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İÇEL KÜLTÜRÜ

4 ayda bir yayımlanan 
milli kültür dergisidir.

Dizgi - Baskı: Erenler Matbaası 
Cağaloğlu - İSTANBUL, Bu sayı
nın. toplam tirajı 1500 adettir.

Gönderilen yazılar İçerle İlgili 
olmalıdır.
Yazılar yayınlansın yada yayın
lanmasın iade edilmez.
Yazılar üzerinde değişiklik ya
pılabilir.
Yazışmalar; Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü - İçel adresine 
gönderilmelidir.
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İÇEL KÜLTÜRÜ

ÇIKARKEN

Sabahattin ÇAKMAKOĞLU
İçel Valisi

İlimizde bir kültür dergisi çıkarılma
sı teşebbüsünü öğrenince bunu sevinçle 
karşıladım. Ancak bu konuyu bir defa 
daha düşündüm. Zira, başarılı olmala
rım, devamlı suretle yayınlarını gerçek
leştirmelerini istiyorum.

Bir gerçeği burada belirtmekte fayda 
ümit ediyorum. Bilindiği gibi ülkemiz
de yalnızca kültüre dayalı muntazam 
ve belirli aralıklarla ortaya çıkmış cid
di neşriyatın devamında malî kaynak 
yetersizliği daima vardır. Satışlar belli 
bir çevrenin dışmda yaygmlaşamadığı 
için yaşama savaşında belirli güçlükler
le karşılaşılması mukadderdir.

Bu teşebbüsün öyle olmaması için 
gayretlerin, fikir ve kültüre dayalı 
emeklerin ısrarlı olması ve devam et
mesi samimi özlemimdir. Bu biraz da 
duygu karışığı düşüncelerle eser ortaya 
koyan idealist arkadaşlarımı yine de 
kutlamak istiyorum.

Kültürler elbette millî olmakla be
raber, diğer milletlerin sosyal ve kültü
rel değerlerinin tesirlerine o sebeple de 
değişmelere maruz kalmaktadır. Ancak 
burada dikkat edilecek olan benliğimizi 
oluşturan millî ve manevi değerlerimi
zin özüne daima sahip olunması gereği
dir. Burada acı da olsa bir gerçeği da-

îçel Valisi
Sayın Sabahattin Çakmakoğiu

ha açıklamak istiyorum. Milletleri şah
si değerlerinden koparma ve onları yoz
laştırarak tabir yerinde ise erozyona uğ
ratarak kültür emperyalizmine zemin 
hazırlanması tehlikesini önlemektir. 
Savaşlar yıllardan beri hızla yeni bo
yutlarda ve fakat mutlaka ve ısrarla, bu 
alanda devam etmektedir.

Biliyorsunuz, milletimizin de ger
çek gücü sosyal yapısının sağlamlığına 
bağlıdır. Bu yapının muhtevasının, dili
mizi o edebiyatımızla, birlikte tarih şuu
ru, eğitim, öğretim, çeşitli güzel sanat 
değerleri ve eserleri, hatta bütünü ile 
manevi ve millî inançlar sistemi haya
tımızın özelliklerini taşıyan gelenekleri
mizle davranışlar beraberliği teşkil et
mektedir. Kısaca bizim ayrı bir millet, 
o sebeple de bağımsız bir devlet olma
mızı sağlayan ve geleceğimizi ebedileş
tirecek ölçü bize ait olanları benimse
mek, onlarla yaşamak, çağın medeniyet 
ve teknolojideki yeniliklerini bu ölçüler 
içerisinde değerlendirmek ve onları



Takdim
Osman GENÇ 

İçel Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Müdürü

Yıllardır hasretini çektiğimiz İçel’le 
ilgili sürekli yayını başlatmak Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze nasip 
oldu. İçel’imiz kuzeyde oba oba yürük
lerin yaylak olarak kullandığı Toroslar, 
güneyde kışlak olarak kullandığı Tar
sus’tan Anamur’a uzanan Akdeniz ara
sında yurdumuzun cennet köşelerinden 
biri. Savaş görmüş çile çekmiş, gülmüş- 
eğlenmiş; dolayısıyla buralarda bir ha
mur gibi yoğrulan millî kültürümüzün 
izi var.

İçel, özellikle Mersin, bir turizm, iş
lek bir liman, dahası değişen toplum ya
pımız gereği sürekli bir değişim içinde. 
Millî kültürümüz her geçen gün kaybo
luyor.

bünyemizle bütünleştirerek millîleştir
meyi bilmektir.

Kabul etmek lâzım gelir ki, bir vi
lâyetin kültürünü özelde işlerken genel 
kültür değerlerimizle müsbet ve yeni 
ufuklar kazandırmak başlıca düşünce 
kaynağımız olmalıdır.

«îçel Kültürü»nü bütün yönleriyle 
işler ve incelerken yapılacak olan bü
yük milletimizin dünden bugüne kültür 
mirasını kucaklarken yaşayan ve gele
cek nesillere doğrulan, güzelleri, iyileri 
ve hepsinden değerli olan sosyal ve kül-

îçel Millî Eğitim Gençlik ve Spor Md.
Sayın Osman Genç

«İçel Kültürü» doğum-düğün-ölüm 
arasında geçen «bize has» bütün değer
lerimizin araştırıldığı, derlendiği, gele
cek kuşaklara bırakabileceğimiz en de
ğerli kültür mirasımız olacaktır.

Derginin uzun yıllar yaşayacağı 
ümidi ile, Türk kültür hayatına hayırlı 
olmasını diliyorum.

-----------------------------—f--------------- —

türel yapıdaki zenginliğimizi araştır
mak, öğretmek, onları yaymak ve Özüne 
sadakatle bağlı gelişmeleri anlatmak 
başlıca amacımız olmalıdır.

Derginin bu başlangıç sayısı için 
bir yazı isteyen arkadaşlarıma özellikle 
bu dergiyi çıkarmayı öncülüğünde ger
çekleştiren Mersin Halk Eğitimi Merke
zi Müdürü Hilmi DULKADİR’e bir kaç 
cümleyle de olsa görüşlerimi belirtme 
imkânı bulduğum için teşekkür ediyor 
çalışmalarında ve yayın hayatında sü
rekli başarılar diliyorum.



İÇEL’İN FOLKLOR GÜL DESTESİ

İçel, Türk Kültürünün özleştiği, 
Türk folklorunun özünü koruduğu ve 
mayalandığı bir ilimizdir. Anadolu, To- 
roslarm zirvesine ulaştı mı Akdeniz kıyı
larına kadar gözalabildiğince uzanan 
kâh dağlık, ormanlık, kâh düzlük, yeşil
lik ufuklara İçel der. Mut, Anamur, 
Gülnar, Silifke, Tarsus, Erdemli ve bun
ların başını çeken, son yılların şehirlisi 
Mersin.

Mersin üzerinde pek durmayacağız. 
Mersinli oymağının gelip yerleştiği, dü
nün birkaç bin nüfuslu kasabasmdan 
bugün tüten bacaları ve yükselen gök
delenleri ile koca bir şehir meydana gel
mişse, buna tarihin ve talihin mutlu bir 
cilvesi denir. Yine de Mersin’i (ha!) di- 
yip yabana atamazsınız. 4 kilometre ku- 
zey-batıdaki Soğuksu Vadisinde Yü- 
müktepe, en azından beşbin yıllık bir 
kültürün izlerini taşır. 7 kilometre ba
tıdaki Pompeipolis harabeleri, Roma ça
ğında Mersin’i içine alan bu kesimin 
önemli iskân yerlerinden biri olduğunu 
gösterir. Mersinli Türkmen oymağı ça
dır kurup obalaşmış, bu oba bugünkü 
Mersin’in çekirdeği olmuştur.

Alpaslanm yiğit orduları Malazgirt 
zaferinden sonra, Anadolu içlerine akın 
lar düzenler, şehirler kasabalar fethe
derlerken, ardından Asya’nın Türkmen 
oymakları da, yeni bir vatan özlemi 
içinde, kol kol, bölük bölük Anadolu’ya 
yayılıyor, kendi adlarına obalar, köyler 
kuruyorlardı. Anadolu’da kökleşen ve 
büyüyen Selçuklu devleti, Asya’dan 
Anadolu’ya uzun bir zaman içinde, ama 
kesintisiz göç eden bu Oğuz boylarını ge
nellikle sınırlara yerleştiriyor, kalabalık 
oymakları üçe dörde bölüyor, ayrı ayrı

(*) Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüşaviri.

Dr. Mehmet ÖNDER (*)

yerleşme bölgelerine gönd&riyordu. İçel 
bu oymaklardan bol bol nasibini alan 
bölgelerden biriydi. Mut oymağından 
bir bölüğü Doğu Karadeniz’in güney 
kesimlerinde, bir bölüğü Hakkari yöre
sinde yer alırken bir bölükte Toros etek
lerine, şimdiki Mut’a yerleştirilmişlerdi.

Mademki sözü Mut’tan açtık, bari 
devam edelim. Bugünkü Mut’un bulun
duğu yerde (Klavdiapolis) adlı -küçük 
bir Biazns kasabası, kasabanın da sağ-, 
lam bir kal’ası vardır. Oğuzların Salur 
ve Afşar boyundan olan Karamanlılar, 
Selçuklu Sultanı Alâaddin Keykubad I. 
tarafından, yeni fethedilen Ermenek’e 
uçbeyi olarak yerleştirilmişlerdi. Kara- 
manoğlu Yakup Bey (Klavdiapolis) 
Kal’asım Bizans Tekfurundan alarak 
Mut oymağına yerleştirmişti. Bizim şe
hir adlarına çok meraklı Evliya Çelebi, 
Karamanoğullannın burayı fethederken 
çok şehit verdiğini, bu yüzden kal’aya 
(Dar’ül-mevt) yani (Ölüm kapısı-Ölüm 
yurdu) dendiğini, Mut adının da 
(Mevt) ten geldiğini Seyahatnamesine 
yazar.

Selçuklu devletinin çöküşünden 
sonra İçel Karamanoğullannın adeta 
meskeni olur. Bölge obasıyla köyüyle 
kasabasıyla Türkmenlerin elinde olduğu 
için, Karamanoğullarma bir dayanak, 
hatta başları sıkıştıkça bir sığmak olur. 
Karamanoğulları-Osmanlılar mücadele
si sırasında bunu daha iyi görüyoruz. 
Sonunda OsmanlIlar, Fatih’in Karaman 
seferi ile iki de bir devletin başına gaile 
çıkaran bu bölgeyi kendi topraklarına 
katar ve Karaman beyliğine son verir.

Bunları neden söyledik, şunun için. 
İçel’in Mut’u, Anamur’u, Gülnar’ı, Silif- 
kesi, Tarsus’u, Asya Türklüğünü, Türk
men kültürünü, gelenek ve görenekleri



ni ısrarla, inatla yaşayan ve yaşatan, 
katkısız ve katıksız-folklor zenginlikle
riyle bugün maşan, çok ilginç çok önem
li bir bölgemiz bir ilimiz de ondan...

İçel’in Mut’u sazlı-sözlü folkloruy
la, destanları, efsaneleri, türküleriyle 
yılları yüzyılları yumak yumak dön
müştür. Şimdi bu .yumakları açılmak 
ister. Yediveren gülü gibi katmer kat
mer gözler önüne serilmek ister. Derler 
ki, Kozan’m Farsak köyünden kalkarak 
omuzunda sazı Anadolu’yu dolaşan Ka- 
racaoğlan Ayşe, Fadime, Elif derken 
Mut’a gelir. Mut’ta Çukurköylü Kara- 
cakız’m zülfünün tellerine takılır ka
lır. Ben bu vuslatı olmayan hikayeyi 
burada tekrarlamak istemem. Ama bu
gün Mut’un az ötesinseki bir tepede 
Karacaoğlamn, öbür tepede mutsuz Ka- 
racakızm mezarından söz ediliyorsa, bu 
boşuna değildir. Karacaoğlan gibi bir 
ozan, İçel’e yakışır da ondan.

Sözü eğer ozanlardan, hele İçel’in 
adsız ozanlarından açacak olursak bizi 
kolay kolay susturamazsınız.

İşte yanı başımızda Silifke. Silif
ke’nin keklik sekişli, yürek yakışlı oyu
nunun bir hikayesi vardır, anlatırlar.

Birgün Silifkenin yanı başındaki 
yürük obasına bir ozan gelir. Oba Be
yinin çadırına konuk olur. Hoş-beşten 
sonra Bey :

— Ozanım diyorsun oğul... Bizde 
ozan dediğin sazına keklik kondurur. 
Gücün varsa çal sazını, kondur kekliği. 
Konduramazsan çek git bu obadan bir 
daha da ozanım deme...

Aşık alır sazı eline, yaslanır bir ar
dıç ağacının gövdesine... Hem çalar, 
hem de başlar keklik gibi ötmeye... 
Çevrede ne kadar keklik varsa toplanır 
başına, kimi sazına konar, kimi omuzu
na... Bey bakar ki gerçek âşık, mal ve
rir, davar verir. İçel’in keklik konduran 
ozanları, keklik sekişli kızları, kızanları,

omuzunda saz oba oba, köy köy gezen
leri.

Ya şu Gülnar kasabasındaki Gül
nar Hatun söylentisine ne dersiniz...

Yörük kızı Gülnar’ın gönlü, bir 
başka gönül... Uçan kuş, açan çiçek, 
meleyen kuzu, sabahlara kadar öten cır
cır böcekleri, ne bileyim çadırın çevre
sinde ne varsa, Gülnar’ı ilgilendirmi
yor... hele güle-oynaşa pınara giden, al- 
yeşil giysileriyle katmer katmer açılan 
kız arkadaşları çekilmez oluyordu. (Ne 
var bu kızda!) diye soruyordu konu 
komşu birbirine... Gülnar, günlük işle
rini bitirdikten sonra, çadırın önünde, 
küfür küfür dağ yeli esen söğüt ağacı
na yaslanıyor, uzaklara, ta uzaklara ba
kıyordu.

Bir beklediği mî vardı? Hayır! Neye, 
nereye baktığını kendisi de bilmiyordu. 
Bakarken gözleri buğulanıyor, bakışları 
duman duman oluyor, bir hayal alemini 
yaşıyordu. Bu dünya onun dünyası mıy
dı? Yoksa başka bir dünya vardı da, 
Gülnar bu dünyanın mı özlemini çeki
yordu? Buna kendisi de cevap veremi
yor, gönlünde bir alevin tutuştuğunu, 
çoğu zaman bu alevie yandığını, bir bo- 
şalsa şu görünen çam ormanını yalap 
yalap yakacağını sanıyordu. Kimi (Ka
ra sevdalara uğramış yavrucak. Bir sev
diği var, kimseye sır vermiyor) diyordu. 
Kimileri: (Pir elinden bade içmiş, ken
dine gelemiyor, bir gelse, bir boşansa 
güldür güldür akacak.) diye yorum ya
pıyorlardı. Gülnar, bu (Güldür güldür 
akacak, boşalacak...) sözünde, biraz 
gerçek payı buldu. Yüreğinde kaynayan 
birşey vardı, boşalıverse rahatlıyacaktı. 
Ama olmuyordu. Bir bağ var dilini dü
ğümleyen... Çözemiyordu bu bağı bir 
türlü...

Obaya, ara-sıra ozanlar gelir gider
di. Eli sazlı ozanlar. Söyler, söyleşir, atı
şır, eğlendirirlerdi herkesi. Ne de güzel



Ateşim görünmez külüm var benim. 
Kimseye sözüm yok kandırmadım

ben.

söyler, ak pınarlar gibi çağlardı ozan
lar. Hani bir boşalsa, onlar gibi söyleye
cekti Gülnar. Yüreğindeki bu coşkunlu
ğu duyuyordu.

Günlerden birgün, gölgesinde çile
sini doldurduğu söğüt ağacına yaslan
mış, uzun uzun düşünürken, omuzunda 
sazıyla bir ozan çıkageldi. Obaya geldi
ği belliydi, az ötedeki pınarda kızlar, 
bakraçlarını dolduruyor, şakalaşıyorlar
dı. Ozanı görünce çevresinde toplandı
lar.

— Bize bir türkü söylesene, diyerek 
kimi sazını, kimi eteğini çekiyordu. 
Ozan Gülnar’ı görmüştü. Ona yaklaştı. 
Gülnar başını çevirmiş, kızların yılışık 
hallerine üzülmüştü. Ozan sazını çözdü. 
Gülnar’ın karşısına oturdu. Başladı söy
lemeye :

Ak söğüt altında bir güzel gördüm 
Aşkın ateşiyle yandırdı beni.
Şu dağlarda yere konmaz kuş idim 
Tuttu kanadımdan kondu-rdu beni.

