-
çantası (Sivas yöresinde; kuşkuş), çoban çırası, çoban çökerten, çobandağar-
cığı, çobandeğneği, çoban dikeni, çobandüdüğü, çoban ekmeği, çoban elması, 
çobaniğnesi, çoban kaldıran/kalkıtan, çoban kaşığı, çoban kavurgası, çoban 
kösdeği, çoban lalesi, çoban minderi, çobanpüskülü, çobansüzgeci, çobantara-
ğı, çobantuzluğu, çoban üzümü,  çoban yastığı gibi adlar da çobanla ilgili 
olarak verilmiştir. 

Serin dağ başlarında geceleri ve sabaha karşı çobanların yaktıkları ateş-
ler, uzaktan görenlerin gönüllerini ürperten “çoban ateşleri”dir. Çoban 
çökerten bir otun adı olduğu gibi, geçecek diye ümit edilen yağmurun 
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da adıdır. Bu yağmura, Sivas yöresinde çoban aldatan denir. Karacaoğ-
lan, “Dünya bir çoban aldatan, çok uğraştım, tutamadım” demiştir. Çoban 
aldatan yağmurunun, yurdumuzdaki diğer bir adı da çoban ıslatan’dır. 
Yine yöremizde küçük taneli olan ve insanın yüzüne yağınca çok acıtan 
doluya çoban döven adı verilir. 

Yer ve mevki adlarımızda da çobanlar unutulmazlar. Ülkemizde içinde 
çoban geçen köy, mevki ve yer adları ne kadar çoktur. Sivas’ın, Çoban-
durağı, Çobanlı, Çobansaray köylerini ve Çobankayası, Çobanpına-
rı… gibi yer adlarını da örnek olarak verelim.

Sivas Yöresinde Çoban Efsaneleri

Şeyh Çoban (Şeyh Hüseyin Râî): Şehir merkezinde, Gökmedrese 
Mahallesi’nde, adıyla anılan türbesi ve tarihî çeşmesi 14.yy’a tarihlenir. 
Şeyh Çoban Velî, Sivas’taki mahallî bilgilere göre âlim ve mutasavvıf 
Necmü’d-Din Kübrâ’nın halifelerindendir. Şeyh Hüseyin Râî’nin (Râî; 
Arapça otlatan) evliyaların çobanı olduğuna inanılır. Bu unvanı alması 
sürüsündeki sığırları kaybetmediği, sürünün giderek çoğaldığı ve çeşitli 
kerametler göstermesi sebebiyledir. Şeyh Çoban hakkındaki menkıbe-
ler günümüzde de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. 

Çoban Baba (Dede) Türbesi, Sivas, Gölova ilçesi, Çobanlı köyünde-
dir. Bu efsanede, sefere giderken Suşehri Ovası’nın bitiminde, şimdiki 
Çobanlı köyü civarında ordusuyla konaklayan Yavuz Sultan Selim’e 
sürüsündeki en iyi koçu keserek ikram eden Çoban’ın bütün orduyu 
doyurduğu kerameti ve hünkârın dua istemesi, Çoban Baba’nın dua 
etmesi ve Çaldıran’dan zaferle dönüşü anlatılır. 

Kutlu Özen (2001), Sivas Efsaneleri’nde; Çoban Ağıtı ve çobanla ilgili 
efsanelerden; Çoban Efsanesi, Çoban Kaya, Çoban Korkutan, Çoban 
ve Cinler, Taş Kesen Çoban, Taş Kesilen Çoban, Keçili Baba, Koyun 
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Baba…gibi yirmi kadar efsaneye yer vermiştir. Çoban Ağıtı ile efsane-
lere birkaç örnek verelim: 

Çoban Ağıtı: Divriği Sarıçiçek yaylasında dolu ve şiddetli yağmura 
maruz kalan bir çoban, Ayı Mağarası adı verilen büyükçe bir mağaraya 
davarlarını doldurur, ağzına taş kapatır, mağaranın iç tarafına da bir ateş 
yakar. Abasını başına çekip dinlenmeye yatan çoban, ateşin tesiriyle 
uyumaya başlar. Rüzgârın etkisiyle biraz sonra mağara içindeki kuru 
otlar ve gübreler tutuşur, çıkan dumandan koyunlar boğulur. Can çe-
kişen davarların sesi ve çoban köpeğinin ulumaya başlamasıyla uyanan 
çoban, yüz elliden fazla davarın boğulduğunu görünce şöyle ağıt yakar:

Çoban Ağıtı

Aşağıdan gelir baharın yazı
Çıra gibi parlar koyunun gözü
Sürüsünden ayrılan bir emlik kuzu
Katamadım yüreğime dert oldu

Çoban vardı, kara taşa yaslandı
Ah dedikçe dağlar taşlar seslendi
Kelek asılı kaldı, kırklık paslandı
Kırkamadım yüreğime dert oldu

Kara koyun, koyunların beğidir
Ak koyun da yüreğimin yağıdır
Davarın yaylası Çiçek Dağı’dır
Yayamadım yüreğime dert oldu

Pösünük’te ötüşür virane kuşlar
Çoban aba atmış itini okşar
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Kara teke ile kınalı koçlar
Katamadım yüreğime dert oldu

Çoban Korkutan: Adak yeri olup, Divriği’de Kılbaş denilen mevki-
deki ulu armut ağacıdır. Ağacın gölgelediği dallar, yapraklar bir köy hal-
kını ve sürüyü alacak büyüklüktedir. Kutsal kabul edilir. Her haziranda 
Danişment, Çayören, Çakmakdüzü, Eğrisu köylülerince ziyaret edilip, 
kurbanlar kesilir.

Çoban ile Sevgilisi: Hafik’in Yarhisar köyünde iki amca çocuğu 
birbirlerini severler, nişanlanırlar. Delikanlı çobanlık yapmakta ve yaz 
aylarında hayvanlarla birlikte bir ağılda kalmaktadır. Bu ayrı kaldıkla-
rı aylar boyunca kavalla birbirleriyle anlaşmaktadırlar. Bir gece çeteler 
ağılı basıp, köpeği öldürüp, çobanı bağlayarak, sürüyü kaçırmak için 
dışarı çıkarırlar. Çoban da bağlamadan önce son kere kaval çalmak ar-
zusunda olduğunu söyler. Çete reisi kabul eder. “Alaca bağcık kolum 
kesti/Ala kancık kanlar kustu/Yetiş emmim kızı/Ağılı çeteler bastı” 
diye çalar kavalı. Nağmeden söyleneni anlayan kız, köyü ayağa kaldırır, 
ağılın basıldığı söyler. Kimi inanır kimi inanmazsa da giderler bakarlar 
ki olay doğrudur.

Çoban Baba Efsanesi: Sivas merkez köylerinden Dedeli’de anlatılır. 
Fakir mi fakir bir çoban vardır. Hiç hayvanı olmadığı halde evinde sütü 
yoğurdu, peyniri bulunmaktadır. Köylü de kendi hayvanlarının sağıldı-
ğından şüphe duyup, bir gün çobana söylerler. O da ertesi sabah gelip 
kendi gözleriyle görmelerini ister. Sabah köylü gider ki dağın geyikleri 
sırayla çobanın önüne durup kendilerini sağdırıyorlar. Geyikler köylü-
ler tarafından görülünce taş kesilirler. Çoban da onlara beddua eder: 
“Keçileriniz çoğalmaya, aksakallınız olmaya.” İşte bu yüzden o köyde 
hâlâ keçi yaşamaz, 60’ını geçkin yaşlı bulunmazmış.” 
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CAN SAĞLIĞI CİHAN VARLIĞI
Türk halkının sağlığa verdiği önem, kurmuş oldukları şifa yurtları gibi, 
halkın inanç ve sözlü kültür ürünlerinde de görülmektedir. Sağlığın sa-
dece beden işi olmayıp, ruh ve sosyal bakımdan da tam iyilik olduğu 
halkımızın inanç, gelenek ve göreneklerine de yansımıştır. Geleneksel 
kültürümüzde, halkın tatbikî hayat felsefesini oluşturan sözlü kültür 
ürünlerinin, sağlık ve hastalık üzerine söylenmiş olanları da diğer söz-
lerimiz gibi veciz, düşündürücü ve hayatî formüller taşımakta, öneri-
leri altın kalıplara dökülmüş olarak halk kültürümüzde yaşamaktadır. 
Bir sağlık hazinesi olarak niteleyebileceğimiz bu direktiflerde, sağlığın 
değeri, hasta olmamak için tavsiyeler, hastalığın devasının bulunacağı, 
hasta ve hekimde bulunması gereken özellikler, koruyucu hekimliğe 
yönelik özlü bilgiler yer alır.

Hastalıklardan korunma, hastalıkların iyileştirilmesinde geçmişte ve 
sık tekrar eden olaylar ve bunların sonucunda kazanılan tecrübeler, 
“bâtıl inanç ve büyüsel yorumlamalar” ve bunların birikimli olarak ku-
şaktan kuşağa aktarılmaları, tıbbî folklorun doğuş ve süregelmesinin 
sebebidir. Bu bakımdan, tıp tarihindeki uygulamalar ve ilâçlar, tıbbî 
folklorun konusu içindedir. Halk hekimliği konusundaki uygulamalar 
ve önerilerde rasyonel düşünüşle hareket edilenlerden tıbbın yararlan-
dığı da bilinmektedir.
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Sivas yöresi, kültür ürünlerimiz bakımından Anadolu’muzun bir özeti 
gibidir. Halkımızın sağlığa verdiği önem, bu konudaki sözlü ve maddî 
kültüründe görülmekte ve özellikle de koruyucu hekimliğe yönelik, bi-
limsel anlamda öneriler taşımaktadır. 

Halkımız, sağlığı; beden, ruh ve sosyal sağlık ve bunun verdiği iyilik, 
rahat, huzur ve esenliği âfiyet olarak tanımlar. Hasta (Farsça; hasten “ya-
ralanmak, incinmek” kelimesinden, haste “yaralı”) sağlığı bozuk olan, 
sıhhati yerinde olmayan, hastalık ise vücudun organlarının yapılarında 
ve işleyişinde görülen bozukluk hâli anlamında kullanılır. Geleneksel 
kültürümüzde; halkımızın hasta anlamında kullandığı sayrı/sayru ve 
bu kökten türeyen sayrılık/sayruluk da hastalık karşılığı olan, dilimizin 
eski kelimeleridir. Sivas’ta söylenen; “Hastalık var, sayruluk var, emi var 
ilâcı var” atasözümüz eski günlerin hatırasını taşıyor.

Yine halk ağzında kullanılan, diğer bir eski Türkçe kelime olan çor; has-
talık, dert, illet olup, çorlu; hastalıklı kimseye denir.  

Halk düşüncesinde hasta kelimesinin âdeta bir tabu gibi algılandığı ve 
telkinle insanların etkilenmemesi için bu kelimenin kullanılmak isten-
mediği görülür. Yöremizde, sağlığı iyi olmayan kimseye eskiden, “hasta 
mısın?” diye sorulmaz, “Nereni beğenmiyorsun?” denirdi. Kültürü-
müzde, şifahane, darüşşifa, darüssıhha ve darülafiye vb. gibi adlandırı-
lan kuruluşlar; şifa yurdu, sağlık yurdu (evi) gibi anlamlarıyla, amaca 
yönelik olarak nitelendirilmiş olup, hastahane / hastane kelimesinde 
bu mâna inceliği bulunmamaktadır.

Sağlığın sadece bir beden işi olmayıp, zekâ ve irade meselesi olduğu-
nu bilen atalarımız, sağlam kafa ve sağlam vücudu bir bütün olarak 
düşünmüşler, “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” demişler, sağlığın 
kıymetini; “can sağlığı dünya varlığı”, “her şeyin (işin) başı sağlık”, “sağ-
lık varlıktan yeğdir”, “sağlam vücut üzere zenginlik olmaz”, “sıhhat/akıl 
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gibi insana sermaye olmaz” altın sözleriyle belirtmişler, “sağlıkta canın, 
varlıkta malın kıymetini bil” öğüdünü vermişlerdir. “Sağlık en büyük 
devlettir” atasözümüz; Kanûnî Sultan Süleyman’ın, 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” 

ünlü beytinde, hükümdarın düşüncesinde anlamının doruğuna ulaş-
mıştır. 

Beslenmenin sağlıktaki önemi konusunda; “can boğazdan gelir” denil-
miş, günümüzün beslenme konusundaki önemli problemi aşırı yemek 
yeme için; can boğazdan gelir sözünün devamı olarak, “can boğazdan 
(da) gider” sözü ile bu konudaki düşüncelerini belirtmişlerdir. “Az yi-
yen berker, çok yiyen çöker”, “az ye ol melek, çok ye ol helâk”, “az yiyen 
uz uyur, çok yiyen güç uyur”, “sağlık istersen çok yeme, saygı istersen 
çok deme.”, “fazla (gönülsüz) yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş” atasöz-
lerimizle de aynı düşünceye yer vermişlerdir. Beslenme ile ilgili diğer 
sözlerimiz:

-Sütü balla iç, solmazsın hiç.

-Et ile deri, yeme ile diri.

-Madımak et gibi gıdalı derler, şifa olsun diye yerler.

Âlim ve mutasavvıf şair olan Şemseddin Sivasî (1520-1597)’nin, esere-
lerinde bulunmayan fakat, öğretmen Feyzullah Demiray’dan öğrenmiş 
olduğum  şu beyt, yemek-içmek konusunda ölçülü olunursa, hekime 
ihtiyaç duyulmaz anlamında berceste mısralardır:

“Yemek içmekte varsan îtidâle / Etibbâdan ne hâcettir suâle”
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Halkın sağlık kültüründe yaşayan, geçmiş zamanların bilge hekimleri-
nin “ilâçlarınız yemekleriniz olsun, yemekleriniz ilâçlarınız” sözü, bes-
lenme ile sağlık arasındaki önemli ilgiyi ne kadar güzel belirtir. 

Tütün ve içkinin zararlarına dair halk düşüncesinden birer örnek vere-
lim:

-Tütünün parası ele, dumanı yele, derdi sana kalır. 

Akşam içersin olursun meste
Sabah olur kalkarsın haste
Paran da gider üste
Zevki bunun neresinde

Dert gezmiş, derman bile (beraber) gezmiş

Atalarımızın hastalıklardan korunmak için dikkat ettikleri hususlar ve 
vermiş oldukları öğütler çoğu zaman Lokman Hekim’e mal edilmiştir. 
Hocamız Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, insanlığa faydalı ve güzel tel-
kinlerin, Lokman Hekim’e mal edilerek ve sığınılarak yapıldığını ve bu 
öğütlerin bu şekilde etkili olduğunu belirtmiştir.

Sivas yöresinde Lokman Hekim’le ilgili olarak yaşayan sözlerimizden 
örnekler:

-Lokman’a, “Niçin hastalanmazsın?” diye sorulduğunda, ceva-
bı şöyle olmuş: “Gündüz uyumam, gece su içmem”.

-Lokman Hekim, “Ne yiyeyim de hasta olmayayım” diye so-
ran zengin birine, Gam yeme de ne yersen ye” demiş. Fakir 
biri aynı soruyu sorunca ona da “Ne bulursan ye” diye cevap 
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vermiş. Bu cevabın bir başka şekli de şöyledir: “Taş ye de gam 
yeme” 

-Hasta olmadan önce hekimi çağır.

-Gencin az uyuyanı, ihtiyarın çok uyuyanı hastadır.

-İnsana en büyük deva baldır. 

-Lokman Hekim’in “ye” dediği.

-Yazın taşa oturma, kışın yaşa oturma.

-Ayağını sıcak tut başını serin / Kendine bir bul, düşünme de-
rin

Menkıbeye göre; Lokman’ın vasiyeti olan sandığın mezatta değeri çok 
artmış. Sandık açıldığında içinden bir kâğıda yazılı bu ibare çıkmış ki 
keder ve üzüntünün, çalışma ve meşgale ile azalacağı, unutulacağı, ça-
resinin bulunacağı anlatılmak istenmiş. 

Beslenmede, sebze ve yoğurdun önemini belirtmek için şöyle söylenir: 

Ağartı (süt, yoğurt), göğerti (yeşillik, sebze) yerim, Lokman 
Hekim’den bana ne? 

Hastalıkların küçük ihmaller sonucunda geleceği ve buna karşın çabuk 
gitmeyeceği konusunda çok isabetli tespitleri de şöyle kaydedebiliriz:

-Hastalık atla gelir, yaya gider.

-Hastalık davul çala çala gelmez.
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-Hastalık ince iğneyle gelir, yoğun iğneyle çıkmaz.

-Hastalık iğne deliğinden girer, han kapısından çıkmaz.

-Gam gam getirir, gam çor (hastalık) getirir, çor ölüm getirir.

-Güneş girmeyen eve hekim/doktor girer.

-Dert eğlendi alır, borç eğlendi kalır.

Hasta olmamak için nelere dikkat edilmesi ve alınacak tedbirleri bil-
diren atalarımız, hastalık durumunda iyileştirme çarelerini aramak ve 
iyileşmek için ümidi kaybetmemek gerektiğini şu sözleriyle belirtmiş-
lerdir: 

-Hastalık sayrılık bizim için.

-Hastalık var sayrılık var, emi var ilâcı var.

-Dert gezmiş, derman bile (beraber, birlikte) gezmiş.

-Dertsiz deva bulunmaz, devasız dert onulmaz. 

-Derdini söylemeyen derman bulamaz.

-Her derdin bir devâsı var. 

-Can sağlığı cihan varlığı

-Canın istediği derde dermandır.

-Çıkmadık canda çok ümit var.

-İlâcın yeri ayrı, inancın yeri ayrı.
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Hasta ve hastalık hakkında, gözlem ve düşüncelerimizi belirten diğer 
atasözlerimize de yer verelim:

-Başına gelen hekim.

-Çocuğun hasta olduğuna yanmam, huyu değişir.

-Kekiğin bittiği yerde can olur, mal olmaz, kazın öttüğü yerde 
mal olur, can olmaz.

-Hastaya bakmaktan hasta olmak yeğdir.

-Hasta olmayan sağlığın kıymetini bilmez.

-Hastalık hissedilir, sağlık hissedilmez.

-Hasta hastanın halinden bilir.

-Hastanın başında eceli oturur.

-Hastaya naz etmek hekime yakışmaz.

-Hastayım deme can duyar, malımı satarım deme el duyar. 

-Hastayı döşek bilir, ölüyü teneşir.

-Herkes kendinin hekimi (olmalı).

-Hasta onarsa hekim karşı gelir.

-Hasta sağ kalırsa hekim kapıya gelir/İyi olacak hastanın ayağı-
na hekim/doktor gelir.

-Yara azmayınca hekim kapıya gelmez.
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-Üçer, Müjgân, Atalar Sözü Yerde Kalmaz Sivas’ta Sözlü Gelenek, İstanbul, 1998.

-Koca / gişi adamı sağ sever, komşu adamı var sever.

-Ne iyi olan sağlam, ne iyi olan hasta,

-Neren ağrıyorsa canın ordadır.

-Ölümden gayri her derdin devası var. 

-Sağ baş yastık istemez.

-Sağlık diş ile, kazanç iş ile.

-Bir diş bir evlat sayılır.

-Yatan ölmez, vadesi yeten ölür.

Sağlık ve hastalık evrensel konu olduğu için, halkımızın bu konuyla 
ilgili düşüncelerinin özetlendiği atasözlerimiz de evrensel niteliktedir. 
Geleneksel kültürümüzde, sağlık ve hastalık üzerine söylenmiş olanları 
da diğer sözlerimiz gibi veciz, düşündürücü ve hayatî formüller taşı-
maktadır. Bir sağlık hazinesi olarak niteleyebileceğimiz bu direktifler-
de, sağlığın değeri, hasta olmamak için tavsiyeler, hastalığın devâsının 
bulunacağı, hasta ve hekimde bulunması gereken özellikler, koruyucu 
hekimliğe yönelik özlü bilgilerin yer aldığı görülmektedir.
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GENÇLİK UÇAR KUŞTUR
İHTİYARLIK NÂÇAR İŞTİR

   

Yaş ve Yaşlılık

Yaş; doğuştan itibaren geçen ve yıl olarak ölçülen zamandır. Yaşamak; 
sağ olmak, hayatta bulunmak, hayatını devam ettirmek, ömür sürmek, 
yaşlanmak ise; yaşı ilerlemek, yaşlı olmaktır. 

Sivas’ta, halk bilgeliğinde; “Beşik, Eşik, Keşik”, atasözü hayatın üç önem-
li safhasını işaret eder. Bu özlü söz, mecazlı bir anlatımla, beşik; doğum, 
eşik; evlenme, keşik ise ölüm anlamında kullanılır. İnsan ömrü, kesin 
sınırlarla ayrılması zor olsa da bebeklik, çocukluk, gençlik, erişkinlik, 
orta yaşlılık, yaş dönümü ve yaşlılık olarak birbirinden farklı bölümle-
re ayrılır. Yaşanılan her çağ da yaşanılmış olanların etkisiyle oluşur. Yaş 
kavramı dört bakımdan da incelenebilir: 

1-Takvim yaşı: Doğumla başlayan, gün, ay ve yıla göre olan yaştır.  

2-Fizyolojik yaş ise canlı organizmada organların faaliyetleriyle ilgili 
yaşıdır. Diğer bir söyleyişle; hekimlerin belirttiği gibi “İnsan, damarları 
kadar yaşlıdır.” 
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3-Duygusal yaş: Yaşanılan olayın sonucu olarak değişiklikler ve duygu-
lanmalar sebebiyle ortaya çıkan ruhî durumunun, duygularda meyda-
na gelen heyecan ve şiddetlenmenin göstergesidir. 

4-Akıl, kavrama ve zekâ yaşı: Bilgi, görgü ve eğitim ile gelişerek, insanın 
fikrî yönünü belirleyen yaş olarak tanımlanabilir.

Beden, ruh ve sosyal bakımdan sağlığı yerinde olan kimselerde bütün 
bu yaşlar dengededir. Yaşının olgunluğunda bulunmayanlar için söyle-
nen; “yedisinde ne ise yetmişinde odur” atasözümüz, insan ne ise odur, 
anlamında kullanılır ki benzer bir ifademiz de; “Yedisinde kâmil kâmil, 
yetmişinde câhil câhil” sözümüzdür. Yaradılışın en önemli etken oldu-
ğu, yılların insana birşey katmadığı düşüncesini belirtir. 

Ayrıca insanların gösterdikleri yaş, hissettikleri yaş ve bir de söyledikleri 
yaş (!) gibi göreceli yaş kavramları unutulmamalı. Yaş konusu üzerinde 
aşırı hassasiyet gösterenler mizah konusu da olabilirler. 

İlk gençlik döneminin başladığı on beş yaş, halk düşüncesinde “deli-
kanlılık” döneminin de başlangıcıdır. Daha çok genç erkekler için kulla-
nılan bu hitap sözü, “on beşinde deli dolu, bilmez gittiği yolu” sözümüz, 
yaşın getirdiği aşırı davranışları belirtirken, yaşın gereği hoş görülmesi-
ni de düşündürür. Burada deli sözcüğünün anlamı; coşkun, taşkın, gür 
anlamındadır. “Yaş yirmi (yigirmi), akıl değirmi” atasözünde ise aklın 
toparlandığı belirtilmek istenir. “Gençlik, otuz yaşından sonra, akşam 
güneşi gibidir, insanı alnından öper, gider” benzetmesi bu yaşlar için 
yapılır. “Güneş çatıya geldi” sözleri ise daha ileriki yaşlarda söylenir.

Yaşlanmak; durdurulamayan biyolojik bir olaydır. Gelişen tıp ile “tıb-
bın zaferi” olarak bakılan, ortalama insan ömründe belirgin bir uzama 
sağlanmış olması, devamlı bakım görerek yaşayabilen “hastalıklı yaşlı-
lar” grubunu da ortaya çıkarmıştır. Bu durum ise tıpta; “mortalite’den 
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(ölüm) morbidite”ye (hastalık) geçiş olarak ifade edilmektedir. 

Yaşlılık, yani yaşlı olma hali, diğer bir ifadeyle ihtiyarlık için günü-
müzde “Yaş alma” gibi de söylenmektedir. İhtiyar; seçme, tercih etme, 
katlanma, kabul etme, razı olmadır. Şemseddin Sâmi’ye göre ihtiyar; 
sâhibü’l-ihtiyar, “seçme hakkı elinde bulunan kimse” tamlamasından 
kısaltma yoluyla ve galat olarak ortaya çıkmış olmalıdır. İhtiyar-ı kül-
fet; külfete katlanma olup, halkımız ne doğru söylemiş:  “İhtiyarlık başa 
külfet!” (İlhan Ayverdi, Büyük Türkçe Misalli Sözlük). 

