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Mu�la Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Ça�da� Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar� Bölümü Ö�retim Üyesi 
 

Kulaktan kula�a, ku�aktan ku�a�a aktar�lan ve hayat�n bütün gerçeklerini, insana özgü 
bütün duygular� en iyi �ekilde anlatan maniler Türkiye’de me�hur oldu�u kadar Türkiye 
d���nda ya�ayan ba�ka Türk boylar�nda da yayg�nd�r. Her toplumda kendine özgü bir 
gelenekle söylenerek, parçalan�p ya�amaya mecbur olsa da asl�nda bir bütün olan Türk 
milletinin hayat felsefesini yans�tmaktad�rlar.  

Kazan Tatarlar�nda q�sqa c�rlar ad� verilen maniler genelde ba�ka Türk boylar�nda da 
oldu�u gibi Nevruz ve Nardugan bayramlar�, ak�am oyunlar�, oturmalar, gençleri askere 
u�urlama ve dü�ün s�ras�nda söylenilmi�tir. Ama Tatarlarda yine de maniler daha çok 
sonbaharda ve uzun k�� gecelerinde çuha doldurma, kendirden ip yapma ve dokuma tezgâh� 
ba��nda kuma� veya yolluklar dokuma ve kaz yolma imecelerinde söylenirdi.  

 Hac�larda topra��n fazla verimli olmamas�ndan dolay� burada ya�ayan insanlar 
hayvanc�l�k ve tar�m ile u�ra�maktan ihtiyaçlar�n� kar��layacak kadar gelir 
kazanamam��lard�r. Bu yüzden de kad�nlar geçimlerini evde hal� dokuyarak sa�lam��lard�r. 
Hal�, yolluk-kilim dokuma gelene�i birçok Türk boyu kad�nlar� için ortak bir i� say�labilir. O, 
Anadolu’dan Asya’ya (Türkmen, Özbek, K�rg�z, Kazak) ve Asya’dan Kuzey’e do�ru �dil 
nehri boyuna kadar uzanm�� bir meslek olmu�tur. Fark �u ki, Anadolu ve Orta Asya’da daha 
uzun süre konar-göçer hayat� ya�ad�klar�ndan ve koyun a��rl�kl� hayvanc�l�k ile 
u�ra�t�klar�ndan dolay� hal� dokuma gelene�i bir sanat derecesine getirilmi�tir. �dil nehri ve 
Ural da�lar� eteklerinde hayat geçiren Tatar Türkleri bütün Türk toplumlar� aras�nda yerle�ik 
hayata en erken dönemlerde geçen ve �slam dinini de ilk kabul eden bir Türk toplumudur. 
Ba�ka birçok de�i�ik mesle�i benimseyen Tatar Türklerinin hayat�nda hal� dokuma gelene�i o 
kadar da önemli yer almam��t�r.  

 Çok verimli kara toprakl� bir co�rafyada ya�ayan Kazan Tatarlar� bahar ve yaz 
mevsimlerinde tar�mc�l�kla u�ra�m��lard�r. El i�i ve dokumac�l�k için de ancak k�� mevsimi 
müsait olmu�tur. Fakat Tatar bayanlar� koyun yününden ip e�irip bu ipten çe�itli giyecekler 
örmenin yan�nda yolluk ve kilim de dokumu�lard�r. Dokuma tezgâh� her köyde, durumu iyi 
olan her ailede mutlaka bulunmas� gereken araçlardan say�lm��t�r. Ayr�ca, kendiri ve çuhay� 
kendileri yeti�tiren Kazan Tatarlar� bu bitkilerden elde edilen iplerden kuma�lar� da kendileri 
dokumu�lard�r. Çok zahmetli olan i�i genelde imece �eklinde yaparlar ve onu kolayla�t�rmak 
için bu imeceye e�lence havas� katmay� da unutmazlarm��. Bu imecelerde ya�l� kad�nlardan 
genç k�zlar sadece i�i de�il, maniler söylemeyi de ö�renirlermi�. Bazen yard�ma gelen gençler 
ve çal��an k�zlar�n aras�nda mani at��malar� da yap�l�rm��.  