Böyle olacağın hiç sanmaz idim, 
Türlü vaidlere aldanmaz idim 
Her söze billahi inanmaz idim 
Bir çift söz söyledi kandırdı beni

Ne sözü? Gülnar ağzını bile açma
mıştı. Ozanın sözleriyle çileden çıkmıştı 
sanki. Bu küstaha bir cevap vermeli, 
onu susturmalıydı. Dilinin bağları çözü- 
lüvermişti sanki. Kendisi topladı. Baş
ladı söylemeğe :

Yürekten yangınım yandırmadım
ben

Var git aşık var git o ben değilem 
Görmedim dünyada halimi bilen, 
Uçan kuş değilsin, kondurmadım

ben.

Bir ince yokuşta yolum var benim, 
Halimi söylemez dilim var benim.

Ozan şaşırmıştı. Yaptığı küstahlık
tan özür diledi:

— Bağışla beni bacı. Ben seni sına
mak istedim. Sen sandığımdan da fazla 
dolu içmişsin. Ben senin ayağının tozu 
bile olamam.

O günden sonra Gülnar, katmer 
katmer açıldı. Çalıp söylüyor, söyledik
çe yüreği serinliyordu. İçel’deki Türk
men yaylasının en güçlü bir ozanı ol
muştu.

Biz bu hikâyeyi Gülnar’a giren dö
nemecin âz ötesindeki yaşlı bir söğütün 
gölgesinde yatan Gülnar Hatun’un me
zarı başında bir Türkmen kocasından 
dinlediğimiz zaman aşağı pınar gürül gü
rül akıyordu.

—' Sonra ne oldu Gülnar Hatun? 
diye sordum.

Türkmen kocası yerinden şöyle bir 
doğruldu. Uzanıp giden bayırlara dağ
lara baktı:

— İçel nice ozanlara mezar oldu. 
Kimler geldi, kimler geçti bu diyardan 
bilinmez. Gülnar Hatun, ak saçlı bir 
ana oluncaya kadar, sazı da, sözü de bı
rakmadı. Haktan geldi, Hakka gitti/

Gerçekten de Gülnar Hatun adında 
bir ozanımız var mıydı? Varsa şiirleri 
derlenmiş midir? Şimdilik bu konuda 
hiçbir ışığımız yok. Bildiklerimiz sade
ce söylentiler, çevrede anlatılanlar. 
Folklor derleyicilerimize büyük işler dü
şüyor. Sormak, soruşturmak, aramak 
araştırmak gerekiyor.

İçel'in Anamur’u üstüne bir çift söz 
etmeden nasıl geçersiniz. Eski Anamur, 
yani bir zamanların (Anamurlum) şeh
ri, tâ içerlerde. Hititlere kadar uzanan 
tarihi içinde Anamurlum, Roma devrin
de Roma İmparatoru Kaligula tarafın
dan M.S. 38 yılında merkezi Adıyaman’
da bulunan Kommagene adlı Anadolu



krallığına bağışlanmış. Eski Anamur 
şehrinin çevresini sağlam ve yüksek 
surlar çevirir. Bir zamanlar bu kal’a 
Akdeniz’in azılı korsanlarına sığınak ol
muş. Korsanlar hâzinelerini burada 
sakladıkları gibi esir pazarlarını da bu
rada kurmuşlar. Selçuklular devrinde 
Sultan Alaaddin Keykubad’m akıncı 
Komutanı Ertokuş, 1228 yılında Ana
mur kal’asını bir çığ gibi fethetmiş, en 
yüksek burcuna çift başlı doğan damga
lı Selçuklu bayrağını dikmiş, sonra bu
ralara Oğuz boylarını yerleştirerek 
sür’atle Türkleştirmişlerdir. Selçuklular
dan sonra Karamanoğullarınm elinde 
yeniden imar görmüş ve adı (Mamuri- 
ye) olmuştur.

Eski Anamur’un yıkıntıları arasın
da önceleri şehre su getiren su kemer
leri de vardır. Anamurlular bu kemer
lere «Çoban Kemerleri» der, sonra da 
şu hikayeyi anlatırlar :

Bir zamanlar Anamur’un susuzluk
tan yana bağrı yanıkmış. Halk, sarnıç
larda topladığı yağmur suları ile susuz
luğunu gidermeye çalışırmış. Birgün 
Anamur Bey’inden bir haber :

— Kim Anamur’un su derdine çare 
bulursa kızımı ona vereceğim.

Kızın güzelliğiyse dillere destan. 
Derken bir çoban karşı yamaçlardaki 
dağların eteğinde, gürül gürül boşuna 
akıp giden bir su kaynağı bulmuş. Baş
lamış kemerler yapıp suyu Anamur’a 
akıtmaya... Ama tek başına gücü yet
mez. Hikayenin bundan sonrasında, di
yeceksiniz ki, halk çobanın haline acır, 
tek başına bu işin altından kalkamıya- 
cağını bilir, toplanır yardım ederler. Ha
yır, böyle olmamış. Kız bey kızı, üstelik 
çok ta güzel. Bir yürük çobana yakış- 
tıramamış, onu kendi haline bırakıver
mişler. Gel zaman git zaman Bey bir ço
banın kızına kavuşabilmek için tek ba
şına su kemerleri çattığını duymuş, ço
banı da merak etmiş. Birgün kıyafet 
değiştirmiş, atlamış kır atma, gizlice

çobanın çalıştığı bayırlara gelmiş. Ayy! 
Bir de ne görsün. Yağız benizli, çelik 
pazulu bir yiğit. Açmış bağrını rüzgâra, 
ha diyip taşlara sarılıyor, koparırcasına 
kaldırıyor, kemerleri örüyor. .

— Kolay gelsin arkadaş!..
— Sağol hemşehrim, diye cevap 

vermiş delikanlı.
— Bu kemeri hayrına mı, seyrine 

mi yapıyorsun?.. Demiş, oğlan cevap 
vermiş :

— Ne hayrına, ne seyrine... Bey kı
zının uğruna.,

— Onu gördün mü ki böyle söyler
sin, demiş? Delikanlı şöyle bir (ah) çek
miş. Elindeki taşı bir kenara iterek baş
lamış söylemeye :

Bey kızı diyorlar gördüm bir zaman
Gönlümü sevdaya yaydım bir kere
Gözleri bir ahu, kaşları keman
Yoluna başımı koydum bir kere

Hayali gözümün önünden gitmez
Yüreğim yanıyor dumanım tütmez
Çaresiz derdime ilâç kâr etmez
Bu kara sevdaya uydum bir kere...

Oğlan daha çok söyleyecekti ama 
Bey sözünü kesmiş :

— Sus, sus anladım artık. Senin 
sevdan Anamur’un susuzluğundan ye
ğin. Bu yürek yangınını bu pınarın su
ları da söndüremez. Atla atma gel sara
yıma... Su kemerini de halkımız yansın.

Kırk gün kırk gece düğün yapılır
ken, kemerler de yapılmış, Anamur’a su 
gelmiş.

Buradan Tarsus’a geçsek derim.
Tarsus’ta bir yığın folklor malze

mesi.
Hangi birisinden söz edelim. Tarsus 

âdı üzerine söylenmiş, çoğu mitolojik 
unsurlarla dolu efsane ve hikayelerden 
mi? Büyük İskender’in Asya seferi sıra
sında Tarsus’ta konakladığı günlerden



BEKTAŞİ ŞİİRLERİ

Hilmi DULKADİR (*)

«Yaygın Eğitim Mut Haber Bülte- 
ni»nin 1985 ve 1986 yıllarında çıkan 10 
ile 13. sayısında «Mut’ta bulunan Cönk
lerden Bektaşi şiirleri» başlıklı iki ya
zımız yayınlanmıştı. Bu dergide 79 Bek
taşi şairinin isimlerini vermiş, şiirleri 
de şairlerin isimlerinin alfabetik sırası
na göre Abdal Dede’den 1, Arfoğlu’dan 
.3, Aşık İbrahim’den de 2 şiir olmak üze
re yayınlamıştık.

Kaldığımız yerden şiirleri yayınla

(*) Mersin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü.

maya devam edeceğim. Burada şairler
le ilgili araştırmaya girilmeyip sadece 
şiirleri Türk dünyasına kozandırma 
amacı güdüldüğünü, şairleri ve şiirler 
üzerinde yapılacak yorumları sona bı
rakmayı uygun gördüğümü belirtmek 
isterim. Bir başka hatırlatmak istedi
ğim konu da şiirlerin sırasıyla ilgili: 
Şiirin başlığındaki ilk numara şimdiye 
kadar şiirini sunduğumuz şair sayısını; 
ikinci numara en son şiirini sunduğu
muz şairin yayınladığımız şiir sayısını; 
üçüncü numara da yayınlanan toplam 
şiir sayısını göstermektedir.

Elimizdeki iki adet cönk, Mut ilçe
sinin Köprübaşı köyünde bir bektaşi va
tandaşımızdan alınmıştır. Halen için
den şiirler sunduğumuz cönk, 25X13

veya Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Ro
ma Kralı Antonius’un Tarsus’ta buluşa
rak tarihin anlata anlata bitiremediği 
renkli aşk gecelerinden mi? Havariun’- 
dan Aziz Saint Paul’ün Tarsus’taki es
rarlı kuyusundan mı? Hadi bunları bir 
kalemde geçtik. İslâmî bir efsanenin 
Tarsus’ta yıllar yılı yaşatıldığı (Ashab-ı 
Kehf), yani (Yedi Uyurlar) dan söz aç
sak ne dersiniz?

Peki ondan da vazgeçtik. Tarsus’un 
fethi ile ilgili bir Fetih Destanı var ki 
ben bunu her zaman her yerde, ataları
mızın ilim ve irfana adalet ve hakkani
yete verdikleri önem olarak sık sık an- 
latmışımdır.

Anadolu Selçuklu Sultanı Süley- 
manşah 1082 yılında, uzun bir kuşat
madan sonra, Tarsus’u fetheder. Şehre 
girer girmez Trablusşam Sultanı İbni 
Ammar’a bir mektup yazarak, yeni fet
hettiği Tarsus şehri için, ondan bir ka
dı ile bir de hatip ister. Bir süre sonra, 
Tarsus’a gelen Kadı ile Hatibe şöyle 
der':

— Biz Din-i İslâm uğruna, bir ci- 
had açtık, bu şehri fethettik. Bunu ye

ter bulmuyoruz. Sizin bu cihadı tamam
lamanız, bu fethin hakkını vermemiz 
lazım. Şöyle ki, sen ey Kadı, en ince te
razin ile adalet dağıtacak kimsenin 
hakkını kimseyi tecavüz ettirmeyecek
sin. Sultan dâ olsa.. Sana gelince ey Ha
tip Efendi, İslâmın nuru ve irfanıyla 
gönülleri imânla süsleyecek, fethin kı
lıcıyla değil, Hak’km hakikatiyla imân
ları yüreklere yerleştireceksin. Sizin gö
revleriniz, bizim fethimizden daha mü
barektir. Haydi göreyim sizi.

İşte Viyana’ya kadar uzanan Türk 
fetihlerindeki esrar... Adalet ve imân...

İçel’in kanlı Divanesi’ne, Kız Kal’a- 
sma, Cennet - Cehennem obruklarına 
uzuncaburca kadar uzanan eski şehir 
kalıntılarının bitmez tükenmez hikaye
leri ve efsanelerine bir göz atarsanız 
dünü bugüne bağlayan bir kültürün de
vamı içinde İslâmî inançların ördüğü 
folklar Kanaviçesinin ağırlığını daha da 
hissedersiniz. Yolumuzun üzerindeki 
Narlı Kuyu’da (Üç Güzeller Mozaiki) 
bulunduktan sonra, hemen ardından bu 
üç güzelle ilgili bir efsane yumağının 
örülüşü bunun bir örneğidir.



ebadında deri kaplı 225 sayfadır. Her 
şiir üstten ve alttan 1 cm lik iki çizgi 
arasına alınmış baklava dilimi, üçgen, 
kare, bazı çiçek türleri, kamayı andıran 
ağaç tasvirleri, yarım daire vb. gibi 
çokça geometrik şekillerle süslenmiştir. 
Bazı şiirlerin sağ ve sol tarafına da ay
nı türden şekiller çizilmiş ve hepsi ha
kim renk kırmızı olmak üzere değişik 
renklerle donatılmıştır. Ayrıca, her şii
rin başlığındaki bu çizgiler arasında o 
şairin ismi sığacak kadar boşluk bıra
kılarak buraya isim yazılmıştır.

Şiirler numaralandırılmıştır. Anla
şıldığı kadarıyla iki değişik kişiye ait 
yazı kullanılmıştır. Bu durum çönkün 
aslından yeni bir deftere -bu deftere- 
geçirildiği intibaını vermektedir.

Cönkün 225 inci sayfasında kur
şunkalemle şöyle bir not var : «Bu mec
mua 1202 Muharremin 11. gününde bu 
dünyadan göç ederek evladı Ali Rıza 
Efendi'ye verilmiştir. Ali Rıza Efendi’- 
nin mahdumu Selahaddin Efendi’ye 
teslim edilmiştir. Cenab-ı Zül Celâl 
cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Ka
bir azabı göstermesin ya Allah, ya Mu
hammet, ya Ali Amin»

Son bir hususa daha değinip şiirle
ri sunmak istiyorum : Benim için şiir
leri günümüz türkçesine çevirme zah
metine katlanan Mut’lu dostum emekli 
sağlık memuru Doğan ATLA’ya teşek
kür ediyorum. Temennim, bu derginin 
uzun yıllar yaşamasıdır. Dilediğimiz 
gerçekleşir ise şiirlerin tamâmını sun
manın hazzını tadacağım.

AŞIK İBRAHİM
3.3.7

Her mü’minde olur müslim 
Yollayın gelsin samaha 
Özü hakka olur teslim 
Bellesin gelsin samaha

Güzeller uzatmaz arayı 
Bulur derdine çareyi 
Çıkarsın baştan karayı 
Allasın gelsin samaha

{
Doldursun aşkın kabını 
Kaldırsın yüzler habını 
Güzeller kendi lebini 
Ballasın gelsin samaha

Güzeller gelsin meydana 
Niyazim şahı merdana 
Siyah zülfünü gerdana 
Tellesin gelsin samaha

Badeyi alsınlar ele 
Vasfı hıfsı anın dile 
Siyah saçın ince bele 
Sallasın gelsin samaha

Mürşit lokmasından doysun 
Eski libasın soyunsun 
Cennet libasın giyinsin 
Hallesin gelsin samaha

Aşık İbrahim gör neder 
Bilmeyenin gözleri kör 
Yoksa birinin kendin yer 
Sillesin gelsin samaha

AŞIK VELÎ
4.1.8

Hey efendim bu cemale doyulmaz 
Himmet eylen izninizle gidelim 
Didarmdan mest olanlar ayılmaz 
Himmet eylen izninizle gidelim

Hak nasip ederse gelirik gene 
Hizmetinde bulunalım merdane 
Kulun verdiği olmaz imiş sultana 
Himmet eylen izninizle gidelim

Elhamdülillah nail olduk burada 
Sayende gün gördük ettik bade 
Kör olsun düşmanın gözü ömrü

ziyade
Himmet eylen izninizle gidelim



İçelkDutDrO
At sürüp İraklardan geldiğim 
Kırklar şerefnazı deyip öğdüğüm 
Gidiyorum hoşça kaim sevdiğim 
Himmet eylen izninizle gidelim

Aşık Veli’m bunda değil şendedir 
Her daim gönlüm gözüm şendedir 
Yılda bayram iki (sana) gündedir 
Himmet eylen izninizle gidelim

AZMİ BABA
5.1.9

Yeri göğü insi cinsi yarattın 
Sen ey mimar başı elvancı mısın 
Ayı günü çarkı burcu var ettin 
Ey kudret sahibi haşancı mısın

Denizleri sen yarattın şüphesiz 
Sulan yürüttün elsiz ayaksız 
Yerleri temelsiz göğü dayaksız 
Durdurursun acep iskancımısm
Kullanırsın kanatsız rüzgan 
Kürekle mi yaptın sen bu dağlan 
Ne yapıp ta öldürürsün sağlan 
Can verip alırsın cancı mısın