Bu konuda lâ-edri beyit:  

Ben kendi ihtiyarımla olmadım ihtiyar
İhtiyarlık ihtiyar etti beni bî-ihtiyar

Ferit Kâm’ın bir rubâisi de şöyledir:

Çekilmez bir belâdır ihtiyarlık
Hele munzam olursa bir de darlık
Serîr-i izzetinde ber-karar ol
İlâhi sende kalsın böyle varlık

Rıza Tevfik (1869 - 1949) duygularını şöyle belirtmiş:

Bugün seksen yaşımdayım
Uçurumun başındayım
Dostlarımdan ayrı kaldım
Hâlâ binek taşındayım

Fuad Bayramoğlu (1912-1996) ‘nun rübâisi ise şöyle: 
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Seksen yaş için korkulu berzâh dediler
Destur demeden girdiniz “Eyvah” dediler
Girdik, şunu gördük ki hakikat o değil
Beyhûde yanılttık sizi ; “Vah vah” dediler

Gençliğin kıymeti kocalıkta bilinir

Eskiden yaşı ilerlemek, “kemale erme yolunda olmak “ için koca keli-
mesi kullanılırdı. Halkımız da ihtiyar yerine koca, kocamış sözcüğünü 
kullanır. Yeni evlenenlere; “Bir yastıkta kocayın” iyi dileğinin bir başka 
söyleyiş şekli de “Birlikte, bahtiyar ve ihtiyar olun” temennisidir. Koca-
mak ise, yaşlanmak, güçten kuvvetten düşmektir. İnsanı kocatan husus-
lar başlı başına bir konudur. Bu deryâda söylenenler, son derece doğru 
tesbitler olduğu kadar felsefî derinlikli î ifadelerdir. Büyükannem Zeki-
ye Çermikli’(1891-1969)den kaydettiğim şu söz bir örnektir: 

Sivaslı bir hanıma; “Neden kocamadın?” diye sorulduğunda şöyle ce-
vap vermiş: “Kız saçı örmedim, ne pişireyim demedim, tavuğa bile kışe 
demedim”. 

Bu sözle, hanımları yaşlandıran şeylerin; kızı olmak (kızın mutlu bir evi 
ve hayatının olmaması), geçim sıkıntısı çekmek, insanın eşi, ailesi ve et-
rafıyla iyi geçinmemek olduğu belirtilmek istenmiştir. 
 
Âşık Gevherî (XVII. yy.) şöyle söylemiş:

Koç yiğidi pîr eyleyip kocatan 
Biri firkat biri gurbet biri aşk 

Âşık İsmetî (d.1934), Ayna şiirinde, (feleğe) şöyle sitem ediyor: 
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Elden gitti gençlik tacım
Azalıyor eski gücüm
Ağarıyor kara saçım
Ayna çalam, seni yere

Eski yaşayışımızda yaşlıların yalnız kalması diye bir durum yoktu. Gü-
nümüzde ise sadece yaşlılıktan değil, yaşlılıkta yalnız kalmaktan da 
korkulmaktadır. “Allah dipte yatırıp, kapı gözletmesin” sözü bu sebeple 
söylenmiş bir iyi dilek olarak dilimizde yaşıyor.

Genellikle, insanının çabası; gençlikte eğitim-öğretim, meslek sahibi 
olmak, aile kurmak, çalışmak ve hep geleceğe hazırlanmaktır. Çalışa-
rak, ömrünü, zamanını boş geçirmeyenler, iyi değerlendirenler içen 
yaşlılık, halk düşüncemizde hasat mevsimidir. Gençlik ve yaşlılık/ko-
calık/ihtiyarlık atasözlerimizde çoğu zaman birlikte kullanılmıştır. Hal-
kımızın bilgelik dağarına baktığımızda, bu konuda verdiğimiz örnekler, 
yaşanmış tecrübelerin imbiğinden süzülürcesine, anonim halk edebi-
yatımızdaki yerlerini almış bulunuyor:

Atasözleri ve Deyimlerimizde
Gençlik-Yaşlılık

Atalarımız, “Dünya al kınalı bir gelindir, ne kadar kocansa da ondan 
gönül geçmez.” demişler, dünyadan gitmeyi kimsenin istemediğini ve 
yaşamanın güzel olduğunu belirtmişler. Neler neler söylemişler, dinle-
yenlere, alanlara şöyle öğüt vermişler:

-Gençliğin kıymeti bilinse, kocalıkta şikâyet az olur: İnsanlar 
gençliğin kıymetini bilemedikleri için yaşlılıkta şikâyet ederler. 

-Gençliğin kıymeti kocalıkta/ihtiyarlıkta bilinir: Gençliğin 
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insan ömrünün en güzel yılları olduğunu, insan ancak yaşla-
nınca anlar. 

-Gençliğine güvenme, ölenler hep ihtiyarlar mı? Ölümün han-
gi yaşta olduğu bilinmez, gencim diye güvenmemek gerekir. 
Bunu belirten bir başka Sivas halk sözü: “Kütükler üzerinde, 
nice ince çırpılar kırılır.” 

-Gençlik bahara, ihtiyarlık kışa benzer.

-Gençlik güneşin doğuşu, ihtiyarlık batışıdır. 

-Gençlik goncaya, ihtiyarlık suyu çekilmiş değirmene benzer: 
Gençlik tazelik ve gelecek için umuttur. Yaşlılıkta ise insan ça-
lışmayan bir değirmen gibi âtıl (boş, işsiz) durur.

-Gençlik kuş idi uçtu tutamadım, ihtiyarlık samur kürk kimse-
ye satamadım: İnsan gençliğini devam ettiremez ama çalışıp 
istediklerini gerçekleştirebilir, yaşlılık değerli olsa bile, bundan 
kurtulmak mümkün değildir. Benzer biz sözümüz: 

-Gençlik kuş idi, uçtu tutamadım, ihtiyarlık tuz yükü, kimseye 
satamadım. (Tuz yükü, çok ağır olduğundan kimse taşımak 
istemez).

-Gençlik otuz yaşından sonra akşam güneşi gibidir, insanın 
alnından öper gider: Gençlik o kadar kısadır ki, akşam güneşi 
gibi hemen batar, kaybolur. Ufuktaki güneş eğilmeye görsün 
batışı çabuk olur!

-Gençlik sel, ihtiyarlık durgun sudur: Gençlik çabuk geçer, ih-
tiyarlık kalır. 
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3    Sivas ‘ta kilerlerin, mutfakların vaz geçilmezleri olan; peynir, yağ ve bulgur için de evin 
ağ (ak) saçlısı tabiri kullanılırdı. Bunlar da ailenin büyükleri gibi, evin olmazsa olmazlarıydı!. 

-Gençlik uçar kuştur, ihtiyarlık nâçar (çâresiz) iştir: İnsan 
gençliğini devam ettiremez ama çalışıp istediklerini gerçekleş-
tirebilir, yaşlılıkta ise güçsüz olduğu için istediklerini yapabil-
me konusunda çâresizdir. Yine yaşlılıkta el gözlemek çok zor-
dur. Bakılan, sevilen “sahipli ihtiyarlar” için Sivas’ta, “padişahın 
tahtında” olduğu benzetmesi yapılır. Evin ağ (ak) saçlısı3(Sivas 
‘ta kilerlerin, mutfakların vaz geçilmezleri olan; peynir, yağ ve 
bulgur için de evin ağ (ak) saçlısı tabiri kullanılırdı. Bunlar da 
ailenin büyükleri gibi, evin olmazsa olmazlarıydı!) olan bü-
yükbabalar/dedeler ve büyükanneler/nineler için söylenen; 
“Büyük; (dedeler, büyükanneler) evin nimeti (bereketi), kü-
çük; (çocuklar, evlat) evin ziyneti”, çok yerinde söylenmiş bir 
atasözümüzdür ki veciz olarak şöyledir: “Büyük; evin nimeti, 
küçük; evin ziyneti.”  

-Gençlikte kazanıp, ihtiyarlıkta yemeli: Gençliğinde çalışıp ka-
zanan, yaşlılıkta sıkıntı çekmez.

-Gençlikte ölüm, kocalıkta yoksulluk /ihtiyarlık güç: Genç 
ölümü zor olduğu gibi, yaşlılıkta da yoksulluk çok zordur. 

-Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı: Gençlikte zahmet çekip ka-
zanan, yaşlılıkta rahat eder. Bu anlamda şu sözümüz de vardır: 
Gençlikte para kazan, kocalıkta kur kazan.

-Gençlikten kocalığa/ihtiyarlığa pay/yer bırakmalı: İnsan 
yaşlılığı düşünerek, gençliğin kıymetini bilmeli, iyi ve sağlıklı 
yaşamalıdır. 



204

-Gönlü geçenin ömrü geçer: Gönlü ile hayata bağlı olmayan 
kimse hayattan bir şey anlamaz. İnsanı hayata bağlayan şey 
gönlün genç olmasıdır. 

-Gönül farımaz/kocamaz/yorulmaz: Beden yaşlansa da gö-
nül hep genç kalır. Karasarlı Âşık Seyit Yalçın (1908-1994) 
şöyle söylemiş: 

“Gönül ne gezersin toyda düğünde/Yorulmaz yolcusun menzil 
önünde” 

-İhtiyarlar sıra sıra, gençler ara ara ile ölür: Ecel, yaşı ilerlemiş 
olanlara daha yakın olduğundan yaşlılardan ölenlerin sayısı 
gençlere göre daha fazladır. 

-İhtiyarlık akşam güneşine benzer: Yaşı ilerledikçe ölüm yak-
laşır. 

-İhtiyarlık altın top olsa, alıp başına koyma: Yaşlananlara daha 
fazla hürmet edilmesi değerlerinin bilinmesine rağmen, yaşlı-
lık iyi bir şey değildir. İnsan güçten kuvvetten düşer.

-İhtiyarlık insanı her şeyden (gönlünü) geçirir. 

-İhtiyarlık kapıya konacak şey değil, ama geliyor: Yaşlılık iyi de-
ğildir ve sağlıklı yaşlanmak gerekir. İnsanlar yaşadıkça bundan 
da kaçamaz.  

-İhtiyarlık pirlik, bir mudara dirlik: Yaşlılık insanın sağlığını, ya-
şam kalitesini, düzenini bozar.(Pir: Yaşlı. Mudara: Eğreti, zayıf, 
güçsüz, iyi olmayan) Benzeri bir söz: 
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-İhtiyarlık pirlik, ne kötü dirlik: Yaşlanıp, sağlığı bozulan kim-
sede rahat ve huzur olmaz. 

-İhtiyarlıkta yoksulluk güçtür: Yaşı ilerleyen kimsenin, maddî 
bakımdan sıkıntı içinde olması çok daha zordur, çünkü çare-
sizdir.

-İhtiyarı yiğit eden elbisedir.

-Sarık dolanana kadar yaşlılık gelir: Gençlik çabuk geçer, de-
ğeri bilinmelidir. 

-Yaşlılık; torun tahtı: Torunlar yaşlılıkta insanın mertebesini ve 
sevincini artırır. 

-Ömür der, “ bin yaşadım”, gönül der, “şimdi geldim”: İnsan ne 
kadar yaşarsa yaşasın, ölümü kendisinden uzak görür. Bu ko-
nuda Sivas’ta da bilinen bir manimiz şöyledir:

Dünyaya yayah geldim
Yatmadım uyah geldim
Ömür der yüz yıl oldu
Gönül der bayah geldim  (Bayah; az önce).

Hayatın zorluğu, meşakkati için de umur görmüş büyükannelerimiz 
şöyle demekten de kendilerini alamazlar:
 

Şu dağlar yokuş imiş
İnmesi ne hoş imiş
Ölçtüm biçtim dünyayı
Meğer hepsi boş imiş
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Yaşnâmeler

Babam Kâzım Arslan (1900-1991)’dan derlediğim bir Sivas sözünde 
hayat safhaları şöyle belirtilmiş: 

İnsanoğlu altı yaşına kadar ağlar doymaz
On altı yaşına kadar oynar doymaz
Otuz yaşına kadar yâr der doymaz
Kırk yaşına kadar kâr der doymaz
Elli yaşına kadar vâh der doymaz
Altmış yaşına kadar âh der doymazmış.

Bir başka halk sözümüz de şöyledir: 

On beşinde taze gülsün kokarsın
Yirminde revan balsın akarsın
Otuzunda her cefayı çekersin
Kırkında sızı iner dizine 
Ellinde perde iner gözüne
Altmışında kimse bakmaz yüzüne /sözüne
Yetmişinde koy çuvala at denize (!)

Celal Güzelses’in meşhur ettiği ve sanatçılar tarafından uzun hava 
olarak okunan; “Bir güzel ki...” diye başlayan mâruf Yaş Destanı’nda; 
kırktan sonra yaşlanma dile gelir: “Kırk yaşında gazel dökülür bağlar... 
Ellisinde insanlara bel bağlar, dağ başına çökmüş dumana benzer. Elli 
beşte sızı iner dizine, Altmışında duman çöker gözüne, Altmış beşten 
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sonra beller bükülür... Sonra, geldi geçti yalana benzer” şeklinde ifade 
edilmiştir.

Bu şekilde insan hayatının safhalarını konu edinen şiirlere edebiyatımız-
da Yaşnâme adı verilmektedir. Yaşnâmeler, âşıklar tarafından ortaya ko-
nulan ve insanın ana rahminden ölümüne kadar geçen safhalarının yaş 
kademesine göre konu edildiği destanlardır. Dr. Doğan Kaya (2004), 
“Genellikle yaşnâme olarak bilinen bu destanî şiirlerin; Yaş Destanı, 
Yaş Türküsü, Ömür Destanı, Hayat Destanı, Vücudnâme, Mahrasnâ-
me gibi adlar aldığını” belirterek bu konuda açıklayıcı bilgilerle birlikte 
birçok yaşnâme örnekleri vermiş bulunuyor. Bu kaynaktan, beş Sivaslı 
âşığın yaş destanını okuyalım: 

Ali Ertekin (1929-2004)-Tabii Kanun

Kız on üç yaşına geldiği zaman
Fidan gibi bir incecik dal olur
Ondördünde bir gül gibi açılır
Yanakları elma gibi al olur

Onbeşinde başlar çeyiz dizmeye
Aşk mektubu türkü mani yazmaya
Ceylan gibi seke seke gezmeye
Dere tepe ona asfalt yol olur

On altıda cilve eder naz eder
Gün aşırı evlenmeden söz eder
Sardığını alimallah toz eder
Dünya onun gözünde bir pul olur
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On yedide yok zanneder benzeri
Kendisini sayar dünya güzeli
Kükremiş bir aslan gibi gözleri
Ateş saçar bir acayip hal olur

On sekizde tam derlenip toplanır
Yar uğruna her cefaya katlanır
Olmuş kavun karpuz gibi tatlanır
Her tarafı şeker şerbet bal olur

On dokuzda çok gezdirir gönlünü
Her gün bekler dünürcünün yolunu
Umduğunu bulamazsa en sonu
Güzel demez çirkin demez kul olur

Yirmisinde artık kalır çar-naçar
Kim istese gitmek için kol açar
Evlenmezse gül gibi solar geçer
Gece gündüz işi figan zar olur

Ertekin der kırk yaşına gelen kız
Evlenenler varsa da gayet az
Tahmin etmem çoğu mesut olamaz
Onlar için koca kahrı zor olur

Cefaî (d. 1958)-Yaş Destanı

İnsan bir fidandır çınara döner
Yaklaştıkça on beş yaşına doğru
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Yüzü aya benzer gözleri fener
Sürmeler çekilir kaşına doğru

Yirmiye gelince titirer eller
Bileği bükülmez koç yiğit derler
Erkeklik nişanı bıyığı terler
Bıyık büker gezer eşine doğru

Otuzda tezdiren avcı misali
Canından bezdiren avcı misali
Şahini süzdüren avcı misali
Gider bir kekliğin peşine doğru

Kırk yaşında gaflet basar çağ düşer
Uyanınca üzerine dağ düşer
Yavaş yavaş sakalına ağ düşer
Beyazlar çoğalır başına doğru

Ellisinde düzgün deri çekilir
Adımları geri geri çekilir
Dizden takat gözden feri çekilir
Kerpeten yanaşır dişine doğru

Altmışında bahar yazı bilmedi
Yetmiş gazel döktü güzü bilmedi
Seksen senedeki hızı bilmedi
Geldi hayatının kışına doğru

Doksanda değişti tüm çarh-ı devran
Yüzüncü kapıda yıkıldı kervan
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Artık yürüyemez yorgun bezirgân
Selâm verdi mezar taşına doğru

Geniş dünya Cefaî’ye yol oldu
Hak’tan geldi Hakk’a döndü kul oldu
En sonunda kara toprak yar oldu
Yan verdi uzandı döşüne doğru

İcâzet (1901-1969)-Kabir Taşına Doğru

Geçirdik bir yaşı beşine değdim
On yaşımda biraz kendimi övdüm
Taradım saçımı fesimi eğdim
Gayrı vardım on beş yaşına doğru

Şu dünyada bir gün görmedim hergiz
Güller domurlandı açıldı nergiz
On sekiz yaşına değince bir kız
Ker çeker kirpiğe kaşına doğru

Yirmisinde azgın tutar yüzünü
Gayrı ona buna diker gözünü
Ban’alsınlar falancanın kızını
Gayrı düşer nefsin peşine doğru

Dünyada murada ereyim deyi
Hiç değil bir devran süreyim deyi
Kimin kızı güzel göreyim deyi
Gönül çıktı damın başına doğru
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Otuzuna vardım ezel almadım
Döküldü bağlarım gazel almadım
Kötüye kul oldum güzel almadım
Akranım emsalim eşime doğru

Kırk yaşımda sakalıma ağ düştü
Ellisinde gayrı vaktimiz geçti
Altmışında ecel geldi savuştu
Biz uğradık gönül kışına doğru

Yetmişinde işe varmıyor elim
Sekseninde gayrı büküldü belim
Doksanında tamam yaklaştı ölüm
Düştü Azrail’in peşine doğru

İcazet’im yaşın yüz olsun tamam
Hazırla kefenim getirttir imam
Gayrı ahır vakit vademiz tamam
İsmim yazın kabir taşına doğru

Battal Karabulut (d.1937)-Benzer

İnsanoğlu ilk doğuşta
Gonca açmış güle benzer
Bir yaşa dek süt kuzusu
Dönmez dili lala benzer

Dört yaşında dil öğrenir
Gider gelir yol öğrenir
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Güler ağlar hâl öğrenir
Beyaz petek bala benzer

Yaş yediyse tam öğrenci
Minik dişler sanki inci
Geleceğin hazır genci
Baş üstünde tele benzer

On sekizde sevdalanır
Güzel gözler halkalanır
Siyah saçlar dalgalanır
Güçlü eser yele benzer

Yaş otuzda çok çalışır
Hayat zordur hep yarışır
Çoluk-çocuk çok doluşur
Mahsul vermiş mala benzer

Kırk yaşında çok uslanır
Bir genç görse heveslenir
Diz yorulur bel yaslanır
Çise vurmuş yola benzer

Altmış beşte biraz naçar
Çoluk çocuk öne geçer
El bakmaya kalır düçar
Değer kalmaz pula benzer

Yaş yetmişte zor çekilir
Omuz çöker bel bükülür
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Dişler çürür saç dökülür
Saçsız kafa kele benzer

İnsan fani dünya kalır
Battal Baba bir gün ölür
Kemik erir ceset çürür
Toprak olur küle benzer

Pir Sultan Abdal (XVII. Yüzyıl)-Ömür Destanı

Bir çocuk da anasından doğunca
Bedenini pişirmeye tuz ister 
Uryan buryan ortalıkta kalınca 
Setirini götürmeye bez ister

Kanla sudan gelir onun gıdâsı
Nasibini veren Bâri Hudâ’sı
Beşiklere beler onu anası
Akşam sabah emzirmeye süt ister

Bir yaşında ürüm ürüm ürünür
İkisinde sürüm sürüm sürünür
Üç yaşında adım adım yürünür
Dört yaşında söylemeye söz ister

Beş yaşında dili civan sevişir
Altısında uşağınan döğüşür
Yedisinde dişlerini değişir
Sekizinde her gediğin düz ister
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Dokuzunda olur bir tosun maya
Onunda benziyor kaşları yaya
Onbirinde başı girer sevdâya
Onbeşinde ala gözlü kız ister

Yirmisinde akıl baştan savrulur 
Otuzunda vursa dağa devrilir
Kırk yaşında akıl başa çevrilir
Ellisinde avın almış baz ister

Altmışında iner bir merdivenden 
Yetmişinde binse düşer duvardan
Sekseninde su getirmez pınardan
Doksanında döşeğini düz ister

Pir Sultan Abdal bu söz hepimize 
Temmuz girinceye belki de yaza 
Yüz yaşında ölümünü gözete 
Zemheriyi çıkarmaya yaz ister
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II. BÖLÜM

GELENEK GÖRENEK
VE

İNANIŞLAR
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SİVAS’TA DAVET GELENEĞİ
-OKUYUCU-

Milletimizin sosyal hayatında davet geleneğinin çok önemli bir yeri var-
dır. Davet; çağırma ve gelmesini, katılmasını istemedir. Geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de halkımız davet edilmeden bir düğüne, mevlide, 
sosyal içerikli toplantılara gitmez. Milletimizin hayatında, herhangi bir 
yere davet, belirli kültür motiflerinin gelişmesini de sağlamıştır. Sivas’ta 
söylenen şu sözlerimiz, davetin önemi ve davete icabet konusunda mil-
letimizin hassasiyetini ne kadar güzel belirtiyor:

“Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme.”

“Çağrıldığın yere gitmeye ar etme, çağrılmadığın yere gidip yerini 
dar etme.” 

“Davetsiz / teklifsiz misafir mindersiz oturur.”

Günümüzde davetiye ile yapılan düğün çağrısı, eskiden Sivas’ta “oku-
yucu” ile yapılırdı. Sivas’ta düğüne çağrı yapan kadın davetçiye okuyu-
cu -yöresel söylenişi ile ohuyucu- denirdi. Erkekleri, erkek davetçiler, 
kadınları ise okuyucu denilen kadınlar davet ederdi. “Okuyucu gezme” 
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denilen uygulamayı en son 1969 yılı yazında görmüştüm. Sivas’ta oku-
yucu gezme elli yıldır terk edilmiş bulunuyor.

Sivas yöremizde de yurdumuzun birçok yerinde olduğu gibi davet et-
meye ohumak / okumak denilmekteydi ki bir Sivas mânimizde oku-
mak / davet etmek şu şekilde yaşıyor:

Evleri çukur m’ola
Culfalık dokur m’ola
Yârim düğün ediyor
Beni de okur m’ola 

Kırsal kesimlerde okuyucu kadınlara 1980’li, hatta 1990’lı yılların orta-
larına kadar rastlanılmaktaydı. Gürün’ün ve Yıldızeli’nin bazı köylerin-
de, okuyucunun davetini yaparken çağrılana getirdiği armağana ohun-
tu/okuntu denildiğini biliyoruz. 

Eskiden akrabadan, ayağına çabuk ve ekonomik durumu pek iyi olma-
yan bir erkek, düğünden bir hafta önce eline bir kâğıt verilerek civar 
köylere davet için gönderilir, gönderilen bu kâğıda mum, getirene de 
mumcu denirdi. Mumcuya herkes kendi durumuna göre bahşiş verir, 
bunlar düğün sahibinin gücü ölçüsünde ve kişilerin yakınlık derecesi-
ne göre elbiselik kumaş, havlu, çorap, mendil, çerez veya şeker olabil-
mekteydi. 

Bu durumda okuntu / davet geleneğindeki elbiselik kumaş, havlu, 
mendil, çorap, şeker veya çerez gibi hediyelerin yerini davetiye kartı; 
sözlü davet cümlelerinin yerini ise kartlardaki muhtelif ifade ve ibareler 
almıştır. 

Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Saraç köyünde,  düğüne davet ederken veri-
len hediyelere yol denilirdi. Emin Kuzucular, 1970 li yıllarda, Şarkışla’da 
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düğünlerde, özenle örülmüş olan ‘töre çorapları’nın, bir nevi özel dave-
tiye olduğunu ve yakın, uzak akrabalara gönderildiği bilgisini vermekte, 
diğer çağrılanlara ise mum denilen ekseriya renkli şekerlerin verildiğini 
kaydetmektedir. Ayrıca düğüne gelenlere de çok özenle örülmüş “Yol 
çorabı” denilen armağan verildiğini belirtmektedir.

Sivas Şehir Kültüründe Okuyucu

Sivas merkezde elli yıl öncelerine kadar, düğüne davet için orta yaşta, 
evli bir kadın ve 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu birlikte okuyucu gezerdi. 
Okuyucu gezen kadının en önemli özelliği; “başı bozulmamış”, yani eşi 
ölmemiş ya da eşinden ayrılmamış olmasıydı. Ayrıca mutlu bir evliliği 
ve çocuklu olması da önemli idi. Çocuğu olmamış kadın okuyucu ge-
zemezdi. Okuyucuyu, düğün sahibinin mahallesinden, tanıdıklarından 
ve biraz da maddî durumu pek iyi olmayan kadın gezerdi. Küçük kızın 
yüzünü gelin gibi süslerler, başına gelin tacı, boynuna kelep inci, altın 
top ve hamaylı (hamail) takılırdı ki küçük çocuklar taşıyamaz düşün-
cesi ile çoğu zaman başlarına fazla süsleme yapılmayabilirdi. Okuyucu 
gezecek çocuğa takılacak altın ailede olmazsa, yakınlardan alınabilir ve 
okuyucu hanım ve küçük kız büyük bir güven içinde Sivas’ı mahalle 
mahalle dolaşırlar ve hiçbir tehlike ile karşılaşmazlardı. Genellikle evle-
necek kız veya erkeğin yeğeni veya yakın akrabanın küçük kız çocukları 
okuyucu gezerdi. Bu küçük sembolik gelinin elinden tutan kadın, dü-
ğün sahibinin davet edeceği şahısların evlerine giderek çağrısını yapar-
dı. 