 Hac�larda hal� dokuyan k�zlar�n söyledikleri manilerde nas�l hal� ve hal�c�l�kla ilgili 
konular geçiyorsa, çuha dolduran ve kendirden kuma� yapan Tatar k�zlar�n�n söyledikleri 
manilerde de çuha ve kendir ile ilgili konular geçmektedir. Ayr�ca, do�al olarak bu tür 
manilerde hizmet ile a�k konusu el ele gelmektedir. En önemlisi de de�i�ik boylardan olan 
Türk k�zlar�n�n de�i�ik ülkelerde ya�amalar�na ra�men �ikâyetleri bile ayn�d�r: i� zor 
oldu�undan onlar�n benzi soluyor, b�kk�nl�k geliyor, bir de bu i� ç�kt�ktan beri baba evine 
gelirin önemli k�sm�n� sa�lad�klar�ndan dolay� gelin gidemiyorlar. 

 

                                                 
* Bu makale, I. Hac�lar Sempozumu’nda bildiri olarak sunulmu�tur (11–13 May�s 2007, Kayseri/Hac�lar).  
I. Hac�lar Sempozyumu Bildirileri Kitab�’nda yay�nlanm��t�r (Kayseri, 2008, s. 187-199).  
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Hac�larda:                                                                                                                                                               
 Hal� dokurum hal�, 

 Bitmiyo gavur mal� 
 �u hal�lar ç�kal� 
 K�zlar�n benzi sar�1 
 

Tatarlarda:                                                                                                                                            
 Ay tulas�, tulas�,  Ah çuhas� çuhas� 

 Tulas� qayçan bulas�?  Çuhas� ne zaman olacak? 
 Bu tulalar bulmasa,  Bu çuhalar olmazsa 
 Bez �u��nda qunas�.2  Bizler burada konacak. 
 

Hac�larda:                                                                                                                                                    
 Eni kenar bitmiyo 

 Çividisi yitmiyo 
 �u hal�lar ç�hal� 
 K�zlar gelin gitmiyo3 
 

Tatarlarda:                                                                                                                                               
 Tula basam, tula basam Çuha dolduruyorum, çuha, 

 Tula ber dä �ram�y.  Çuhas� da olmuyor. 
 Ke�elärgä kiyaw kilä, - Kime görücüler gelir, 
 Bezne berkem soram�y.4 Bizi kimse sormuyor. 
 
Manilerden, Hac�larda hal� dokuyan k�zlar�n kendilerine özgü bir hayalleri oldu�unu da 

ö�renebiliriz: kazand�klar� paraya bilezik sat�n almak gibi. 
  
  Armuda dal olay�m 

           Dal�na gül olay�m 
           Hal�y� dohuyup da 
           Bir bilezik alay�m5 
 

  Bu hayal Tatar k�zlar� için de geçerli olmu�tur. Tatar köylerinde k�zlar eskiden 
yapt�klar� el i�lerini sat�p ya da birine bedelli i�e gidip kazand�klar� paraya genelde gümü� 
bilezik sat�n al�rlarm��. Kazan Tatarlar�nda bu konuyu ele alan bir mani korunmam�� olsa da 
XX. yüzy�l ba��nda ya�ayan yazar Alimcan �brahimov’un “Tatar Kad�n� Neler Görmez” adl� 
uzun hikâyesinde bir Tatar k�z�n�n kendi gücü ile kazand��� paraya kendine bilezik sat�n 
almay� hayal etti�ini görebiliriz. Fark �u ki, Türk k�zlar�n�n alt�n bilezi�e dü�kün olu�lar� 
kadar Tatar k�zlar� da gümü� bilezi�i benimsemi�lerdir.  