Sekiz cennet yaptın sen adem için 
İsmin büyük bağışlarsın benim

suçum
Adem’i cennetten çıkarttın niçin 
Buğday nene lâzım harmancı mısın

Bir iken bin ettin kendi adını 
Görmedim senin iş üstadını 
Yeşerdir kurutursun bunca nebatı 
Bahcivan mısın yoksa ormancı

mısın

Cibril'e perde altında söyledin 
İnip Beytullah’ta kendin dinledin 
Bu ateşi cehennemi halk ettin 
Hamamın mı var ya külhancı mısın

Havaya çekilip seyrana durdun 
Aklı temizlerin aklım yordun 
Kıldan ince köprü yaptın da kurdun 
Akar suyun mu var bostancı mısın

Bu kışlara bedel bu yazı yaptın 
Güze karşı evvel baharı yaptın 
İki gözlü mizan terazi yaptın 
Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın

Yüzbin cehennemin olsa birine
girmem

Rıdvan ismi nazü değil mi senden 
Gaffar ül zünübum demedin mi sen 
Affet günahımı yalancı mısın

Kazanlarda katranların kaynarmış 
Yer altında balıkların oynarmış 
On bu dünya kadar ejderhan varmış 
Şerbet mi satarsın yılancı mısın

Esirci misin koydun cehenneme
arap

Hoca mısın okur yazarsın kitap 
Aslın katip midir görürsün hesap 
İhtisabm mı var yoksa hancı mısın

Beni affeylersen düşer misin şandan 
Şahlar dahi geçer bu kadar

isyandan
Nen tükenir nen eksilir hâzinenden 
Affetsen olmaz mı noksancı mısın

Şanına düşer mi kusur görürsün 
Her gönülde oturursun yürürsün 

Bunca canı alıp kendin verirsin 
Götürüp getiren kervancı mısın

Bilirsin ben kulum sen sultanımsm 
Kalbimde zikrim dilde

tercumanımsm 
Sen benim canımda mihmanımsm 
Gönlümün yarisin yabancı mısın

Beni delil eyler kendin söylersin 
İçeriden azmi pazar eylersin 
Yücelerden yüce seyran eylersin 
İşin seyran kendin seyrancı mısın

BUDALA
6.1.10

Bunda her adem menzil alamaz 
Hayvan gibi gezer gider



İçel k ü l t ü r ü

Bin kelam söylesen birin anlamaz 
O da yolundan azar gider

Edepliye nazar eyle 
Edepsizden hazar eyle 
Tavı geldi pazar eyle 
Tav gidince pazar gider

Karayı silsen ağ olmaz 
Özü çürüktür sağ olmaz 
Külü yığsan dağ olmaz 
Yel esince tozar gider

Vanp kimseye söz söyleme 
Hürmetini az eyleme 
Sevdiğine naz eyleme 
Çök naz aşık yozar gider

Budala’m engine inmez 
Garip bülbül hara konmaz 
Anlamayan bunu bilmez 
Onu anlayanlar yazar gider

BOSNEVİ
7.1.11.

Aslı vatanımdan düştüm yayan 
Bi yayan yolları gittim de geldim 
Terk edip rehdimi verdim nâdâna 
Bin yıllık namazımı kıldım da geldim

Anasır libasın giydirdi ana 
Mevlânanın menendi çıktı seyrana 
Adem olup ezel geldim cihana 
Yedi kat gökleri aştım da geldim

Muhabbet ayinidir erlerin cemi 
Aynı muhabbettir sürerler demi 
Kırkların ceminde buldum ademi 
Hak-i paye yüzüm sürdüm de geldim

Mümin isen dinle ey kalbi selim 
Canımı mürşide eyledim teslim 
Güruhu Naci’de göründü aslım 
Kainat sırlarım gördüm de geldim

Bosnevi’yim sözüm kendi özümden 
Sadık olan çıkmaz mürşit sözünden

Okudum bu ilmi gönül yüzünden 
Menzili maksuda erdim de geldim

BUDALA İSMAİL 
8.1.12

Bihamdullah şükrümü bildim 
Rabbilâlemin hak yoluna geldim 
Errahmanirrahim rahmetini buldum 
Maliki Yevmiddin Ali görünür

İnna Atayna’nm el küsrinin başı 
Kevser dağıtmak Ali’nin işi 
Ağudan yoğruldu Haşan’m aşı 
Hüseyin’in elinde dolu görünür

Zeynel Abidin zindanda durdu 
Hilati suresi dilinde virdi 
Nasremin Allah Bakara geldi 
Fethi garip Cafer’in yolu görünür

Elem neşrahlek Yasin Taha 
Musai Kâzım’a kıldılar cefa 
Rıza’yı sevmek müminlere seza 
Şirin Mahabbetin yolu görünür

Veşşems Muhammet Taki’ye geldi 
Vel asr Aliyyül Nakiye geldi 
Okundu ayeti hak bilindi 
Kırkların ceminde dan görünür

Belli bes dedim yolunda durdum 
Askeri mehdiye yüzümü sürdüm 
Budala İsmail’im ezberim virdim 
Hak’kın binbir ismi ulu görünür.

DEDEMOĞLU
9.1.13

Gelin özümüzü bir eyleyelim 
Hak’kı arzulayan gitsinler bugün 
Gönlü gönle yar eyleyelim 
Birlik ile Hak’ka yetsinler bugün

Birlik olmayınca Hak’ka yetilmez 
Müşderi olmayınca güher satılmaz 
Pişmeden süte damızlık katılmaz 
Pişirip hal edip katsınlar bugün



ASHAB I KEHF OLAYININ 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

(MAĞARA ARKADAŞLARI)

Bilal DUMAN (*)

İhtiyar dünyamız bir «bunalım ça- 
ğmdan» geçiyor. Tarih boyunca pek çok 
bunalımlara, kanlı ızdıraplara sahne 
olmuş bulunan dünyamız, her köklü 
bunalımdan sonra daima yeni bir çağa 
yönelmiştir. Ciddi bunalımların gerek
tirdiği yeni çözüm arayışları yeni dün
ya görüşlerine, hayat tarzlarına, bilhas
sa yeni çağlara yol açmıştır. Çağımız 
insanının bunalımı da maddi ve mane
vi yönleriyle çok köklü olduğu için «ge
çiş çağı» nıjı bütün alametlerini taşı
maktadır. Fertten başlayarak ailede, 
millette ve insanlık seviyesinde ortaya 
çıkan bunalım bir kısım insanları bir 
yanardağ gibi kavurup yakarken bir 
kısım insanı da bir gül bahçesinin ren
garenk güzellikler mozâikinde yaşama 
sevincine atmaktadır. Bu olay insanlık 
neslinin İMAN ve İNKÂR olayıdır.

Yüce Allah’ın yeryüzünde halifesi 
olarak ve ancak kendisine kulluk etsin

(*) İçel M-E.G- ve S. Müdürlüğü Şube Mü
dürü.

İradet bozuldu kuvvet azaldı 
Ayn-î erkân battı yollar bozuldu 
Kalpler çürük oldu diller düzüldü 
Sağından yapışıp tutsunlar bugün

Cehd eyle ki sağlar yurduna durak 
Tabip sarmayınca onulmaz kırık 
Sağa sağ verildi çürüğe çürük 
Ol çürük melhemin etsinler bugün

Dedemoğlu eder derdi ah aşkına 
Zülüfte asılmış gerdan aşkına 
Ala gözlü şah merdan aşkına 
Yola muhip olup gitsinler bugün

diye yarattığı insanlık nesli tarihin çe
şitli dönemlerinde inkarın kahredici ve 
öldürücü zehrini, bir nefes gibi içine 
çekerek batağa sapmış, bu batakhane
de imanın aydınlatıcı ışığını arayanlar 
mânâlar denizine dalgıçlar misali dalıp 
gitmişlerdir.

İnsanlığın tarihi dini inancımıza 
göre Hazreti Adem ile başlar. İnsanla 
birlikte insanlığın tarihi başlarken, 
imanın da tarihi başlamıştır. Çünkü, 
Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamber
dir.

İnsan hayatında üç değer yargısı 
vardır.

1. Vasıta değerler,
2. Alışılmış değerler,
3. Gaye değerler.
İnsanı İnsan-ı kâmil mertebesine 

çıkaran gaye değerlerdir. İman ada
mı, ömrünü gaye değerler için harca
yan her işi Allah’ın rızasını kazanmak 
içijrı yapan kişidir. Tarih boyunca, iman 
bayrağının taşıyıcıları peygamberler ol
muştur. Nihayetinde bu bayraktarlık 
Hz. Muhammet’le noktalanmış, bu bay
rağı yüceltme görevi inanan müminle
rin üzerinde kalmıştır. Bugün insanlık 
bu bayrağı taşıyacak inanca, yüreğe ve 
bileğe sahip olmalıdır.

İnsanı yücelten en büyük olay, 
İman olayıdır. O iman ki, Hz. İbrahim’e 
ateş dağını gülistan yapmış, o iman ki, 
Hz. Musa’ya aşılmaz denizi ve çölü aş
tırmış, o iman ki, Hz. İsa’ya çarmıhı 
tebessümle karşılaştırıp dünyayı aya
ğının altına bir toz zerresi gibi aldırta- 
bilmiştir.

O iman olayı Hz. Muhammed’i öz 
yurdundan vazgeçirtebilmiş, çöllerin 
kavurucu sıcağını karlı yüce dağlarda
ki pınar serinliği ile serinletebilmiştir. 
O iman, Bilal-ı Habeşiye kızgın çölü se
rin etmiş, Veysel Karani’yi çöllere dü
şürmüş, Yunus Emre’yi adım adım 
Anadolu’nun bozkırlarını dolaştırmış- 
tır.



İhtiyar dünya, ülkeler fetheden 
dünya fatihlerinin sert çizmesini de 
görmüş, gönül fatihlerinin kadife yu
muşaklığındaki inanç, adalet uygula
maların da yaşamıştır. Çizmelerin fethi 
çok kısa sürmüş, işte Sezar’dan, İsken
der’den, Firavunlardan, Nemrut’lardan, 
Kisra’lardan sonra taş yığınlarından 
başka ne kalmıştır.

Gönül fatihlerinin ise bugün mil
yonları aşan hatta milyarlara hükme
den taraftarları ile yaşamaya devam 
ettiklerini görmekteyiz, Havva’ların ses
sizliğe bürünen edalarında milyonlar 
toplanmakta, kiliselerin çan sesleri mil
yonları koştur ̂ bilmekte, minarelerden 
yükselen ezan sesleri susamış insanlara 
serin su gibi hayat iksiri olmaktadır. 
Bu olaylar gönül fatihlerinin mesajları
nı insanlığa ulaştırmaya devam etmek
tedir. İnsanlık, kurtuluş için bilhassa 
ezan sesine daha derinden kulak verme
lidir.

İmanla küfrün mücadelesi tarih 
boyunca devam etmiştir. Bu olaylardan 
bir tanesi de güzel şehrimiz Tarsus’u
muzda cereyan etmiştir. Tarsus, çok 
eski bir tarihe sahip evliyalar ve enbi
yalar şehridir. Hem coğrafi güzelliği 
olan hem de manevi mirası bulunan şe
hirlerimizden biridir. Tarihte İslâm 
Kültürü ile Hristiyan Kültürünün ke
sit yeri olmuş, Türklerin Anadolu’ya 
gelmesiyle İslam düşünce ve kültürü
nün tamamen hakimiyeti altına girmiş 
ve bu minval üzere devam etmektedir. 
Çok iman erini bugün hâlâ bağrında 
saklamaktadır.

Kehf : Dağda geniş bir mağara de
mektir.

Ashab: Arkadaşlar demektir.
Ashab-ı K ehf: Tarsus’un kuzeyin

de Benclüs Dağında bulunan mağaraya 
kapanıp, uzun müddet uyuyan ve isim
leri maruf zatlardır. Ashab-ı Kehf,

uyanmadan zikri geçen dağdaki mağa
rada 309 sene kalmışlardır. (1)

Bahsi geçen mağarada uzun 
müddet uykuda kalan zatların unvan
ları Kur’an-ı Kerim’de «Ashab-ı Kehf» 
olarak geçmektedir. (2) Kur’an’da 18. 
sureye Kehf Suresi adı verilmiştir.

Kuranda Kehf suresinde, kendileri
ne haber verilen Ashab-ı Kehf, Peygam
ber Efendimizle Hz. İsa arasına rastlar. 
Dakyanus (M.S. 249-251) İnsanları pu
ta tapmaya zorlar. Buna karşı çıkan 
iman erlerine Ashab-ı Kehf denir. Yem- 
liha, Mekselina, Mislina, Mernuş, De- 
bernuş, Şanenuş ve çoban olan Kefeşta- 
tayyuş ile, köpeği Kıtmir’dir.

Burada yine olay, inkârla imânın 
karşı karşıya gelme olayıdır. 309 sene 
uyku, ve yeniden uyanış bize ölüm ve 
dirilişi hatırlatıyor. Onun için inanmak 
insanlığın en büyük olayıdır.

Netice olarak Ashab-ı Kehf olayın
dan alacağımız çok ibretler vardır. 
Kur’anda geçen bu hadise ve bu ismi 
taşıyan sureye ve güzel şehrimiz Tar
sus’un tarihi misyonuna uyması için 
Ashab-ı Kehf isimli, Tarsus’umuzda bir 
İlahiyat Fakültesi kurulması gerek
mektedir. Bereketli Çukurova toprağı
nın maddi zenginliğine manevi yağmu
run sağnak yağması gerekmektedir. Bu 
da, kurulacak bir İlahiyat Fakültesinde 
yetişecek iman ve ilim ordusunun gö
nüllere estireceği ılık iman rüzgarı ile 
mümkün olacaktır. O zaman, hem Tar
sus’umuz İslâm dünyasında, hem de 
dünyada çok yakından tanınan bir ko
numa gelecek, hem Ashab-ı Kehf coşku 
ile ehlinin ruhu yücelecek, hem de yü
ce Peygamberimizin ruhu inananları 
tekrar kucaklayacaktır.

(1) Kehf Suresi, ayet 25
(2) Kehf Suresi, ayet 9



İÇEL KÜLTÜRÜ DERLENMELİ

Asker KAKTAKİ (*)

Anadolu, tarihin eski çağlarından 
beri insanların yerleşerek, çeşitli uygar
lıklar kurdukları bir bölge olmuştur. 
Tarımsal verimliliği, ikliminin uygunlu
ğu, stratejik ve ekonomik önemi onu 
çekici kılmış ve her uygarlık diğer bir 
uygarlığın istilasıyla son bulmuştur. Bu 
şekilde, çeşitli kültürlerin buluşma yeri 
olarak Anadolu’nun Dünya kültürü için
deki önemi de giderek artmıştır.

Anadolu yarımadasına bin yıldır 
egemen olan Türk boyları, sahip olduk
ları kültür değerlerini de beraberlerin
de getirdiklerinden, yeni yurtlarının 
kültürünü çok büyük ölçüde etkilemiş 
ve Anadolu kültürünü, aradan geçen bin 
yıllık süre içinde Türk kültürü haline 
getirmiştir.

İçel, Anadolu’nun güneyinde, Göksu 
ırmağının her iki yanı ile Erdemli çayı 
arasında kalan, güneyden Akdeniz, ku
zeyden Toroslann kuzey yamaçlarına 
kadâr uzanan yöreye verilen addır. Ana
dolu kapılarının Alpaslan tarafından 
açılmasından çok önceleri Türk boyları 
tarafından bilinen bu yörenin adı da 
Selçuklu Türkleri tarafından verilmiş
tir.

İçel, sözlük anlamıyla «İç il», «içe
rideki yurt» demektir. Zamanla bu ad, 
Taşeli platosunun ve Çukurova’nın da 
bir kısmını içine alacak şekilde geniş 
bir sahayı belirleme amacıyla kullanılır 
olmuştur. Bugün İçel, Doğuda Tarsus 
Batıda Anamur, Kuzeyde Mut’u içine 
alan güneyde ise Akdeniz sahilleriyle 
çevrili bir ilin adıdır.

İçel’in ilk nüfusunu oluşturan 
Türkmenler sekizinci yüzyıl sonlarında 
(788-810) Horasan’dan Tarsus ve çevre
c i Çukurova Üniversitesi Halkbilim öğretim

görevlisi.

sine gelip yerleşmeye başlamışlar, daha 
sonra özellikle Abbasi Halifesi Harun 
Reşit zamanında Semerkant ve civarın
dan gelerek İçel’de bir uç beyliği oluş
turacak çoğunluğa ve güce ulaşmışlar
dır (1). Anadolu Selçuklularının haki
miyeti ile bir Türk yurdu olan İçel, çok 
kısa aralar dışında günümüze kadar 
Türk egemenliğinde kalmıştır.