Düğün günü kararlaştırıldıktan bir hafta on gün önce okuyucu çıkar-
dı. Önce oğlan evinin okuyucusu kız evine gelir, kız evinin okuyucusu 
da oğlan evine giderdi. Yakın komşu ve akrabalardan başlanarak, sonra 
uzak semtlerde olanlara gidilirdi. Okuyucu, davetini, düğün sahibinin 
arzusuna göre yapardı. Herkes düğün hamamına çağrılmazdı. Çok 
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yakın akraba ve komşular düğün hamamına çağrılır ve bu husus oku-
yucuya önceden tembihlenirdi. Okuyucu gezen hanım, çağrı yapaca-
ğı eve gidince, içeri buyur edilirdi. Düğün sahibinin adını ve selâmını 
söyleyerek, -eski düğünler 4-5 gün sürdüğü için- düğün günlerini şöyle 
sıralardı:

-Pazartesi, kız evinde cehize bakmaya.

-Salı sabahı, (hamamın adı belirtilerek) düğün hamamına.

-Çarşamba kına gecesine.

-Perşembe, gelin getirmeye, geline bakmaya -yapılacaksa- koltuk me-
rasimine davet edilirdi. 

Eskiden olmayan ve Cumhuriyet’ten sonra uygulanan “koltuk merasi-
mi” şöyle idi: Perşembe günü kız evinden gelinciler tarafından alınan 
gelin oğlan evine getirilince, damat tarafından karşılanır. Gelin dama-
dın koluna girer ve bilmediği eve hayat arkadaşının kılavuzluğunda 
girmiş olurdu. 

Okuyucu kadın ve yanındaki küçük gelin, gittikleri evde, bu sözleri 
söyleyecek kadar kısa bir süre otururlardı. Ev sahibi de çerez, yemiş ve 
meyve ikram eder, ayrıca çocuğun çantasına para koyardı.  Çantadaki 
paralar, okuyucu gezen hanıma verilirdi. Okuyucu gezme iki gün kadar 
sürerdi. Varlıklı ve tanıdıkları çok olan aileler çift okuyucu çıkarırlardı. 
Küçük çocuk yorulmuştur, denilerek, ertesi gün başka bir çocuk süsle-
nir, okuyucu kadının yanına katılırdı. Böylece ailenin okuyucu gezecek 
yaştaki küçük kızları da heveslerini almış olurdu.

Artık tamamen terkedilmiş olan okuyucu gezme, eski düğünlerin, kü-
çük kızların çocukluk anılarının en renklilerinden biriydi. Küçük kız 
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çocukları, gelin gibi süslenip, altın, mücevher takılmasına heveslenirler-
di. Okuyucu gezen kız, biraz büyükçe ve boyu da uzun olursa okuyucu 
kadına, “gelini mi gezdiriyorsun?” diye lâtife yapılırdı. 

“Filanın okuyucusu çıkmış” denilince, düğüne az zaman kalmış de-
mekti. Eski büyük hanımlar, yaş konusu ortaya atılınca, “Ben çocukken, 
falancanın okuyucusunu gezmiştim” diyerek yaşça küçük (!) oldukla-
rını belirtmek isterlerdi. 

Okuyucu hanımın dikkatli olması çok önemliydi. Çağırmadaki unut-
malar için okuyucu hatalı olsa da zor durumda kalan düğün sahibi 
olurdu. Bu gibi durumlarda, Sivas’ta ve ülkemizin birçok yerinde me-
selâ Gaziantep’te de bilinen; “Düğün sahibinin adını okuyucu b..lar” 
sözleri bunun için söylenmiş olmalıydı.     

Ahmed Kutsi Tecer’in Sivas’taki hatıraları arasında kendisinde iz bı-
rakan ve onu halk kültürüne yönelten olaylardan biri de okuyucudur. 
1930 yılında Sivas Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edilen ve 
iki yıl sonra da Sivas Maarif Müdürü olan Ahmet Kutsi Tecer’in, oku-
yucu ile ilgili anısı şöyle anlatılır: “Bir sabah okula gelirken hükümet 
binasının yakınlarında, gelin gibi giydirilen, süslenip boyanmış küçük 
bir kız çocuğuyla giden bir kadın dikkatini çekiyor. Yanından geçen si-
mitçi çocuğa, “Evladım, bu çocuğu neden böyle giydirip süslemişler?” 
diye sorunca, simitçi, “Koskoca adam, okuyucuyu bile bilmiyor” diye 
gülünce, Ahmet Kutsi Tecer, sınıfa geldikten sonra büyük bir hoşgörü 
içinde öğrencilerine, “Günaydın çocuklar, bugün simitçi çocuktan oku-
yucuyu öğrendim!” demiş”. 

Okuyucu Sözcüğünün Kültürel Kökeni

Okuyucu, Türkler’de davet geleneğinin bir motifi olarak okun kulla-
nılmasıyla ilgilidir. Bu uygulama ve kökeni hakkında Ali Rıza Gönüllü, 
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“Türklerde Davet Geleneği ve Ok”  başlıklı araştırmasında şu bilgileri 
veriyor: 

“Tarih boyunca, Türk devletini idare eden hükümdarlar, devlete bağlı 
diğer devletleri, kabileleri ve diğer Türk boylarını toplamak istedikle-
ri zaman, anılan gruplara ‘ok’ göndermekte idiler (Bahâeddin Ögel). 
Oku alan topluluklar da davete icabet etmekte idiler. Ok sadece davet 
sembolü olmayıp aynı zamanda da devlet geleneğimizde hâkimiyet 
sembolüdür. Bu geleneği, Göktürk (Orhun, Ötüken) âbidelerinde de 
görmekteyiz. Bilge Kağan’ın Yazıtındaki (735) şu ifadelere bakalım:

“Otuz yaşıma Bış Balık tapa süledim. Altı yolı süngüştüm… Okıgalı 
kelti.” (Otuz yaşında Beş Balık’a doğru ordu sevk ettim. Altı defa savaş-
tım… Çağırmak için geldi. Beş Balık onun için kurtuldu. “Okıgalı kelti” 
sözü, okunmuş, ok gönderilmiş olanlar, çağrılan imdat kuvvetleri geldi, 
anlamındadır (Muharrem Ergin). 

Hun ve Göktürkler’den itibaren ok’un davet sembolü olarak gönde-
rilmesi geleneğinin, ilk beylikler döneminde de devam ettiğini, örnek-
leriyle belirten A. Rıza Gönüllü, eski Türkçe metinlerde, davet etmek 
manasını karşılayan kelimelere rastladığımızı kaydediyor. Yusuf Has 
Hacib’in Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmut’un Divânü Lügati’t-Türk adlı 
eserlerinden okı, okçı, okığçı, okıt, okıtçı gibi örnekler verdikten sonra, 
eski Türkçe metinlerde ok isim köküne çeşitli ekler getirilerek yapılan 
ve davet etmek manasına kullanılan “oku, okudu, okudular” sözcükle-
rini kaydediyor.

Günümüzde okun davet sembolü olarak kullanılmasının varlığını 
Türk düğün âdetleri içinde gördüğümüzü, erkeklerin erkek davetçiler, 
kadınların da kadın davetçiler tarafından çağrıldığını belirten A. Rıza 
Gönüllü, davetçilerin düğüne çağırdıkları kişilere bazı hediyeler götür-
düklerini de kaydediyor. Bu hediyelerin, bazılarının birer simge değe-
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rinde olduğunu, bazılarının da maddî bakımdan önemli yekûn tuttu-
ğunu belirterek; sabun, şeker, kibrit, mum, peksimet, bardak, bağçak 
(Yörükler’de), çorap, mendil, terlik, havlu, gömlek ve elbiselik kumaş 
gibi hediyelerin gönderildiğini, bu hediyelere de şu adların verildiğini 
belirtiyor: Okuntu, okuyuntu ve oku. ( Antalya, Kumluca’da da bu he-
diyeye ‘oku’ denir. M. Üçer).

Türk dilinin yadigârlarından olan ve ok kökünden türetilmiş bu kelime-
lerin Anadolu Türkçesi’ndeki örneklerine baktığımızda, TDK. Tarama 
Sözlüğü’nde konumuzla ilgili olarak bir hayli malzeme bulunmaktadır. 
Birkaç örnek verelim: 

*Okumak (okımak, ohumak): 1-Çağırmak, davet etmek.

(Tarama Sözlülüğü’nde, okumak kelimesinin; 2- Söylemek, demek, 
3-Anmak, yâd etmek, 4-Okumak anlamlarına gelen örneklerine de yer 
verilmiştir. 

Bay Bora Beğ , Bezirgânları yanına ohıdu, buyruk itti.
(Dede Korkut Kitabı XIV. yy. s. 36).

Gönül uğurluğa vardı asıldı zülfünde
Cezasıdır zire ohımadın dükkâna girür

(Kadı Burhaneddin Divanı, XIV. Yy. s. 382).

San arûs-ı goncaya şâh-ı bahar eyler düğün
Yollar üzre serviler mum ile okur gördüğün

(Üsküdarlı Ali Aşkî Divanı, XVI. yy. s. 47). 

Düğünlerde okumanın (çağırmanın, davet etmenin) mum ile yapıldı-
ğı, bu beyitte çok sanatlı biçimde ifade edilmiştir. 
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*Okutmak: Çağırtmak.

Sultan gerü bârgâha çıktı ve ulu beyleri okuttu.
(Tarih-i Âl-i Selçuk, XV. yy. s.188).

*Okuyucu (Okuyucu, okucu): Davetçi.

Okucu cem’edüp gönderdiler tiz
Bile bir nice altunlu ağır bez 

(Hadidî, XVI, yy. s. 48).

Düğün ittikte arûs-ı güle dâmad-ı sabâ
Andelibân-ı çemen okuyucu çıktı anâ

(Gelibolulu Mustafa Âli Divânı, XVI. yy. s.78).

TDK Derleme Sözlüğü’nde, davet ve davetçi için yine ok kökünden tü-
retilmiş şu sözcükler bulunuyor: 

*Ohuntu 1. Düğün çağrısı. (Türkmenler, Sarıkamış, Selim, Kars). 2. 
Düğün çağrısı ile birlikte gönderilen armağan.(Hekimhan, Gürün-Si-
vas). 

*Ohuyucu [Ohucu] Düğüne çağrı yapan kadın. (Gaziantep).

*Ohucu: (Gürün-Sivas). 

*Oku [Okuma, okundu, okuntu -1, okuyuntu-2] 1. Küçük armağanlar-
la yapılan düğün çağrısı. (Dinar, Afyon), Yalvaç-İsparta, Burdur, Çivril, 
Acıpayam-Denizli, Nazilli-Aydın, Elmalı-Antalya).

[Okuma]: (Ünye-Ordu),[Okundu]: (Menemen-İzmir), [Okuntu -1]: 
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(Yalvaç-İsparta, Bozdoğan-Aydın, Karacabey-Bursa, Çorum, Manav-
gat-Antalya).

[Okuyuntu -2] (Gürün, Şarkışla-Sivas, Kırşehir, İncesu-Kayseri) 2. Ar-
mağan. (Burdur).

*Okumak: Düğün, mevlit vb. yerlere çağırmak. (Ödemiş köyleri-İz-
mir, Sivrihisar-Eskişehir, Akyazı-Sakarya, Kars, Boyabat-Samsun, Göl-
köy-Ordu, Çepni Gemerek-Sivas, Mut köyleri-İçel, Akseki-Antalya).

Misalli Büyük Türkçe Sözlükte, mum donanması (şenliği) için Fener ala-
yı karşılığı bulunmaktadır. Mumla okunmak ve (Kırmızı dipli) mumla 
dâvet edilmek ise bir yere saygı ile çağrılmak, davet edilmek anlamına 
geliyor. Kırkpınar güreşlerinin davet simgesi de kırmızı dipli mumdur. 
“Kırmızı dipli mumla mı çağırdım?” sorusu, aslında “çağırmadım” anla-
mına gelen bir ifade olarak dilimizde yaşamaktadır. 

Davet için ok yerine, hangi devirden itibaren mum gönderildiği sorusu 
da akla geliyor. Davet aracına mum denilmesinin sebebini ve bunun 
1356’ya kadar uzanan Kırkpınar güreşlerinin daveti yapılırken kullanı-
lan kırmızı dipli mumla bir bağlantısı akla gelmektedir. Eski Türklerde 
boylara savaş çağrısı yapılırken ‘kırmızı renkli okların’ kullanılması da 
benzer olgudur. 

Ok kökünden türetilmiş ve davet etme ile ilgili kültürümüz bakımın-
dan çok derinlikli olan sözcüklerimizin, ülkemizin birçok yöresinde ya-
şadığını görüyoruz. Sivas’ta, bir düğün geleneği olan “okuyucu gezme” 
artık hatıralara gömülmüş bulunuyor. Sivas merkezde 1960’lı yıllarda 
kullanılmaya başlanmış olan düğün davetiyeleri giderek yaygınlaşmış 
olup ilçelerde 1980’li, 1990’lı yıllara kadar sürdürülen okuyucu/okun-
tu uygulamaları artık kırsal kesimde bile yerini davetiyeye bırakmıştır. 
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Cidde Mutasarrıfı iken 1600 yılında vefat eden Gelibolulu Mustafa Âli 
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duğu gibi bizler de ancak; “dâmad-ı sabâ ile arûs-ı gülün düğününde, 
çemen ‘mülkünün sultanı’ bülbüllerin okuyucu çıktığını” hayal edebi-
liriz. 
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SİVAS’TA YOKLATMA
Sivas’ta, özel günlerde hediye verilmesi veya gönderilmesi geleneğine 
yoklatma denilmektedir. Yöremizde hediye anlamında; armağan, bah-
şiş, bergüzar, eyilik (iyilik), hılat, takı, töre, yadigâr ve yol kelimeleri de 
kullanılır. Misalli Büyük Türkçe Sözlük’te, bu kelimelerinden karşılıkla-
rını şöyledir: 

Hediye (Arapça, Hediyye): sevgi ve saygı ifadesi olarak, birinin gönlünü 
almak üzere karşılıksız verilen seçme şey, armağan, Bir kimseye ikram 
olarak gönderilen veya getirilen mal. 

Armağan (Orta Türkçe [Oğuzca] armagan>yarmagan;): 1. Bir kimseye 
karşılıksız verilen şey, hediye. 2. Herhangi bir başarıyı değerlendirmek 
için verilen mükâfat. 

Bahşiş (Farsça, bahş “bağışlamak”tan bahşiş): Bir hizmet karşılığında bir 
kimseye fazladan verilen para. 2. Armağan, hediye, ihsan.

Bergüzar (Farsça): 1.Yadigâr olarak verilen şey, hediye. 2.Yadigâr olarak 
kalan şey, hatıra. 
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Eyilik (İyilik): Maddi bir karşılık beklemeden yapılan yardım ve ihsan 
olup, bağ ve bahçeden toplanan meyvelerin, bahçesinde bu ürünleri ol-
mayan komşu ve yakınlara gönderilmesidir. Eyilik olarak, meyvelerden 
başka, süt, yoğurt gibi yiyecekler de gönderilir.  (Divriği merkez ilçe). 

Hılat (Arapça, hil’at): Elbise vb. gibi giyilecek cinsten hediyeye verilen 
ad. (Divriği köylerinde bu anlamda kullanılmaktadır).

Takı (tak-ı): Geline veya güveye hediye edilen yüzük, saat, altın küpe, 
bilezik vb. değerli şey. 2. Kadınların ziynet eşyası.

Töre (Eski Türkçe, törü): 1-Geline veya güveye yapılan hediye. 2- Geli-
nin ceyizi ile birlikte aile yakınlarına getirdiği hediye. 3-Toplulukta yer-
leşmiş olan görenek ve gelenekler, ortaklaşa davranış biçimi ve kurallar 
bütünü. Düğünlerde hediye getirmek “töre” olmuştur.

Yadigâr (Farsça, yadgâr): Bir kimseyi veya olayı hatırlatmak üzere veri-
len yahut onlardan kalan şey.

Yol: Düğünlerde verilen para, mal, armağan. Yol çorapları düğünlere 
gelen davetlilere armağan olarak verilen ve önceden, özenle örülmüş 
çoraplardır. (Şarkışla), Halkımızın uyguladığı ortaklaşa davranış biçim-
leri “yol” olmuş, gelenek ve göreneklerimiz de kültürümüze “yol yor-
dam bilmek” olarak yerleşmiştir. 

Hediyeleşmenin temelinde karşılıklı sevgi, dostluk ve yakınlığın artma-
sı düşüncesi bulunur. Hediyenin maddî değerinden çok manevî değeri 
daha büyüktür. İnsanımız, inancının gereği hediyeleşir, hediye imkânı 
yoksa, tatlı dil, güler yüzün gönül alacağını bilir. Halkımızın yüzyıllardır 
edindiği tecrübeleri, bunlara dayanan düşünce, gelenek ve görenekleri 
hediye konusundaki sözlerimize de yansımıştır. 
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Sivas’ta söylenen; “Armağan, töre; kazanca göre” atasözümüz hediyenin 
maddî değerinde varlığın, kazancın önemine işaret ediyor. Atalarımı-
zın, önemli olanın unutulmamak, hatırlanmak olduğunu belirtmekte 
kullandıkları birkaç örnek vereceğimiz özlü sözlerimiz, hediyenin ma-
nevî boyutunu da dile getiriyor: “Hediyenin azı çoğu olmaz”, “Varını 
veren utanmamış”, “Selâm yürek soğutmaz, bergüzar gönül eyler”, “An 
beni bir kozla o da çürük çıksın”, ”Yarım elma gönül alma” ve  “Bahşiş 
atın dişine bakılmaz” Hediye konusunda samimiyete göre şaka olarak 
söylenen sözlerimizden başka, fıkralaşmış pek çok olay da yaşanmış-
tır.  Gereken durumlarda uygun bir hediye ile mukabele etmek “yük 
altında kalmamak” istenir. “Eli boş gitmemek” düşüncesi ise gelenekle-
rimize yansımıştır. Onun için şaka yollu da olsa, “köyden gelenin hey-
besine, şehirden gelenin sepetine bakılır” denilmiştir. Başka bir yerden 
gelen eğer bir şey getirmez ve bu kişilerin aralarında samimiyet varsa, 
hediye alamayan, “bir taş alıp da başımı yarsaydın!” diye lâtife yapabilir, 
”yediğin içtiğin sana, gördüğün yerleri anlat” diyenler de olur. Yine Si-
vas’ta söylenen, “elin vergisi, canın sevgisi”,  insanların birbirlerine olan 
sevgisinde, ikramın, verilen para ve hediyenin yerini, “lokma karın do-
yurmaz muhabbet artırır” sözümüz de davranışın önemini belirtmiyor 
mu?

Hediyenin bir ihtiyacı karşılaması da arzu edilir. Sivaslı yaşlı bir hanı-
ma hediye nasıl olmalı diye sorduğumda; “hediye ya sırta, ya mideye 
olmalı, yani giyecek veya yiyecek olmalı” demiş ve şöyle ilave etmişti: 
“Hediye, örülen bir çorap veya hırka gibi verenin emeği ile de olmalı.” 
Hediyeye mukabele edilirken, eşdeğer veya daha üstün bir şey olması-
na özen gösterilir. Verilen hediyenin aynısı gitmez, “ödünç” gibi düşü-
nüldüğünden ayıplanır. 
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Sivas’ta Yoklatma 

Sivas yöresinde, genel olarak hayatın geçiş dönemleri olan doğum, ev-
lenme ve ölümden sonra aileye hediye vermeye yoklatma denilmek-
tedir. Doğumlarda hediye götürülerek yapılan yoklatmaya, lohusa gör-
me (çocuk görme) denir. Evlenmelerde gelin veya damada takılan altın 
veya verilen hediye töre adını alır ki takı da denilen bu hediyeler, altın, 
saat, bilezik, kolye, yüzük, küpe, elbiselik vb. olur.  Geline, hediye ver-
mek üzere yapılan ziyarete gelin görme denir. Mutlu olaylarda yapılan 
tebrik ziyaretler göz aydın olarak adlandırılır ve uygun hediyeler verilir. 
Umur görmüş büyükler, yeni evlenen gençlere, hediye verirlerken; “bir 
yastıkta kocayın”, “bir arada bahtiyar ve ihtiyar olun” gibi iyi dileklerde 
bulunurlar. Sivas’ta hediye, armağan, töre, yol ve bahşiş vermeğe vesile 
olan, hayatın çeşitli safhalarına ait diğer olayları da şöyle sıralayabiliriz:

-Elli yıl öncesine kadar, yeni doğan bebeği ilk günlerde görmeye gelen-
ler para verirlerdi ki buna göbek akçası denirdi. Bu paralar toplanır ve 
doğumu yaptıan ebeye verilirdi ki bu uygulama elli yıldır terkedilmiştir. 

-Doğan çocuğa yapılan hediye, altın, nazarlık ve çeşitli giyeceklerdir. 
Annesi, evlenen kızının ilk doğumunda beşik takımı hazırlar. Bebeğin 
beşiği de dâhil olmak üzere torununun her türlü ihtiyacını karşılayan 
bu hediyeleri, bebeğin doğumundan sonra gönderir. 

-Çocukların ilk dişleri çıkınca yapılan diş hediği (diş buğdayı) bir tabak 
içine konur ve yakın komşulara gönderilir. Bu tabak boş gelmez, bera-
berinde çocuğa çamaşır vb. gibi ufak bir armağan getirilir.

-Kur’ân-ı Kerim’i ilk defa hatmeden çocuğa yapılan “hatim duası”nda 
bulunanlar çocuğa altın, giyecek vb. gibi armağanlar verirler. 
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-Sünnet olan çocuklara hediye yapılır. Aile yakınları, hısım, komşular 
ve törene çağrılanlar hediyelerini düğünde yaptıkları gibi, sonradan, 
göz aydın ziyaretinde de verebilirler. Bu hediyeler başta altın olmak 
üzere, para, kol saati ve çeşitli oyuncaktır.  

-Kirveye (kivraya) hediye yapılır. Kirve, sünnet sırasında çocuğu kuca-
ğında tuttuğu gibi, çocuğun giyeceklerinin temini, berbere ve hamama 
götürülmesi, arkadaşları ile gezdirilmesi gibi görevleri de vardır. Tö-
renden bir hafta kadar sonra, çocuk iyileşince, kirvenin elini öpmesi ve 
teşekkür için aile hep birlikte ziyaretine giderler. Bu ziyarette, kirve ve 
eşine elbise vb. gibi hediyeler ile eve ait eşya da getirilmektedir. 

-Nişanlı kıza kayınvalidesi, mevsimlik bayram olan Sultan Navruz’da 
(Nevruz günü), yani 21 Mart’ta bir armağan verir. Bu armağan o yı-
lın aydınlık ve mutlu geçmesi düşüncesiyle, beyaz renkli bir elbise veya 
giyecek olur. Nişanlı kıza oğlan evi tarafından mevsim meyvelerinden 
oluşan bir sepet yaz meyvesi yollanır. Yine nişanlı kıza ramazanda iftar-
lık ve bayramda armağan, kurban bayramında da süslenmiş koç gön-
derilir.

-Gelin aile efradına, sağdıç ve eşine bohça içinde töre getirir. Oğlan evi 
de kızın annesine ana yolu ve kardeşine kardeş yolu denilen ve genellik-
le elbiselik kumaş hediye ederler. Gelinin çeyizi giderken, sandığı üze-
rinde oturan kimseye, kınayı yakana ve gelinin yorganını diken hanıma 
bahşiş olarak para verilir. (Oğlan tarafından, gelin alma sırasında, evin 
kapısı önüne bir elbiselik kadar kumaş veya pazen serilir ve gelin bunun 
üzerinde yürüyerek arabaya binerdi. Bu elbiseliği, evdeki hizmetkârlar-
dan biri veya düğünde yardım eden bir kadın toplar ve onun olurdu). 
Düğünden on beş gün sonra, gelinin ailesi, kızlarını, damatlarını ve ai-
lesini akşam yemeğine davet ederler. “Baba evi” denilen bu yemekten 
sonra, kızın annesi (ailesi), damat ve kızlarına saat, altın, yüzük vb. gibi 
armağan verir. Yeni gelin kayınvalidesi ile yakın akraba ve komşulara 
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ziyarete gittiklerinde, geline ev sahibi bir hediye verir. Bu daha çok gi-
yecek, havlu, çamaşır gibi bir armağandır. Çünkü “Taze/yeni gelin boş 
çıkmaz” denilir.  

-Komşular veya tanışlar bir eve yaptıkları ilk ziyarette, evin yaşlı hanı-
mının gelen konuğuna hatıra olmak üzere bir armağan verdiği de gö-
rülmektedir.

-Sevinçli bir haber, müjde getirene de armağan verilir. Müjdeyi getiren 
şahıs zaten bu haberi verirken “müjdemi ver” diye arzusunu belirtir. 

-Hasta ziyaretlerinde geçmiş olsun ve şifa dilekleri için gidildiğinde he-
diye götürülür. Buna hasta görme de denir.

-Hacc’a gidenlere, yolculama sırasında ya da önce hediye verilir. Bu 
daha çok yiyecek, giyecek ve para olabilir. Hacc’dan dönenler de yakın-
larına ve hediye yapanlara hediye getirirler.

-Askere giden gençlere, okumak ya da çalışmak üzere başka şehre gi-
denlere, seyahate, uzun yola çıkanlara hediye verilmesi de gelenektir.

-Yeni ev alan veya yaptıranlara da hediye götürülür. “Hayırlı olsun, güle 
güle oturun” ziyaretlerine ev görme denir ki hediyeyi getiren hanım, 
“eviniz kutlu olsun ağzını tatlı olsun” dileklerini söyler, ev sahibi de 
“daha iyisi sizin olsun” diye karşılık verir.

