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KAZAN TATARLARINDA VE HACILARDA 
MANİ SÖYLEME GELENEĞİ* 

 
Yard. Doç. Dr. Çulpan ZAR İPOVA ÇET İN 
Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Ça ğda  Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar ı Bölümü Ö ğretim Üyesi  
 

Kulaktan kulağa, ku aktan ku ağa aktarılan ve hayatın bütün gerçeklerini, insana özgü 
bütün duygular ı en iyi ekilde anlatan maniler Türkiye’de me hur olduğu kadar Türkiye 
dı ında ya ayan ba ka Türk boylar ında da yaygındır. Her toplumda kendine özgü bir 
gelenekle söylenerek, parçalan ıp ya amaya mecbur olsa da aslında bir bütün olan Türk 
milletinin hayat felsefesini yansıtmaktadırlar.  

Kazan Tatarlarında qısqa cırlar adı verilen maniler genelde ba ka Türk boylar ında da 
olduğu gibi Nevruz ve Nardugan bayramları, ak am oyunları, oturmalar, gençleri askere 
uğurlama ve dü ğün s ırasında söylenilmi tir. Ama Tatarlarda yine de maniler daha çok 
sonbaharda ve uzun kı  gecelerinde çuha doldurma, ke ndirden ip yapma ve dokuma tezgâh ı 
ba ında kuma  veya yolluklar dokuma ve kaz yolma imecelerinde söylenirdi.  

 Hacılarda toprağın fazla verimli olmamasından dolayı burada ya ayan insanlar 
hayvancılık ve tarım ile uğra maktan ihtiyaçlar ını kar ılayacak kadar gelir 
kazanamamı lardır. Bu yüzden de kad ınlar geçimlerini evde hal ı dokuyarak sağlamı lardır. 
Halı, yolluk-kilim dokuma geleneği birçok Türk boyu kad ınları için ortak bir i  sayılabilir. O, 
Anadolu’dan Asya’ya (Türkmen, Özbek, K ırgız, Kazak) ve Asya’dan Kuzey’e doğru İdil 
nehri boyuna kadar uzanmı  bir meslek olmu tur. Fark u ki, Anadolu ve Orta Asya’da daha 
uzun süre konar-göçer hayat ı ya adıklarından ve koyun ağırlıklı hayvancılık ile 
uğra tıklarından dolayı halı dokuma geleneği bir sanat derecesine getirilmi tir. İdil nehri ve 
Ural dağları eteklerinde hayat geçiren Tata r Türkleri bütün Türk toplumlar ı arasında yerle ik 
hayata en erken dönemlerde geçen ve İslam dinini de ilk kabul eden bir Türk toplumudur. 
Ba ka birçok de ği ik mesleği benimseyen Tatar Türklerinin hayat ında halı dokuma geleneği o 
kadar da önemli yer almam ı tır.  

 Çok verimli kara toprakl ı bir coğrafyada ya ayan Kazan Tatarları bahar ve yaz 
mevsimlerinde tarımcılıkla uğra mı lardır. El i i ve dokumacılık için de ancak k ı  mevsimi 
müsait olmu tur. Fakat Tatar bayanları koyun yününden ip e ğirip bu ipten çe itli giyecekler 
örmenin yan ında yolluk ve kilim de dokumu lardır. Dokuma tezgâh ı her köyde, durumu iyi 
olan her ailede mutlaka bulunması gereken araçlardan say ılmı tır. Ayrıca, kendiri ve çuhay ı 
kendileri yeti tiren Kazan Tatarları bu bitkilerden elde edilen iplerden kuma ları da kendileri 
dokumu lardır. Çok zahmetli olan i i genelde imece eklinde yaparlar ve onu kolayla tırmak 
için bu imeceye e ğlence havası katmayı da unutmazlarmı . Bu imecelerde ya lı kadınlardan 
genç k ızlar sadece i i değil, maniler söylemeyi de ö ğrenirlermi . Bazen yardıma gelen gençler 
ve çal ı an kızların arasında mani atı maları da yapılırmı .  