İçel’in bugünkü merkezi olan Mer
sin, 19. yüzyıl başlarında Tarsus ilçesi
nin Gökçeli bucağına bağlı bir köydü. 
Yüzyılın sonlarına doğru Çukurova’nın 
önemli bir iskelesi haline gelen Mersin, 
1864 yılında Tarsus’tan ayrılarak ilçe 
merkezi, 1888 yılında ise Sancak Mer
kezi oldu. 1894 tarihinde Gülek, Nam- 
run, Karadiken ve Tarsus’un birleştiril
mesiyle Mersin, mutasarrıflık ve Liva 
merkezi haline getirildi. 1924 yılında il 
olan Mersin, İçel’in merkezi oldu (2).

1860 yılında 2341 nüfusa sahip olan 
Mersin’in nüfusu Cumhuriyetle hızla 
artmıştır (3).

Kaynak : Genel Nüfus Sayımı İdari 
Bölünüş 20.10.1985, Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstütüsü Yayınları. Yayın 
No: 1211, Ankara, 1986, Tablo 10, s. 9. 
Mersin’in Genel Nüfus Sayımlarındaki 

Nüfus Durumu
Genel Nüfus Sayımı 1950 1955 1960
Nüfus .36463 50104 68485

1965 1970 1975 1980 1985
86692 112982 152236 216308 314350

Özellikle 1980’den 1985 yılına kadar 
yıllık nüfus artış oranı 69.84 ile Mersin, 
Türkiye’de yıllık nüfus artış oranı açı
sından üçüncü sırayı almıştır (4).

Mersin’deki nüfus artışı çok hızlı 
olmakla birlikte, İçel’in ilçe ve köylerin
de nüfus artışı ülke normallerine yakın
dır. Tarsus’ta 38.12, Anamur’da 44.24,



Silifke’de 48.65, Erdemli’de 41.06, Mut’ta 
15.36, Gülnar’da 18.80 olan yıllık nüfus 
artış hızı, ilçelerin coğrafik durumları, 
tarım topraklarının miktarı ve sanayi
leşme hızlarıyla ilgili olarak değişmek
tedir (5).

İçel’in sahil kesimi, gelişen tarım, 
ticaret ve sanayiye paralel olarak hızla 
kalabalıklaşmaktadır. Bu nüfus artışı, 
hem ilin dağlık kesimindeki nüfusun sa
hile inmesi hem de diğer illerden İçel’e 
olan akmm sonucudur. Nüfustaki bu ar
tış ve şehirlerdeki yoğunlaşma birçok 
problemi de beraberinde getirmiştir. 
Yol, su, kanalizasyon ve konut konula
rındaki yetersizlikler ve artan nüfusun 
istihdamı başlıca sorunlardır.

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi de 
Mersin’de açılmıştır. 3 OCAK 1987 tari
hinde açılan bu serbest bölgede üçyüze 
yakın firma faaliyet gösterecek, beş bin 
kişiye yeni iş sahası açılacaktır. Serbest 
bölgenin ticarete getireceği hareketlilik 
de nüfus artışını önemli oranda etkile
yecektir.

Yazının başından beri üzerinde dur
duğumuz nüfus artışının kültür açısın
dan önemi çok büyüktür. Çünkü top
lumsal değişmenin ana nedenlerinden 
biri nüfus artışıdır. Nüfus arttıkça top
lumda farklılaşmaya doğru gidiş artar. 
Bu durum Spencer’in «Karmaşıklaşarak 
büyüyen bütünlerde farklılaşarak bü
tünleşme» ilkesine uymaktadır.

Toplumda karmaşıklaşma ile fark
lılaşma, işbölümünü gerekli kılmakta; 
iş bölümü ise, toplumsal ilişkilerde yeni 
düzenlemeleri gerekli kılmaktadır (6). 
Yeni toplumsal ilişkilerin oluşması, ya 
da bu ilişkilerin yeniden düzenlenmesi 
genel olarak kültür değişmesi olarak ta
nımlanır. İçel’deki nüfus artışı da doğal 
olarak kültürel alandaki değişmeleri 
gerçekleştirmektedir (7).

Toplam nüfusu 1.034.085 olan İçel’
de nüfusun 566.419’u şehirlerde, 467.666

sı köylerde yaşamaktadır. Fakat her ge
çen gün köyden şehirlere doğru olan 
akım artmaktadır. İkibinli yıllara varıl
dığında İçel nüfusunun önemli bir kısmı 
sahile inecek ve sanayi merkezlerine 
doğru kayacaktır.

Sanayileşme, sosyolojik açıdan ku
rumsal değişmeleri zorunlu kılan bir 
değişmedir. Toplum yaşamının önemli 
kurumlan olan eğitim, hukuk, sağlık, 
ekonomi vb. kurumlarda sanayileşme ile 
birlikte köklü değişmeler gerçekleşir. 
Eğer sanayileşmeye parelel olarak toplu
mun kurumlan değişmezse birçok 
uyumsuzluklar ortaya çıkar ki, bu du
rum, ya toplumsal huzursuzluklara ya 
da sanayileşme hızının düşmesine yol 
açar. Planlı kalkınma döneminde ülke
mizde görülen değişmenin genel olarak 
sanayileşme lehine olduğu görülmekte
dir. Yani toplumsal kurumlarda, sana
yileşmenin gerektirdiği değişmeler -ya
vaş da olsa- gerçekleşmektedir.

Toplumsal kumrulardaki değişmele
rin sonucunda toplumiçi; kurumlar ara
sı, kuramlarla bireyler ve bireyler ara
sı ilişkiler değişmektedir. Toplumumuz- 
da yeni durumlara uygun toplumsal 
normlar oluşmaktadır. Yeni davranış ka
lıpları ise eski ilişki sistemlerinin unu
tulmasına yol açmaktadır.

İşte, İçel’de bu tür bir değişmenin 
gerçekleşmekte olduğunu açık olarak 
görebiliyoruz. İçel nüfusu giderek art
makta, ticaret ve sanayi gelişmekte, ye
ni kuruluşlar yeni örgütlenmelerle top
lum hayatına yeni boyutlar kazandır
maktadırlar. Toplum içinde gerçekleşen 
her değişme, geleneksel yaşama tarzın
dan birşeylerin ortadan kalkmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle, sanayileşme ve 
kentleşme bir bakıma geleneksel yaşa
mın aleyhine olan değişmelerdir.

Torosların serin yaylalarında, günü
müze kadar göçer karakterini koruyan



Türkmenler, bu değişmelerden doğrudan 
doğruya etkilenmemiş görünmektedir
ler. Fakat «yörük yaşamını» eski haliy
le tanıyanlar, göçerlerde de hızlı bir de
ğişmenin gerçekleştiğini söylemektedir
ler. Bu alanda yapılan eski ve yeni araş
tırmaların incelenmesi değişmenin bo
yutlarını ortaya koyabilir. Göçerler de 
çağdaş tekniğin imkânlarını kullanmak
ta, ticareti günün koşulları içinde yap
maktadırlar. Toplumdaki ilişki kalıpları 
onları da etkilemektedir.

Sonuç olarak İçel, bin yıldan daha 
uzun süreden beri Türklere yurt olmuş, 
kurtuluş mücadelesinde evlatlarını vata
nına feda etmiş bir yurt köşemizdir. 
İçel, aynı zamanda geleneksel kültürü
müzü günümüzde bile yaşatabilen na
dir yörelerimizdendir. Maddi ve maddi 
olmayan her türlü geleneksel kültür 
ürünümüz İçel Türkmen folkloru içinde 
yaşamaya devam etmektedir. Ancak, or
tada bir gerçek daha vardır: İçel, kal
kınmakta olan Türkiye’nin bir parçası
dır. Ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir 
yeri vardır. Serbest bölgenin açılmasıyla 
da hız kazanan ticaret ve sanayi, tarım 
topraklarının çağdaş teknikle işlenme
siyle tarımsal verimliliğin artması İçel’e 
olan nüfus akımını hızlandırmıştır. Hem 
sanayi, ticaret ve tarımdaki gelişmelerin 
yarattığı istihdam imkânları, hem de 
kırsal kesimden kente göçme yönündeki 
doğal istek İçel’in şehir nüfusunu artır
makta, dolayısıyla geleneksel kültür, ye
rini modern sanayi kültürüne bırakma
ya başlamaktadır.

Bu durum folklorik açıdan çok 
önemlidir. Çünkü geleneksel kültür, 
folklor disiplininin konusunu oluştur
maktadır. Geleneksel kültürün maddi ve 
maddi olmayan yönleriyle saptanması, 
kalkınma çabalarına taban oluşturacak 
planlamalara done vermesi bakımından 
gerekli olduğu gibi, toplumun asgari

müştereklerinin belirlenerek ulusal kül
türün yaratılmasında da ön koşuldur. 
Ulusal kültüre sahip olmayan bir top
lumun, ulusal bilinci de gelişemeyece- 
ğinden dışarıdan gelebilecek her türlü 
ideolojinin etkisi altında kalması nor
maldir.

Toplumumuzu tanımak, ancak onun 
öz değerlerinin bilinmesiyle mümkün
dür. İçel gibi Türk kültürünü yüzyıllar
dır koruyan bir yöre bu bakımdan de
ğerlidir. Onu bu haliyle koruyamaya
cağımıza göre, bir an önce var olan de
ğerleri derlemeye başlamalıyız.

Mersin Halk Eğitimi Merkezi’nin 
başlattığı sosyal ve kültürel çalışmalar 
arasında yer alan folklor derleme kursu, 
İçel kültürünün derlenip değerlendiril
mesine; İçel Kültürü dergisi ise bu ça
lışmaların yayımlanmasına hizmet ede
cektir.

İçel Kültürünün asırlardan beri ya
şayan ürünlerinin, yirminci yüzyılın 
hızlı temposunda yitip gitmemesi en bü 
yük dileğimizdir. Çaba ve gayret bizden, 
destek tüm İçel’i sevenlerden beklen
mekte.
Notlar:

(1) Mustafa Necati Çıplak, İçel Tarihi-Turiâ- 
tik Zenginlikleriyle, Ankara, 1968, s. 90.

(2) A.g.e., s. 278.
(3) A.g.e., s. 281; Genel Nüfus Sayımı îdari 

Bölünüş 2.10.1985, Başbakanlık Devlet İs
tatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 
1211, Ankara, 1986, s- 8.

(4) Genel Nüfus ...» Tablo' 8, s. 7.
(5) Genel Nüfus ..., Tablo 14, s. 17-20.
(6) Emre Kongar^ Tplumsal Değişme Ku

ramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kita
be vi Yayınlan, Büyük Fikir Kitapları Di
zisi, 41, İstanbul, 1981, s. 98.

(7) Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri Sos
yal Psikolojik Bakımdan Bir Tetkik, Dev
let Kitapları, İstanbul, 1969, s. 99.



SİLİFKE’DE FOLKLOR

İrfan Ünver NASRATTINOĞLU (*)

Türk folkloru, dünyada benzerine 
çok az rastlanan değerde olup, çok çe
şitli özellikler taşımaktadır. O kadar ki, 
her şehrin, hatta kasabanın kendine öz
gü folkloru vardır. Bu nedenle, Milleti
miz, çok zengin bir kültür hâzinesine 
sahiptir.

Türk folklorunun zenginliğini bizim 
söylememiz, yazmamız belki pek önem
li değildir. Ama, folklorumuzla ilgili 
araştırma yapan bilim adamları ve uz
manlar, halk kültürümüzün alabildiğine 
zengin olduğunu, uluslararası toplantı
larda açıkça ifade etmişlerdir. Meselâ, 
İtalyan Prof. Dr. Anna Masala, Uluslar
arası nitelikli bir bilimsel toplantıda ay
nen şunları söylemiştir:

«... Türk halk edebiyatı, dünyanın 
en zengin edebiyatıdır!»

Macarların dünyaca ünlü müzik 
adamı Bela Bartok, 1930’lu yıllarda To- 
roslarda, İçel yöresinde halk musikisi ile 
ilgili araştırma çalışmaları yapmış, ün
lü bestekarımız Ahmet Adnan Saygun 
dâ ona yardımda bulunmuştur. Bartok 
ülkesine döndükten sonra yaptığı çağ
daş bestelerde, Türk halk musikisi mo
tiflerinden yararlanmış ve bunu dünya
ya ilan etmiştir.

Alman Etnomüzikoloğu Dr. Kurt 
Reinhard’ın, Türk halk musikisi ile il
gili geniş çalışmaları vardır.

Türk Halk Oyunları toplulukları, 
yurt dışında iştirak ettikleri yarışmalar
da daima birincilik ödülünü kazanmış
lar veya en kötü ihtimalle ilk üç dere
ceye girmeyi başarmışlardır.

Yurt dışındaki halk oyunları yariŞ-

C l Gazeteci - yazar

malarında, yabancıların başmı döndüren 
oyunlarımızın başında Silifke Halk 
Oyunları gelmektedir. Bilindiği gibi, Si
lifke oyunlarının en önemli özelliği, tür
kü eşliğinde oynanmakta oluşudur. Bu 
itibarla, Silifke Halk Oyunları ya da Si
lifke Türküleri söz konusu olduğunda, 
ayrı ayrı değil, birlikte mütalâa edilme
sinde yarar vardır.

Silifke Halk Oyunları ve Müziğinin, 
kısacası Silifke folklorunun Türkiye’de 
ve dünyada popüler olmasında, Silifke 
Müzik ve Folklor Demeği’nin çok önem
li payı vardır.

Silifke Müzik ve Folklor Demeği, 
1951 yılında Cavit Erden (Ziraat Y. Mü
hendisi), Özcan Seyhan (Lise Müzik Öğ
retmeni), Saim Gençsoy (Op. Dr.), Ad
nan Bayar (Eczacı), Hayri Hanlıoğlu 
(Pır.), Ferhat Kol (Tüccar) ve Sadık Sa
yım (Öğretmen) tarafından kurulmuş
tur.

Bu ekibin amatör bir ruhla, ama 
cansiperane bir gayretle yaptıkları ça
lışmalar sonucu Silifke oyunları ve tür
küleri disipline edilmiş ve başarıyla sah
nelenmiştir. İngiltere ve Tunus'ta katıl
dıkları uluslararası festivallerde elde et
tikleri . başarıdan sonra, ekibin şöhreti 
artmıştır. Nitekim, Türkiye’nin her ya
nında kurulan komple folklor dernekleri
nin hemen hemen hepsi repertuvarlan- 
na Silifke yöresi oyunlarını dahil etmiş
lerdir. Ne var ki, ne Devlet Halk Dans
ları Topluluğu ve ne de başka topluluk
lar, Silifke oyunlarını layıkiyle oynamak 
başarısı gösterememişlerdir. Çünkü, Si
lifke oyunlarını oynayabilmek için, mut
laka Silifke’de doğmuş olmak gerekmek
tedir; zira bu doğa yasasının bir gere
ğidir...



Silifke türküleri üç ana bölümde ele 
alınmaktadır. Bunlar :

1. Oturak havaları
2. Oyun havaları
3. Zeybekler
Oturak Havaları şunlardır : Hafız 

mektepten gelir/Urfani/Kerem/Koşma/ 
Bittim ola/Mendil bağlarım yandan.

Oyun Havaları ise şunlardır: Salla
ma /Yayla Yolları/Keklik/Gerali/Türk-
men Kızı/Mandilli/Anamur Yolları.

Belli başlı zeybekler de şunlardır : 
Portakal zeybeği/Çaya vardım zeybeği/ 
Kıbrıs Zeybeği/Silifke zeybeği/Tek zey
beği/Zeytin Dağları zeybeği/Her yanı 
elmas zeybeği/Yaktım mangalamı zey
beği.

Bütün bu türkülerle, bu türkülerin 
oyunları, yukarıda da değindiğimiz gibi 
birlikte ele alınmalıdır.

Silifke oyunlarının bir önemli özel
liği de, bütün oyunlann kaşıkla oynan
masıdır.