-Tarlanın sürülmesi, ekilmesi ve hasat sırasında çalışanlara bahşiş ola-
rak para vermek geleneği vardır. “Deste kaldırma” denilen ve ekinin ilk 
biçildiği gün, bir deste buğdayı eliyle kaldırarak uzatan kimseye bahşiş 
verilir. Eski günlerde, atına binmiş olarak yoldan geçen birinin, böyle 
deste kaldıran kıza, yanında parası olmadığı için, bahşiş olarak atını 
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vermiş olduğu anlatılırken, bahşiş verme geleneğinin ne kadar önemli 
olduğu da belirtilmek istenir. 

-Son yıllarda bu uygulamalardan başka, doğum günü, evlenme yıldö-
nümü, yeni yıl ve bayram kutlamaları, okula giriş imtihanını kazanma-
ları ve mezuniyetlerinde de hediye verilmektedir.

Sivas’ta Cenaze Evini Yoklatma

Sivas’ta, cenaze evini ve ölenin yakınlarını yoklatma son yıllarda biraz 
azalmış olsa da bu gelenek devam etmektedir. Başka illerde pek gö-
rülmeyen bu gelenek, cenaze evine yapılan hediyeli ziyaretlerdir ki bu 
uygulamaya Sivas merkezde ve Zara’da ölü/cenaze evini yoklatma de-
nilmektedir.

Sivas’ta yaslı ailenin acısı paylaşmak ve aileye destek olmak için, taziye/
baş sağlığı ziyareti ve komşular tarafından ilk üç gün içinde cenaze evi-
ne yemek yapılır. Günümüzde, yemekler araçlarla uzak semtlerden de 
getirilmektedir. (Genel olarak yemek; ekmek, çorba, et yemeği, kış ise 
ıspanak mıhlaması, yaz ise sebzeli et, pilav, börek, tatlı ve hoşaf olmak 
üzere “takım yemek” denilen şekilde olur). Ölü evine yemek yapma-
nın, ailenin vefat etmiş olanlarının da canına değeceğine inanılır. Bu 
yemeğe ölü canı/can görme de denir. Cenaze evine yemek yapama-
yanlar, cenaze/ölü evini yoklatırlar. Taziye verildikten sonraki günler-
de, ekseriya, ağız tatlılığına işaret olmak üzere bir tepsi tatlı gönderile-
rek veya getirilerek de yoklatma yapılır. Vehbi Cem Aşkun’un, altmış yıl 
öncelerine ait tespitleri de bu şekildedir. 

Yoklatma, hanımlar tarafından yapılır. Yaslı ailenin evine, elbiselik ku-
maş, pazen, çarşaf, çamaşır, havlu gibi hediyeler; tatlı, börek, katmer gibi 
yiyecekler getirilir. Eskiden sabun bile getirilir, hattâ para verenler bile 
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olurdu. Yemek yapanlar ve yoklatanlar, okutulan mevlide ve yas hama-
mına çağrılırlar. (Günümüzde, yas hamamı uygulaması azalmaktadır. 
Hamam yaparak yas kaldırma âdeti suyun temizleyici ve arıtıcı niteliği 
ile ilişkili olup, yas hamamı âdeti, Sivas’tan başka, Erzurum, Erzincan, 
Kayseri, Niğde, Çorum ve Merzifon’da vardır). 

Sivas’ın İmranlı, Hafik, Yıldızeli ve Zara’nın köylerinde cenaze evine 
çay, şeker, bulgur, yağ ve sabun hediye olarak götürülmekte, hattâ Ce-
lalli köylerinde ve Himmetfakı’da, götürülen hediye “ağlık olsun diye” 
mutlaka beyaz bir tülbende sarılmaktadır. Zara ve İmranlı köylerinde, 
durumu iyi olanlar ölü sahibine koç gönderirler. 

Sivas’ta yoklatma denilen bu uygulama, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in 
Anadolu Folklorunda Ölüm adlı eserinde “yoklama” şeklinde kaydedil-
miştir. Hediye aracılığı ile “yas alma” konusunda, Prof. Dr. Sedat Veyis 
Örnek, söz konusu eserinde; Çorum’da şeker, Konya’da bir kutu şeker-
den bir koyuna kadar değişen hediyeler, Van’ın Muradiye ilçesinin Ka-
rahan köyünde, köye gelmeden önce ölü sahibine koç gönderme âde-
tinin bulunduğunu kaydetmekte, “yas alma” için hediye verme âdetinin 
Kazak-Kırgızlarda da görüldüğünü belirtmekte ve Katanoff ’un eserini 
kaynak göstermektedir.

Yoklatma Kelimesi Nereden Geliyor ?  

Yoklamak (fiil) 1. El ile dokunarak incelemek. 2. Bakmak, gözden ge-
çirmek, kontrol etmek, muayene etmek. 3. Anlamaya çalışmak. 4. Du-
rumunu sormaya gitmek. 5. Arada bir etkisini göstermek. Sözlüklerde 
yoklamak için verilen anlamlar bu şekildedir. 

Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünün en yeni baskısında yokla-
mak fiilinin dördüncü anlamı şöyledir: “Ziyaret veya sağlığını sormak 
amacıyla birine gitmek.” 
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Yoklatmak (ettirgen fiil) {yokla-t-mak} yoklamak işini başkasına yap-
tırmak olarak açıklanmaktadır.

Yoklama 1.Yoklamak eylemi, muayene, kontrol. 2.Bir topluluğu oluş-
turan kişilerin belli bir zaman ve yerde bulunup bulunmadığını anla-
mak için yapılan sayma işlemi. 3. Okullarda yapılan küçük sınav. 

Yoklatmak ve yoklamak kelimeleri hakkında, TDK Derleme Sözlüğü’n-
de, Sivas’a ait bilgiler yoktur. Yerleşim birimlerine ait şu maddeler yer 
almış bulunuyor: 

Yoklatmak Gelenekler gereği lohusaya, evlenene vb. armağan götür-
mek. (Erzincan)

Yoklamak 1.Nişanlılar ve aileleri birbirlerine armağan vermek.
(Bor-Niğde) 2.Hasta, lohusa görmek, armağan vermek. (Bor-Niğde)

Yoklamalık Geline, lohusaya, hastaya vb. götürülecek armağan. 
(Bor-Niğde)

Görüldüğü üzere, Sivas’ta, yoklatma denilen uygulama, Derleme 
Sözlüğü’nün dışındaki diğer sözlüklerde açıklanan anlamda kullanıl-
mamaktadır. Dolayısıyla kelimenin aslını eski kaynaklarda aramamız 
gerekmektedir.

Yoklatma kelimesini sorduğum Prof. Dr. Bilâl Yücel, kelimelerin ge-
rek anlam, gerekse yapı bakımından değerlendirmesini yapmış ve yazılı 
olarak şu bilgileri vermiş bulunuyor: 

“Yoklatma” kelimesinin kökenini yorumlayabilmek için elimizde bu-
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lunan sözlüklere baktığımızda; Anadolu sahasına ait sözlüklerin tama-
mında “hatırını sorma, ziyaret” şeklinde geçtiği görülmektedir. 

“Kılış” ifade eden yoklamak fiili ve “yaptırma” ifadesi kazanan ettirgen 
çatılı yoklatmak fiili, gerek anlam gerekse yapı bakımından söz konu-
su kelimemizi açıklamada yetersiz kalır. Bir başka söyleyişle yoklatma, 
Eski Oğuz Türkçesindeki (Eski Anadolu Türkçesindeki) ve günümüz 
Türkiye Türkçesindeki yoklamak/yoklatmak fiiliyle açıklanamaz. Bu 
durumda kelimeyi, dilimizin öteki kollarında aramak gerekiyor.

Eski Türkçe döneminde “yoklamak” kelimesinin soyut ifadeyle “yük-
selmek, yukarı çıkmak” anlamında kullanıldığını Hüseyin Namık Or-
kun, Eski Türk Yazıtları’nda ve A. Caferoğlu’nda görüyoruz). 

Karahanlı Türkçesi eserlerinden Divanü Lûgat-it-Türk’te yoklamak ve 
yoklatmak somut ifade ile şöyle belirtiliyor:

Yoklamak Yükselmek, -dağa-çıkmak.
Yoklatmak Yükseltmek, yukarı -dağa- çıkarmak. 

Aynı kelimeyi, Kutadgu Bilig’de soyut ifadeyle “yükselmek, yücelmek” 
ve “yükseltmek, yüceltmek” şeklinde görmekteyiz. 

Söz asğı bile kör yağız yirdeki
Yaşıl köke yoklar bolur tördeki (1002).

“Söz sayesinde kara yerde bulunan mavi göğe yükselir ve başköşeye ge-
çenlerden olur.”

Küwezlik asığsız köngül tumtılur
Köngül kodkı bolsa kişig yoklatur (2120). 
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“Gurur faydasızdır, insanı kendinden soğutur; alçak gönüllülük ise in-
sanı yükseltir.” 

Harezm Türkçesi metinlerinde de aynı anlama rastlamaktayız: (Nâsı-
rü’d-dîn Bin Burhânü’d-dîn Rabgûzî, Kısasü’l-Enbiyâ).

Yoklamak: Yükselmek, yükseğe çıkmak.

Sivas’ta kullanılan “yoklatma” kelimesi, işte bu anlamı taşıyan ve kökeni 
yokaru ile aynı olan yoklamak ve bundan türetilmiş yoklatmak fiilin-
den gelmektedir. 

Türk dilinin doğu kolunda yoklamak fiili yukarıdaki anlamıyla “geçiş-
sizdir” ve “oluş” bildirir; yoklatmak fiili ise “geçişlidir” ve “kılış” bildirir. 
“Yoklatma” sözü, fiilimizin isimleşmiş hâlidir. Sivas’la birlikte Niğde, 
Yozgat, Tokat, Kayseri ve Erzincan yöresinde yaşayan bu kelime, başlı-
ca edebî temsilcisi Kadı Burhaneddin Ahmed (1345-1398) olan Salur 
boyunun dilimize armağanı olmalıdır.”

Prof. Dr. Bilal Yücel, yoklatma kelimesinin, yoğ/yog ve bundan türetil-
miş kelimelerle ilişkili olmadığını da şöyle belirtiyor:

“Yoglatmak: Cenaze töreni yaptırmak. Örnek cümle: Katun yok bol-
miş erti anı yoglatayin tedi “Hatunu yok olmuş (ölmüş) idi, onun ce-
naze törenini yaptırayım, dedi” (Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı –I. Taş, 
Kuzey yüzü). 

Yogladı: ol ölükke yogladı = o, ölü için yemek verdi. Türklerin göreneği 
böyledir.” (Kaşgarlı Mahmud).

Clauson’un 13. Yüzyıl Öncesi Türkçesinin Etimoloji Sözlüğü’nde yog-
lamak cenaze şöleni vermek olarak kayıtlıdır.
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Bu kelimenin günümüz Türk lehçelerine ait bazı sözlüklerde “ağıt söy-
lemek” anlamı yanı sıra “aramak; yoklamak; ziyaret etmek; soruştur-
mak vb.” anlamlara gelen “yoklamak” fiiliyle birleştirilerek -bizce karış-
tırılarak- aynı madde içinde verildiğine rastlıyoruz: 

Kazak Türkçesi Sözlüğü’nde, coqtav: 1. Ölenin arkasından ağıt söyle-
yip ağlamak. 2. Aramak, arzulamak. 3. İntikam almak. 4. Kaybolan şeyi 
aramak olarak kayıtlıdır.

Özbek Türkçesine ait sözlükte ise, daha ilgi çekici bir maddeyle, yukarı-
da zikredilenleri bünyesinde barındıran şu maddeyle karşılaşırız: 

Yoklamak: 1. Durumunu sormak için gitmek veya gelmek. 2. Yücelt-
mek. 3. Soruşturmak. 4. Saygı göstermek. 

“Yoklatma” kelimesinin “yoğ/yuğ” kelimesiyle ilgisine ihtiyatla yaklaş-
mak gerek. Yasla ilgili, “ölünün hayrına –belki de ruhunu şad etmek, 
Yaratıcı’ya yükseltmek için?- verilen yemek” ve “ölü için yakılan ağıt” 
kavramlarını karşılayan bir kelimenin eğlenceyle ilgili (sünnet, nişan, 
evlenme) kavramları da karşılamak üzere kullanılır hâle gelmesi, zen-
gin dilimiz için inandırıcı gelmiyor. Anlam genişlemesine bir de “dü-
ğün, toy” tarafından da bakılmalıdır. Öte yandan, dilimizin ses düzeni 
açısından şöyle bir gerçek var: Dilimizin doğu ve kuzey kollarına ait 
lehçeler ötümsüz (sert) ünsüz tarafında, güneybatı (Oğuz) koluna ait 
lehçeler ise ötümlü (yumuşak) ünsüz tarafındadır. Yani yoğ/ yuğ keli-
mesi Anadolu sahasında yok şeklinde görülemez; bunun tam tersi (yok 
> yoh/yoğ ) görülebilir. Dolayısıyla, ses denkliği açısından da yoklatma 
ve yoğlatma kelimelerini birleştiremiyoruz (Bilal Yücel).” 

Sonuç: Sivas’ta, doğum, evlenme, ölüm ve ev alma, yaptırma vb. gibi 
özel günlerde yapılan yoklatma dilimizin eski hatırasını taşıyor. Kay-
naklarımızda; yükseltmek, yüceltmek anlamındaki bu kelime, atala-
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NAZAR İNANIŞI HAMAYLI MUTLAK 
VE MUSKA

Sivas’ta hamaylı, muska ve mutlak adıyla bilinen ve bir nevi süs eşyası 
görünümünde olan nazara karşı takılan bu objeler, halk inanışındaki 
yerleri kadar, bunları imal eden Sivas kuyumcularının sanat eserleri ba-
kımından da ilgi çekicidirler. Halkımız, takı gibi olan bu eşyaları “nazar 
değmesi”nden korunmak için çok eskiden beri kullanmaktadır. Arapça 
olan nazar kelimesinin sözlükteki karşılığı bakma, bakış, göz atmadır. 
Nazarın, Türkçemizde kazanmış olduğu anlam ise; bazı kimselerin ba-
kışlarının bir şey veya kimse üzerinde meydana getirdiği etkiye yorulan 
veya kötü olaylara sebep olan aksilik, uğursuzluk, göz değmesi, göze 
gelmektir. 

Nazar etnolojide (Sedat Veyis Örnek); “Bazı kimselerde bulunduğuna 
inanılan, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala, mülke hatta 
cansız nesnelere de zarar veren, bakışla dışarı fırlayan çarpıcı ve öldü-
rücü güç” olarak açıklanır. Halkımızın inanışına göre nazar “kem göz”, 
“kötü göz”, “pis nefes” sonucunda meydana geldiğine ve kurbanına isa-
bet ettiğine inanılan  “vurucu” güçtür.

“Asya, Avrupa, İtalya, Balkanlar ve Rusya’da da var olan nazar Türkiye’yi 
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bir uçtan bir uca kat eden bir folklor müessesesi kimliğindedir ve psi-
kososyal değerler sonunda doğmuş olup bu esaslar dâhilinde işlemek-
tedir (Orhan Acıpayamlı).” “Göz değmesi inancı, yalnız köyde değil, 
şehirlerde yaşayan eğitimli kişilerde de görülmektedir (Füsün Teke-
şin-Orhan Öztürk)”.

Sivas halkının sözlü geleneğinde yaşayan; “kırkı nazar, biri mezar”, 
“nazar taş çatlatır” ve “iki inek sağdırmazlar, iki oğlan sevdirmezler” 
atasözleri bunu ifade eden birkaç örnektir. Hz. Peygamber’in,  “Nazar 
gerçektir, zira nazar deveyi kazana, insanı kabre koyar (Celal Kırca).” 
hadisi söylenir. “Akla nazar değmez” atasözümüz de bu konudaki bir 
hükümdür.  Genel olarak mavi gözlülerin, kıskanç kimselerin nazarının 
değdiğine inanılırsa da “Göz nurdur, insanın on gözü olsa, birinin değil, 
dilinin nazarı değermiş” düşüncesi de halkımız tarafından söylenir.  Şu 
Sivas manisinde nazara karşı alınması gereken önlem (!) şöyle belirti-
liyor:

Evleri yakın yârim
Sen seni sakın yârim
Sana nazar değmesin
Hamaylı takın yârim

 “Nazar değmesini”, “nazara uğramayı” önlemek için takılan, asılan çeşit-
li şekillerdeki eşyalara nazarlık diyoruz. Sivas yöresinde “nazarı uzaklaş-
tırmak ve etkisiz duruma getirmek” için çok çeşitli nazarlıklar kullanıl-
maktadır. Uzun yıllara yayılmış olarak araştırdığımız bu konu ve 1960 
yılından beri topladığımız eskiden kalan ve yeni nazarlıklar, insanlar 
özellikle de çocuklar, gelinler, gösterişli kimseler, nazara inananlar ve 
pehlivanlar tarafından kullanılan bazı örneklerdir. Sivas yöresinde kul-
lanılan nazarlıklara dair çok özet bilgiler verelim: 
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-Çocuğa göğsel (mavi) gömlek giydirilir. Göğ boncuk çocuğun takke-
sine dikilir. 

Boncukla beraber, çatal iğde dalı, karanfil, altın, gümüş paralar veya al-
tın, gümüş parçacıkları da çocuğun başlığına dikilir. Göğ boncuk, yedi 
delikli boncuk, göz boncuğu, tazı boncuğu (sularda yaşayan bir salyan-
goz türünün kabuğudur. Eskiden tazıların tasmasına takıldığı için bu 
adı almıştır) ve katırcı boncuğu (beyaz, sarı, gök mavisi ve koyu mavi 
renklerde ve büyük delikli boncuklar) da nazarlık olarak kullanılan di-
ğer çeşitleridir. 

Sivas-Altınyayla, Başören köyü Kuşaklı kazısında M.Ö. 14-13. yy.lara 
tarihlenen Hitit yerel yönetim alanında 1996 yılında yapılan kazıda, ye-
şil mavi renkli taştan yapılmış 3x4 cm boyutunda üzeri süslü bir amulet 
ile bir de boncuk döküm taşı bulunmuştur. 10x10 cm boyutlarında ve 
7-8 mm çapında bir oyuktan, camdan boncuk döken bu eser ve amulet 
Sivas Arkeoloji Müzesi’ndedir.

-İhlas Suresi okunmuş 41 adet çörek otu göğ (mavi) bir bezin içine çıkı 
yapılarak çocuğun omuz başına veya gömleğinin içine tutturulur. Göğ 
bir bez içine üzerlik, çörek otu, şap, göztaşı, sarımsak dibi, köpek kılı, 
yılan kemiği… gibi yedi çeşit madde konularak nazarlık çıkısı yapılır. 
Horoz kemiği bilhassa erkek çocukların omzuna altınla beraber dikilir. 
Kurt tırnağı, kurt dişi, kuş tırnağı, tavus kuşu tırnağı da çocuğun omzu-
na dikilir. (Eskiden Sivas konaklarının bazılarında, evin penceresi üze-
rinde veya duvarında, nazara karşı geyik boynuzları bulunurdu).

-Hurma çekirdeğinden yapılan nalın veya ayakkabıyı sembolize eden 
nazarlıklar çocuğun omzuna dikilir. Eskiden, yaşamayan çocuklarda, 
komşulardan toplanan paralarla, kuyumcuya biri erkek biri dişi olmak 
üzere “bir çift gümüş kurbağacık” yaptırılır ve çocuğun omzuna dikilir-
di. Elimizde böyle tarihî ve etnografik 100 yıllık bir obje de vardır. 
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-Doğada bulunan delikli küçük taş çocuğun omzuna dikilir. Kadın-
lardan da delikli taşı yakalarında taşıyanlar olur. Halkımızın söylediği 
şu atasözümüz bu inanışı hala yaşatıyor: “Delikli boncuk/taş yerde 
kalmaz, hiç olmazsa alır nazarlık ederler.” Bu anlamda bir başka sözü-
müz de şöyledir: “Delikli boncuk yerde durmaz, kız kısmı evde kal-
maz.” Akik (haık), mercan, kehribar boncuklar, mavi boncukla beraber 
omuzda, boyunda veya hamaylı da yer alır. Fındık büyüklüğündeki bir 
şap parçasının üzeri küçük mavi boncuklarla örülerek nazarlık yapılır. 

-Üzerinde mavi boncuk bulunan altın mâşallah, kırmızı kurdeleyle bağ-
lanmış olarak en çok kullanılan çocuk nazarlığıdır. (MâşâAllah “Allah’ın 
dilediği, Allah her ne isterse” söyleyişinin kısaltılmış şeklidir ve altın 
nazarlık üzerine yazılı olur). MâşâAllah, beğenme ve övme ile birlikte 
nazardan sakındırma sözü olarak da söylenir. Üzerlerinde Ayete’l-Kürsî 
yazılı altın künyeler, kolyeler, mavi boncuklu at nalı şeklinde nazarlıklar, 
mavi boncuklu kolye, küpe, yüzük ve bilezikler hem çocukların hem de 
büyüklerin takısı/süsü ve de nazarlıklarıdır. 

-Her türlü tehlike ve nazardan korunmak için, Fatiha Suresi, Ayete’l- 
Kürsî, Kalem Suresi 51-52. Ayetler, Felâk ve Nâs Sureleri okunur. 

-Altın, gümüş ve madenî muhafaza içinde küçük ebattaki Kur’ân, En’am 
(En’am suresi ile çok okunan bazı sureler bulunan küçük kitapçık), 
boylama ve Cevşen taşınır. Taşıyanı her türlü tehlikeden koruyacağı 
düşüncesiyle Sivas’ta boylama denilen matbu kağıt üzerinde, İsra ve 
Kalem surelerinden ayetler, çeşitli dualar yazılı olup, Hz. Ali’nin kılın-
cı/Zülfikâr, Mekke, Medine, göz, el, akrep, yılan ve tabanca resimleri 
de bulunur. Cevşen; Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahyedilen ve 
Cenab-ı Hakk’ın bin bir ismini ihtiva eden geniş şumullü bir duadır. 
Zırh anlamına gelen cevşen, askerler, hastalar, nazar değmemesi inan-
cıyla gençler ve çocuklar tarafından taşındığı gibi, araba, ev ve iş yerle-
rine de asılır.
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Mutlaksız Gelin Olmaz!

Dilimize yerleşmiş olan ve Sivas’ta da muska adı verilen objenin aslı 
Arapça nüsha “yazılı bir şeyden çıkarılan suret” tir. Muska bir kağıda 
yazılıp, genellikle üçgen biçimde katlanarak muşambaya sarılan veya 
üçgen şeklinde madenî kutulara konularak boyuna takılan veya üstte 
taşınan duadır. Yazılı duanın/nüshanın dörtgen veya silindir şeklinde 
madeni özel kutular içine konulmasıyla yapılanlarına Sivas yöremizde 
mutlak denilmektedir. Sivas kuyumcularının büyük bir özenle yapmış 
oldukları muskalar, gümüşten telkâri, kabartma veya savatlı olarak çok 
süslü şekillerde yapılır, üzerlerinde renkli bir taş veya mavi boncuk da 
bulunur. Dikdörtgen veya silindir şeklinde olabilen mutlakların üzeri-
ne savatla (çeşitli maddelerle karartılmış/oksitlenmiş gümüş) desen 
verilir. 

Muska ve mutlak boyuna asılan bir hamail olmakla beraber, Sivas’ta ha-
maylı; sağ omuzdan sol kalçaya, sol omuzdan sağ kalçaya kadar uzanan 
çaprazlama takılan zincir üzerine dizilmiş altın sırasından meydana ge-
len bir ziynettir.  Değerli oluşu ve üzerinde bulunan Arap harfli yazılar 
sebebiyle altının üzerinde taşıyanı nazardan koruduğuna inanılır. Bu 
sebeple kadife kumaş üzerine altın renkli simle kabartma olarak işlenen 
bindallı kıyafetlerin de nazardan koruyacağına ve uğur getireceği inancı 
geleneklerimize yansımıştır. Sivas’ta diğer bir halk inanışı da üzerinde 
gümüş takı, yüzük vb. taşıyanlara da nazar değmeyeceğidir. Ayrıca ço-
cuklara takılan hamaylılar ise, çapraz olarak çocuğun boynundan beli-
ne kadar asılır ve hamaylı dizisinde, mavi boncuk, altın, gümüş, küçük 
madeni anahtar, hatta demir parçacıkları bile yer alabilir. 

Geleneksel gelin baş süslemelerinde, gümüş işçiliğinin en güzel örnek-
leri olarak perpene adı verilen gümüş pulların ve paraların sallandığı 
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4  Bir nevi salkım küpe olan sakalduruk, Sivas’ta geleneksel gelin baş süslemesinde yanağa 
kadar sarkan gümüşten yapılmış boncuklu, perpeneli bir süstür. Sakandırık/sakanduruk < 
sakal + duruk: Eski bir Türkçe sözcüktür ve Sivas’ta da eski adıyla söylenen sakalduruk artık 
unutulmuş, adını bile bilen kalmamış gibidir.

gümüş tepelikler, yanağa sarkan sakalduruklar4 savatlı mutlaklar hepsi 
birer ziynet olmakla beraber nazardan, tehlikelerden koruma amacını 
da taşırlar. Silindir veya dörtgen olanlara mutlak denilmesinin sebebi 
mutlaka boyuna takılması, taşınması gerektiği içindir ve bunun için 
“mutlaksız gelin olmaz” denilmiştir. Gerdanlıklar, inci, mercan takılar, 
mavi boncuklar, gümüş kemerler, kolbağılar (bilezikler), küpe ve yü-
zükler de gelinlerin süsü olduğu onların kıyafetlerini, aksesuarlarını 
tamamlayan, nazardan koruyan, uğur getiren, sihirsel güç taşıyan ve 
güven veren özellikler de taşırlar. Muska ve mutlaklarımız içinde bu-
lunan eski bir pehlivan mutlağı/ hamaylısı da son derece ilgi çekicidir. 
Bu objeyi satan kuyumcunun bana verdiği bilgiye göre, pehlivana nazar 
değmemesi, güç vermesi ve uğur getirmesi için, mutlağın silindiri içine 
canlı bir kertenkele konup, ağzı kapatılır ve pehlivan bunu taşırmış. 