Hac�larda hal� dokuma geçim kayna�� oldu�undan dokuyucu k�zlar manilerde bu hal�lar� 
satabileceklerini, onlardan kazanacaklar� paray� da dü�ünmektedirler. Tatar k�zlar� farkl� olarak 

                                                 
1 . Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat� Bölümü 
Bitirme tezi: Kayseri, 2004, s. 56–63. 
2 Bayazitova, F. Tatar Halk�n�n Beyrem Hen Könküre� Yolalar�. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1995, s. 99. 
3 . Özdemir, Mustafa. Hac�lar (Kayseri Hac�lar) ve Tüm Hac�lar topluluklar�n�n Tarihleri ile Bulunduklar� 
Yerler, Kayseri, 1984, s.16. 
4 Möhemmetcanov, R. Ba�kortstan Ik Buy� Tatarlar�n�n Yola �cat�. Ufa, 1982, s. 59.  
5 . Zümrüt Avc�, Hac�lar, 1927 do�umlu, okur-yazar de�il, be� çocuk annesi, dul (Temmuz 2004 tarihinde  
Dr. Bayram Durbilmez taraf�ndan yap�lan derleme) 
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kendir ve çuha doldurma i�lerini genelde ticarî bir amaçla de�il de kendi ihtiyaçlar�n� 
kar��lamak için yapm��lard�r.  

Dokuma tezgâhlar�nda genelde evli olmayan k�zlar çal��t���ndan dolay� manilere de do�al 
olarak a�k, sevgiliyi övme, ayr�l�k, özlem, istedi�i biri ile evlenememe, en iyi durumda s�ladan 
en kötü durumda da yârden ayr�lma gibi konular i�lenmi�tir. Sözgelimi, hal� ya da kendir 
dokuyan bir k�z sevgilisinin herkesten daha yak���kl� oldu�unu bildirir.  

Hac�larda:                                                                                                                                            
 Atlad�m ç�kt�m e�i�i     Ba� benim bâçe benim,     
 Sofrada goydum ka����  �çinde gönce benim,     
 Benim yârim billahi   Dokunmay�n a k�zlar,      
 Hac�lar’�n yah�����6   O çiçek, i�te benim7.  

Tatarlarda:                                                                                                                                    
 Eh töymä, töymä, töymä,           Ah dü�me, dü�me, dü�me,                              
 Töymäläre ber genä…   E�sizdir dü�meleri.                                  
 Kara minem söygänemä –   Bak sen benim sevgilime -                                 
 Çäçäk atqan göl genä!8   Çiçek açm�� gül gibi.       

 K�zlar�n sevgilisine olan duygular�n� anlatan manilerin doldurma olan ilk iki dizesinde 
i�lemeli mendilin an�lmas� da bir rastlant� de�il tabiî. Hem Tatarlarda hem Anadolu’da k�z�n 
bir gence i�lemeli mendil hediye etmesi ona gönül verdi�inin habercisidir. 

Hac�larda:                                                                                                                                       
 Mendil yapt�m kö�eli,  
 �çi çiçek dö�eli,                                                                                                                                   
 Hiç â�am olmuyo,                                                                                                                             
 Senden ayr� dü�eli9. 

Tatarlarda:                                                                                                                                 
 Qulyawl���m körän körän,   Koyu renkli mendilime  
 Mäk çäçkäsenä töräm;   Gelincikler i�ledim; 
 Kükrägemdä can�m niçek:  Gö�sümde can�m nas�lsa 
 Min sine �ulay küräm.(3577)10  Seni o kadar sevdim. 

 K�zlar�n i� s�ras�nda söyledikleri manilerde sevgiliye özlem konusu da s�k 
i�lenmektedir.  