1984 yılında. Cavit Erden, 15 Silif
ke Türküsü’nün notasını ve sözlerini ya
yımladı. Avni Anıl Yayınları arasında çı
kan bu değerli eserin devamının, hatta 
tamâmının bir kitapta yayımlanması şa
yanı arzudur, Zira, Silifke türkülerinin 
disipline edilmesinde büyük paya sa
hip bulunan Cavit Erdenin, notaya ala
cağı biçimin sağlıklı olacağı kanaatini 
taşımaktayız.

Silifke için, müzik ve folklor belde
si diyebiliriz...

Silifkeliler 14 yıldan bu yana, önce
leri millî seviyede, sonraları uluslararası 
düzeyde «Folklor ve Müzik Festivali» dü
zenlemektedir. Bu festival, sadece Tür
kiye içerisinde değil, bütün folklor dün
yasında bilinmektedir. Hatta, dünya fes
tivaller literatürüne giren ilk üç festi
valimizden birisi Silifke Festivali’dir.

Silifke Folklor ve Müzik Festivali
nin fikir ve isim babası Cavit Erden’dir. 
Zamanın Belediye Başkanı Ali Önder,

Kaymakam Ahmet Önal ve o dönemin 
Belediye Meclisi Erden’e destek verince, 
güçlü bir temele dayalı olan Silifke 
Folklor ve Müzik Festivali gerçekleşmiş
tir. Festivalin bugünkü düzeye gelmesin
de, 14 yılın bütün Belediye Başkanları- 
nın, bütün Kaymakamların, bütün ka
mu görevlilerinin, Özcan Seyhan gibi 
müzik adamlarının, hülasa bütün Silif- 
kelilerin payı vardır.

Silifke folkloru, yalnız Silifkelilerin, 
yalnız İçellilerin değil, bütün Türk Mil
letinin göğsünü gere gere iftihar ede
bileceği, son derece zengin bir halk kül
türüdür. Bu büyük kültürün derlenip 
toparlanmasında, yayınlanıp geleceğe 
aktarılmasında ve bütünüyle yaşatılma
sında payı olanlara ne mutlu...

Yayınında büyük yarar gördüğümüz 
bu güzel dergideki, ilk yazımı noktala
madan önce,, sevilen bir Silifke türkü
sünün sözlerini sunmak istiyoruz :

Kalktım geldim ince kumdan furmadan 
Elâ gözleri gel gel eder durmadan

(haydi)
Benim yarim yeni gelmiş yayladan 
Hoş geldine varamadım ağlarım (haydi)
Haydi haydi atamaz oldum 
Silifke’nin poyrazından yatamaz oldum
Akşamman ikindinin arası 
Yaktı beni kaşlarının karası (haydi) 
Bilmem hançer bilmem gönül yarası 
Bir dost yaraladı yaram var benim

(haydi)
Haydi haydi atlı da geliyor 
Şu kızın gamzeleri tatlı da geliyor
Bahçenize ak gül ektim biterse 
Benim vadem senden evvel yeterse

(haydi)
Eviniz önünden salım geçerse 
Atıver yazmanı salım üstüne haydi
Haydi haydi aman desinler 
Kaşınılan, gözüne baygın desinler.



MİSAFİR ŞAİRLER

BAKÜ - İSTANBUL

Bir dostum söyledi ki, geçip gitti genlerin, 
Geçerken Dolmabehçe, Topkapı Sarayı’ndan.

Gonuş bülbüllerinden ordaki gülşehlerin, 
Gonuş şair ulusun yıldızından, Ayından!

Sevinci doğacak mı bunca gam yeyenlerin, 
Yoksa ok geri dönmür fırlayınca yayından?!

Dedim.: Goy, salıg verim gönlünden erenlerin, 
Sen de salıg alasan onların harayından.

Bakü’de, İstanbul’u göreydim deyenlerin 
Salam apardım ora bir bölük alayından.

İstanbul’da Bakü’yü görmek isteyenlerin 
Sayı yoktur Bakü’de olanların sayından.

AĞLARAM

Yaşıl gözlüm! Yaşıl gözlere gurban, 
Dadlı-duzlu, şirin sözlere gurban.
Her gün seher yerimdecen duruban 
Görsem yohsain, ünüm yetmez, ağlaram.

Yaşıl gözlüm. Bu ürek ki, mende var, 
Gazıg-gazıg edib getdin gönlümü.
Allah etmez, sen etdin bu zülümü 
Busevda ölünce getmez, ağlaram.

Yaşıl gözlüm. Bu ürek ki, menda var, 
Car çeker üstüme, tüstüsüz yanar.
Ne dil biler, ne söz anlar, ne ganar 
«O beht gülüm» heç vaht bitmez,

ağlaram.

15 Kasım 1986, Bakü 
NURENGİZ GÜN

İstanbul, Bakü, 1984 
Refik Zeka HANDAN

NEYLİYİM?

Elin üzüldü elimden 
Neyliyim ah, neyliyim.
Uzag düşdün elimden 
Neyliyim ah, neyliyim?

Yandırar hicrin meni 
Neyliyim ah, neyliyim.
Terk etmez gecen meni 
Neyliyim ah, neyliyim?

Bir tale ahdi göylerden 
Neyliyim ah, neyliyim.
Mene kec bahdı göylerden 
Neyliyim ah, neyliyim?

15 Kasım 1986, Bakü 
NURENGİZ GÜN
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MERSİN EFSANELERİ

Efsaneyi, şahıs, yer ve hâdiseler 
hakkında anlatılan, inandırıcılık vasfı 
bulunan, olağanüstü özellikleri bulunan, 
kısa ve konuşma diline yerveren anlat
malardır şeklinde tarif edebiliriz. Tarifi
mizde efsanenin bütün özellikleri veril
diği için, burada özelliklerini vererek 
tekrara düşmek istemiyoruz. Ancak, 
Mersin ve civarındaki efsaneler hakkın
da kısa bilgi vermek istiyoruz. Bütün 
Anadolu’da olduğu gibi Mersin ve ilçe
lerinde de efsane özelliği gösteren, şe
hirler, köprüler, göller, nehirler, kaleler, 
evler, din ve tarih büyüklükleri ile ilgili 
efsaneler vardır. Ayrıca hayvanlarla da 
ilgili olarak efsanelerin, anlatıldığı ma- 
lumumuzdur. Mersin ilimizin kendi adı 
etrafındaki efsaneden tutunuz da, Tar
sus da Eshabıkeyf yine Tarsus’dâ oldu
ğuna inanılan Şahmaran (şah-ı maran) 
efsanesi, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, 
Anamur ve çevresinde ziyaret edilen, 
hakkında efsane söylenilen birçok yer 
vardır. Biz bu yazımızda Mersin, Silif
ke, Mut’dan derlenen dört efsane met
nine yervereceğiz. Bu efsanelerden birin
cisini, babam Mehmet Alptekin’den (80 
yaşında, eski ve yeni yazıyı bilir, çiftçi) 
Ağustos 1980 tarihinde derledim. (Alp
tekin, Silifke’de ikâmet etmektedir).

İkinci efsane, talebem Nimet Ünal’
dan derlenmiştir. Ünal, halen Fırat Üni
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü ikinci sınıfta 
okumakta olup ailesi Mersin’de ikamet 
etmektedir.

Üçüncü efsane, Kerim Kulakçı’dan

(*) Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk 
Edebiyatı Öğretim üyesi.

Y. Doç. Dr. Ali Berat ALPTEKİN (*)

(40 yaşında, eski ve yeni yazıyı bilir, öğ
retmen) 1976 yılında derlenmiştir. (Ku
lakçı, Silifke’de ikamet etmektedir).

Dördüncü efsane Sevim Küçük’den 
(56 yaşında, okuma yazması yok, ev ka
dını) Mayıs 1980 tarihinde derlenmiştir. 
(Küçük, Mut ilçesinden olup, halen 
Mersin’de ikamet etmektedir).

Birinci efsanede kaderin değişmeye
ceği, er-geç tecelli edeceği, ikinci efsa
nede, ulu şahıslara her zaman saygı du
yulması gerektiği; üçüncü efsanede ar
kaya dönüp bakmanın yasak olduğu, ya
sağa riayet edilmemesi neticesinde en 
küçük kardeşin öldüğü; dördüncü efsa
nede kutsi bir değere sahip olan geyik 
tekesinin öldürülmesi neticesinde Allah 
tarafından, avcıya verilen ceza motifle
ri ele alınarak işlenmiştir.

1. KIZ KALESİ EFSANESİ

Bir padişahın çocuğu olmuyormuş. 
Duruma üzülen padişah çocuğunun olup 
olmayacağını bir ermiş kişiye danışmış. 
Yaşlı kişi de zamanla bir kızının olaca
ğım, ancak kızın gençlik yıllarında yılan 
tarafından sokularak öldürüleceğini an
latır. Bu habere çok üzülen padişah, kı
zını kurtarmanın yollarını aramaya baş
lamış. Bu düşünce içerisindeki padişaha, 
denizin içerisinde bir kale yaptırırsa yı
lanın buraya gelemeyeceğini yaşlı bir 
zat söyler. Habere sevinen padişah da 
yaşlı kişiyi sevindirmiş. Zaman gelmiş 
padişahın bir çocuğu olmuş, zamanla da 
kızını yaptırdığı kalenin içerisine yerleş
tirmiş. Kızının yanma her türlü ihtiya
cını veren padişah yılandan kurtulma
nın sevinci ile yaşarken, kızın taliplile
ri de artmaya başlar. Bunlar arasında



iki genç vardır. Kaleye suyu kim getirir
se kızını ona verebileceğini anlatan pa
dişah ikinci talipliye de kış mevsiminde 
üzüm getirme şartını koşar. Padişahın 
bu istekleri gençler tarafından yerine ge
tirilmek istenirken, kızın da yaşı yirmi
ye yaklaşır. Dağdan kalenin olduğu ye
re suyu getiren genç, padişaha gururla:

«Bak işte suyu getirdim, kızını 
ver» der. Gencin fazla gururlanması 
üzerine padişah :

«Hani nerede?» diye sorar. Genç 
dönüp arkasına baksa ki ne görsün, su 
geldiği kanaldan geriye doğru akıp git
mekte.

İkinci genç kış mevsiminde üzümü 
yetiştirir ve padişahın kızının huzuru
na götürür. İri daneli üzümleri gören 
kız, sevinçle üzüme doğru elini uzattı
ğında, daha evvelden sepetin içerisine 
yerleşen yılan tarafından sokulur. Kı
zın yılan tarafından sokulması kaderin 
değişmeyeceğini gösterir, böylece padi
şah ve halkı ne şartlarda olursa olsun 
kadere inanılması gerektiğine inanırlar.

2.MUĞDAT EFSANESİ
Bir kişi Mısır'da rüyasında Hz. Mu

hammedi görmüş. Bu kişi rüyasında 
Hz. Peygamberle, birlikte savaşıyor- 
muş. Ertesi gün içindeki aşkla kalkan 
kişi savaşmak için Anadolu’ya geliyor. 
(Bu savaş muhtemelen Malazgirt sa
vaşıdır) Bu kahraman Anadolu’da ya
pılan bir savaşta şehit düşmüş ve düş
man tarafından boynu vurulmuş. Kesik 
baş kilometrelerce yuvarlanmış ve Mer
sin (İçel)’de 45 evler (eskilerin Muğdat 
dedikleri yer) semtine kadar gelmiş. 
Halk daha sonra buraya küçük bir me
zar yaptırmış. Zamanla yol geçmesi 
için, mezar kaldırılmak istenmiş. Fakat 
buraya kim kazma, balta vurduysa he
men eli ayağı tutuluyermuş. Hadise be
lediye başkanma anlatıldığı vakit :

«Bir küçük mezarı nasıl kaldıramı- 
yorsunuz?» demiş ve balta ile kendisi

vurmak istemiş, işte tam bu sırada baş
kanın eli-ayağı tutulmuş, gözleri kör 
olmuş. Bir müddet sonra başkan rüya
sında bu ermiş kişiyi görmüş :

«Mezarın yerine bir türbe yaptırır
san, elin ayağın düzelir, gözlerin görür» 
demiş.

Ertesi gün belediye başkanı bura
ya küçük de olsa bir türbe yaptırmış. 
Başkanın da bütün özürleri bu hadise
den sonra kayboluyor.

Bugün Mersin ve çevresinden ge
lenlerin ziyaret yeri olan Muğdat için 
halk arasında, bir kızın felç olduğu, an
nesiyle beraber bu ziyarete gittiği, 
adaklarını kestikten sonra :

«Burada bir gece kalırsak daha iyi 
olur» dediklerini ve kaldıklarını anla
tırlar. O gece herkes uyumuş, fakat kı
zın annesi uyumamış. Anne, uyuyan kı
zının baştan ayağa beyaz bir el tara
fından sıvazlandığını görmüş. Tam bu 
sırada ziyarete gelen komşu da uyan
mış. Komşusunun fazla konuşmasından 
dolayı, beyaz el kaybolmuş. Kız da erte
si gün Allah’ın rahmetine kavuşmuş. 
Çevre halkı der k i :

«Bu sesler (komşu kadının konuş
ması) olmasaydı ve bu beyaz el kızın 
ayağına kadar vücudu sıvazlasaydı bu 
kız iyileşecekti.»

Bugün, Muğdat ziyareti diye bili
nen bu yeri birçok kişi ziyaret etmek
tedir. Hasta bebekler ziyaretin üzerine 
yatırıldığı vakit, iyileşmekte; sakat ge
len insanların sağlam olarak buradan 
ayrıldıkları çevre halkı tarafından an
latılmaktadır.

3. YEŞİL TÜRBE EFSANESİ

Silifke’nin Kızılgeçit vadisinde ya
tan ermiş kişiye «Yeşil Baba» da denir. 
Bölge halkı tarafından bu dedenin Ho
rasan erlerinden olduğuna inanılır. Ye
şil Baba ile ilgili şöyle bir rivayet var-



dır. Köy yakınında bulunan bir tepeye 
«Kavrulu Burun» denir. Eskiden bura
da bir tekfur varmış. Kale sarp bir ka
yalığın üzerinde olduğu için, Türkler 
bir türlü bu kaleyi alamamışlar. Kara- 
manoğullarından yedi kardeş buranın 
alınması için görevlendirilmişler. Ken
dilerine savaşa başlamadan evvel Yeşil 
Baba ile de görüşmesini tavsiye edildi
ği için, yedi cengaver Yeşil Baba ile gö
rüşmüşler. Baba, kalenin fethi için ge
rekli olanı şöyle anlatmış. «Kuru piy- 
nar ağacından kazıklar yaparak kaleye 
çıkın, fakat kaleye tırmanırken sakın 
arkaya bakmayın» demiş. Kardeşler bu 
ermiş kişinin dediklerini yaparak tır
manmaya başlamışlar, tam orta yere 
vardıklarında karşı tepeden bir kaval 
sesi duyulur. Kavalı çalan, tekfurun 
kızma âşık olan bir çobandır, durumu 
gören çoban kalenin Türkler tarafından 
alınmak üzere olduğunu önce kıza an
latmış. Kız da durumdan babasını ha
berdar etmiş. Tekfur Türklerin gelece
ği kapıya askerlerini topladığından kar
deşlerden altısı kaleye çıkmıştır. Ancak 
en küçük «Baba, bize niçin arkaya bak
mayın» dedi diyerek arkasına baktığı 
vakit düşerek ölür. Diğer altı kardeş 
kaleye şanlı bayrağımızı dikerler. Bu 
hadiseyi gören kâfirler şaşırır ve teslim 
olurlar. Yeşil Baba öldükten sonra ken
di adı ile bir türbe yaptırılır. Bugün 
birçok kişi tarafından türbe ziyaret 
edilmektedir.

4. GEYİK EFSANESİ
Evvel zamanın birinde iki avcı var

mış. Bu avcılar beraberce geyik avına 
çıkmışlar. Geyiklerin içerisinde de bir 
geyik tekesi varmış, beyaz. O kadar 
nam vermiş ki, onu hiç kimse avlaya- 
mamiş. Bu tekeyi herkes avlamak is
temiş, fakat olmamış. Bu iki avcı bir ye
re varmışlar, orada yatmışlar. Akşam 
olunca da geyik avına çıkmışlar. İki av
cı, o beyez geyik tekesini avlamışlar. 
Tekeyi sırtlarına alarak gonakladıkla- 
rı (in) yere getirmişler. Orada bir ateş

yakmışlar, tekeyi pişirmişler, yemişler 
ve yatmışlar. Uyurken, muyurken, ge
yik tekesini vurmayan adam bir ses 
duymuş. Kendi kindine demiş k i :

«Uşak bu becene dağdaki ses ney
ki?»