Etnolojik olarak nazarlıkların temel anlamı, koruma ve korunmaya 
yöneliktir. Bu objelerin sadece biçimleri değil, yapıldıkları maddeler 
ve renkleri de önemlidir. Çünkü bu maddenin özünde gizili bir kuv-
vet taşıyan nitelik olması gerekmektedir. Tabiattaki objelerin parlaklık, 
zenginlik, kuvvet gibi nitelikleri karşısında şaşıran ve korkan insan, fe-
laketlerin ve mutluluğun bu objelerin içinde olduğunu sanarak bu ob-
jelerle barışık olmak istemiş ve onları kendi hizmetinde kullanmayı dü-
şünmüştür. Aslanın pençesi, kaplanın kılları, yılanın dişleri ve kemiğini, 
Sivas örneğinde olduğu gibi hamaylı içinde canlı bir kertenkeleyi üze-
rinde taşımakla bu hayvanların özelliklerini kendi üzerlerine geçirmek 
istemiştir. Nazara karşı kullanılan süs eşyalarının bir nevi uğurluk gibi 
de kabul edilmesi bu inanış sebebiyledir. Altın takıların, mücevherlerin, 
kıymetli taşların, gümüşün, takanları zararlı etkilerden, nazardan koru-
duğuna, güç verdiğine ve uğur getirdiğine inanılması sebebiyle, etno-
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loglar süs eşyalarını “estetik anlamda majik öz” olarak tanımlamışlardır 
(Sedat Veyis Örnek, 1966). Altın takıların, mücevhere dönüşen değerli 
taşların sağladığı prestij de bu sebepledir.  

Zararlı dış etkileri uzaklaştırmak ve taşıyana iyilik getirmek için kul-
lanılan objeler yani nazarlıklar, etnolojide amulet (Latince > amule-
tum’dan) olarak adlandırılır. Bu sözün aslını, Ansiklopedia Britanica, 
Arapça > “hamalet” den geldiğini ve süs için asılmış nesne olduğunu 
kaydeder (Hâmit Zübeyr Koşay) Amuletin klasik memleketi Babil ve 
Eski Mısır’dır. Düğüm, el ve göz şeklindeki bu objeler, Mısır’dan Müs-
lümanlara da geçmiştir ki İslam ülkelerinde en fazla kullanılan amulet 
el ve göz şeklinde olandır. İnsanın en eski aletinin eli olması, İslâm’ın 
beş şartı, pençe-i âl-i abâ’nın (Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin) beş parmaklı bir el ile sembolize edilmesi bu 
amuletin geniş bir alana yayılmasına sebep olmuştur. “Kuvvete karşı 
kuvvet”, “Göze gözle” karşı koymak düşüncesiyle ve “yabancıların”, 
“gök/mavi” gözlülerin nazarının değeceğine inanıldığından görüldüğü 
gibi mavi göz boncukları çok kullanılır.  

Yazıyı bilen kültürlerde, kutsal kitaplardan alınan cümleler, kutsal sözler, 
Tanrı, peygamber, evliya, aziz adları ve büyüsel formüller, kâğıt, deri, te-
neke, bakır, gümüş ve altın üzerine yazılarak amulet olarak kullanılmış-
tır. Peygamberler ve gerçek din adamları bunlarla mücadele etmişlerse 
de başaramamışlardır. İslamiyet’te nazar ve şeytan vesvesesine karşı en 
güçlü önlem okumadır. Bunun dışında çeşitli nazarlık, nazar boncuğu 
ve diğer uygulamaları İslam reddetmekte ve meşru görmemektedir. 
Nazar pozitif bilimler açısından ise açıklanması zor olan bir konudur. 
Parapsikoloji ile uğraşanlar nazarın bilimsel yönünü araştırmaktadır. 
Adı değişse bile her yerde mahiyeti aynı olan nazara batı literatüründe 
psikoknezi denilmiş ve “iyi niyet ve yoğuşmaya göre alıcı ve verici uçlar-
dan geçen bir ark olarak tanımlanmıştır (Nazarın Bilimsel Yönü). Ay-
rıca insanın, gelecek tehlikelerden korunmak için bir obje taşıması onu 
diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olarak kabul edilmektedir. 
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Halk inançlarında önemli bir yer işgal eden “göz değmesi” Sivas yöre-
mizde, eskiden olduğu gibi günümüzde de aynı önemini korumaktadır. 
Bir zamanlar Sivas kuyumcularının takı ve süs eşyası olarak özenle imal 
ettikleri hamaylılar, muska ve mutlaklar, günümüzde daha çok kolye 
olarak kullanılmakta batıl inanç ve sihirsel unsurlar taşıyan maddelerle 
yapılan nazarlıklar, yerlerini daha çok takılara ve göz boncuklarına terk 
ediyor gibi görünmektedir. İnanan ve kullanana zararı olmayan, hatta 
kendi kendine telkin (otosuggestion) sebebiyle yararları görülebilen 
mutlak, muska ve boylamalar, dini duyguların teslimiyeti içinde güven 
duygusu oluşturmaktadır.  Nazarın psikodinamiği üzerinde çalışan bi-
lim insanlarının tesbitine göre; “nazar olgusu” var olduğu sürece, şahsın 
ve toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılayan nazarlıklar, “süs ve takı görü-
nümlü objeler” kullanılmaya devam edecektir. 
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SİVAS EVLERİ

Ev dediğin evrendir ucu dönmez kervandır

Sivas, Selçuklu ve uzun Osmanlı döneminde kendine özgü anıtsal ya-
pılarının yanında, yoğun geleneksel konutları ile de önemli bir kültür 
merkezi olmanın ayrıcalığını yaşayan tarihî bir şehirdir. Son yetmiş yıl-
da, ne yazık ki sivil mimarî eserlerinin en özgün örnekleri olan konutla-
rını kaybetti. Değil tarihî kent dokusunu, bir sokak ölçeğinde bile eski 
evlerini koruyamamak talihsizliğine uğrayan şehir merkezinde, tescilli 
(korunması gerekli) bütün görkemiyle direnişini sürdüren yirmi civa-
rında ev kalmış bulunuyor. 

Evlerle ilgili bu bilgileri babam Kâzım Arslan’dan (1900-1991), 1982 
yılında not etmiştim. Merhum babam Gökmedrese’de okuyan bir öğ-
renci iken, ağabeyi Halil İbrahim’in I. Dünya Savaşı için askere alınma-
sıyla, öğrenimini bırakarak anne ve ablasına bakabilmek için çalışma 
hayatına yönelmiş ve Dülger Karslı Mahmut Usta’nın (Sivas İdadi-
si’nin yapımında çalışan ustalardan) yanında yetişmiştir. Sivas’ta çok ev 
yaptıklarını ve tamir de ettiklerini söyleyen babam “Kâzım Usta”, 1933 
yılından itibaren Sivas Sanatlar Mektebi’nde marangozhane şefi olarak 
görev yapmış (Kongre Müzesi’nde Atatürk’ün odasında bulunan ah-
şap dolabı öğrencileriyle birlikte bu yıllarda yapmıştı.) ve 1938 yılın-
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da, Sivas DDY Cer Atölyesini’nin kuruluşunda, bu müesseseye intisab 
ederek uzun yıllar T.C. Devlet Demir Yolları’nın Sivas, Eskişehir ve 
Adaapazarı’ndaki fabrikalarında çalışmıştı.  Bu bilgilerin ışığında Sivas 
evleri hakkında yapmış olduğum çalışmayı IV. Millî Türkoloji Kongre-
si’nde (26-30 Eylül 1983, İstanbul) Eski Sivas Evleri konulu bir bildiri 
sunmuş, Sivas’ta da, Halk Eğitimi Merkezi’nde 25 Ekim 1983 tarihinde 
bir konuşma yapmıştım.  

Kadir Üredi’nin, Şehrin Ahşap Zamanı (2009) adlı belgesel niteliğin-
deki eserinde, Sivas evlerinin, konaklarının inşası, evin bölümleri, us-
talar, malzemeler, ev serme, evlerle ilgili geleneklere dair çok önemli 
bilgiler yer alıyor. Ayrıca kitapta zamana karşı direnemeyen ve birer 
birer yıkılan/yıktırılan konakların listesi verilerek, evlere dair hatıralar 
ve şehrimizin kültür tarihinden belgeler kaydediliyor. 

Sivas Evlerinin Genel Özellikleri

19.yy. sivil mimarî örneklerini aksettiren Sivas evlerinin en belirgin 
özelliği, sokağa, avlu ve bahçeye doğru geniş manzaraya sahip olmak 
düşüncesiyle, asıl cephenin avluya dönük olmasıydı. İki katlı evlerde, 
birinci kattaki subasman seviyesi kesme taştan yapılırdı. Evin bir yönü-
nün güneye (kıble) bakması, dörtgen odaların yöresel olarak sündür-
me (sundurma) denilen kısımlarla avlu veya sokağa taşması, odaların 
orta sofaya açılması (orta sofalı), evlerin ahşap, taş, kireç ve kerpiçle ya-
pılmış olması, ikinci kattan sonra köşk adı verilen bir odanın bulunması 
ve duvarların içinin kerpiç dolgu ahşap karkas (hımış) olmasıydı. 

Varlıklı olmayan ailelerin evlerinde bile günümüz gecekondusunda gö-
rülen acelecilik ve detaysızlık yoktu. İç hacimlerde, özellikle duvarlarda 
alçı süslemeler olur, lâmbalıklar ve ocak yaşmağı alçı tezyinatla yapılır, 
yine odaların duvar ve tavanların arasında alçı ile yapılan zilbahar adı 
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verilen süslemeler yer alırdı. Odanın niş cephesinde alçıdan yapılmış 
sabit süslemeler olan çiçekliklere ayna yerleştirilir, lâmba, şamdan, süra-
hi ve kitap konulurdu. Ahşap yüzeyler de süslemeli ya da sade bir şekil-
de olabilirdi. Zamanın zevkine ve yapı tekniğine uygun olarak yapılan 
bu evlerde sanatla ilgili faktörler ihmal edilmemişti. Günlük hayatın 
ihtiyaçlarına cevap veren bu evlerin planlarında, genellikle evin birinci 
katı evin sahiplerinin oturduğu, ikinci katları ise misafir odasının bu-
lunduğu bölümler teşkil ederdi. 

Sivas evlerinin pek çoğu bahçeli idi. Kaş adı verilen bahçe duvarları, o 
devrin içe dönük yaşayışları, mutluluk anlayışlarının da ifadesiydi. Eski 
evlerimizde kapalı bir ömür geçirmeyi dış âleme tercih ederek, âdeta 
kendi iç dünyalarında, ömürlerini geçirdikleri evleri ile gönül evleri ara-
sında kurdukları münasebet şu duygularla dile gelmiş bulunuyor:

Bizim evler meşelerden meşedir
Bahçe değil köşelerden köşedir
Benim gönlüm bir ufacık şişedir
Kırılırsa yapılması güç olur

Ev köşe başında ise değerli olduğunu belirtmek için “köşe başı yüzük 
kaşı” denirdi. Konakların avlu girişinde bulunan kapı, kanatlı adıyla anı-
lırdı. Bu kapılar atların da girebilmesi için 3 m yükseklikte 2.5 m enin-
de olur, bu ebaddan küçük, 2x1.5 m olanlara Tokat kanatlısı denirdi. 
Kanatlıların dışında binek taşı bulunur, kanatlının üzerindeki örtüye 
dura denir, bazılarının üst örtüsü üçgen biçiminde olursa bunlar kapilâ 
adını alırdı. Kanatlılar kapı sövesine, demirciler tarafından yapılan gül-
lâb; çanak şeklinde demir bir çukurluğun içinde bir milin dönmesiyle 
oluşan düzenek ile bağlanırdı. Kapının arkalarını emniyete almak için 
kös denilen kol demirleri bulunur, kanatlarının dış yüzleri demir kabar-
larla süslenir, hatta bu kabaralar kalaylanır, kapı tokmakları da süslemeli 
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olurdu. Kapı kilitlerinin adı freng idi. Tek kapılar da demirci esnafı tara-
fından yapılan zerze adı verilen demir halkalardan oluşan kalın zincire 
asma kilit takılarak dışardan kilitlenirdi. Puhavi kilitler ise silindirik bi-
çimde olurdu ki bunların örneği kalmadı. 

Kanatlının girişinde evin açık bölümü olan avlu, eve kadar beyaz sal taş-
larıyla döşeli olur, bazı bahçelerde kuyu bulunurdu. İçinde çeşitli mey-
ve ağaçlarının bulunduğu bahçelerde sebze vb. yetiştirilir, bahçenin ve 
evde beslenen hayvanların önemini belirtmek için büyükannelerimiz, 
“bahçesi, tavuğu, ineği olmayan eve taziyeye gitmeli” derlerdi. 

Büyük konakların kesme taştan örülmüş temel ve subasmanlarının 
üzeri ana duvar veya dolma olur, üzerleri ardıç tapanlarla (kirişlerle) ör-
tülürdü. Ardıç bulunmazsa çıralı çam da kullanılabilirdi. Ardıç rutûbete 
dayanıklı olduğundan evin ömrünü uzattığı için tercih edilirdi. Bunun 
için Sivas’ta; “Filân ev çökmüş demişler”, ardıç demiş ki “bizim çoluk 
çocuktan kimse yok mu?” atasözümüz bu düşünceyle söylenmiştir. 
Ana duvarın üzeri tapanlandıktan sonra payandalar kurulur, pencere 
taksimatı yapılır, dolma ağaçları çakılarak  araları doldurulurdu. Genel 
olarak iki tür dolma yapılırdı. Biri kerpiç dolma, diğeri taşçı dolması. 
Kerpiçi çamur yapanlar ve sıvacılar hazırlarlardı ki bu meslek erbabına 
benne adı verilmekteydi. 

Dolmanın üzerine mıhlama denilen, hem dıştan hem de içten, toprağı 
çok ve kireci az olan bir sıva yapılırdı.  Oda duvarlarının düzgün ve de 
parlak olması için tatlı sıva kirecine yumurta akı katılırdı. Bu duvarlar 
silinebilir ve badana tutmazdı. Gaz lâmbası yandığı devirlerde evin ha-
nımları duvarları islendirmemek için özen gösterirler, lâmbayı asla oda 
içinde söndürmezlerdi. 

Sivas evlerinin pencereleri 1.5x0.70 m ebadında olur, bazılarında içlik 
ve dışlık adı verilen çift çerçeve bulunurdu. Çerçeveler tutkallı değil, 
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zivaneli (tahta çivi ile bağlı) idi. Bazı pencerelerin dışında kırma ha-
penkler (kepenk) bulunur, evin birinci ve ikinci katının pencerelerinde 
demirci esnafının yaptığı sanatlı şebekeler yer alırdı. Konakların çatıları 
puruthanede yapılmış kiremitlerle (Osmanlı kiremiti) kaplanır veya 
çinko denilen sacla örtülür, bir katlı evler de çoklukla toprak damlı 
olurdu.

Sivas’ta çatılara saçak denildiğinden “Saçak altı kurudur misafirin yolu-
dur” lâtifesi, yağmurlu bir günde nasıl gideceğini düşünen komşu için 
söylenmiş olmalıydı. Çatıların mahyasına bolluk ve bereket düşünce-
siyle nisan yağmurlarının içlerinde birikmesi için testi konulurdu. Ba-
calara puhari denir, bazı eski evlerin saçaklardaki yağmur olukları ejder 
başı şeklinde olur, saçak altlarında “Mâşaallah”, “Ya Hafiz” levhaları bu-
lunur, bazı evlerde nazara karşı geyik boynuzu da evin dış duvar köşe-
lerine tesbit edilirdi.

Evlerin iç hacimlerindeki ahşap detaylar özellikle duvarlar ve tavanlar-
daki ahşap tezyinat da sanatla ilgili faktörlerin hiç ihmal edilmeyerek 
zamanın zevkine ve yapı tekniğine uygundu. Oda ve sofaların taban ve 
tavanı ahşap olur, yük kemeri denilen yüklükler ve bunların üzerinde-
ki müsendireler (musandıra) de ahşap malzemeyle yapılırdı.Odaların 
tavanları bir katlı ve toprak bacalı evlerde  karlanguç (kırlangıç) tavan 
şeklinde olurdu ki  ardıç merteklerin köşelerden çaprazlama konulması 
ve ortasında da pencere açıklığı bırakılması ile yapılırdı. Konak tavanla-
rının en güzelleri ve sanatlıları misafir odasına yapılırdı. Duvarlardan ta-
vanlara geçiş yarım pergelli olur, bu bağdadî (bağdamak sözcüğünden) 
devirmeler geçişin sertliğini alırdı. Sivas tavanları planlarına, süsleme 
unsurlarına ve yapılışlarına göre şu adlarla adlandırılıyordu: 

Düz tavan: Rendelenen tahtaların uzunlamasına çakılarak, tahtaların 
bitişme yerlerine çıta tesbit edilmesiyle yapılırdı. 
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Ters tavan/Bakkal tavanı: Rendelenmiş iğlerin, tavan tahtasının 
görülen tarafına çakılmasıyla yapılan tavanlardı. 

Hopazlama tavan: Tavan yapılacak olan tahtaların genişliğine göre, 
birbiri üzerine bir alt bir üste gelecek şekilde çakılmasıyla yapılan basit 
tavanlardı.

Suyolu tavan: Tavanın dört yanı ve tahtaların üzeri oyularak ve kor-
donlarla çerçevelenerek yapılmış, sanatlı tavanlardı.

Nakışlı tavanlar: Büyük bir sabır ve güzelliği yansıtan bu tavanlar, 
göbekli, işlemeli, çökertmeli, çıtalarla yapılan çıtakârî, bıçak işi denilen 
oyulmuş ahşap elemanlarla yıldızlı, baklavalı, şaşırtmalı, balıksırtı ve zil-
baharlı/gülbaharlı gibi adlar alırdı.

Bu sanatlı tavanlardan çok azı günümüze gelebildi. Nalbantlarbaşı’nda-
ki Yadigâr Karayurt’un Konağı’nın göbekli tavanı Sivas Müzesi’ne ko-
nulmuştur. Sahibinin bütün mücadelesine rağmen bu konak, genişle-
tilecek yol sebebiyle istimlâkten kurtulamamıştır. Şehitler Caddesi’nde, 
Gülemirliler’in yıkılan evlerinin, antikacıda satılmış bıçak işi tavanı da 
Sivaslı bir sanatseverin evinde yaşamaya devam ediyor.

Tatar sökmez adı verilen ve çok sağlam bir tavan türü daha vardır. Bu-
nun için onar cm arayla tahtalar/mertekler konulduktan sonra üzerle-
rine yonga serpilir, 10 cm kalınlıkta olmak üzere saman katılmış çamur 
yayılarak yapılırdı. Tatar sökmez tabiri Anadolu’yu tarumar eden Mo-
ğol istilası günlerinden kalmış olmalıydı.

Büyük konaklarda harem ve selamlık bölümlerinin arasında dönen bir 
dolap bulunur, evin harem bölümünde hazırlanan kahve, şerbet veya 
yemekler, dönme dolabın rafına konur, dolap el ile çevrilerek selamlık 
bölümüne iletilirdi. Beyan Efendiler’in yıkılan konağında da böyle bir 
dönme dolap vardı. 



255

Evin alt katlarında bulunan mahzen bölümü yazın serin, kışın ılık olur, 
yiyecekler burada muhafaza edilirdi. Birinci kattaki mutfak, kış odası, 
kiler gibi bölümlerden başka, daha çok eski evlerde ev yüzü denilen bir 
bölüm vardı ki burada tandır, ocak ve un, bulgur, yağ, peynir, kıyma gibi 
yiyecekler bulunur, duvarlarında kap kacağın, mutfak gereçlerinin sıra-
landığı raflar yer alırdı. Ev yüzü bir anlamda evin görünüşü ve buradaki 
düzen de demekti. Evin varlığını ve gidişatını aksettiğinden, evin bütün 
temizlik ve düzenini başarıyla yapan genç kızlar ve kadınlar, “evin yüzü” 
olarak vasıflandırılırdı. “Yıkık evin direği” benzetmesi ise evin maddî 
manevî sorumluluğunu yüklenen hanımların sıfatıydı.  

Evin yukarı denilen ikinci katında, sofanın iki üç basamakla çıkılan ve 
merdiven kenarında olan küçük bölüme kızlar sekisi adı verilirdi. Genç 
kızların dantel, oya, işleme ve örgü yaptıkları, küçük çocukların oynadı-
ğı bu yerler tahta parmaklık ya da ahşap oymalarla yapılmış trabzanlarla 
çevrili olur, pencere önünde veya yanında bulunduğundan kızlar sekisi 
evin aydınlık ve sevimli köşelerinden birini oluştururdu.

Eskiden kışın, ocakla ısınılan odalarda, baharın serin günlerinde meşe 
kömürü dökülmüş mangallarla ısınılırdı. Büyüklerimiz, her evde bulu-
nan bu mangallar ve evin sükûnetinde zamanı nakışlayan saatler için 
“saatsiz ev ıssız, mangalsız ev öksüz” diyerek âdeta hayata dair düşünce-
lerini de belirtirlerdi. 

Bazı evlerde ekmek vb. pişirmeye mahsus, konu komşunun da ya-
rarlandığı fırın (fırın evi) bulunur, hatta bazı konaklarda özel hamam 
bölümü de olurdu.  Dayanıklı olması için bu yapılarda horasan harcı 
kullanılmıştır. Horasan dermiş ki “Beş sene beni idare et, beş asır seni 
idare edeyim” ifadeleri horasanın sağlamlığını belirtmek için söylenen 
bir atasözümüz olarak yaşıyor. (Eski binaların duvar ve sıvalarında kul-
lanılan Horasan harcı; süzme kireç, tuğla tozu ve yumurta akı ile yapı-
lan harçtır).
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Evin gelin olacak genç kızının, gelin gideceği günden önceki akşam, 
aileden büyük bir hanım ile evin odalarını birer birer dolaşıp, ellerini 
duvarlarında gezdirerek baba eviyle vedalaşması, çok duygulu anlardı.

“Ev dediğin evrendir, ucu dönmez kervandır” sözümüz ailenin dünyevî 
seferini bir kervana benzetirken gidenlerin dönmediğini ve evin ihti-
yaçlarının da bitmediğini ifade ediyor. (Sivas’ta, kış için yapılan hazırlık-
lara da kış devlüğü/devliği denilmesi gibi yurdumuzda benzer anlam-
da “ev eksiği dev eksiği”, “ev devdir.” sözlerimiz de kullanılır). 

Evlerimiz sadece yapısal özellik taşımakla kalmaz, aynı zamanda içinde 
oturanların dünya görüşlerini de sergiledikleri, musikî, ahenk ve sükû-
netin buluşup dinlendiği mekânlar olarak, medeniyetimizin yarattığı 
insan tipinin bir kalıbı gibiydi. Büyükanne, kayınata (kayınpeder), evli 
oğullar, gelinler, gelinlik kızlar, oğullar, torunlar varsa hizmetkârlar da 
bir arada yaşarlardı. Ailenin büyükleri ve küçüklerinin bir arada yaşa-
maları, birbirlerine olan saygı ve sevgisi, şu Sivas halk sözünde ne kadar 
da anlamlı olarak ifade edilmiştir: “Büyük, evin nimeti; küçük, evin ziy-
neti.” 

“Ev sahibinin nefesi/sesi eve direktir”, “Evi nefes tutar” sözü, yaşayanla-
rın evi koruduklarını belirtirken, tescil edilerek korunması gereken ve 
içinde kimsenin oturmadığı, Y. Mimar Numan Cebeci’nin ifadesiyle; 
“tescilli idam mahkûmu”  bu evlerin hazin durumunu bu sözümüzün 
ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

Türk hayat tarzının en önemli unsuru olan komşuluğun yaşandığı ma-
halledeki büyük evlerde, konaklarda birçok komşu gencin düğünü ya-
pılırdı. Ev sahibinin bundan yüksünmediği ve sevinç duyduğu, uğurlu 
kademli bu evler şehir hayatının köşe taşları olarak zamanın ve geçmi-
şin sislerinde kaldı. Evlerimizde Oda açma, Sıra gezme ve Herfene adı 
verilen gelenekler, samimi komşu, akraba ve hemşehrilik bağlarını pe-
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kiştirdiği gibi, yöresel folkloru geliştirmiş, sosyal dayanışmaya, eğitim 
ve kültürel gelişmeye de büyük katkı sağlamıştır. Ahîlik töresinin izleri 
taşıyan bu gelenekler, “Kız anadan görür/öğrenir sofra düzmeyi, oğlan 
babadan görür/öğrenir sohbet gezmeyi” sözümüzle ifade edilmiş bu-
lunuyor. 