Meselâ Hac�larda:                                                                                                                                           
 Yüce da� ba��na ekin ekilmez,                                                                                           
 Ya�mur yâmay�nc� koku sökülmez, 

                                                 
6  Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 56 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize 
Gürdo�an’dan yap�lan derleme) 
7 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 57 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize Gürdo�an’dan 
yap�lan derleme) 
8 Beyremner, Tuylar Öçen. Tama�a Ürneklere. Rannur: Kazan, , 1999, s. 143.  
9 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 62 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize Gürdo�an’dan 
yap�lan derleme) 
10 Tatar Hal�k �cat�. K�ska C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan,   1976, s. 260. 
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 Ayr�l�h zor,                                                                                                                   
 Hasretlik hiç çekilmez11 

Tatarlarda:                                                                                                                                 
 Sandu�açlar qayda tora?   Bülbüller nerede ya�ar? 
 Mam�ql� oyalarda;   Pamuktan yuvalarda. 
 Ay�r�ludan q�y�n hällär   Ayr�l�ktan beter haller 
 Yuq ikän dönyalarda.12   Yokmu� bu dünyalarda.  

 Bazen de manilerde k�z, yi�idin uzun süre onu istemeye gelmemesinden �ikâyetçi olur. 

Hac�larda:                                                                                                                                         
 Hal�ya dokeller ilvanl� çiçek,                                                                                           
 Yolla araba da yan�na goçek,                                                                                            
 B� y�lda gelmezsen,                                                                                                
 A��lar içek13.  

Tatarlarda:                                                                                                                                 
 Bezneñ qar��b�zda alma�açlar  Bizim kar��m�zda elma a�açlar� 
 Ber bota�� alt� almal�.    Bir dal� da alt� elmal�. 
 Yeget, al�r bulsañ al tizräk.   Yi�it, al�r olsan çabucak al 
 Uram�a ç��arl���m kalmad�.14  Caddeye ç�kaca��m kalmad�. 

 Ayr�ca, bu gibi �ikâyetini bildiren k�za hem Hac�lar’da hem Tatarlarda erke�in verdi�i 
cevab�n da benzer olmas� ilgi çekicidir. 

Hac�larda: 
 Yazmalar içinde kandilli yazma,                                                                                  
 Al�r�m k�z seni âlay�p gezme,                                                                             
 Gözeller içinde,                                                                                                                      
 Benzini bozma15.  

Tatarlarda: 
 Beznen qar��b�zda qu� muyellar,  Kar��m�zda biti�ik ku�kiraz� 
 Muyellar�a qun�an b�lb�llar.   Biti�ik kiraza konmu� bülbüller. 
 Al�rm�n can�y�m alm�y kalmam,  Al�r�m can�m, almadan kalmam da 
 Äzräk uza tö�sen bu y�llar.16   Biraz geçiversin bu günler. 

 Her iki toplumda “Anadan geçilir, yârden geçilmez” anlam�n� içeren manilere de 
rastlan�r. Bu maniler, sevginin hangi co�rafyada ya�an�rsa ya�ans�n, insan� büyüdü�ü 
ailesinden koyuverecek ve gönül verdi�i insan�n pe�ine dü�ürecek kadar güçlü bir duygu 
oldu�unu bir kez daha kan�tlar. 

                                                 
11 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 63 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize 
Gürdo�an’dan yap�lan derleme) 
12 Tatar Hal�k �cat�. Tarihi Hem Lirik C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�:  Kazan, 1988, s.  361.  
13 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 61 (1923 Hac�lar do�umlu, Ahmet Avc�’dan 
yap�lan derleme) 
14 Tatar Hal�k �cat�. Tarihi Hem Lirik C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1988, s. 233. 
15 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s.63 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize Gürdo�an’dan 
yap�lan derleme) 
16 Tatar Hal�k �cat�. Tarihi Hem Lirik C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1988, s. 232. 
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Hac�larda: 
 Kar��dan gelir atl�                                                                                                                 
 Hal� heybesi katl�                                                                                                    
 Anam babam sa� olsun                                                                                                  
 Hepisinden yar tatl�17.  

Tatarlarda: 
 Ag�ydelgä yar yaq�n   Akidil’e k�y� yak�n                                                                             
 Yar yaq�n�a su salq�n   Ondan i�te su salk�n                                                                        
 Tapqan baqan ata-anadan  Do�urup büyüten anne-babadan  
 Can�ñ söygän yar yaq�n18 (2238)  Candan sevdi�in yâr yak�n. 