«Hele bir dinleyeyim» demiş ve ya
tağının içerisinde oturum vaziyetine 
gelmiş.Dinlemiş ki, iki kişi karşılıklı 
birbirlerine «yuğ» ediyor.

«Falancağız yuu...» diyerek öbürü
ne çağırıyormuş. O da ona cevap veri
yormuş. Arkadaşına soruyormuş.

«Ak teke nerede?» İki kadın birbir
lerine bu soruyu soruyormuş. Diğer ka
dın cevap vermiş :

«Ak tekeyi vurdular» demiş iki üç 
sefer.

«Ya! Ak tekeyi vuranlar nerede 
acaba?»

«Felan inin içinde yatıyorlar.» Bu 
defa öbür kadın demiş k i :

«O ini, tabut olarak başlarına yıkı- 
ver.»

«Nasıl yıkarım, başının altına azzık 
bohçası koydu, yıkamam.»

«O zaman onun gözlerini mille de 
kör olsun.» demiş. Ondan sonra ses ke
silmiş. Bu sesleri dinleyen uyumuyan 
adam iyice korkmuş. Adam bu sesleri 
işittikten sonra kalkmış ateşi yakmış. 
Artık gözüne uyku girmez olmuş. Za
ten o muhitte insan yaşamazmış, sade
ce hayvanlar yaşarmış. Bunların insan 
olmadığını, Hak tarafından verilen bir 
ses olduğuna kalbi kanaat getirmiş. 
Kalkmış ateşe tekrar odun atmış., öbür 
ak tekeyi vuran arkadaşına demiş k i :

«Kalk hele kalk»
«Ne o, sabah oldu mu, ateşi yak da 

kalkayım» Ateş yanarmış, fakat onun 
yandığını görmüyor adam. Adam tekrar 
arkadaşına demiş :

«Ateş yanıyor arkadaşım kalk.»
Fakat adamın gözü Hak tarafından 

millendiği için kör olmuş, böylece de 
ak tekeyi vurmanın cezasını ödemiş.



ERDEMLİ'DE DÜĞÜNLER
I

i
Yazıma düğünlerin detayına inme

den önce yörede söylenen bir kına tür
küsü ile başlıyorum.

KINA TÜRKÜSÜ

Kırat geldi gemini gever,
Sarı daylak çanını döğer,
Düğün halkı seni öğer,
Kız kınan kutlu olsun.

Ak helkeyi susuz koydun,
Büyük evi ıssız koydun,
Kız anası, kız anası,
Hani bunun öz anası?

Atlayıp çıktın eşiği,
Sofrada koydun kaşığı,
Büyük evin yakışığı,
Kız kınan kuüu olsun.
Söyle dillerin .atlı olsun,

Güneş orta yere geldi,
Bütün gözlere yaşlar doldu,
Anan baban ne oldu?
Kız kınan kutlu olsun.

Evlerinin önü kavak,
Eser yeller ufak ufak,
Takılır yüzük duvak,
Kız kınan kutlu olsun.
Söyle dillerin tatlı olsun,

(*) 50- Yıl İlkokulu Öğretmeni Erdemli

İbrahim USTA (*)

İ •
Bahçede hiç gül bitmez mi?
Gelen kınan yetmez mi?
Kız anası kız anası,
Başında mumlar yanası,
Hani bunun öz anası?
Kız kınan kutlu olsun.

Düğün, evlenmek ya da sünnet do- 
layısı ile yapılan eğlenti, bayram et- 
nek, çok sevinmektir. Bu sevinç çeşitli 

şekillerde yerine getirilmektedir.
Erdemli geleneğine bağlı bir ilçe

mizdir. Geleneğine bağlı olduğu kadar, 
uygarlaşma yolunda da hızlı adımlar 
atmaktadır. Bunun en güzel örnekleri 
düğünlerde görülmektedir. Düğün, iki 
gencin evlenmesi bir yuva kurma ça
basıdır. Bu çabaları Erdemli de üç şe
kilde görebiliriz.

1. Mevlitle yapılan düğünlerdir. 
Bu düğün şekli yerli halkta çok görü
lür. Koyuncu Mahallesinde yapılan dü
ğünlerin fazlası Mevlitle yapılmaktadır. 
Mevlit törenlerinde Kur’an okunur, 
Mevlit okunur, dualar yapılır. Ayrıca 
atkı merasimi de yapılmaktadır. Bu 
merasimler son zamanlarda bazı Mev
lit merasimlerinde yapılmaktadır. Zira 
gönülsüz verme durumunda, yapılan 
yardım haram sayılmaktadır.

Mevlit düğünlerinde kadın, erkek 
karışık olduğu gibi, ayrı ayrı da otu
rabilmektedir. Mevlitlerde en çok söy
lenen deyiş «Sarı Çiçek» adlı deyiştir. 
Tören sonunda yapılan duaden sonra 
gelin ve damat kapalı bir şekilde gelin 
arabasına bindirilir. Gelin arabasını 
uzunca bir konvoy takip ederek oğlan 
evine kadar uğurlanır.



AKDENİZ BÖLGESİ TÜRKMENLERİMDE 
ÇADIR TİPLERİ

Kökenleri Orta Asya’ya dayanan 
Türkmenler yüzyıllardır Akdeniz Böl
gesinde geniş bir şekilde yayılmış olup, 
yerleşik, yarı göçebe, yada göçebe ola
rak yaşamlarını sürdürmektedirler.

Göçebe olanlar sürülerine yeni ot
laklar bulmak amacıyla, Orta Asyalı 
bir ananenin devamı olan mevsimlik 
göçlerini, yazın torosların yüksek yay
lalarına, kışın deniz kenarları ve ovala
ra inerek devam ettirirler.

Güney Türkmenlerinin yazlıkları, 
Kayseri civarında Erciyes ve Demirka
zık dağlarına kadar uzayan üç kapılı 
yaylası, Meryemşil ve dümbelek yayla-

(*) Mersin Müze Müdürü.

Müyesser TOSUNBAŞ (*)

ları, Kışlıkları ise; Adana, Ceyhan, Ka- 
rataş, Yumurtalık, Mersin ve Tarsus 
köyleri civarında kiraladıkları yerler
dir.

Onların tipik konutları, Nomad ya
şantılarının bir gereği olan çadırlardır 
ki, biz bölgede genel olarak üç tip ça
dır görmekteyiz.

1 — KARA ÇADIR (KIL ÇADIR): 
Akdeniz bölgesi göçer Türkmenleri ara
sında en çok görülen bir çadır tipidir. 
Gaziantep, Kahraman Maraş, İskende
run, Feke, Saimbeyli, Adana, Mersin 
dolaylarından, Antalya’ya kadar olan 
alanlarda görülmektedir. Karahacılı, 
Karakoyunlu, Haytalar, Saçıkara, Bak- 
şiş, Honamlı ve San keçili aşiretleri ka-

2. Yerli düğünü olarak bilinen 
çalgı eşliğinde yapılan düğünlerdir. Çal
gıdan kasıt Davul, klarnet ve keman
dan oluşan bir saz ekibidir. Düğün me
rasimi, saz ekibi gelmeden bir gün önce 
esvap ve eşyaların kız evine götürülme
si ve oradan da çiftin yerleşeceği eve 
taşınması ile başlar. Merasimin yapıla
cağı gün saz ekibi gelir. Merasim bo
yunca konuklara yemek, meşrubat ve 
pasta gibi ikramlarda bulunulur.

Düğünün sonunda kına yanar, Bu
nu atkı merasimi izler. Daha sonra saz 
ekibi eşliğinde çiftler gelin arabasına 
binerler. Düğün halkı konvoy halinde 
gelin arabasını izleyerek damadın evine 
gelirler. Burada yapılan küçük bir me
rasimle gelin ve damat arabadan ine
rek kol kola evlerine çıkarlar.

3. Düğün şekli cazla yapılan dü
ğünlerdir. Bu düğünler daha sosyal de

nilen çevrelerce yapılmaktadır. Mera
sime diğer düğünlerden farklı olarak 
davetliler ve gençler çiftler halinde 
dans yaparlar. Giyimler daha açıktır. 
Yerli düğünde olduğu gibi yine atkı 
merasimi yapılır. Gelin damat düğün 
sonuna doğru davetlilerin elini sıkar
lar. Daha sonra davetliler çiftleri kut
layarak atkılarını atkı yerine teslim 
ederek düğün yerinden hoşça ayrılır
lar. Bu merasimlerin sonunda yine kon
voy eşliğinde gelin ve damat evlerine 
kadar uğurlanır. Akşam dini kurallar 
yerine getirilerek yeni yuvanın çatısı 
iyce sağlamlaştırılır.

ADRES:

İbrahim USTA
50. Yıl İlkokulu Öğretmeni .

Erdemli/İÇEL



ra çadır kullanan aşiretler arasındadır.
Kara çadırlarda direk sayısı 2, 3, 

4, 5, 7 direkli olabilir, Direği çok olan 
çadırlar reislerin evi yani ulu evdir.

Kıl çadıra örnek olarak Karahacılı 
aşiretinin üç direkli çadırım alalım. (1)

Yazları Niğde’nin üç kapı yayla
sında yazlayıp, Çukurovada kışlayan bu 
aşiretin büyük bir kısmı Karatepe, Yu
murtalık, İncirli, Ceyhan ve dolayları
na yerleşmişlerdir.

Çadır üç direklidir. Çadır bezi ke
çi kılından 70-80 cm. eninde uzun par
çalar halinde, ıstarlarda kadınlar tara
fından dokunur ki, Her bir parçaya ka
nat adı verilir. Çadırın uzunlamasına 
olan eteklerine sitil, dar olan kapakla
rına da sedir adı verilmektedir.

Çadırın üzerinde, çadırı enine ke
secek şekilde ve direk sayısı kadar bir 
karış eninde keçi kılından dokunmuş 
kol adını alan parçalara direk çanakla
rı iç kısmından tutturulur. Bu kolların 
ucuna geçirilen bağlar yerdeki küçük 
kazıklara bağlanarak çadırın gergin 
durması sağlanır. Ayrıca bağ ile kol 
arasında onları birbirine bağlayan (V) 
şeklinde ağaç bekere geçirilir. Çadırın 
kenarlarına bir karış eninde keçi kılın
dan dokunmuş bir parça geçirilirki si
yek adını alan bu kısım yağmur ve kar 
tanelerinin çadırın dışına sızmasını 
sağlar.

Aşiret arasında çadırın dört köşe
sindeki bağlara öksüz bağı, ortadakile- 
re orta bağ, sedirleri ortalayan bağa da 
bâşbağ denilmektedir.

Sedirler ve sitiller çadıra murt ya
da cilbirte ağacından yapılmış olan kü
çük çivilerle tutturulur. İki çivi arasın
daki kısma kavşit, başbağlarm çadıra 
bağlandığı kısma da baş kavşit (Pen
cere) denir.

fl) Müyesser Tosunbaş, Türk Folklor Araş
tırmaları cilt XVI.

Çadırda yanan ateşin dumanı bu 
kavşitlerden dışarıya çıkar.

Çadır kapısı gündoğuya gelecek şe
kilde kurulur. Direkler çanaklarına ge
çirilerek gerilir. Çadırın kenarlarına, 
sitillerin boyunda, söğenler (2) çakıla
rak, çığlar (3) söğenlere bağlanır.

Yere ala keçe serilir. Yazın sıcak 
günlerde sitiller açılarak havalandırılır. 
Çadırda ocak orta direğin dibindedir. 
Su tuluğu kapının yanında bulunur, 
Onun yanında da mutfak eşyaları ve 
erzak çuvalları yer alır. Sedirler yazın 
dışarıya doğru genişletilerek, buralara 
davar konulur. Çadırda baş direğe si
lah, fişeklik orta direğe, idare kapının 
yanında ki son direğede oklava, tava 
vb. asılır. Sitillerin önüne boylu boyun
ca içinde giyecek bulunan herbiri ayrı 
renk ve motiflerle bezenmiş, ala çuval 
olarak adlandırılan giysi çuvalları di
zilir. Istar son direğin önündedir.

Karaçadırm sitilsiz olan bir çeşidi 
daha vardır ki, Keşli oymağı tarafından 
kullanılan bu çadıra Keşli evi denil
mektedir. (4)

Muvakkat ve eğreti çadırlara da yö
rede ÇENGİR adı verilmektedir. Kara 
çadırı kullanan aşiretlerde ana şekil he
men hemen aynı olmakla beraber, çadı
rın kuruluş yönü, ocağın yeri, direklerin 
sayısı ve direklere verilen isimler, iç dö
şemeleri değişiklik gösterir.

Karakoyunlu, Karacahacılı ve saçı 
kara aşiretleri çuvalları sitillerin önüne 
dizerken, sarı keçili aşireti çadırı orta
dan uzunlamasına bölecek şekilde dizer -

(2) Ağaç kazık.
(3) Söğen boyundaki kargıların üst, orta ve 

alt kısımlarından ipe bağlanması ile 
meydana gelir.

(4) A. Yalman Yalgın «Cenupta Türkmen 
Oymakları»



ler. Çadırın kuruluş şekli ise, Karaca- 
haeılı ve Haytalarda kuzey-güney yö
nünde olup ocak ortadadır. Karakoyun- 
lu, Bakşiş, Honamlı aşiretleri de çadırla
rını doğu-batı yönünde kurarlar, ayrıca 
çığ ve hasır yerine kenarlara 50-70 cm. 
yüksekliğinde taş yığarlar, Ocak kapının 
kenarındadır. (5)

2 — ALAÇIK : Çoğunlukla Mersin, 
Tarsus, Silifke, Mut, Değnek ve Düm- 
belekyaylası dolaylarında görülmekte
dir. Kirtil, Köserelli, Karakayalı, Ko
yuncu, aşiretlerincede kullanlan bu tip 
çadıra örnek olarak yazı Dümbelek yay
lası, kışı Tarsus’un Burhan köyü dolay
larında geçiren Kirtil aşiretinin alaçı- 
ğmı alalım.

Tünel şeklinde olan bu çadır, argıt 
adı verilen, eğilebilen çubukların karşı
lıklı iki sıra halinde, birer uçlarından 
yere sokularak diğer uçları tepede eği
lerek birbirine bağlanır. Bu argıtların 
aralarındaki kısımlara çatı denir. Aile
nin genişliğiyle orantılı olarak çatı sa
yısı artar. 2-3-4-S çatılı olabilir. Argıtla
rı enine kesen kamışlar birer karış aray
la argıtlara bağlanarak çadırın iskeleti 
meydana gelir. Bu ağaç iskelet üzerine 
keçe örtülür. Keçenin rüzgarlı havalar
da uçmaması için ucunda taşlar bulu
nan kaim urganlar çadırın üzerinden bir 
tarafından diğer tarafına doğru geçirilir. 
Kapısı kıbleye bakacak şekilde kurulur.

Çadır ön tarafından giriş istenildiği 
kadar dışa doğru genişletilir. Kışın ge
rektiğinde davar da konulan bu kısma 
önsülük denilmektedir.

Bazı aşiretlerde argıtlar üzerine 
portatif, kafes şeklinde bir iskelet geçi
rilir. Bazende taşla yarısına kadar du
var örüldüğü görülür. Kapıdan girince 
sol tarafta ocak bulunur. Çadırın bu ta
rafındaki kısmı üst yaka, sağ tarafında
ki kısımda alt yaka adını alır. Ocağın

(5) Kemâl Güngör Cenubi Anadolu Yörük
lerinin Etno-Antropolojik tetkiki.

yanında saç, saç ayağı, tencere, su fıçısı 
gibi mutfak eşyaları onların yanında da 
erzak çuvalları bulunur.

Alt yakaya ise giysi çuvalları, ya
tak ve yorganlar dizilir. Yere çul veya 
keçe serilir. Çadırın dip kısmına serin 
olduğu için yağ, peynir konur. Çadırla
rın kurulup kaldırılması kadınlara ait
tir.

3 — TOPAK EV : Topak ev yada 
çukurovadaki adıyla Bekdik çadırı ola
rak tanınan bu çadır hakkmdâki bilgi
leri 1937 yılında basılan A. Yalman Yal- 
gm’m «Cenupta Türkmen Oymakları» 
adlı eserinde bulabildim.

Bütün çabalarıma rağmen maalesef 
Topak evi halen kullanan bir aşiretle 
karşılaşamadım.