 Hacılarda halı dokuyan kızların söyledikleri manilerde nas ıl halı ve halıcılıkla ilgili 
konular geçiyorsa, çuha dolduran ve kendirden kuma  yapan Tatar kızlarının söyledikleri 
manilerde de çuha ve kendir ile ilgili konular geçmektedir. Ayr ıca, doğal olarak bu tür 
manilerde hizmet ile a k konusu el ele gelmektedir. En önemlisi de de ği ik boylardan olan 
Türk k ızlarının deği ik ülkelerde ya amalarına rağmen ikâyetleri bile ayn ıdır: i  zor 
olduğundan onların benzi soluyor, bıkkınlık geliyor, bir de bu i  ç ıktıktan beri baba evine 
gelirin önemli k ısmını sağladıklarından dolayı gelin gidemiyorlar. 

 

                                                 
* Bu makale, I. Hacılar Sempozumu’nda bildiri olarak sunulmu tur (11–13 Mayıs 2007, Kayseri/Hacılar).  
I. Hacılar Sempozyumu Bildirileri Kitabı’nda yayınlanmı tır (Kayseri, 2008, s. 187-199).  
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Hacılarda:                                                                                                                                                               
 Halı dokurum halı, 

 Bitmiyo gavur malı 
 u halılar ç ıkalı 
 Kızların benzi sarı1 
 

Tatarlarda:                                                                                                                                            
 Ay tulası, tulası,  Ah çuhas ı çuhas ı 

 Tulası qayçan bulas ı?  Çuhas ı ne zaman olacak? 
 Bu tulalar bulmasa,  Bu çuhalar olmazsa 
 Bez u ında qunası.2  Bizler burada konacak. 
 

Hacılarda:                                                                                                                                                    
 Eni kenar bitmiyo 

 Çividisi yitmiyo 
 u halılar ç ıhalı 
 Kızlar gelin gitmiyo3 
 

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

 Tula ber dä ıramıy.  Çuhas ı da olmuyor. 
 Ke elärgä kiyaw kilä, - Kime görücüler gelir, 
 Bezne berkem soramıy.4 Bizi kimse sormuyor. 
 
Manilerden, Hacılarda halı dokuyan kızların kendilerine özgü bir hayalleri oldu ğunu da 

ö ğrenebiliriz: kazandıkları paraya bilezik satın almak gibi. 
  
  Armuda dal olayım 

           Dalına gül olay ım 
           Halıyı dohuyup da 
           Bir bilezik alayım5 
 

  Bu hayal Tatar kızları için de geçerli olmu tur. Tatar köylerinde k ızlar eskiden 
yaptıkları el i lerini satıp ya da birine bedelli i e gidip kazandıkları paraya genelde gümü  
bilezik satın alırlarmı . Kazan Tatarlarında bu konuyu ele alan bir mani korunmamı  olsa da 
XX. yüzy ıl ba ında ya ayan yazar Alimcan İbrahimov’un “Tatar Kadını Neler Görmez” adl ı 
uzun hikâyesinde bir Tatar k ızının kendi gücü ile kazand ığı paraya kendine bilezik satın 
almayı hayal ettiğini görebiliriz. Fark u ki, Türk k ızlarının altın bileziğe dü kün olu ları 
kadar Tatar kızları da gümü  bileziği benimsemi lerdir.  

Hacılarda halı dokuma geçim kayna ğı olduğundan dokuyucu kızlar manilerde bu halıları 
satabileceklerini, onlardan kazanacakları parayı da dü ünmektedirler. Tatar k ızları farklı olarak 

                                                 
1 . Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat ı Bölümü 
Bitirme tezi: Kayseri, 2004, s. 56–63. 
2 Bayazitova, F. Tatar Halkının Beyrem Hen Könküre  Yolaları. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1995, s. 99. 
3 . Özdemir, Mustafa. Hacılar (Kayseri Hacılar) ve Tüm Hacılar topluluklarının Tarihleri ile Bulundukları 
Yerler, Kayseri, 1984, s.16. 
4 Möhemmetcanov, R. Ba kortstan Ik Buyı Tatarlarının Yola İcatı. Ufa, 1982, s. 59.  
5 . Zümrüt Avc ı, Hacılar, 1927 doğumlu, okur-yazar değil, be  çocuk annesi, dul (Temmuz 2004 tarihinde  
Dr. Bayram Durbilmez tarafından yapılan derleme) 
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kendir ve çuha doldurma i lerini genelde ticarî bir amaçla de ğil de kendi ihtiyaçlar ını 
kar ılamak için yapm ı lardır.  