 Manilere sevgilisinden veya e�inden ayr� dü�en k�zlar�n ya da kad�nlar�n duygular� da 
yans�yor:  

Hac�larda: 
 Adana asmas�y�m                                                                                                            
 Nazilli basmas�y�m                                                                                                
 E�imden ayr�lal�                                                                                                                                   
 Ben verem hastas�y�m19  

Tatarlarda: 
 Qul�mda�� yözegemneñ            Elimdeki yüzü�üme                                                                           
 �semnäre Hacärder;                   Verdi�im ad Hacer’dir,                                                                     
 Yarat�p söygän yar�ñnan                    Gönülden seven yârinden                                                                 
 Ay�r�lu äcälder.20 (3564)                   Ayr� dü�mek eceldir.  

 Askere giden genci memleketinde kalan sevgilisi ya da e�i ile görü�türen tek araç da 
eskiden bütün toplumlarda mektup olmu�tur.  

Hac�larda: 
 Al elmay� ver nar�  
 Asgere savd�m yâri  
 Yüzünü goremiyom  
 Mekdubu gelse bâri 21 

Tatarlarda: 
 Küper ba�qaylar� küklär çäçäk:  Köprüba��nda mavi çiçekler, 
 Aw�zl���n al�p at cibär,  Oralara at� sal�ver. 
 Atna aralar� alt� la kön,  Hafta içi alt� gündür, 
 Alt� könnär torma qat cibär.22 Alt� gün bekletme mektup yaz. 

 

                                                 
17 Zümrüt Avc�, Hac�lar, 1927 do�umlu, okur-yazar de�il, be� çocuk annesi, dul (Temmuz 2004 tarihinde Dr. 
Bayram Durbilmez taraf�ndan yap�lan derleme) 
18 Tatar Hal�k �cat�. K�ska C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan,  s. 192. 
19 Zümrüt Avc�, Hac�lar, 1927 do�umlu, okur-yazar de�il, be� çocuk annesi, dul (Temmuz 2004 tarihinde Dr. 
Bayram Durbilmez taraf�ndan yap�lan derleme) 
20 Tatar Hal�k �cat�. Tarihi Hem Lirik C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat� : Kazan, 1988, s. 259. 
21 Zümrüt Avc�, Hac�lar, 1927 do�umlu, okur-yazar de�il, be� çocuk annesi, dul (Temmuz 2004 tarihinde Dr. 
Bayram Durbilmez taraf�ndan yap�lan derleme) 
22 Bayazitova, F. Kere�enner: Tel Üzençeleklere Hem Yola �cat�. Matbu�at Yort�: Kazan, 1997, s. 194.  
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Bayram s�ras�nda söylenilen manilere gelince Hac�larda bayramla�ma manileri 
genelde Ramazan bayram�nda söylenilir. Yetmi� y�la yak�n bir süre içinde dinsizlikle yüz 
yüze kalan ve dinî bayramlar�n� geleneklere uygun bir �ekilde kutlayamayan Kazan Tatarlar� 
bayramla�ma manilerini ancak Nevruz ve Nardu�an bayramlar�nda söylemi�lerdir. Ama 
Hac�larda da Tatarlarda da kom�ulara söylenilen bu manilerin biti� sözleri ayn�d�r: 
“Bayram�n�z mübarek ola”: 
 
Hac�larda:                                                                                                                                 
 Besmeleynen ç�ht�m yola,    

Selam verdim sa�a sola,    
Sayg� de�er kom�ular�m    
Bayram�n�z mübarek ola23.    
      

Tatarlarda:                                                                                                                                                             
 Aç i�egen kerebez,                                                                                                                                    
 Heyer-do�a k�lab�z,                                                                                         
 Nevrüz eyte kilebez.                                                                                                               
  
 A�-s�y kötep torab�z  

Nevrüz möberek buls�n! 