Topak evin diğer adı bu çadırı kul
lanan Bekdik aşiretinden gelmektedir. 
Bu çadır alaçık gibi değnek ve kanat
lardan daire şeklinde bir plan üzerine 
kurularak, beyaz keçe ile örtülür. Kanat
ların üzerinde yine değneklerden yapıl
mış, kubbeli bir daire vardır ki buna te
pelik denir. Tepeliğin tam merkezinde, 
çadırın ortasına gelecek direğin odun
dan yapılmış bir yatağı vardır. Yatağın 
iç tarafı oyuntulu ve dış tarafı uzakta 
görülecek şekilde bir tuğ ile süslenmiş
tir. Bu tuğ bir öküz kuyruğudur. Tos
toparlak ve beyaz renkte olan topak evin 
kanat ve tepeliğini kuşatan geniş bir 
kolanı, tepeliğin merkezinden kaideleri
ne doğru 18-24 tanede yukarıdan aşağı
ya uzayan kolanlarla süslenir.

Bekdik çadırı Kazak ve Kırgızların 
evleriyle büyük bir benzerlik göstermek
tedir. Bu çadırın Bekdiklerden başka ba
zı Türkmen oymaklar arasında düğün 
ve misafir evi olarak kullanıldığı bilin
mektedir.

İlerleyen uygarlık toplumlar!n bün
yelerinde büyük değişiklikler meydana 
getirmektedir. Bu aşiretlerden büyük ço
ğunluğu yerleşmiş yada yerleşmek üze-



MUT YÖRESİNDE KÖK BOYACILIK

Sıtkı SOYLU (•)

Yüzyıllardır kullanıla gelmiş olan 
ve genel olarak «Kök Boy» diye ifade 
edilen, çeşitli bitkilerden halkımızın, 
doğrudan elde ettiği boya tekniği yeni
den keşfeder gibiyiz.

Kimyasal boyaların renk ve ton zen
ginliğine karşılık insan sağlığı açısından 
taşıdığı sakıncalar, ışığa karşı hassasi
yeti yanında köylüler için bir harcama 
kaynağı oluşu, unutulmak üzere olan 
halkın boyacılık tekniğini yeniden gün
deme getirmiştir.

Özellikle halk el sanatlarım otantik 
bütünlüğü içinde yeniden ihya etmek 
isteyen gayretlerin kök boyaya yönelme
sini takdirle karşılıyoruz.

Boya tekniği ile ilgili araştırma ve 
yayınların, bu eğilimi daha da artıraca
ğı kanaatindeyim.

Bu sebeple «İçel Kültürü»ne yaza
cağım ilk yazıda konu olarak «Kök bo
yacılığını aldım.

Şüphesiz, kök boyacılık, iklim ve 
coğrafya şartlarına bağlı olarak çevrede 
yetişebilen bitkilerle yakından ilgilidir.

Değişik bölgelerdeki halı, kilim vb. 
gibi dokumalarda görülen renk farklılık
ları, tamamen buna, yani o bölgede ye
tişen ve boya elde edilen bitkilerin sa
hip olduğu renk özelliğine bağlıdır.

Örnek olarak Taşeli yöresinde hakim 
renk, sarı, kırmızı, yeşil, siyah kahve-

(*) Gazeteci-Yazar Mut

redir. Göçer yaşamlarını bırakıp köyle
re yerleşenler bu yerleşimin doğal bir so
nucu olarak çadırlarını, develerini kısa
ca göçer yaşamın getirdiği eşyalar ve 
onlarla ilgili folklor ürünlerini de za
manla terketmekte ve bu değerli kültür 
varlıklarıda kaybolma tehlikesi ile kar
şı karşıya kalmaktadır.

rengidir.
Halkın «Gök», dediği mavinin deği

şik tonlarını verecek bitki türü kısıtlı
dır.

Kök boyacılığında üç unsur var. Bi
rincisi ağartma. Bununla iplik veya yü 
nün tabiatında bulunan kirliliği gide
rilir.

Daha çok düz ve beyaz dokunmuş 
pamuklu kumaşlarda bu yöntem uygu
lanır.

Dokunan kumaş, «Mayıs» denilen 
ilkbaharda yeni otlamaya çıkmış sığır 
gübresine yatırılır. Bir haftaya yakın 
sulu gübre içinde bırakılan bez bol su ile 
yıkanarak fevkalâde parlak bir beyazlık 
elde edilir. Anlaşılıyor ki halkımız, adını 
bilmese de gübredeki metan ve amonya
ğın etkisini keşfetmiştir.

İkinci unsur, kumaş veya ipin bo
yanmasından önce boyayı iyi algılaması 
için kullanılan «Şaplama»dır. Şaplama
da daha çok ve ana unsur olarak şap 
kullanılır. Buna, boyanın rengine göre 
malzeme ilave edilerek, değişik tonlar 

- elde edilir.
Üçüncü unsur ise doğrudan boya el

de edilen bitkilerin; kök, meyve, meyve 
kabuğu vb. gibi ürünleridir.

Özet olarak ana renkler şu bitkiler
den elde edilir.

KIRMIZI: Kök boya denen bitkinin 
kökünden elde edilir. En çok kullanılan 
renkler arasında kırmızının bulunuşu, 
bu bitkinin her yörede yetişmesi bu bo
yama tekniğine de adını vermiştir.

Kırmızı renk ayrıca yabani gül ve 
it burnundan elde edilir.

YEŞİL : Şeftali yaprağı göztaşı ile 
kaynatılarak elde edilir. Ebegümecinden 
de fazla kalıcı olmamakla beraber yeşil 
renk alınır.



SARI: Ham maddesi oldukça çok 
olan bir boya çeşididir. Nar’ın meyve ka
buğundan, meyva kökünden, safraıı'dan, 
sığır kuyruğundan, Nevruz otundan, süt- 
leğenden ve sarı kök denen bitkiden el
de edilir.

SİYAH: Yarpuz’dan.
KAHVERENGİ : Ihlamur, Çam ka

buğu, Armut yaprağı, cevizin meyve ka
buğu gövde kabuğu ve yaprağından.

MAVİ : Ayvanın kabuğu ile çekirde
ğinden elde edilir.

Özellikle koyu renklerin saplanması 
ve ton değişikliğini elde etmede yağmur 
suyuna ıslatılan paslı demir parçaların
dan oluşturulan demir oksitten yararla
nılıyor.

Yine şaplamada sumak yaprağın
dan elde edilen karışım kullanılıyor.

İÇEL ÇULLARI

Türk Milleti’nin en eski sanat dal
larından olan dokuma sanatı; halılarda, 
kilimlerde, çullarda, çuvallarda, heybe
lerde, torbalarda şekillenerek tarihin er
ken çağlarından günümüze kadar ken
dine has özellikleriyle yaşamaktadır. 
Kullanılan malzemeleriyle, renkleriyle, 
yanışlarının (= Desen) uyumu ile do
kumaları; duyguların sıcaklığının taşın
dığı sanat eserleridir.

Dokumacı kendine, kızma çeyiz ola
rak yaptığı kilimlerini, çullarını odası
na sermek, seccadesinde namaz kılmak, 
çuvallarına, elbiselerini, ununu, bulgu
runu koymak, heybesini atla, eşekle, bir- 
şeyler taşımak amacıyla ileride satma 
gayesi olmadan dokur. Dokumacı, nine
lerinden daha ötelere giden geleneği ya
nışlarında söndürürken ezberden, gözaşi- 
nalığı üe atkıları çözgülere sardırır. Bü
tün bunları yaparken de kendisinin dün
yanın en mütevazi sanatçısı olduğundan 
habersizdir.

İşte bu zengin dokuma dünyasını

araştırmak üzere 1985 yılında İçel ili
mizde, onun Mersin, Tarsus, Erdemli, 
Silifke, Mut, Anamur, Gülnar ilçelerin
de ve köylerindeydim.

Toros Dağlarından Akdeniz sahille
rine inen çerçeve içersinde yaşayan yö- 
rüklerin yanısıra büyük bir çoğunluğu 
yörük geleneğini köylerde yerleşerek ya
şatan insanlarla yaşadığım pek çok gü
zel hatırayı, pek çok dost yüzün hayali
ni ömrüm boyunca unutamam......

Hah dokunmayan İçel ilimizde kilim 
ve düz dokuma yaygılar ağırlık kazan
maktadır. Ve bunlar arasında da İçel 
dokumalarının asıl zenginliğini «Döşe
me» denilen çullar teşkil etmektedir.

Çul dokumalar ıstar adı verilen tez
gahlarda dokunmakta, çözgü ve atkıları 
genellikle keçi kılından olmaktadır. Çul
larda düz dokuma üzerine cicim ve zili 
tekniği ile yerleştirilen yanlışlarda yün 
kullanılmaktadır. Kaim tabii renginden 
dolayı çoğunlukla siyah zemine sahip 
olan çullarda geometrik yanışlar, koyu 
kırmızı, mavi, yeşil, sarı, pembe renkler
de parlamaktadır.

İlimizin adeta karakteristik dokun
ması haline gelen çulların her evde en 
az bir çeşidi bulunmakta 1.50 x 3.00 m. 
hatta daha büyük boyutlarda da doku- 
nabilmektedir. Odalarda yaygı olarak 
kullanılan çulların eni dar, boyu uzun 
olanları yolluk (= Çul yolluk), daha kü
çük boyutlara sahip olanları ise «köşe 
çapıtı» adı altında soba önlerinde veya 
paspas olarak kullanılmaktadır.

Yanış düzenine göre Çul çeşitleri ise 
bulabildiğim kadarıyla;

A — Zeminlerine Göre Çullar :
1) Zeminleri diyagonal olarak Al

tıgenlere bölünen Çullar : İçel yöresinde 
hemen her ilçemizde değişik isimlerle 
dokunmaktadır.

a) Palan Çullar (= Lokumlu Çul
lar) : Çul zeminini altıgenlere ayıran 
küçük karelere palan (= lokum) adı 
verilmektedir. Bu çeşit dokumalara Mut



yöresinde «Palan» adı verilirken, Silif
ke’de «Palanlı Beserek», Gülnar’da «Lo- 
kumlu», Erdemli-Ayaş köyünde «Gök 
Muskalı» denilmektedir. Bu çullarda her 
altıgen bölümün ortasında genellikle yıl
dız (= kelebek) yanışları bulunmakta
dır. Çulların bazılarında ise altıgen bö
lümlere basamaklı sekizgenler yerleşti
rilmektedir. Erdemli’nin Harfilli köyün
de, sekizgenlerin basamaklarından çıkan 
«armut» denilen yanışlardan dolayı çul 
«yedi armutlu» adıyla anılmaktadır. Si
lifke yöresinde de rastladığımız bu ba
samaklı sekizgenlere «kertikli» denil
mektedir.

b) Deli Zili Çullar (= Kadın Bas
tı Çullar) : Şeritlerle altıgenlere ayrılan 
zeminlerinde diyagonal sıralar halinde 
daha küçük altıgenler, ortalarındaki 
dikdörtgen ve eşkenar dörtgen şeklin
deki yanışlarla yer almışlardır. Mut, 
Mersin’de deli zili denilen çullara Silif
ke yöresinde kadmbastı adı verilmek
tedir.

c) Sarı Çatmalı Çullar: «Sarı 
Çatma» farklı renklerde de olsa çul ze
mininde diyagonal olarak sıralanan al
tıgenleri çevreleyen şeretlere verilen 
isimdir. Altıgen bölümlerin ortasında, 
palan çul’da olduğu gibi sekiz köşeli yıl
dızlar bulunmaktadır. Bu çeşit çullar 
Erdemli, Silifke, Mut’ta dokunmaktadır. 
Silifke’de bu çullara san çatmalı yanın
da kavakköy’de olduğu gibi «Beşerekli 
Cingil»de denilmektedir.

d) Altıgen Bölümlerinde «Satranç 
(= eşekdişi)» ve «itizi» denilen yanış
ları taşıyan Çullar : Genellikle altıgen 
bölümlere, «Satranç» denilen Kare şek
lindeki yanışların ucuca tutunarak 
meydana getirdikleri ortadaki boşlukla
ra «îtizi, denilen «X» şeklindeki yanış
lar doldurulmaktadır. Tarsus’un Kara- 
diken köyünde altıgen bölümleri dol
duran kare şeklinde «kanat» denilen 
yanışların sayılarından dolayı çula do
kuz kanat çul denilmektedir.

e) Zemininde Koltuğu Bohçalı 
Yanışlarının Aralarda Birbirine Eğik 
Olarak Paralel çizgilerle Birleşmesi ile 
Altıgenlerin Meydana Getirildiği Çul
lar : Silifke’nin Kavakköy ve Karade- 
deli köyünde dokunan bu çullarda diya
gonal olarak sıralanan altıgen bölümle
rin ortasında «koltuğu bohçalı» yanış
ları bulunmaktadır.

2) Zeminleri Diyagonal Olarak 
Eşkenar Dörtgenlere Bölünen Çullar :

a) Zeminleri Çırnak (= ciynak 
= tırnak) veya Bıçkı Denilen Şeritler
le Eşkenar dörtgenlere Bölünen Çullar: 
Tek veya çift sıra halinde cırnak şerit
li çullara Anamur’da rastlamaktayız. 
Bu tip dokumalarda eşkenar dörtgenle
rin köşelerinde ve orta kısımlarında 
«satranç» adı verilen kare şeklindeki 
yanışlar bulunmaktadır. Bazan eşkenar 
dörtgenlerin köşelerinde satrançlar yok
tur. Bazan da eşkenar dörtgenlerin iç
leri boş bırakılmaktadır.

b) Zeminleri Renkli Şeritlerle Eş
kenar dörtgenlere Bölünen Çullar : Tar 
sus’un Karadiken köyünde dokunduğu 
gibi, diyagonal olarak sıralanan eşkenar 
dörtgenlerin köşe kısımlarına kare şek
linde «kanat» adı verilen yanışlar yer
leştirilerek, altıgen bölümler sekizgenle
re benzetilmiştir. Bunların ortalarında 
yine kare şeklinde 4 kanat ucuca tutun
maktadır. Erdemli’de «yılan eyeli Çul» 
adını alırken, Mut ilçemizde «eğri çul» 
olarak bilinmektedir.

b) Zeminlerinde Dörtlü veya Beş
li Kare Şeklinde Yanışlar Sıralanan 
Çullar : Mut yöresinde «sinek kanatla
rı» ve «eşek dişlerinden» meydana ge
len karelerin oluşturduğu çul «Döşek 
Çul’u» adım almaktadır. Anamur’da ise 
kare yanışlar sadece «Satranç» olarak 
isimlendirilmektedir.

(Arkası gelecek sayıda)



İÇEL KÜLTÜRÜ
-------------— ------------------- --------------<.-------------- ----------------------------------------------,............... ... ..........................................................— ......— — — — — - — - — — --------------- -— ~ — ...— — ------------------------------------------------------------

YÖRÜK KÜLTÜRÜNDEN

BİR DEMET

Son yüzyıllık dönemde, Türk Mil
leti; kendi kendinin amiri, kendi yur
dunun efendisi olmaktan bir hayli 
uzaklaşmıştır. Buna, tarihi olayların 
yanı sıra bilim, teknik, ekonomik alan
lardaki geri kalmışlığımız ve en önem
lisi özden, millî kültür değerlerimizden 
kopuşumuz sebep olmuştur.

Türk Milletinin kendine has bir 
kültürü vardır. Bu kültür araştırılıp, 
çıkarılmadığı, unutulduğu ve yok olma
ya mahkum edildiği için, bu millet çok 
şey kaybetmiştir. Bizi yaşatan, bize bi
zi anlatan kültür değerleri nerededir? 
Millî kültür kaynaklarımız nelerdir? 
Yıllardır içinde kıvrandığımız ekonomik 
bunalımların, kültürel yıkımların sonu 
nereye varacak? Biz bu seri röportajı
mızda bu soruların cevabını verecek de
ğiliz, Ancak bizi yaşatan, bizim ayakta 
kalmamızı sağlayan, geleceğe aydınlık 
bir ufuk olarak bakmamızı sağlayacak 
milli kültürümüzden bir kaç demeti si
ze sunmak istiyoruz. Gidip, araştırıp, 
gördüğümüz yerlerde bu millî kültür 
demetinin çok zayıflamış olduğunu gö
rünce içimiz burkuldu, üzüldük.. Geç
mişi bilmek, geçmişten ders almak çok 
önemli. «Ölüsünü bilmeyen, dirisini bil
mez» dediler bize. Biz de onlara: «Geç
mişini bilmeyen milletler, atisine emin 
adımlar atamaz» dedik..