Oda Açma, Sıra Gezme ve Herfene   

Sivas’ta, orta ve daha ileri yaştaki erkeklerin sürdürmüş oldukları ve 
şehrin sosyal hayatında önemli yeri olan bir gelenek oda açma idi. Sos-
yal dayanışmaya, eğitim ve kültürel gelişmeye büyük katkı sağlamış 
olan bu gelenek 1940’lı yıllara kadar sürdü. Her mahallede varlıklı bir 
ya da birkaç kişinin evinde oda açılır, her isteyen odalara devam ederdi. 
Oda açma, güzün başlar, ilkbahara kadar sürerdi. Kış ve soğuk günler-
de, evin misafir odasının sobası, akşamdan önce yakılır, oda ısıtılırdı. Bu 
nedenle oda açmaya oda yakma da denilirdi.  Cuma günü tatilken per-
şembe akşamları ve yemekten sonra toplanılırdı. Pazar gününün resmi 
tatil olmasıyla, odalar cumartesi akşamları açılmaya başladı. Gençler 
büyüklerin konuşmasından yararlanır; usül, erkân öğrenirlerdi. Bilgi 
ve görgülerini artıran ve kültürel gelişme sağlayan bu odalar; dostluk, 
sohbet, komşuluk ve hemşehriliğin yanında müzik, sanat ve bir edebi-
yat mektebi gibi idi. Buralarda çeşitli kitaplar, cönkler ve halk şairlerinin 
şiirleri okunur, millî konular, savaş ve askerlik hatıraları, kahramanlık 
hikâyeleri anlatılırdı. Sesi güzel olanlar, arzu edilirse türkü söyleyebilir-
lerdi. 

Bu odalar, birer sosyal yardım merkezi gibiydi. Mahalledeki komşu-
lardan, durumu iyi olmayanlara yapılacak yardımlar da burada karara 
bağlanır, onları rencide etmeyecek şekilde yardımlar ulaştırılırdı. Oda-
larda, ikram olarak acı kahve sunulur ve bir gün önceden kaynatılır ve 
durulan kahve başka bir güğüme boşaltılarak hazırlanırdı. Servis yapı-
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lacağı zaman tekrar ısıtılır ve fincanlara konularak dağıtılırdı. Gençler ve 
hizmetkârlar kahve güğümünü ve fincanlarını alarak servise yardımcı 
olurlardı. Çok zengin olanlar kış yemişi, meyve, sonraları da çayın ya-
nında katmer, börek de ikram ettirirlerdi. Bir saat kadar ara ile sunulan 
kahvenin, konukların gitmesine yakın olarak ikram edilenine, latife ola-
rak “kalk git kahvesi” denilmişti. Sonraları çay da ikram edilmeye baş-
lanmıştı. 

Hilmi Atacan’ın 1983 yılında verdiği bilgilere göre 1935-40’lı yıllarda 
şu şahıslar oda açardı:

Camii Kebir (Ulu Cami) Mahallesi’nde: Zencirciler-Sağıroğulları’nın 
Muhiddin Efendi, Attar Sabri Hafız, Arif Efendi, Yağlıcı Bekir’in babası 
Ömer Efendi, Sıtkı Efendi ve Ahipaşazade Halit Bey’in evlerinde oda 
açılırdı. 

Gökmedrese Mahallesi’nde: Karslı Sürekçi Hacı İsmail Ağa (Akaylar 
Konağı’nın sahibi), Rüştü Bey ve Şâmil Çini oda açarlardı. 1910’lu yıl-
larda Mütevelliler’den Sabri Bey’in de bu mahallede oda açtığı bilin-
mekteydi.

Eğri Köşe’de: Dellaloğlu’nun babası Efo (Efendi) Emmi, 

Kayserikapı Mahallesi’nde: Evliya Efendi,

Kazancılar Mahallesi’nde: İrfan (Urfan) Beyler,

Hacı Zahit Mahallesi’nde Reşitağazadeler 

Kömürlüoğlu Sokağı’nda: Emekli Yüzbaşı Osman Efendi,

Hacı Veli (Yiğitler) Mahallesi’nde: Fertellizade Derviş Efendi,

Veled Bey( Kale-i Atik) Mahallesi’nde: Gökseyitoğulları,

Çeküç’te: Gücük İbrahim Ağa,
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Vişneli Cami yanında: Şekeroğlu Ali Bey,

Pulur Mahallesi’nde: Çircioğlu Bekir Efendi,

Çayırağzı Mahallesi’nde: Seyfettin Efendi,

Kale Boynu’nda: Karslı İmdat Efendi,

Bengiler (Sularbaşı) Mahallesi’nde: Attar Hamdi Efendi,

Çiçekli Mahallesi’nde: Bekir Çiçekli Efendi,

Yahyabey Mahallesi’nde: Hacı Bekir Ağa (Aile, Üçer soyadını 
aldı).

Purutçuzâde Ali Efendi, Bacanakzâde Hamdi Efendi, Cemcem Meh-
met Efendi ve adlarını bilemediğimiz daha nice insanlar, oda açarak bu 
geleneği yaşatarak, yıllarca sürdürdüler.

Orta yaş ve genç erkeklerin haftalık toplantıları olan sıra gezme ve her-
fene genellikle yemekli olurdu. Sıra, düğünden de neşeli geçerdi. Birbi-
rini seven sayan belli kişilerin samimi toplantısı olduğundan külfet ola-
rak kabul edilmez, yenilir, içilir, gülünür, eğlenilir, sabaha kadar hoşça 
vakit geçirilirdi. Erkeklerin sıra gezmeleri kış bitene kadar sürerdi. Sıra 
gezmesi yemekli olmayacaksa, akşam yemeğinden sonra toplanılır, bir 
evde iki erkek sıra gezmesine katılıyorsa o eve sıra iki defa gelirdi. Tel 
helvası çekilir, mevsim meyveleri, kuru yemiş,  fırında pişirilmiş pata-
tesli, çörek, katmer, börek, peynir vb. yiyecekler ikram edilirdi. Kadın-
lar da kendi aralarında neşe içinde birlikte yemek yerler, geç vakitlere 
kadar oyun oynarlar, masallar anlatır, mani ve türküler söyler ve halay 
çekerlerdi. 

Herfene, katılanların ikramları paylaşılmasıyla yapılan bir eğlenceydi. 
Aslı, Selçuklu günlerinde “ehl-i hiref yani meslek sahibi insanların ba-
hardaki yemekli toplantıları dayanan hârifane” (ârif-âne; arif olana ya-
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kışır anlamında Tuncer Baykara) şeklinden halk dilinde herfene, erfene 
(ortaklaşa), ferfene, ferfere gibi söylenir olmuş. 

Vehbi Cem Aşkun (1941), erkek herfenesinde her evden yemek götü-
rülmediğini, her hafta sıra ile bir eve gidildiğini ve buna sıra gezme de 
denildiğini, kadın herfenesinin ise çok mutantan olduğunu, herkesin 
önceden karalaştırılan yemeği getirdiğini belirtiyor. 

Sivas’ta, erkeklerin, önceden kararlaştırdıkları yiyecekleri getirmek 
suretiyle, mesire yerinde eğlenmeleri de herfenedir.  Umur görmüş Si-
vaslı bir teyzemizin, arkadaşların birlikte yemek yiyerek, herkesin kendi 
ücretini ödediği arkadaş yemekleri için “herfene” demiş olması da ilgi 
çekici bir tesbittir. 

Han evler harab oldu şen evler viran

Sivas’ta,“Han evler harab oldu şen evler viran”, evlerin sahipsizliği için 
söylenen bir sözdür ki Sivas’ın tarihi konaklarının, evlerinin son yıllar-
daki durumunu da özetler gibidir.

Burhan Bilget, tarihî evlerimizin akıbetleri konusunda şu tesbitlerde 
bulunuyor: “Sivas’ta şehir dokusunun oluşturduğu güzellikler, sanayi-
leşmenin doğurduğu, köyden kente göç başta olmak üzere, son otuz 
yıldaki nüfus artışı ataerkil aile düzeninin bozulması en büyük tahri-
batı eski evlerimize yapmıştır. Tarihî miraslarımıza sahip çıkma bilin-
cinin geniş halk kitlelerine kazandırılmamış olması bu büyük tahribatı 
olabildiğince hızlandırmıştır. Sonuçta bu evler ya bir müteahhitin kat 
karşılığı yıkımına uğramış veya bakımsızlık sonucu çürükçüde son 
bulmuştur. Ayrıca görülmüştür ki, ev sahiplerinin onayı alınmadan eski 
eser olarak tescil edilen evlerin %95’i zaman içerisinde yok edilmiştir. 
Çünkü bu büyük evler, artık sahiplerine yük olmuştur. Eski evlerimizin 
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yok olmasını kamu ve özel kuruluşların yapacağı kamulaştırma önler-
di. Ne yazık ki bu konuda biraz geç kalınmakla birlikte konu yine gün-
demdedir.”

1983 yılında, Sivas’ta eski evlerin yıkılışı had safhada oldu, tahminen 
yirmi kadar ev bir günde yıkıldı. Kazmayı küreği kapan, öz evinin bağ-
rına karşı hücuma geçti. Pencereler kapılar söküldü, duvarlar yıkıldı, 
tozlar dumanlar yükseldi. Yapımı aylarca süren, içinde yıllarca nesille-
rin yetişip büyüdüğü güzel evler bir gün içinde hâk ile yeksan edildiler. 
Sivas’ta böylesine bir yıkım furyasını kimse görmemiştir. Sebebi ise ev-
lerin tescil edileceği şayiasıydı. 

Tekin Şener (2009), Anadolu şehirlerinin ahşap çehrelerinin değişerek 
beton bir silüet kazandığını, ahşap sıcaklığının sindiği evler, sokak ve 
mahallelerin betonun işgalciliğine direnemediğini, ahşabın yakın dos-
tu taş ile beraber bu inşa tekniğinin mimarî sahnesinden çekilmesiyle 
birlikte geleneksel ev hayatı ve şehir kültürünün de yok olduğunu, ah-
şaptan betona geçişin kayıtsız, özensiz ve anî olduğunu, insan yığınları-
na dönen ruhsuz şehirlerin suçunu betonda değil, betonlaşan zihniyet 
ve estetik dünyamızda olduğunu belirtiyor. 

Tarihî şehirler, tarihî binalarına saygı gösteren şehirlerdir ve şehirler de 
binalarında yaşarlar. Türk evi ise kültürümüzün adsız bir kahramanı gi-
bidir. Sivas, elli yıl öncesine kadar, Türk şehirlerine has olan bahçe şehir 
özelliğini taşımakta ve yeşillik içinde yüzyıllarca, unutulmaz güzelliğini 
sergilemekteydi. 1980’li yıllarda, şehrin içinden akan Murdarırmak ve 
Pünzürük Deresi yerin altında beton kanallara hapsedildi, üzerleri yol 
oldu.  Mısmılırmak’ın Aksu projesiyle ihya edildiği gibi, bu ırmaklar da 
islah edilip, temiz tutularak etrafı yeşillendirilebilirdi. Ülkemizdeki bir-
çok eski şehirler gibi Sivas’ta da yeşil alanlar betonlaştı. Bir zamanların 
bahçe ve bostanların, yeşil alanların sadece adları kaldı; Gökçe Bostan, 
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Çukur Bostan, Ferhat Bostanı, Bahtiyar Bostanı, Paşa Bostanı, Bezirci 
tarlaları, Çayırağzı ve Harman Çayırı gibi.

Bu konuda, İller Bankası tarafından bilimsel bir özenle hazırlanan;  
Sivas Analitik Etüdleri adlı kitapta Sivas için yapılan şu tesbitler çok 
önemlidir: “Anadolu şehirlerinin yeşil örtüsü, geleneksel Türk kentine 
özgü bir özelliktir. Sivas’a özellik getiren ve kuru fizyonomisini değiş-
tiren bu elemanların korunmaları öngörülmelidir. Kabil olduğu kadar 
korunmaları bugünleri düne bağlayan pozitif bir davranış olacaktır.”

Nuri (Başyurt) Bey’in Konağı 

Bu konağın yerinde, Sivas’ta, şimdi bir işhanı olan Şenyurt Sitesi bulu-
nuyor. 1978 yılında evin yıkılacağını duyduğumuzda, fotoğrafını çek-
mek için gidene kadar ne yazık ki evin üst katı çoktan yıkılmıştı bile. 
Nuri Bey’in büyük kızı, İstanbul’da oturan Zekiye Çeltekli, evlerinin 
yıkılacağını rüyasında görmüş ve ertesi günü, duygularını yazdığı şu 
şiirle dile getirmişti. Zekiye Çeltekli, 1984 yılında Sivas’a geldiğinde şii-
rini bana gözleri dolarak okurken yazmıştım. Zekiye Çeltekli Hanım’ın 
annesi (Cici Annesi), Zehra Başyurt Hanım, Şemseddin Sivâsî ailesine 
mensuptur. Şeyh Mehmet Efendi’nin kızı ve Ş. Hüseyin Şemsi (Gü-
neren) Bey’in de kız kardeşi olan Zehra Başyurt Hanım, Nuri Başyurt 
Bey’in de ilk eşidir. Zekiye Çeltekli Hanım’ın bu içten duyguları evleri 
yıkılmış olan pek çok kimseye de tercüman olmuş gibidir: 

Yüce mihrabımız yüce evimiz
Yıkıldı evimiz döndü yönümüz
Nerede evimiz, nerde köyümüz
Evimiz evimiz bizim evimiz
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Yüce tavanları tahtalı saray
Yıkılmuş her taraf olmuş tarümar
İçimi bir yalnızlık bir sızı sarar
Evimiz evimiz bizim evimiz

Bütün hatıralar sende toplaşır
Torunlar tosunlar sende hoplaşır
Kardeşler birbirin orda koklaşır
Evimiz evimiz bizim evimiz

Hatıralar hayalimden gitmiyor
Izdırabım bir an bile bitmiyor
İçim yanık bacaların tütmüyor
Evimiz evimiz bizim evimiz

Hepimiz duygulu hepimiz içli
Kırılmış gönlümüz, gözümüz yaşlı
Değişmiş o yollar dikenli taşlı
Evimiz evimiz bizim evimiz

Şimdi yerlerinde yeller esiyor
Bacı kardeş birbirine küsüyor
Sitemli sitemli hepsi susuyor
Evimiz evimiz bizim evimiz 

Sivas Evleri İçin Umut

Kültürel değerlerimizi doğal ve sosyal kaderine bırakmaya alışmış bir 
toplum olarak, evlerimiz konusunda duyarlı olmaya ve kalan evlerimi-
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zi kurtarmaya yönelik olmak üzere, 4-15 Mayıs 2000 tarihinde, İstan-
bul-Sivas-Divriği’de, Sivas Valiliği, İl Turizm Müdürlüğü, Sivas Bele-
diyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 
Divriği Kaymakamlığı ve Divriği Belediyesi, İstanbul Mimar Sinan 
Üniversitesi, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği ve ÇEKÜL’ün 
katkıları ile 18. Tarihi Türk Evleri Haftası’nı gerçekleştirilmiştik. Hafta 
sonunda yayımlanan sonuç bildirgesinde de belirtildiği üzere, Sivas’ta 
çoğu harap, yirmi dört dolayındaki ahşap-yarı kârgir ev ve konağın, 
Konak mezrasında bulunan Mihralibey’in Konağı ve Divriği evlerinin 
ivedilikle, rölöve ve restorasyon ve koruma kapsamına alınarak, işlerlik 
kazandırılması benimsenmişti ve başarıldı ki bu çalışmaların semeresi 
takip eden yıllarda görülmeye başladı.  

Sivas Belediyesi, 1996 yılında Susamışlar Konağı’nı onararak kurtar-
mıştı.  Yine belediye tarafından, 2000 yılında, Abdi Ağa Konağı’nın 
onarımı bitirilmiş ve konağın içi de 19. yy. Sivas evi tarzında tefriş edil-
miştir. İnönü Müzesi olarak hizmet veren İnönü Konağı da onarılmış-
tır. 1891-97 yılları arasında, İsmet İnönü’nün babasının Sivas’ta sorgu 
hakimi olarak görev yaptığı yıllarda ikamet ettikleri bu konak, 1945 yı-
lında Sivas Belediyesi tarafından satın alınmış ve İnönü Müze’si olarak 
düzenlenmişti. Binanın 2002 ve 2016 yıllarında yapılan onarımından 
sonra bugün; İsmet İnönü Müzesi ve Sivas Hizmet Vakfı’nın  ofisi ola-
rak fonksiyone edilmiş bulunuyor.  

Gökmedrese Mahallesi’nde Karslıların Konak olarak adlandırılan, 
Hacı Mevlützâde ailesinden Çolak İsmali Ağa tarafından 1877 yılın-
da yaptırılmış konak, Kültür Bakanlığınca 1986 yılında tescil edilmişti. 
Ailenin soyadı dolayısı ile Akaylar Konağı olarak anılan konak Cum-
huriyet Üniversitesi tarafından onarılmış ve 2004 yılında Sivas’a kazan-
dırılmıştı. 



265

KAYNAKLAR
-Aşkun, Vehbi Cem, Sivas Folkloru, Sivas, 1941, s. 130-132.
-Baykara, Tuncer, “Erfene/Sahra(Zehra)’dan Piknik’e”, Yaşar Kalafat Armağanı, Türk Kültürü 
Araştırmaları, Ankara, 2014, s. 93.

Başta il merkezinde ve ilçelerde bulunan tarihi eserlerin ve sivil mima-
ri eserlerin korunmaları, kurtarılmaları ve işlerlik kazandırılmaları için 
Sivas Valiliği tarafından başlatılmış olan Kültür Kenti Sivas ve Dünya 
Mirası Divriği projeleri sayesinde kısa zamanda onarılan Osmanağa 
Konağı’nın hayata dönüşü, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak 
kullanılan binanın onarılarak, Kültür-Sanat Evi olarak faaliyetine baş-
laması ve destan kahramanı Mihrali Bey’in 1889 yılında Ulaş ilçesi 
Acıyurt Köyü, Konak mezrasında yaptırmış olduğu kökboyalı tavanla-
rıyla ünlü konak da onarılmış bulunuyor. 2009 yılında, Sivas Valiliği ve 
İl Özel İdaresi tarafından onarılan Höllüklük Cd. sindeki tescilli ev de 
kurtarılmış bulunuyor. 

Sivas İl Özel İdaresi tarafından onarılan Şükrüye Özçalı Konağı, sahip-
leri tarafından onarılan Turan Günay Evi ve Yeşil Konak gibi, Müze 
Sokağı’nda bulunan diğer tescilli evler de onarılmış bulunuyor. Gök-
çebostan Mh, Höllüklük Cd. ve Akdeğirmen Mahalleleri’ndeki diğer 
harab evler ve mahallelerde beton yığınları arasında tek başına ve çok 
az sayıda kalan tarihî evler, harabe görüntülerinden kurtulacağı günü 
bekliyor. Tarihî eserlerimiz gibi şehrimizin kimliğini oluşturan bu evle-
rin onarılmaları konusunda şehrimizin yerel dinamiklerinin  çalışma-
larından  memnuniyet duyuyoruz.  Ayrıca, şehrimiz için bir şans olan 
Kaleardı Evleri projesinin uygulanması ile Sivas’ın mimarî mirası da 
yaşatılmış olacaktır. 
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ANAMIN AŞI
BABAMIN TANDIR BAŞI

Bir medeniyetin üç temel unsuru vardır: Mutfak, müzik ve mimarî. 
Dünya mutfakları içinde bir abide olan Türk mutfağı gelenek, görenek, 
inanç ve kullanılan eşya ve malzemeleriyle, dünya ölçüsünde haklı bir 
üne kavuşmuştur. Türk mutfağı yüzyıllar içinde oluşmuş, diğer mutfak-
ları etkilemiş, onlardan etkilenmiş ve coğrafyanın sunduğu imkânlarla 
da gelişmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki törensel yemekler ve 
saray mutfağı da Türk mutfağının zenginleşmesine katkı sağlamıştır. 
Son yıllarda Türk mutfağı üzerinde yayın yoğunluğu görülmekle bera-
ber, bölge ve il yemeklerinin tarihî bağlantılarıyla araştırılmış olması bu 
çalışmaları kalıcı ve etkili kılıyor. Mutfak kültürümüz yalnızca yemek 
tarifleri değil, mutfak, ocak ve kap-kacak ile ilgili etnografik tesbitler, 
inanç, gelenek ve sözlü kültür değerlerinin kaydedilmesi bakımından 
bir hazine değerini taşıyor.  Adetâ Anadolu’yu temsil eden Sivas, tarihî 
ve coğrafî imkânları ile Türk mutfağının ahenkle harmanlandığı bir ili-
miz olarak bin bir çeşit lezzetiyle ve sofra kültürümüze ait köklü gele-
nekleriyle, ayrıca ağartu, katık, kavut, kömbe, kuymak, tutmaç, uğmaç, 
uğut vb. gibi Divân ü Lügati’t-Türk’te yer alan tarihî ve mitolojik yemek-
lerini yaşatmasıyla, mutfakla ilgili zengin sözlü kültür birikimiyle Türk 
mutfak kültürü içinde seçkin bir yere sahip bulunuyor.
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Sabahtan kalkınca önce baş, 
sonra aş, sonra iş

Sivas’ta insan hayatını veciz olarak özetleyen; doğum, evlenme ve ölüm 
anlamında kullanılan “beşik, eşik, keşik” atasözümüz hayatın üç önemli 
geçiş dönemini belirtir. Günlük hayatın akışı içinde gerekli durumlarda 
kullandığımız atasözlerimiz ve deyimlerimizin mutfak kültürümüzle 
alakalı olanlarının çoğu, mecazî olarak hayatın geçiş dönemleriyle de 
ilgilidir. İfade esnasında “temsil getirme “ amacıyla söylenen sözlerin 
özünde derin anlamlar gizlidir. Bir çoğu vezne ve kafiyeye bürünerek 
şiirselleşen bu sözlerimiz, halkımızın irfanından imbikten süzülürcesi-
ne altın kalıplara dökülmüş öğütler, hükümler, bilgelik incileri ve zarif 
nüktelerle, halkımızın dünya görüşünü ve hayat felsefesini de yansıtır.

Hayır öğütlü büyük annelerimiz, “Sabahtan kalkınca önce baş, sonra aş, 
sonra iş” diyen başını bağlayıp, giyinip kuşanıp, yani kendine çeki düzen 
verdikten sonra ne pişireceğini kararlaştırıp yemeğin yapılmasını daha 
sonra da evin diğer işlerininbitirilmesini öğütlerler. “Aş sabahın, iş saba-
hın” da bu amaçla çok söylenir.  “Oklava ola sac ola, evde karnın (misa-
fir de) aç ola”, oklava ve sac kullanılarak hazırlanan hamur işlerinin -sac 
ketmeri, çökelikli, pancarlı vb. yufka, fetil, yağlama gibi- aniden gelen 
misafir için bile kısa zamanda sofra donatılabileceğini belirtir. “Sac dü-
zen aldı hamur tükendi, ev düzen aldı ömür tükendi” ve benzer bir söz; 
“tandır tavını aldı, hamur tükendi, akıl başa geldi ömür tükendi” ocak 
başındaki hanımların getirdikleri söz temsilleridir. 

“Herkes eleğini uzanacağı yere asar”, “iki yumaktan börek olur, adam 
adama gerek olur” örneğinde de olduğu gibi hanımlar, un elerken, ha-
mur yoğururken, ekmeği, yemeği pişirirken, kış hazırlıkları yaparken 
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hayatın felsefesini yaparlar. Ana kokulu yemekler, ailenin bütünlüğü,  
sıcaklığı, baba ocağı;  “anamın aşı, babamın tandır başı” sözümüz ile 
sembolize edildiği gibi, gurbette olanların da özlem ifadesidir. 

“Aş tuzuyla tuz kararıyla” ölçüyü belirtir, bir şeyin özünü anlatmak için 
de “bir tuluk yoğurt, bir topak yağ” denir. “Kıyma yağa karışır, arada 
soğan büzüşür” aslı aynı olanın kaynaşacağı, yabancının ortada kalaca-
ğına temsildir. “Yiyen bilmez, doğrayan bilir” verilen emek ve zahmeti 
belirtirken, “Çocuğu (kendi) hevesi, anasının tavası, babasının kesesi, 
hocasının nefesi okutur”  halkı irfanının söze yansıyan bilgeliğidir. 

Marifetli ve evcimen hanımlar; “kadın var arpa unundan aş eder”, de-
nilerek övülür, yapamayanlar da “kadın var buğday unundan taş eder” 
denilerek yerilir. İyi yemek yapmak için “kadının yemekle beraber piş-
mesi” söylenir. “Yemek pişirmeyi bilmek ve yemekleri birbirine yakış-
tırmak” da hünerdir. Anneler kızlarına iş ve yemek yapmayı öğretirken; 
“Gördüğün (yaptığın) bize; bellediğin (öğrendiğin) sana” diyerek onla-
rı teşvik ederler. Güngörmüş, umur sürmüş hanımlar gençlere, anneler 
kızlarına, kayınvalideler gelinlerine, yemek pişirmeyi, iş öğrenmeyi ve 
geçimli olmaları gerektiğini belirtmek için şöyle derler: “Aş bilen, eş bi-
len, iş bilen mahrum olmaz.” 

Aynı malzemelerle çeşitli yemekler yapan becerikli ve tutumlu hanım-
lar deneyimleriyle, “El kararı göz mizan” ölçüsüyle hareket ederler. Bir 
avuç; serbest tutularak alınan şeyin ölçüsüdür. İki el yanyana dolu olur-
sa goşam, iki parmak arasında olursa iki tek yani az anlamında kullanı-
lır. Yemeğin pişme süresiyle ilgili olarak “bir aşa kaynatmak” bir taşım 
kaynatmak anlamında kullanılır ki bu anlamda “bir dombalak aşsın” 
diyenler de olur!