 Manilerin büyük bir k�sm� hem Tatarlarda hem Türklerde dü�ün gelene�i ile ilgili 
söylenmektedirler. Onlarda genelde evlenecek olan k�z, anne-babas�n�n bir k�z çocuklar�n� 
yük olarak kabul edip mümkün kadar çabuk kay�n evine vermelerinden, ayr�ca kendi 
köylerinden biri ile evlendirmeyip gurbete gönderdiklerinden �ikâyetçi olur.  

Hac�larda:                                                                                                                                              
 Ana k�z�n çoh muydu?  
 Bir k�z sana yuk müydü?  
 Goca Hac�lar içinde  
 Hiç isterim yoh muydu?24 

Tatarlarda:                                                                                                                                               
 Aq yapmalarga törgänsez,  Ak kunda�a sarm��s�n�z    
 Ahaq ideme änkäyem?  Akik miydim, anneci�im?    
 Ahaq kebek lä sat�p birdeñ,  Akik gibi de sat�verdin    
 Art�q ideme ätkäyem? 25  Fazla m� idim babac���m?  

 Hem Kazan Tatarlar�nda hem Hac�larda dü�ün gelene�i s�ras�nda söylenilen manilerde 
gelin giden k�z�n do�du�u köyü, karde�leri ve k�z arkada�lar� ile vedala�ma konusu da çok 
belirgindir.  

Hac�larda:                                                                                                                                     
 Hamamda yundu�um da�lar,                                                                                          
 Gölgelendi�im a�açlar,  
                                                 
23 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 57 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize 
Gürdo�an’dan yap�lan derleme) 
24 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 56 (1927 Hac�lar do�umlu, Zümrüt Avc�’dan 
yap�lan derleme) 
25 Tatar Hal�k �cat�. Yola hem Uy�n C�rlar�. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1980, s.  96 
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 E�ler, doslar, k�z garda�lar,                                                                                                      
 ��de geldim gidiyom, 
 S�lam� terk idiyom26.  

Tatarlarda:                                                                                                                                       
 ��ekkäyem ald�, ay bütägä,  Avlu içi, ah ufak ot bitmi�,                                                              
 At ayaqqaylar�n kütärä;  At da nallar�n� kald�rm��. 
 Tu�anqaçaylar�m, sau bul���z, Karde�lerim ho�ça kal�n,                                                                 
 At cigelgän miña kitärgä.27  Götürecek at�m ko�ulmu�. 
  

 Türk toplumlar�nda gelin gelen k�z kaynana, görümce ve kay�nlar� ile ayn� evde 
ya�amak zorunda olmu�tur ve onlar taraf�ndan genelde d��lan�p çok zorluk görmü�tür. Bu 
durum Tatar k�zlar� için de geçerli idi. Hac�lardan derlenen manilerde k�zlar�n kaynanalar�yla 
pek anla�amad�klar�, çektirdikleri kar��l���nda kaynanalar�na ceza istediklerini görebiliriz: 
 
 Kaynanay� nitmeli,  
 Merdivenden itmeli,  
 Tangur tungur dü�erken,  
 Giriden siyritmeli28.  

       Kayseri yak�nlar�ndaki Kültepe-Kani� Höyü�ü’nde, 1948 y�l�ndan beri kaz� çal��malar�na 
ba�kanl�k eden Prof. Dr. Tahsin Özgüç, gün�����na ç�kart�lan çivi yaz�l� tabletlerde, M.Ö 2000 
y�l�na ait önemli bilgilere rastland���n� ve iki ezeli rakip olan gelin-kaynana aras�ndaki 
anla�mazl���n dört bin y�ll�k bir geçmi�i oldu�u belgelerle ispatland���n� söylemi�tir. Bundan 
4 bin y�l önce ya�ayan genç bir kad�n, kocas�na gönderdi�i çivi yaz�l� mektupta: “Annenden 
çok çekiyorum, bana büyük kötülük yap�yor. Art�k bunu ta��yacak halim kalmad�. Bir an önce 
dön ve beni bu kad�ndan kurtar” diyor. Kocas�n�n Kani�’ten geri dönmemesi üzerine dertli 
gelin, e�ine gönderdi�i ikinci mektubunda ise “Çocuklar�n da büyüdü, onlara da söz 
dinletemiyorum. Annen ve çocuklar�n beni öldürmeden çabuk gel.” diye yaz�yor. Adam, 
ald��� mektuplara ra�men Mezopotamya’ya geri dönmüyor ve Kani�’te ölüyor. Demek ki, bu 
yörede kaynana-gelin anla�mazl���na dair ilk veriler dört bin y�l önceye gidiyor.                        
Tatar manilerinde ise kaynanaya ceza verme motifine rastlam�yoruz. Tatar gelinleri kaynana 
korkusunu daha çok dü�ün öncesi ya�arlar ve sonra da korktuklar� ba�lar�na gelince art�k 
dayanmaktan ba�ka çareleri kalmaz. Fakat hem Tatar k�zlar� hem Hac�larda ya�ayan k�zlar için 
ortak olan bir �ey daha var: Kaynanan�n yan�nda korkulacak görümcenin de olmas�: 