Kültür konusunda, son yüz yıllık 
dönemde yabancılara bir esaret söz ko
nusudur. Kendi kültürümüzden çağın 
gereklerine uygun kıymetler çıkaracağı-

(*) M. Kadılar Jllrokulu Öğretmeni Anamur

Röportaj : Çınar ARIKAN (*)

mız yerde; körü körüne yabancıların 
manevi köleleri haline gelmişiz. Bu ma
nen kölelik «Allah korusun» sonuna 
maddi bir kölelik getirir. İşte bunun 
için fert fert kendimizi bilmeli ve millî 
şuurla kendi kültür değerlerimiz etra
fında kenetlenmeliyiz. Bunun tek yolu 
ise eğitimdir. Türk Milletinin bütün 
fertleri, Türk Milletinin kültürel değer
lerini benimseyen, koruyan ve geliştiren 
yurttaşlar olarak yetiştirilmelidir. Za
ten bu da Türk Millî Eğitiminin amaç
larından biridir.

Yukarıda kısa bir özetini yapmaya 
çalıştığımız konuların ışığında elimizde 
«Yasıca» marka fotoğraf makinamız, 
teypimizle Türkmenlerin, Yörüklerin 
yaşadığı Toros dağ köylerine doğru yo
la çıktık. Amacımız : Yörük dediğimiz 
bu insanların neler giydiğini, hangi el 
sanatlarını yaptıklarını, bu el sanatla
rının yapımında neler kullandıklarını 
ve o bölgenin oyunlarını, türkülerini 
kaynaklarında görüp, tesbit etmekti.

Sizlere, bir gül bahçesini andıran 
Türk kültürünün büyüklüğü içinden bir 
demet gül sunacağız. Bu bir demet gü
lü sizler koklayacak ve kalbinizin derin
liklerine kadar çekeceksiniz..

GÜNEY ŞERİDİ

Türkiye haritalarına baktığımız za
man, Toros dağlarının Irak sınırımızdan 
başlayıp ta Ege sahillerine kadar kıyıya 
paralel olarak uzandığını görürüz. İşte 
bu uzantılrm Akdeniz kıyı şeridi boyun
ca uzanan kısmı yer yer, paralelliğe dik



IÇELKCUtRÜ
dağlarla kesilmiş ve küçük koylar mey
dana gelmiştir. Bu koylar; Taşucu’ndan 
başlayıp, Anamur, Gazipaşa kıyı danteli 
boyunca devam eder.

Otobüsün ucu Pullu Tepe’sini dön
düğü zaman, karşımızda; Güney Şe- 
rid’inde otuz bin nüfuslu Anamur ilçe
si görünmekteydi. İçimizden «İşte gel
dik. Bizi görev bekliyor» dedik.

Yemyeşil bir ova, mümbit, verimli, 
senede üç mahsûlün yetiştirildiği., bir 
uçtan bir uca uzanan ova. Azıtepe’den 
başlayıp, Karga Gedik dağının dipleri
ne kadar uzayan bir ova. Bu eşsiz ova 
iki tane çayla tam üç eşit parçaya ay
rılmış. Dragonda çayı doğu kısımda 
Sultansuyu çayı da batı tarafında de
nize doğru akmakta.

Sultansuyu çayının hikayesini yaş
lılardan sorduk: Onlar bize şöyle anlat
tılar : f

«— Bu çay üç dört tane derenin 
birleşmesi ile meydana gelir. Şimdi şu 
çoşkun halini gördüğümüz çay yazın 
bir dereyi andırır. Şu anda karşıdan 
karşıya geçmek isteseniz, geçemezsiniz. 
Sular alır götürür. Buna ismini çok es
kiler vermişler. Bir kış ki sorma gitsin. 
Günlerce yağmur yağmış, hiç durma
dan, bardaktan boşanırcasına. Dağ taş 
sel olmuş. Derelerin çıktığı kaynaklar 
beslenmişte beslenmiş. Dağın taşın su
yu sultan suyuna toplanmış. O zaman
larda karşıdan karşıya geçmek için ne 
köprü var çayın üzerinde, ne de başka 
bir şey. İşte bu sıralarda olan bir düğün 
sırasında «Sultan» adında bir gelin atı
nın üstündedir. Karşıdan karşıya gelin 
alıcı kafilesi geçecektir. Düğün bu, gö
nül işi beklenmez ki.. Ama kafile karşı
ya geçmek için uğraşırken azgın seller 
bir anda ne olduğu anlaşılamadan geli
ni aldığı gibi bulanık suları ile götür
meye, sürüklemeye başlar. Artık yapı
lacak bir şey yoktur. Sevinçli düğün 
günü üzüntü ve acıya dönüşmüştür. 
«Sultan» gelinin adına itaf almak üze

re bu çaya «Sultansuyu» denmiştir.
Bize hikayeyi anlatan yaşlı amca 

adeta o günün heyecanını yaşıyor gibi 
olmuş, anlatırken heyecanlanmıştı. Se
sinin titremesi bölge halkının duygusal
lığından başka ne olabilirdi?

Anamur adı; Karga Gedik dağının 
dibinde kurulmuş, tarihi M.Ö. 1200 yıl
larına dayanan Anemurium şehrinden 
kalmıştır. Karga Gedik dağı paralel dağ 
sıralarını keserek denize doğru uzanır ve 
Türkiye’mizin güneyinin en uç noktası 
Anamur Burnu’nu meydana getirir.

RÜZGARLI BURUN
Anemurium iki kelimenin birleş

mesi ile meydana gelmiş. Bu kelimeler
den birincisi Anem, diğeri ise; Ourium’- 
dur. Anem kelimesi; burun, Ourium ke
limesi de rüzgar anlamına gelmektedir. 
Kelimeler birleştirildiği zaman ise orta
ya çıkan kelime «Rüzgarlı Burun» ol
maktadır. Bu durumda ise Anemurium 
adı güneyin uç noktası Anamur Burnu
na izafeten verilmiş olmaktadır.

Karga Gedik dağı üzerine yapılmış 
kaleye doğru çıkınca bütün sertliği ile 
kız deniz rüzgarı yüzümüze çarparken, 
akdenizin tuzlu havasını da bizlere kok
lattı.

YÖRÜKLERİN GELİŞİ
Alparslan komutasındaki Türk or

duları, Romenos Diogenes komutasın
daki iki yüz bin kişilik Bizans ordusu
nu yerlere serdikten sonra, Anadolu ka
pıları tamamen Türk’lere açılmıştı. Ma
lazgirt savaşı, Anadolu üzerinde Türk- 
lerin kesin hakimiyetinin sağlandığı, 
Türklerin oymak oymak yerleşmeye 
başladıkları zamanın başlangıcı olarak 
kabul edilirse, bundan yüz yirmi yıl 
sonrasıda Yörük Türkmenlerin Ana
mur’a yerleşme tarihi olarak kabul edi
lebilir.

Selçuklu Hükümdarlarından Alaad- 
din Keykubat, ileri görüşlülüğü ile kıyı 
şehirlerinin fet edilmesi gerektiğini an
lamış ve bu işle emrindeki Mübarezed-
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din Ertokuş Beyi görevlendirmiştir. Er- 
tokuş Bey de 1228 yılında Anamur’u 
zaptetmiş tir. 1228 yılından beri Anamur 
bir Türk şehri olarak devam etmiş ve 
sırayla; Karamanoğullarına, OsmanlI
lara geçmiştir.

Anadoluyâ boy boy, oba oba yerle
şen Türkmenlerin bir çoğu kendilerine 
bu yeşillikler diyarı, ormanlarla kaplı 
yürüklüğüne Toroslar uygun düşmüş. 
Toros Bağlarını yurt etmişler. Onların 
Kışın sıcak sahiller, yazın serin yayla
lar konar göçerlik için biçilmez kaftan 
olmuş..

KÜLTÜRÜN İZLERİ

Şehir içinde dolaşmaya çıktığımızda 
ayaklarında siyah pantolonlar olan in
sanlar gördük. Bu pantolonlara iyice 
dikkat edince, kumaş olmadıklarını, 
gördük. Bunlar ayak bileklerinin üstle
ri düğmeli vücudu sımsıkı saran ve ar
ka cepleri tabanca biçiminde olan siyah 
pantolonlardı. Bu pantolonlardan giyen 
gencin birini bir çay evine davet ettik. 
Çaylarımızı söyleyip içerken, bir yandan 
da sorularımızı sormaya başladık.

— Bu giydiğiniz pantolon nasıldır? 
Neyden yapıyorlar bunun kumaşını?

Genç bizim bu sorumuza güldü. Her 
halde bizim için «Ne cahil adamlar» di
ye geçirmişti içinden. Sonra anlattı.

— «Bu pantolona İngiliz denir. Ya
ni şu üzerinde gördüğünüz şekli ile bu 
ad verilmiştir. Şu paçasındaki yırtmaç
ları ve bunun üzerine dikilmiş düğme
ler, vücudu sıkışı ve arka ceplerinin ta
banca gibi oluşundan dolayı İngiliz adı 
ile anılmaktadır. Bu pantolonları şimdi 
bütün terziler dikiyor. Bunun kumaşına 
«şayak» denir. Tamamen yündendir.»

Bu genç arkadaşımıza, bu kuma
şın nasıl yapıldığını sorduk ama, o bu 
konuda bir şey bilmiyordu. Dağ köyle
rine çıktığımızda bu konuyla ilgili soru
ları yörüklere yöneltecektik.

Bu pantolonlar yörük kültür izleri

nin şehri bile etkilediğini, fakat şehirde 
öz kültürümüzün bir çeşni halini aldı
ğını söylemeden geçemeyiz. İngiliz ismi
ni bu pantolona vermek, İngiliz kültü
rünün izleri miydi acaba?..

YOLCULUK BAŞLADI
İçel İlinin bu eşsiz güzellikteki ka

sabası Anamur’dan biraz sonra ayrılıp, 
köylere doğru yola çıkacağız.

Anamur, İçel’in en uzak ilçesi. Tam 
230 kilometrelik bir yol var, merkezler 
arasında. İçel’i, Antalya’ya bağlayan 24 
nolu karayolu ilçeden geçmekte.

Anamur-Sinop Atatürk Yolu proje
si ise halâ devam etmekte.

İlçe merkezi, denizden üç kilomet
re kadar içerde dağ eteğindeki küçük 
tepeler üzerinde, deniz seviyesinden, sı
fırdan başlayıp ortalama on metre yük
seklikte kurulmuş.

Denizin mavi dalgaları ve enginli
ği, ovanın yeşilliği ve Anemurium ha
rabeleri gerilerde kaldı artık. Anamur- 
Sinop Atatürk Yolu üzerinde gidiyoruz. 
Yolculuk başladı. İlk molamızı, yoldan 
sola doğru sâparak Kadılar isimli ma
hallede verdik. Bu malaklar adlı bir kö
yün mahallesi. Köyle arasında üç kilo
metre kadar yol var. Otuz-otuz beş ha
nelik bir mahalle.

Evlerin bir çoğu modern mimari 
tarzı ile yapılmış. Bir çoğu da üzeri top
rakla örtülmüş «dam» şeklinde.

Evlerin yapılışı ne olursa olsun, 
aşağı yukarı burada her evde bir tez
gah kurulmuş. Istarlar ve çulfarlıklar. 
Gidip gezdiğimiz evlerde bu çulfarlıkla- 
rı ve ıstarları tek tek gördük, inceledik, 
çalışma metodunu öğrendik.

ÇULF ALLIK

Evine misafir olduğumuz Hamdi 
Teke bize çay ikram etti. Çayımızı içer
ken ocakta, yanan odunların üzerinde 
kızının kavurduğu yerfıstıklarım tabak
larda ikram etti. Bir yandan kavurga 
(Kavurmaktan gelen bir kelime) yer



ken bir yandan da konuya girip, teybi
mizin düğmesine bastık. Kendisi pek bu 
işlerden anlamıyordu. Hanımı ise çul- 
fallık ve ıstar tezgahlarının tamamen 
ustası olmuştu. Biz bu tezgahların ne 
işe yaradığını ve nasıl dokuma yaptığı
nı sorduk. O bize anlatmaya başladı:

«— Şu gördüğünüz tezgaha Çulfal- 
lık denir. Bu çulfallık, battaniye ve şa
yak dediğimiz, yürüklerin çeket ve pan
tolon yaptırdıkları kumaşları dokumaya 
yarar.»

Şehirde sorupta öğrenemediğimiz 
«şayak» kumaşını dokuyan bir kadın 
bulmuştuk. Adını sorduk. «Ayşe Teke» 
diye cevap verdi.

— Ayşe yenge bize başından başla
yıp şayak nasıl yapılır, şöyle bir anlat. 
Hem öğrenmiş olalım, hem de bu yörük 
el sanatını başkalarına tanıtalım.

«Olur» dedi kadın ve anlatmaya 
başladı:

«— Bahar geldi mi yürükler yayla
lara çıkarlar. Gerek Bahşiş köyleri, ge
rek bizim burası olsun, gerekse Guren, 
Boğuntu, Çaltıbükü köyleri olsun yay
laya göçerler. Bir yandan boynu çanlı 
develere yatak yorganlar, ala çuvallar, 
ala heybeler yüklenir ve yüklerin üze
rine ala kilimler atılır geceden yollara 
düşülür. Bir yandan köpekler havlar, b‘r 
yandan eşekler anırır, atlar kişner, ku
zular, oğlaklar meleşir. Kervanlar yola 
çıkmıştır artık. Dillerde sarı yayla tür
küleri, yaylalara varılır. Baharda hava 
soğuktur. Temmuz, ağustos ayları gel
diğinde havalar ısınınca kuzular «Gırk- 
lık» denen bir büyük makasla kırkılır. 
Kırkılmadan önce koyunlann suda yı
kanmasında fayda vardır. Çünkü yıka
nırsa yünler temiz olur. Kırkılan yün
ler güzelce yayla atılır. Yay eğri bir 
ağaç ve ağacın uçlarına bağlanmış ki
rişten meydana gelir ve bir tarağı olur. 
Bu atmanın sonunda yünler bir birin
den ayrılmış ve pamuk gibi yumşamış- 
tır Bu yünler bölüm bölüm alınarak

kolçak haline getirilir, Kola takılan yü
ne kolçak denir. Kolçağın ucundan 
eğirtmece (kirmen) yün verilir ve bü
tün yün eğrilir, ince ip haline getirilir. 
Siyah yünler ayn eğirilir, beyaz yünler 
ayrı. Karışık renkli ala yünler bir ayrı. 
Sonra iş bana düşer. Eğrilmiş yünler 
yumaklardan çezilir. Yedi metre ara ile 
iki çivi dikilir. Bu çiviler araşma ipler 
çulfallığa göre yerleştirilir. Sonra öyle
ce çulfallığa taşınır ve yerleştirilir. Son
ra dokunur. (Resim -1: Büyük bir ye
tenek ve dikkat isteyen Şayak dokuma 
işini yapan Ayşe Teke titizlikle işini ya
pıyor.) Yedi metre ip üzerine dokuma 
işi tamamlandıktan sonra kumaş çıka
rılır. Dokuma esnasında yedi metre alı
nan ipler kısalmış ve altı metreye düş
müştür. Dokunan kumaşın şimdi ise 
depilmesi gerekir. Depme işi ise şöyle 
yapılır: İki tane ekmek açmak için kul
lanılan senidin arasına top halinde dü
rülerek konur. Senidlerin arasında ka
lan kumaşa sıcak su dökülür. Bir kişi 
sıcak su dökerken iki kişi ayak taban
ları ile vurarak kumaşı sıkıştırırlar. Bu 
vuruşlar kumaşın ipleri birbirleri ile 
bitişinceye kadar devam eder. Artık şa
yak dikilmeye hazır kumaş haline gel
miştir. Kumaş ölçüldüğü zaman beş 
metre kalmıştır. Sıcak su kumaşa etki 
etmiş ve onu çektirmiştir. Yapılan bu 
kumaş tam bir yünlüdür. Buna keçe de
seniz de olur.»

Ayşe Teke’nin anlattıkları bizim çok 
ilgimizi çekmişti. Bir kumaşın dokun
ması bir çok güç işi gerektirmekteydi. 
Bu kumaş eşsiz Türk zevk ve kültürü
nün bir örneğinden başka bir şey değil
di. Yoksa hiç bir kimse bu kadar zah
metli bir işe katlanmazdı.

(Arkası gelecek sayıda)