“Dolu ocak dolu bucak, cellat eder kadını” varlığın gücünü gösterirken, 
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kadınların “getir varlığı, göstereyim karılığı” sözleri de malzemenin ve 
imkânların önemini belirtir. 

Kadınlarımız, “Ne pişireyim?” düşüncesiyle kocadıklarını belirtmek 
için şu temsili getirirler: “Kadının biri; “Ben ihtiyarlamadım” demiş. 
“Neden” demişler. Şu karşılığı vermiş: “Ne pişireyim demedim (yok-
sulluk görmedim), kız saçı örmedim (kız evladı büyütmedim, evlendi-
rip, ellere karışmadım), tavuğa bile kışe demedim (Herkesle iyi geçin-
dim, kimseyle sözüm, nizam olmadı!).” 

Yazdan sonbahara kadar yapılan kış hazırlıkları için evin ihtiyacı bit-
mez anlamında söylenen; “Ev dediğin evrendir ucu dönmez kervan-
dır” sözlerinde, kışı dev gibi gören büyüklerimiz “kış devlüğü (devliği) 
görme”nin, (Sivas’ta evin ihtiyacını almaya da ev görme denir) bir ev 
için ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterlerdi.  Ev ekonomisinin 
icabı, yazdan başlayan bu hazırlıklar ve erzak kilerdeki yerlerini alırken; 
kışın da güzel yanları, baharı ve yazı getireceği düşünülerek; “Allah ağız 
tatlılığı ile yemek nasip etsin, Allah gönül kışı vermesin” duaları edilirdi. 
Evlerimizde bu derece gelişen ve incelen kiler kültürümüz bir bilgi dalı 
haline gelen sağlıklı uygulamaları, tabiattan olduğu gibi alıp kurutmak, 
muhafaza edildiği için koruyucu (konservan) maddeler de kullanıl-
mazdı. Büyük annelerimiz her sebze ve meyveyi mevsiminde yemeği 
öğütlerken -modern tıp da aynı düşünceyi belirtir-, günümüzde hazır 
satılan gıda maddeleri için haklı olarak şöyle söylemekten kendilerini 
alamazlar. “Devir eski devir değil, yediğimiz içtiğimiz hep ilâçlı!”

Eskilerden beri sofralarımızda yer alan yiyecek ve yemeklerimizin ge-
rekliği için; “Et ile deri, yeme ile diri”, “Et etlendirir, şire (şıra) kuvvet-
lendirir” ve “Ağız yediğini ister, eğin (sırt) giydiğini” denilir, “Yemiş ağız, 
görmüş ağız” sözümüzle de sofra adabıyla beraber yemek görgüsü de 
belirtilmek istenirdi. 
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Avrupalı seyyahların, Anadolu’da en çok ilgilerini çeken iki şeyden bi-
rinin; “Türklerin sofrada konuşmamaları” hususudur. (Diğeri, evimize 
girerken ayakkabılarımızı çıkarmamız). Günümüzde ailenin çalışan ve 
ancak akşam sofrasında bir araya gelen fertleri için sofrada konuşma-
mak hususu değiştiği söylenebilir. Sofrada yemeğe besmele ile başla-
mak, sonunda da hamd etmeği belirten geleneğimiz; şu bilmeceyle 
sorulur: “Sofranın altında ne var? Üstünde ne var?” El cevab: “Altında, 
Bismillah üstünde, Elhamdülillah.” 

Sofra düzenimiz, yemek çeşitlerimiz, sunuş ve tüketim tarzlarımız, 
öğünler, yemek kuralları, davetler, ikram, misafir ağırlama ve özel gün 
yemekleri birleştiren, dayanışmayı sağlayan özellikleriyle kültürel kim-
liğimizin önemli unsurlarını meydana getirirler. “Üzerine en fazla el 
uzanan sofra, en bereketli sofradır” hadîs-i şerîfi yemekte misafir bulun-
durmanın faziletini yansıtır. Türk misafirperverliği tezahürlerinden biri 
de iyi ve makbul yiyecekleri misafire çıkarmak, onlarla yemektir. Her 
zaman, evin büyükleri, “Bir gelen olur” düşüncesiyle tedarikli bulunur-
lar, “Açık kapı sahibi olmak” deyimimizde anlamını bulan düşünceler-
le hareket ederler. Seferberlik gören yaşlılar şöyle söylerlermiş: “Erkek 
seldir kadın göl”, yani kadın tutumlu olacak ki ev düzen alsın, geçim 
olsun. Evde olanla yetinmek, her zaman misafir gelecekmiş gibi, hazır-
lıklı olmak zihniyetiyle “kadın saklantılı olacak” denilir. Müsrif olanlar 
ayıplanır, yokluğu bilmemek görgüsüzlük sayılır. Zaten; “Her kadın 
sofraya aş koyamaz / Her usta duvara taş koyamaz” sözlerimiz bunun 
için söylenmiş olmalıdır. Sofranın bereketi ve ikramdaki cömertlik se-
bebiyle, “Sofra değilsin ki herkese açılasın” sözlerimizle, insanın dert ve 
üzüntülerini başkalarına çevrelerine, söylememesi öğüdü verilir. Kül-
türümüzde misafir ağırlamak ve yapılan ikram başlı başına bir konudur. 
“Sofrasından utanan misafir ağırlayamaz” denir. “Ev sahibinin aşına de-
ğil, kaşına bakılır” sözümüz, misafiri güler yüz ile karşılamayı öğütler. 
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Dede Korkut’ta görülen yemek şölenleri, toplumdaki sosyal ve ekono-
mik yapıya uygun şekilde devam eden tören yemeklerimiz; akrabala-
rın, eş dostun iftar davetleri, düğünlerde, sünnet ve hac dönüşü yemek-
lerinde, ailenin fertlerinden birinin vefatı halinde cenaze yemeğinde, 
bazı kimselerin adakları sonucu yapılan sofralarda (Zekeriya Sofrası/
Peygamber Sofrası gibi), Ramazanlarda varlıklı olanların mahalle hal-
kından yoksul olanlara yaptıkları iftar sofraları hep törensel yemekleri-
miz olarak sürdürülüyor. 

Türk mutfak kültürümüzde ekmek kutsaldır ve “dinimizin direği”dir. 
“Ağacın kökü toprak, insanın kökü ekmek” sözümüz ekmeğin önemini 
belirtir. Türk karakterini sembolize eden “Tuz-ekmek hakkı” ise nimet, 
ihsan, şükür ve minnettarlık anlamlarına gelmekte ve kültürel derinliğe 
de işaret etmektedir.

Misafirperverlik ve cömertlik Türk toplumunun belirgin iki özelliği 
olup, bu karakterler, Kutadgu Bilig’de; cömert ol, sofran herkese açık 
olsun anlamında şöyle geçer;”Tuz, ekmek yedir. “Tuz ekmek haini” ise, 
yapılan iyiliği bilmeyenlere bir târizdir. Yine böyle olanlara; “Tuz ek-
mek hakkı bilmeyen iki gözden olur” derler. 

Az Ye Ol Melek, Çok Ye Ol Helâk

Yemeklerin sağlıkla ilgisi, bu konudaki inançlar ve ilâçlar konusunda, 
eski bilge hekimlerin; “Yemekleriniz ilâçlarınız olsun, ilâçlarınız yemek-
leriniz olsun” sözlerine önem verilir. Çocuklar, hastalar ve yaşlılar için 
şifalı olduğuna inanılan yemekler ve yiyecekler ilâç gibi kabul edilir ve 
bu maksatla hazırlanır. 

Halk inançlarımızda hekimlerin piri kabul edilen Lokman Hakîm (He-
kim), bilgeliği ve ruhî olgunluğuyla insanların uyması gereken davranış 
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tarzları konusundaki öğütlerin anlatım vasıtası olarak kullanılır. Sözlü 
geleneğimizde, sağlıklı olmak ve yiyeceklerin şifası ile ilgili olarak söy-
lenen sözler ve öğütlerin etkili olması için Lokman Hekim’e mal edilir. 
Sivas’ta bu konu ile ilgili hikmetli sözlerimize yer verelim: 

“Lokman Hekim’den bana ne? Ağartı, göğerti yerim”. Ağartı, süt, yo-
ğurt; göğerti ise, yeşil bitkiler, sebzeler olup bunları yiyen kimse hasta 
olmaz, uzun yaşar anlamında kullanılır. Lezzetli ve güzel görünümlü 
yemekler için de; “Lokman Hekim’in ye dediği” benzetmesi yapılır. 
Lokman Hekim; “Senede hiç olmazsa bir kere şalgam yemeği yemeli, 
bu da olmazsa tarlasının yanından geçilmeli” demiş.

Zengin bir adam bir gün Lokman’a sormuş: Ne yiyeyim de hasta olma-
yayım? “Gam yeme de ne yersen ye.” Bir başka rivayete göre de “Taş ye, 
gam yeme!” demiş Lokman. Fakir bir adam da aynı şeyi sorunca ona da 
şöyle demiş: “Ne bulursan ye!.”

Her derdin bal ile sıvandığı ama balın ecele çare olmadığı, elma, yoğurt, 
limon, nane gibi yiyeceklerin şifası, meyvelerin şifasının kabuklarında 
bulunduğu, suyun bir ilâç ve hayat kaynağı olduğu, uzun yaşamanın 
sırrının; az yemek, az konuşmak ve az uyumak olduğu gibi öğütler hep 
Lokman Hekim’e atfedilen menkıbelerle anlatılır. 

Sivas halkının sağlık ve yemek konusunda; “Canın istediği derde der-
mandır”, “hasta olmadan hekimi çağır”, “et giren eve dert girmez”, “et 
etlendirir, şire (tatlı) kuvvetlendirir”, “iştah dil ile dişin arasında”, “her 
otun bir şifası vardır”, “madımak et gibi gıdalı derler, şifa olsun diye yer-
ler” sözlerimiz her zaman söylenir. “Fazla/gönülsüz yenen aş, ya karın 
ağrıtır ya baş”, isteksiz yapılan işler için temsil getirilir. Çevrenin, yayla 
havasının sağlığa etkisi için de şöyle söylenir: 
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Kekiğin bittiği, kekliğin öttüğü yerde can olur, mal olmaz
Sazın bittiği, kazın öttüğü yerde mal olur, can olmaz.

Halkımız “azar yiyen her gün yer, çoğar yiyen bir gün yer”, “azıcık aşım, 
ağrısız başım” diyerek yemeğin kararını belirtmiş, uzun yaşamak ve sağ-
lıklı olmak için de “az ye ol melek, çok ye ol helâk” demiştir. Bu konuda 
Şemseddîn Sivâsî (1517-1597)’nin şu beyti de unutulmamalıdır: 

“Yemede içmede varsan itidâle
Etibbâdan ne hâcettir suâle.” (Etibba: Tabibler, doktorlar).

Aş Taşınca Kepçeye Baha Olmaz

Mutfak kültürümüzde, insanlar gibi eşyaların da bir adı bir hikâyesi var-
dır. Bakır kazanlar, aşırmalar, bakraçlar, boş boy siniler, tepsiler, çeşitli 
büyüklükte kalaylı bakır tencereler, tavalar, sahanlar, lengerler, polatlar, 
kulaklılar, çeşit çeşit taslar ve sefer tasları, güğümler, ibrikler, kevgirler, 
kepçeler... Geçmiş zamanların hatıraların taşıyan bu araç ve gereçlerinin 
bazıları hâlâ eskisi kadar olmasa da hükümlerini iyi ki sürdürmekteler...

Aşırma adı nereden geliyor? Sivas’ta aşırma adı verilen içi kalaylı bu ba-
kır kabımız, kazandan küçük ve bakraçtan büyükçe bir kaptır. Kazan 
iki kulplu iken, aşırma üstten, aynı bakraç gibi tek kulpludur. Eskiden, 
aşırma, ocak duvarına çakılan bir mıha asılarak da yemek pişirmede 
kullanılırdı.  Aşırma kulpunun takıldığı ocak duvardaki bu iri çiviye de 
“kara gelin” denirmiş!

Yanan ocakta kazandaki süt pişiren kadınların, kendi bilgi ve görgüle-
rini geliştirerek nasıl deneyim kazandıklarına bakalım: Bir kazan sütü 
taşırmadan, dibine tutturmadan ve is sindirmeden odun ateşinde pi-
şirmek marifet isterdi. Kazandaki süt, ateşin tesiriyle kaymak tutmaya 
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başlayıp ısısı artınca, ocak başındaki kadın, saplı tasla sütü daha küçük 
bir kaba, alırdı, yani aşırırdı. Bu kaba onun için “aşırma” adı verilmişti. 
Bu esnada kazandaki süt köpüklenip, kabarıp, kaynamaya başlarken 
ocakta yanan büyükçe bir odunu da kazanın altındaki ateşin içinden 
dışarıya alınır,  aşırmadaki sütü ise kazana boşaltırdı. Böylece kazandaki 
sütün “hırsı geçer”, taşmaz ve kaynamaya devam eder böylece bir süre 
sonra da süt pişmiş olurdu.  

Ateş Almaya Mı Geldin?

Eskiden, yüz yıl öncesine kadar, ateş yakmak için kibrit vb. bulunmadı-
ğı zamanlarda kadınlar daha önceki ateşi kül arasında, ocakta saklarlar 
bunu hiç söndürmezlermiş. Ocak yakacakları zaman, külü bir tarafa 
çeker, kor halindeki ateşin üzerine yonga vb. koyarak üfleyip, odunların 
alışmasını sağlar böylece ocaktaki ateşi yakarlarmış. Kadınlar kül içinde 
daima köz saklamaya özen gösterirlermiş. Ocakta közü/ateşi kalmayan 
kadın, ateş küreğini (Sivas’ta “köz tavası denir) alır ve yakın komşuya 
giderek ateş istermiş. Köz tavasına kül içinde köz/ateş konur, ocak yak-
mak, yemek yapmak vb. işleri olan hanım pek oturamaz, hemen kendi 
evine dönermiş. “Ateş almaya mı geldin? şeklinde deyimleşen bu soru, 
bir yere gidip de az oturulduğu zaman söylenir olmuş. “Komşu kom-
şunun külüne muhtaçtır” atasözümüzün de ateş alma ile ilgisi varsa da, 
komşuların her zaman ve evde bulunmayan önemsiz gibi kabul edilen 
şeyler için birbirlerine muhtaç olduklarını belirtiyor. 

Ayrıca, Türk inanç sistemi içerisinde, ocak-ateş kültünün varlığını be-
lirten sözlerimiz pek çoktur. Atalarımız, “Odsuz ev, kutsuz ev” demişler, 
“Od yok, ocak yok” sözleriyle de yokluğu anlatmak isteyerek, ateşi ve 
yanan ocağı kutsal sayarak ailenin yani evin sembolü yapmışlardır. “Un 
ile odun, sahibi kadın” sözleriyle de kadın ve ateşin aile ve ev içindeki 
önemine işaret ederek, yanan oduna dokunmayı uğursuzluk saymış-
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lardır. “Ocağı sönmek”, “Ocağı kül olmak”, “Ocağı batmak”, “Ocağına 
incir dikmek”, “Ocağına ateş bırakmak”, “Ocağına düşmek”, “Ocağını 
harab etmek”, “Ocağını şeneltmek”, “Ocağını batırmak”, “Ocağını yak-
mak”,“Ocağını tüttürmek” deyimlerimiz bu konuyla ilgili olarak sayıla-
bilirler. Ocağın kutsallığını belirten bir uygulama da ocak yapıp sıvayan 
kadınların, ellerinin beş parmaklarının izlerini, sıvarken ocak duvarına 
çıkarmalarıdır. Buna, “Fadime Ana’nın Eli” denilir; bolluk ve bereket 
için yapılan bir uygulamadır.

“Ocağınız kutlu, ağzınız tatlı olsun”. 
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İFTAR KOKUSU
Hangi mevsime gelirse gelsin, Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. 
“On bir ayın sultanı”nda tutulan oruçlar, bedenî bir ibadet olduğu gibi, 
aynı zamanda da gösterişten uzak ve samimiyetin hâkim olduğu gizli bir 
ibadettir. Bu sebeple oruç ile insan, ruhî ve ahlakî bir eğitimden de geç-
mektedir. Kendilerine oruç farz olmasa da çocuklar, gece yenen sahur 
yemeğine uyandırılmak isterler, kalkmadıklarında üzülür hatta ağlarlar 
bile. İşte bu mübarek günlerde, çocukların alacağı dersler, güzel âdet-
ler vardır ki bunlar yaşayarak öğrenilir. Sivas’ta çocuklar “direkli oruç” 
tutarlar. Küçük çocukların iftar zamanını beklemeden, öğle vakitlerin-
de bir şeyler yiyerek ve su içerek “oruca direk vermeleri” istenir. (Bazı 
yörelerimizde çocukların bu orucuna orucu bağlama ve tekne orucu 
gibi adlar verilir). Bu iznin Yüce Allah tarafından verildiğini, çocukla-
rın oruca direk vermelerinin günah olmadığını, hatta sevap olduğunu 
söyleyen büyüklerimiz, onlara dışarıda rast gele yiyip içmemelerini de 
tembih eder, çocukları oruç ibadetine böyle tatlılıkla alıştırır ve çevreye 
de saygılı olmayı öğretirler. Gayr-ı Müslim komşular da ramazanlarda 
açıktan bir şey yemeyerek bu saygıyı gösterir, ramazanda Müslüman 
komşuları onları yemeğe çağırdıklarında o gün oruçlu oldukları gibi 
sevap diye ayrıca ramazanda oruç tutanlar da olurmuş. Küçük yaşlarda 
böyle bir eğitimden geçen çocuk artık ramazanı baştan başa tutamasa 
da bazı günleri oruçlu olur, oruç tutmaya alışır. Tutulan ilk orucun hatı-
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ralarımızda ve hayatımızda da önemli bir yeri vardır. O gün çocuğa ayrı 
bir ihtimam gösterilir, çocuğa iftarlık ve armağanlar alınır, hatta kucak-
larına, sırtlarına aldıkları çocukları gezdiren büyükler, böyle yapanların, 
“günahlarının döküldüğünü” de söylerler. Ramazan “günahları yakan”, 
gönülleri arıtan, günahları eriten rahmet ayı değil midir? 

Sivas’ta eski ramazan âdetlerimizden biri de horoz şekerleriydi. Tah-
tadan ince sapların ucunda horoz, leylek, çeşitli kuş, servi ve dalların 
bulunduğu ve genel olarak “horoz şekeri” denilen bu eğlencelikler, şim-
di otuz yaşın üzerinde olanların hatıralarını süslemektedir. Çöreklerin 
üzerine saplarından batırılarak tespit edilmiş, rengârenk çiçek bahçesi 
görünümünde olan bu şekerlerden başka, dökme denilen ve kalıptan 
çıkarılan, horoz, kuzu, deve, gemi, lokomotif v.b. şeklinde büyük emek-
le yapılanları da vardır. Eskiden bu dökme horoz şekerlerine düdük gibi 
kısım takıldığında horoz gibi öttüğü için böyle denilmiş. Ramazanın 
süsü ve güzelliği olan horoz şekerlerine artık pek rağbet edilmediğin-
den ne yazık ki terk edilmek üzeredir. Ramazan ayına mahsus bu özel 
şekerlerin sağlıklı bir şekilde yaşatılması temennimizdir. 

Sivas’ta, “Seher kokusu, bahar kokusu ve iftar kokusu”, hayatın üç güzel-
liği olarak anlatılır. İftar sofrasında rızâ-i Bârî için bekleyen oruçlu kim-
selerin, Yüce Yaradan’a en yakın bulundukları ve dualarının da kabul ol-
duğu an ve mekândır.  Ramazandaki iftariye; orucu açmakla ilgili, iftar 
için hazırlanmış zeytin, peynir, reçel gibi yemek öncesi yenen çerez tü-
ründen yiyeceklerdir. İftarlık denilen bu yiyecekler ne kadar da lezzetli-
dir. İftariye çeşitlerini koymak için el işi ile bezenmiş sanat ürünü küçük 
bakır kapaklı kaplar vardı ki bunlara eskiden iftariye sahanı adı verilirdi. 
Medine hurması, pastırma, çeşitli turşular, salatalar, mevsim meyveleri, 
tatlılar ve güllaç ramazanın diğer değişmez çeşnileridir. Nefasetleri ve 
lezzetleri ile açık ekmek (değirmi ekmek) adı verilen pide, katmer, pata-
tesli, çörek çeşitleri ve özel olarak fırınlarda yaptırılan yumurtalı, susam 
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ve çörekotu konulmuş pideler de sofranın başta gelen nimetleri olarak 
sofradaki yerlerini alır. 

Eskiden ramazanda sahura kalkılan ilk gece, “mercimekli bulgur pilâvı” 
yapılırmış ki ramazan boyu tesbih çeksin. Çünkü mercimeğe 28 pey-
gamber dua etmiş derler. Ramazan boyunca diğer pilâv çeşitlerimiz de 
sıraya girerler. Pilâvlar tok tuttukları için Sivas’ta söylendiği gibi “herle 
kapıyaca, pilâv tepeyece” hükmünce, “Otuz ramazan otuz pilav” da pişiri-
lebilir. Pilâvın yanında ayran bilhassa ramazanda hoşaf ve kompostolar 
ve iftardan sonra ve sahurda da  çay bu sofraların vazgeçilmezleridir. Sa-
hurda pilâvlar gibi tok tutan katmer, börek, içli köfte, patatesli, bişi, dib-
le, un kavutu gibi yiyecekler ve yine çay hiç eksik olmaz. Kadir gecesin-
de, sahur yemeği olarak bişi yapılır. Bunun için mayalı olarak yoğrulan 
hamur yağda kızartılır. Eskiden bişi yapan ağzı dualı annelerimiz, bir de 
gılik yapar, kızarttıktan sonra bunu evde yüksek bir yere asar, yağmur 
yağmadığı zaman, gıliği bir kaptaki suya bırakırken, “Yarabbi, gökten 
rahmetini, yerden bereketini esirgeme” diyerek dua ederlerdi.

Ramazanın ilk haftasından sonra başlayan iftarlar birer dostluk ve lezzet 
şölenidir. Sivas’ta bu özel günlerde yapılan yemek ve yiyecekler, o günle-
rin anlamını taşırlar. Topluca yenilen bu yemekle geçmişlerin hatıraları 
yâd, ruhları şâd edilir. “En bereketli sofra en çok elin uzandığı sofradır” 
hadis-i şerîfi hükmünce bu yemeklerde dostluk, muhabbet, kardeşlik, 
yardımlaşma duygu ve düşünceleri hâkimdir. Eskiden mahallelerdeki 
varlıklı kimselerin iftar sofraları herkese açık olurdu ki günümüzde bu 
gelenek ramazanlarda kurulan iftar sofralarında da yaşatılıyor. 

Akrabaların, hısım, komşu, dost ve yakınların çağırıldığı iftar yemekleri 
mevsimine göre özellikler göstermekle beraber sofrada mutlaka iftar-
lıklar yer alır. Mevsim yaz ise pancar çorbası, sebzeli et yemeği, salata, 
börek, pilâv, hoşaf ve hurma, kadayıf, baklava, helva gibi tatlılardan biri 
yapılır. Kış mevsiminde ise peskütan çorbası, ıspanak mıhlaması veya 
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pezik /dal turşusu mıhlaması, soğanlı et, börek, pirinç pilâvı, hoşaf ve 
yine tatlı bulunur. “Söz kesen” adı da verilen pilâv ve helva doymanın da 
sembolüdür. Sivas’ta eskiden mantı denilen su böreği ramazanlarda en 
fazla rağbet edilen böreklerden biridir. Güllâcın ise iftar ve davet sofra-
larının hafif bir tatlısı olarak müstesna bir yeri vardır. Göze hoş gelen her 
yemek gibi damak tarafından da baş tacı edilir!

Sivas’ta günümüzde de devam eden bir gelenek nişanlı kıza, oğlan evi 
tarafından iftarlık gönderilmesidir ki bunlar mevsim meyveleri, çerez, 
tatlı gibi yiyeceklerden başka, şeker ve elbise, giyecek türünden arma-
ğanlardır. 

Bayram yaklaştıkça ev hanımları ramazan öncesi yaptıkları hazırlık-
larını sürdürürler. Hatim duası Kadir günü yapılacağı için evin bütün 
işleri bitirilir. Kadir gecesinden evvel, bayram temizliği yapılmış olur ki 
o güne iş kalmasın, ibadete daha çok ağırlık verilsin. Bu sebeple Sivas’ta 
bayram arefeleri ayrı bir özellik taşır. Arefeden bir gün önce şerefe gü-
nüdür. Bayram yemeklerini, tatlıları yapmaya bugünden başlanır, hatta 
eskiden memmecim gıliği de hazırlanırdı. Arefe günleri kabir ziyaretleri 
ile geçmişler rahmetle anılır, dualar edilir ve ruhları şâd edilir. Ramazan 
öncesinde ve süresinde olduğu gibi yine sadakalar verilir, ihtiyaç sahip-
leri gözetilir.