Tatarlarda:                                                                                                                                
 Qaynanam quy�an büläklär  Kaynana hediyeleri 
 Komaçtan, yonnan tügelme;  Kuma�tan, yünden de�ildir; 
 Kayni�neñ tele bik ütken,  Görümcenin dili sivri 
 Y�lanlar çaqqan �ikelle.29   Y�lan sokmu� gibidir. 

                                                 
26 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s.60 (1925 Hac�lar do�umlu, Pakize Gürdo�an’dan 
yap�lan derleme) 
27 Tatar Hal�k �cat�. Yola hem Uy�n C�rlar�. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1980, s.  95. 
28 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s.61 (1927 Hac�lar do�umlu, Zümrüt Avc�’dan 
yap�lan derleme) 
29 Tatar Hal�k �cat�. Tarihi Hem Lirik C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1988, s. 76.  
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Hac�larda:                                                                                                                                         
 Kaynanam gazan garas�  
 Görümcem Allah belas�  
 �kisini de bir günde                                                                                                      
 Soksun e�ek ar�s�30.  

 Tatar manilerinde gelin olacak k�za kötü kaynanadan bahseden bazen de etraf�ndakiler 
olur: 

 Señelem kitäseñ çit-yatqa  Karde�im, yaban ele gidiyorsun, 
 Tama��ña ütmäs a�lar�ñ.  Yiyemezsin oturup a��n�. 
 Y�lan telle usal qaynanañ  Y�landilli kötü kaynanan                                                            
 A�ar inde sineñ ba�lar�ñ.31  Yer art�k senin ba��n�.   

 Bir de Anadolu’da bir ailede bir erkekten ziyade ya�l� olan kad�n�n hâkimiyeti sürerken 
Tatar ailelerinde en son sözü söyleyen kay�nbaba olmu�tur. En kötü huylu kaynana bile 
e�inden geçerek gelinini azarlayamam��t�r.      

 SONUÇ 

 Gördü�ümüz gibi Tatarlarda ve Hac�larda mani söyleme gelene�i benzer ortamlarda 
(dokumac�l�k i�i s�ras�nda, bayramda, dü�ün gelene�i içinde, asker yolunu beklerken vb.) 
gerçekle�mi� ve bu manilerde benzer konular i�lenmi�tir. Ayn� zaman bu benzerliklerin 
yan�nda yer alan farkl�l�klar da göze çarpmaktad�r. Doldurma olan ilk iki dizede do�al olarak 
her yöreye özgü do�a görünümleri tasvir edilmi�tir. Meselâ Hac�larda söylenilen manilerde 
a�aç ve bitki türleri olarak bu ülkeye özgü olan armut, nar, Adana asmas� geçmektedir. Kazan 
Tatarlar�n�n söyledikleri manilerde ise elma a�ac� ve ku�kiraz� an�lmaktad�r. Ayr�ca, da�l�k bir 
yöre oldu�undan Hac�larda s�k s�k “yüce da�lar” diye söylenilir, Kazan Tatarlar� daha çok düz 
vadilere sahip bir co�rafyada ya�ad�klar�ndan dolay� manilerde de genelde çay�rlar ve Akidil 
nehri geçer.  
 Bu gibi farkl�l�klara ra�men Kazan Tatarlar�nda ve Hac�larda söylenilen manilerden 
yola ç�karak her iki tarafta da aynen kullan�lan baz� kelimelere de rastlanm��t�r:                                          
 
Hac�larda:                     Kazan Tatarlar�nda: 

“a��”                            “a�u”                                      (zehir)                        
“yundu�um”        “yuw�nu”                                                   (y�kanmak)           
“doslar”       “duslar”                                                              (dostlar)                  
“ürüyo”                       “öre”                                 (havl�yor) 
“b� y�l”                  “b�y�l”             (bu sene)     
“çi�me”       “çi�me”                                                                 (çe�me) 

 Ayr�ca, hem Hac�larda (genel olarak Anadolu’da) hem Kazan Tatarlar�nda edebî 
Türkçe’de ince söylenilen “k” sesi benzer bir �ekilde daha kal�n olarak “q” ya da “g” olarak 
telaffuz edilir: g�zlar/ q�zlar, gaçt�/ qaçt� vb. 

                                                 
30 Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 61 (1927 Hac�lar do�umlu, Zümrüt Avc�’dan 
yap�lan derleme) 
31Tatar Hal�k �cat�. Yola hem Uy�n C�rlar�. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1980, s. 105.  
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 Hac�larda yer adlar� aras�nda “Giray” ve “Tatar”  kelimelerinin kullan�lmas� ise 
Hac�larda Tatar kökenli ailelerin olabilece�ini akla getirmektedir.  

 Türkiye’nin küçük bir yöresi olan Kayseri/Hac�larda mani söyleme gelene�i ile Tatar 
Türklerinde mani söyleme gelene�i aras�nda k�yaslama yöntemi ile yapmaya çal��t���m�z bu 
ara�t�rma bize ilginç sonuçlar vermi�tir. Çal��kan ve becerikli Tatar ve Türk bayanlar� çe�itli 
co�rafyada ya�amalar�na ra�men i� ile geçen hayatlar�n� renklendirmek ve içlerindeki 
duygular� d��ar�ya vurmak için maniler söylemi�lerdir. En önemlisi de, de�i�ik boylardan olan 
ve birbirlerinden çok uzak kalan Tatar ve Türk k�zlar�n�n bu manilerde söyledikleri 
�ikâyetleri, hayattan olan beklentileri ve umutlar� bile ayn�d�r.          

 KAYNAKLAR 
Avc�, Pakize. Hac�lar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat� 

Bölümü Bitirme tezi: Kayseri, 2004. 
Avc�,  Zümrüt Hac�lar, 1927 do�umlu, okur-yazar de�il, be� çocuk annesi, dul (Temmuz 2004 tarihinde 

Dr. Bayram Durbilmez taraf�ndan yap�lan derleme) 
Bayazitova, F. Tatar Halk�n�n Beyrem Hen Könküre� Yolalar�. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1995. 
Bayazitova, F. Kere�enner: Tel Üzençeleklere Hem Yola �cat�. Matbu�at Yort�: Kazan, 1997. 
Beyremner, Tuylar Öçen. Tama�a Ürneklere. Rannur:  Kazan, 1999.  
Möhemmetcanov, R. Ba�kortstan Ik Buy� Tatarlar�n�n Yola �cat�. Ufa, 1982.  
Özdemir, Mustafa. Hac�lar (Kayseri Hac�lar) ve Tüm Hac�lar topluluklar�n�n Tarihleri ile Bulunduklar� 

Yerler, Kayseri, 1984. 
Tatar Hal�k �cat�. K�ska C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan,   1976. 
Tatar Hal�k �cat�. Tarihi Hem Lirik C�rlar. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1988.  
Tatar Hal�k �cat�. Yola hem Uy�n C�rlar�. Tatarstan Kitap Ne�riyat�: Kazan, 1980. 