Bugün nereden çıktığı pek bilinmeyen ve unutulan bir gelenek de 
memmecim gıliğidir. Yedi cm kadar çapında küçük susamsız simite 
benzeyen bu hamur işi evlerde yapıldığı gibi eskiden çarşı fırınlarında 
da yapılır, yirmi kadarı ipte dizili olarak ramazan ve kurban bayramı are-
felerinden önce satılırdı. Bazı evlerde memmecim gıliği özenle hazırla-
nır, lezzetli olması için de hamuruna yağ ve yumurta katanlar olurdu. 
Gıliklerden biri bereket için evde kıble yönünde duvardaki bir çiviye 
asılır, memmecim gıliğini saklayanların zengin olacağına inanılırdı. Ra-
mazan ve Kurban bayramı arefesi sabahı ellerinde oklavaları veya uzun 
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sopaları ile çocuklar komşu evlerin kapılarını sopalarının uçları ile vu-
rurken hep birlikte şöyle bağırırlardı. 

Memmecimin havası Mâdelerin tavası
Gökten rahmet Yerden bereket
Amin amin bir gılik 

Memmecim gıliği vererek çocukları sevindirmek (gılik yapamayan-
lar çocuklara, çörek, çerez, şeker ve para da verebilirlerdi) ve mübarek 
günlerde sevap kazanmak arzu edilirdi. Memmecim gezme denilen bu 
uygulamada çocukların söyledikleri tekerlemenin nasıl oluştuğu mer-
hum babam Kâzım Arslan (1900-1991)’dan öğrendiğime göre şöyle-
dir: Arefe günleri, Kur’an-ı Kerim’in, En-Necm (Yıldız) Sûresi okun-
duğu için eskiden mahalle mektebindeki çocuklar, bayram kıyafetlerini 
giyer ve cüz keselerini omuzlarına asarak mahallelerindeki komşu ev-
lere gelir ve sûrenin birinci ve ikinci âyetlerini okumaya başlarlarmış: 
“Ve’n-necmi izâ hevâ”, “Mâ dalle sâhibüküm ve ma gavâ” âyetleri okuma 
bilmeyen küçük çocuklar tarafından zamanla “memmecimin havası, mâ-
delerin tavası” şeklinde söylenir olmuş! 

Günümüzde artık memmecim gezilmiyor ve çocuklar arefe günü sa-
bahı “bayramınız kutlu olsun” diyerek komşu evlerin kapısını çalıyor, 
aynı şekilde bayram sabahı da komşuları gezerek “şeker topluyorlar”.  

Ramazan bayramının değişmez yemeği çorba, sarma ve hurmadır. 
Çorba Sivas’ın meşhur üzümlü çorbasıdır. Besni üzümü (parmak üzü-
mü), Ürgüp üzümü, çekirdeksiz üzüm (eskiden kişniş üzümü denirdi), 
Kâbe hurması, kayısı (çir), incir, incaz (erik kurusu), yarma, nohut, 
fasulye, çok az tuz, şeker ve su ile pişirilen bir nevi aşuredir. Bazı evler 
pişince gül suyu da ilâve ederler. Özel hoşaf taslarında ve üzerine dö-
vülmüş ceviz ekildikten sonra sofraya getirilirse tadı gibi görünüşü de 
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muhteşemdir. Gelenekleri yaşatanlar bayram çorbasını mutlaka yapar-
lar. Bir bayramda üzümlü çorba ikram ettiğimiz yaşlı misafirimizin; çor-
bayı görünce “anamın çorbası” diyerek duygulandığını ve gözlerindeki 
yaşlarını unutamayız. 

Etli yaprak sarması da Sivas’a özeldir. Yağlıca kıyma, soğan, salça (do-
mates), maydanoz, baharat, tuz ve ince bulgur ile hazırlanan iç asma 
yapraklarına sarılır. Sarma ne kadar küçük yapılırsa o kadar makbuldür. 
Büyük yaprakları ikiye, üçe bölerek saran hanımlar vardır. Sarmalar tek 
kişinin değil, evde birkaç kişinin yardımıyla yapılan yemektir. Komşu-
lar da özellikle bayramlarda sarma ve tatlı yapımında birbirlerine yar-
dım ederler. 

Bayram tatlıları içinde birinci sırada hurma gelir. Hurma, güzel yapıldı-
ğında üstün bir yöresel lezzettir. Ayrıca maharetli hanımlar açma yufka 
tatlıları da yaparlar ki baklava, sarığıburma, kırım (kıvrım) baklavası 
(oklava tatlısı), gül baklavası gibi çok çeşitleri vardır. Kadayıf ve sütlaç, 
iftarlarda olduğu gibi bayram tatlısı olarak da yapılır. Eskiden Sivas’ta 
bayram ziyaretleri hangi saatte yapılırsa yapılsın mutlaka yemek ikram 
edilirdi. Ramazan ayını oruçlu geçirenler dinlenen bedenlerini yorma-
mak için bayramda fazla yememeğe dikkat ederler, aksi takdirde, halkın 
mizahî ifadesiyle “bayram beyi” olabilirler! 

Ramazan bayramında dinlenmek için yatanların üzerlerine, “melekler 
incili yorgan örterlermiş” inancı ve sözleri sanki cennetten dünyamıza 
yansıyan bir ışıktır. Zaten bayramlar da dünyadan cennete açılan pen-
cere değil midir?
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NEVRUZ ÇİÇEĞİ ve
NEVRUZ BAYRAMI

Nevruz

Erken ilkbaharda açan çiçekleriyle nevruz; baharın habercisi olarak 
selâmını havaya, suya, toprağa, çayır çimene, dağa, taşa tüm tabiata 
gönderir. Çiçeğe bu adın verilmesi Nevruz gününe yakın zamanlarda 
mavi- mor renkli zarif çiçekleriyle tabiatı şeneltmesi sebebiyledir. Nev-
ruz güneşin koç burcuna girdiği 21 Mart günüdür. 

Nevruz çiçeğinin ardından çiğdem, sümbül ve lâle de baharın habercisi 
olan çiçeklerdir.  “Çiğdem der ki ben âlâyım...” diye başlayan, ÂşıkVey-
sel’in sazından ve sözünden havalanan ünlü Sivas-Şarkışla türkümüzde 
çiçekler dile gelirler ve birer birer sorarlar,”benden âlâ çiçek var mı?” 
diye. Nevruz ise şöyle sorar: 

Nevruz der ki ben nazlıyım / Sarp kayalarda gizliyim
Mavi donlu gök gözlüyüm / Benden âlâ çiçek var mı?

Nevruz, sarp kayalarda, ıssız yamaçlarda gizlice, sessizce, mavi -mor-sa-
rı giysisiyle arz-ı endam eder. Nazlı ve gizli olduğundan mı, tanınma-
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dığından mı nedendir, nevruz ile ilgili davetiye, broşür, kitapçık vb. 
üzerinde nevruzun fotoğrafı bulunmaz. Hayalî çizilmiş bir çiçek, ya da 
çiğdem arz-ı endam eder onun yerinde!

Şair Şehriyâr (1906-1988) Novruz şiirinde; Nevruz çiçeği için Novruz 
gülü demiş: (Gül Farsça çiçek demektir).

Bayram yeli çardahları yıhanda/ Novruz gülü, gar çiçeyi çıhanda
Ag buludlar köynekleri sıhanda/ Bizden de bir yad eleyen sag olsun! 

Nevruz; 21 Mart gününün Sivas’taki söylenişi Sultan Navruz’dur. Bü-
tün Türk topluluklarında da bugün tarihî adıyla Nevrûz-ı Sultanî, Sul-
tan Nevrûz olarak kutlanmaktadır. Bu bakımdan da nevruz, ilkbahar 
çiçeklerinin sultanı olmaya da layıktır. On iki hayvanlı Türk takviminde 
ve Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın(1055-1092) emriyle dü-
zenlenen ve sultanın Celâleddin lakabına nisbetle Tarih-i Celâliye adını 
alan takvimde 21 Mart yani Nevruz yılbaşı olarak kabul edilmiştir (M. 
Abdulhalûk Çay; 1998). 

Nevruz Bitkisi 

Mevsiminde çiçeklerin sultanı olan nevruz, mavi ve morun çeşitli ton-
larında veya sarı çiçek açan çok yıllık küçük otsu bir bitkidir. Orta Ana-
dolu ve Doğu Anadolu’da yetişen ve bitki âleminde genel olarak “İris 
(süsen)” türleri olarak bilinen nevruz botanik özelliğine göre adlandırı-
lır.  Mor renkli olan “İris persica” Sivas’ta görülen türdür. Çiçeğinin mor 
yapraklarının ortasında siyah benekli sarı bir çizgi bulunur.  Sivas’ın bü-
tün yaylalarında, Elbeyli köyleri,  Divriği, Doğanşar, Zara, Yıldızeli Nav-
ruz Yaylası’nda erken ilkbahar nevruzlarla şenlenir. Yıldızeli’nin Navruz 
köyü de adını bu çiçekten almıştır. Sarı navruz (İris denfordiae) türü-
nün Sivas-Kangal’da yetiştiği kaydedilmiştir (Turhan Baytop, 1994).
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Elbeyli yöresinin Karalı köyünde nevruzun goncasına “Kurtkulağı” adı 
verilir. Turhan Baytop; Kurtkulağı için şu bilgileri kaydediyor:“Onco-
cyclus seksiyonuna bağlı İris türlerine verilen genel ad”. Kadir Pürlü’nün 
verdiği bilgiye göre Elbeyli yöresinde parlak kırmızımsı mor renkli 
olanı nevruz “Ateş Navruzu” olarak adlandırılır. Yine bu yörede “Eşek 
Navruzu” olarak bilinen tür ise sonbaharda koyu sarı çiçek açan türdür 
ki bu nevruz yenmez. Daha çok ayak değmeyen, tepelerin ancak üst 
kısımlarında yaşam alanı bulurlar.  Ancak örnek görüldüğü zaman, bu 
bitkinin bilimsel adına ulaşılması mümkün olacaktır. 

Son yıllarda, Sivas Hafik ilçesi Karayün-Celalli arasında Aşkın Akpulat 
tarafından yerli bir İris (süsen) türü bulunmuştur. Bu bitkiye; İris celikii 
Akpulat & K.I.Chr. ismi verilmiş ve Nordic Journal Botany dergisinde 
2004 yılında yayına kabul edilmiştir. Bu bitki endemik olarak sadece 
dünyada belli bir yerde yetişen bitkidir ve tehlike altındadır. Çünkü top-
lanan yerde sadece 20 kök civarında olan bu bitki sarı çiçekli ve oldukça 
narin ve gösterişli bir bitkidir (Sibel Akpulat, 2008). 

Türkiye’nin tehdit altındaki bitkileri listesinde nevruzun İris caucasica ve 
İris denfordiae türleri de bulunmaktadır.5 Ülkemizin nazlı bitkilerinden 
olan ve yöremizde de azalan nevruzun, tehdit altında olan türleri için 
ne gibi önlemler alınacağı gündeme gelmelidir. 

Baharın Habercisi 

Eskiden baharda, Sivas merkez köylerinden Körtuzla’da ve diğer köy-
lerinde çocuklar çıkan nevruzları büyük bir sevinçle toplayarak gezdi-
rirdi. Evlerden verilen bulgur ve yağ ile pilav pişirilir, pilav ateşten in-
dirilmeden önce toplanmış olan nevruz yumruları ve çiçekleri pilava 
katılarak “Nevruz Pilavı” yapılır ve birlikte neş’e ile yenirdi. Birçok yöre-
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mizde baharı karşılama törenlerinden “çiğdem gezdirme” gibi Sivas’ın 
Çepni köyünde ilkbaharda açan Kılavuz veya Öksüzoğlan adı verilen 
çiğdem türü çiçek “Hatapıya” denilen bir törenle gezdirilirdi (Bahattin 
Yalçın, 1978).

Nevruzu yaylada ilk bulan ve köye getiren kimse, çocukları toplar ve 
nevruzlar tekerlemelerle kuzulatırıldı. Çocukların en büyük zevki nev-
ruzu kuzulatmaktır. Nevruz sap kısmından koparılır. Çiçeğin yüzü 
yere bakacak şekilde başparmakla işaret parmağı arasında sağa sola 
çevrilerek “Kuzula koyunum kuzula” denir. Çevirme işlemi devam et-
tikçe çiçeğin orta kısmı aşağıya sarkar ve diğer el altta tutulduğundan 
elin ayasına düşen bu kısım dik yani üç ayağı üzerine düşerse, doğacak 
kuzunun erkek, yan düşerse dişi olacağı tahmininde bulunulur. Birçok 
köyde bu şekilde uygulamalar yapılarak benzer tekerlemeler söylenir: 
“Kuzula kuzunu vereyim, dere, tepede (Adatepe’de -Gümüşdere kö-
yünde bir yer) tuzunu vereyim.” Nevruz kuzulatmada, büyükler ve ço-
cuklar aynı coşkuyu yaşarlar. 

Çocuklar topladıkları nevruzun yumrularını ve çiçeklerini yerler. Hatta 
nevruz çiçeği yiyen gelinlerin ikiz bebekleri olacağı inancı vardır. Nev-
ruzun çift yaratıldığına inanıldığından çocuklar eşini bulmak için dağ 
bayır gezerek şöyle seslenirler: “Al navruz, çal navruz. Eşini buldum 
gel navruz”. “Al navruz, çal navruz, eşin burda sen nerdesin?” (Müjgân 
Üçer, 2002).

Toplanan nevruzları genç kızlar saçlarına takar, köy çocuklarının öğret-
menlerine baharda armağanları da nevruzdur. Kur’ân-ı Kerîm, defter 
ve kitapların yaprakları arasına konulan nevruzların uğur getireceğine 
inanılır. Böylece nevruz, rengi solmadan bütün güzelliği ile “anılar def-
terinde” yerini alırdı (Hüseyin Kaya, 2007). 

Takvimin gösterdiği 21 Mart Nevruz olsa da köylerimizde, yaylalarda, 
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nevruzun ilk görülmesi nevruz günüdür. Halk kültürümüzde mübarek 
ve hürmet edilen bir çiçek olan nevruzun sözlü anlatım ve efsâneleri-
mizde de yeri vardır. Büyükannemin sorduğu ve cevabı nevruz olan bir 
Sivas bilmecesi şöyledir:

Eştim eştim kum çıktı / Kumdan minare çıktı
Bıldırki yiten oğlan / Bu yıl karşıma çıktı 

Yine cevabı nevruz olan bir başka bilmecemizde nevruzun kısacık 
ömrü dile gelir: “Martta biter, nisanda yiter”.

Nevruzun baharda önceden görünüp, çabuk kaybolması Elbeyli yöre-
mizde anlatılan “Gül ile Nevruz Efsânesi”nde şöyle dile geliyor: 

“Nevruz erkekmiş ve güle âşıkmış. Her bahar gelişinde kayaların üze-
rinde çiçek açarak bezenir, donanır ve olanca güzelliği ile gülün yolları-
nı beklermiş. Ne yazık ki gül bir türlü gelemezmiş. Güneş de nevruzu 
yavaş yavaş kavurmaya başlarmış. Durumu gittikçe kötüleşen nevruz 
inlercesine âdeta şöyle seslenirmiş: ‘Güüül! Güüül, Güüül! Bak sarar-
dım soluyorum, nerdesin?’ Baharın başında nevruz çiçeklerinin solma-
sına yakın bütün derelerden ve kayalıklardan aynı ses yükselirmiş. Gül 
nevruzun bütün inlemelerini duyar, ancak henüz yaz gelmediği için 
ona bir türlü cevap veremezmiş. Çünkü farklı zamanlarda açtıklarından 
bir türlü buluşamazlarmış (Kadir Pürlü, 1998). (Sivas’ta güller mayıs 
sonu ve haziranda açar M.Ü.).

Nevruzunuz Mübarek / Kutlu olsun! 

Farsça; nev; yeni, ruz; gün sözcüklerinden oluşan Nevruz “Yenigün” 
demektir. Güneşin koç burcuna girdiği gün olan Nevruz, Milâdi tak-
vimle 21 Mart, Rûmî takvimle de Mart Dokuzu olarak bilinir.
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Nevruz, eskiden Türklerin ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri 
mevsimlik bayram niteliğinde önemli bir gündür. Çünkü Türklerde yıl, 
bahar ile başlardı. Beş bin yıldan beri Orta Asya’dan Kafkaslar’a, Orta-
doğu’dan Balkanlar’a, Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan 
geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan nevruz; mevsimlik bayram, bir 
bahar ve toprak bayramı, tabiat bayramı ve ulusların kardeş bayramıdır. 
Uzun kıştan sonra, baharın müjdecisi olarak çıkan çiçekler, yeşeren ot-
lar, ısınan hava, yavrulayan hayvanlar ve bunların kırlara salınması, tabi-
atla iç içe yaşayan insanımız için bir bahar coşkusu içinde kutlanırken, 
mevsimlik bayram olan nevruzda, canlanan tabiat gibi, insanlarda da 
sevgi ve ümit tohumları gün ışığına çıkar. 

Nevruzla ilgili inanış ve gelenekler incelendiğinde bu günün Türk-
lerdeki tabiat kültü ile ilgili olduğu görülür. 21 Mart Türklerin Er-
genekon’dan çıkış, kurtuluş günüdür. Başlangıçta Ergenekon, daha 
sonra Nevruz bayramının (Sultan Nevruz) kutlandığı gün olarak Gök-
türk-Selçuklu-Osmanlı döneminde varlığını sürdürmüştür. İslamiyet 
ile ilgisi olmamasına rağmen, nevruza dinî bir mahiyet verilmiştir. Hz. 
Nuh’un nevruz günü karaya ayak bastığı, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i 
nevruz günü yardığı, Hz. Yusuf ’un nevruz günü kuyudan kurtarıldığı, 
Hz. Ali’nin nevruz günü doğduğu, Hz. Fâtıma ile nevruz günü evlendi-
ği ve bir nevruz günü halife olduğuri rivayet edilmiştir (M. Abdulhalûk 
Çay, 1988).

Orta Türkçe devrinde dilimize girmiş olan nevruz; bütün Türk lehçele-
rinde nevruz, navruz, noruz, novruz gibi benzer şekillerde kullanılmak-
ta, nevruz kutlamaları da zengin gelenekleriyle yaşamakta, Türk dünya-
sına damgasını vurmuş bir motif olarak canlılığını korumaktadır (Ali 
Rıza Gönüllü). Hâlâ nevruz bayramı kutlamalarında söylenmekte olan 
bir Uygur nazmında (Türkiye Türkçesi’nde), şöyle dile geliyor nevruz: 
(Ferhat Kurban Tanrıdağlı).
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Kış gidip bahar geldi / Gece gidip gündüz geldi
İşte bizim bahtımıza /Nevruz mübarek geldi

Sivas-Zara Akören köyünden Karaoğlan (1690-1765)’ın Nevruz 
Günü güzellemesinden bir dörtlüğü şöyle: (Adnan Mahiroğulla-
rı,1999).      

Gonca gülün eyyamıdır / Güzellerin seyranıdır
Dede Korkut bayramıdır / Nevruz geldi sefa geldi

Karaoğlan’ın oğlu Ozan Ali Nebi (1725-1810) de Nevruz bayramını 
anlattığı Nevruz Semahı’nda şöyle demiş: “Bugün bahar eyyamıdır/
Nevruz Türk’ün bayramıdır “. 

Sivas’ta Nevruz; bolluk, bereket, dilek, koruma ve şifâ sembolü olarak 
halkımızın inançlarında yer alır. Nevruz günü, geleceğin aydınlık olma-
sı dilekleriyle mutlaka beyaz giyinilir, beyaz başörtüsü örtülür. Eskiden 
Nevruz’da nişanlı kıza, kayınvalidesi tarafından beyaz renkli bir elbise, 
bir armağan verme geleneği günümüzde de görülmektedir. 21 Mart’ta 
doğan kız veya erkek çocuklara da Nevruz adı konulur.

Sivas merkezde, dilek için eski hesapla Rûmî takviminde mart ayının 
1’nden (Miladi 14 Mart), Mart’ın 9’una (22 Mart) gününe kadar genç 
kızlar, gelinler, hanımlar talihlerinin nasıl olacağını anlamak için gün 
tutarlar. Mesela, Mart’ın 3’ü benim olsun diyen hanım, sabahtan başla-
yarak o günkü havanın durumuna göre yorum yapar. O gün hava önce 
kapalı karlı, yağışlı sonra açılırsa, “biraz sıkıntı çekeceğim ama sonum 
aydınlık olacak” diye ümitlerini taze tutar. Hava sabahtan itibaren ak-
şama kadar iyi ve güneşli ise “önüm, sonum aydınlık olacak” telkiniyle 
geleceğe güvenle bakar. Bu günlerde hava çok değişken, çoğu zaman 
da soğuk veya yağışlı olabildiğinden yorumlar da çeşitli olabilir. Umur 
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gören büyükanneler, gençlere karamsar olmamayı, hayatın dünya meş-
galesi ve meşakkati olduğunu söyleyerek gelecek için ümitvar olmayı 
öğütlerler.

Şehirde, Nevruz sofrası özel gün yemeği olarak hem zengin hem de öz-
gündür. Sabah Nevruz sofrasında yedi se (sin) ile başlayan yiyecekler, 
içecekler ve yeşil yiyecekler (sebze) yemek geleneği vardır. Kur’ân-ı-
Kerîm’de içinde selam sözcüğü bulunan “yedi selam âyeti” sebebiyle bu 
uygulama yapılmaktadır. Bugün için saksılarda buğday ve yeşil soğan 
yetiştirilir. Börek, çörek, katmer ve kömbe gibi hamur işleri, yumurta 
piyazı, salata gibi yiyecekler hazırlanır. Hanımlar, genç kızlar, çocuklar 
yemekleri güle oynaya, neşe içinde yerler. Vicek (ibicek) denilen niyet 
çekme; eskiden Sivas ve çevresinde halkın yaşayışında önemli yeri olan 
nevruz ve hıdrellezde yapılan bir törendir. Herkes, küpten çıkan yüzük 
veya küpe gibi bir takı kime aitse, mâni söyleyen hanımın okuduğu ma-
niye göre yorumlarda bulunur.

Hava güzelse ikindiye doğru kır gezmesine çıkılır. Eskiden özellikle 
Mısmılırmak ile Murdarırmak’ın Kızılırmak’a kavuşmadan önce birleş-
tikleri Çat denilen yere gidilir, burada bulunan köprü üzerinden yedi 
defa geçerken İhlas ve Fatiha sureleri okunur, kâğıda yazdıkları arzuhal-
leri suya bırakanlar da olurdu. Karların erimesiyle coşku ile akan suya 
bakarak; “Senin demin bana, benim gamım sana!” telkininde bulunur-
lardı. İnsanoğlunun dilek ve ümit dünyasından doğan ve gelişen istek-
ler, yeni bir yılın başlangıcı olarak nevruzla dile gelirdi.

Sivas’ın ilçeleri ve birçok köyünde Nevruz gününün özel bir anlamı 
vardır. Topluca yenen yemekler, kır gezmeleri ve ailenin nevruz yemeği 
her günkünden farklı olur. Bayram ve düğün yemeği dışında pilav, sini 
bağlama, mıhlama ve hoşaf gibi yemekler ancak nevruz sofrasında yer 
alır. 
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Sultan Nevruz’da bilhassa eskiden köylerde yapılan ve günümüzde 
unutulan uğut denilen bir yiyecek vardır. Çimlendirilmiş buğdaydan 
yapılan uğut; Fadime Ana’nın Helvası (Pekmezi) da denilen bir tatlıdır. 
Buğday sulanarak, üzeri örtülerek ve çimlendirilerek yapılan zahmetli 
bir yiyecektir. Uğut çöreği, uğut beksimeti ve fodula yine Sultan Nev-
ruz’da yapılan yiyecekler olarak artık tarihe karışmıştır (Müjgân Üçer 
2006). 

Nevruz’un Türk müziğinin en eski birleşik makamlarından biri olduğu 
ve nevruzla başlayan en az altı asırlık ve örneği günümüze gelememiş, 
nevruz-i hicaz, nevruz-i hüseynî, nevruz-ı nevâ... gibi makamlarımız da 
tarihe karışmış bulunmaktadır. 

Nevruznâme ve Nevrûziye adı veriler şiirlerin, kasidelerin ve yine 
Osmanlı döneminde nevrûziye adı verilen çeşitli baharatlardan hazır-
lanan şifâ verici macunların da edebiyatımız, tıp ve eczacılık tarihi ba-
kımından önemli yerleri vardır. Mesir Macunu da aslında bir nevrûzi-
yedir. Herkesin alabilmesi için minareden saçılması yoluna gidilmiştir. 
Osmanlı döneminde nevruzun kutlanmasının örfî olduğu ve sakıncası 
olmadığına dair Ebu Suud Efendi’nin fetvâ verdiği bilinmektedir. 

Gerek Türk dünyasında gerek Türkiye’de ve Sivas’ta Nevruz bayramı 
konusunda çok zengin bir kaynakçaya ulaşabilmemiz, son otuz yıldır 
ülkemizde Nevruz bayramı konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar 
sayesindedir. Bir bahar, tabiat, dostluk ve kardeşlik bayramı olan Nev-
ruz günü ile özdeşleşen beyaz rengin temizliği, safiyeti ve aydınlığı için-
de kırgın gönüllerin barıştığı, gerçek bayram sevinçlerinin yaşandığı, 
tahrik ve kışkırtmaların olmadığı, nevruzda bezenen tabiat gibi gönül-
lerin de sevgi, dostluk ve barış çiçekleriyle bezenmesi, tarihimizde, ge-
leneklerimizde önemli yeri olan nevruzun kültürümüze yakışır şekilde 
yaşanması ve yaşatılması en hâlisâne dileğimdir.

    Sivas (Sultan Nevruz) 21 Mart 2017 
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