Dokuma tezgâhlar ında genelde evli olmayan kızlar çal ı tığından dolayı manilere de doğal 
olarak a k, sevgiliyi övme, ayr ılık, özlem, istedi ği biri ile evlenememe, en iyi durumda sıladan 
en kötü durumda da yârden ayr ılma gibi konular i lenmi tir. Sözgelimi, hal ı ya da kendir 
dokuyan bir kız sevgilisinin herkesten daha yakı ıklı olduğunu bildirir.  

Hacılarda:                                                                                                                                            
 Atladım ç ıktım e iği     Bağ benim bâçe benim,     
 Sofrada goydum ka ığı  İçinde gönce benim,      
 Benim yârim billahi    Dokunmayın a kızlar,      
 Hacılar’ın yahı ığı6   O çiçek, i te benim7.  

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

 Kızların sevgilisine olan duygularını anlatan manilerin doldurma olan ilk iki dizesinde 
i lemeli mendilin anılması da bir rastlantı değil tabiî. Hem Tatarlar da hem Anadolu’da kızın 
bir gence i lemeli mendil hediye etmesi ona gönül verdi ğinin habercisidir. 

Hacılarda:                                                                                                                                       
 Mendil yaptım kö eli,  
 İçi çiçek dö eli,                                                                                                                                   
 Hiç â am olmuyo,                                                                                                                             
 Senden ayrı dü eli9. 

Tatarlarda:                                                                                                                                 
 Qulyawlığım körän körän,   Koyu renkli mendilime  
 Mäk çäçkäsenä töräm;   Gelincikler i ledim; 
 Kükrägemdä can ım niçek:  Gö ğsümde can ım nasılsa 
 Min sine ulay küräm.(3577) 10  Seni o kadar sevdim. 

 Kızların i  sırasında söyledikleri manilerde sevgiliye özlem konusu da s ık 
i lenmektedir.  

Meselâ Hac ılarda:                                                                                                                                           
 Yüce da ğ ba ına ekin ekilmez,                                                                                           
 Yağmur yâmay ıncı koku sökülmez, 

                                                 
6  Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 56 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize 
Gürdo ğan’dan yapılan derleme) 
7 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 57 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize Gürdo ğan’dan 
yapılan derleme) 
8 Beyremner, Tuylar Öçen. Tama�şa Ürneklere. Rannur: Kazan, , 1999, s. 143.  
9 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 62 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize Gürdo ğan’dan 
yapılan derleme) 
10 Tatar Halık �İcatı. Kıska Cırlar. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan,   1976, s. 260. 
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 Ayrılıh zor,                                                                                                                   
 Hasretlik hiç çekilmez 11 

Tatarlarda:                                                                                                                                 
 Sanduğaçlar qayda tora?   Bülbüller nerede ya ar? 
 Mamıqlı oyalarda;   Pamuktan yuvalarda. 
 Ayırıludan qıyın hällär   Ayr ılıktan beter haller 
 Yuq ikän dönyalarda. 12   Yokmu  bu dünyalarda.  

 Bazen de manilerde kız, yiğidin uzun süre onu istemeye gelmemesinden ikâyetçi olur. 

Hacılarda:                                                                                                                                         
 Halıya dokeller ilvanlı çiçek,                                                                                           
 Yolla araba da yanına goçek,                                                                                            
 Bı yılda gelmezsen,                                                                                                
 Ağılar içek 13.  

Tatarlarda:                                                                                                                                 
 Bezneñ qar ıbızda almağaçlar  Bizim kar ımızda elma ağaçlar ı 
 Ber botağı altı almalı.    Bir dalı da altı elmalı. 
 Yeget, alır bulsañ al tizräk.   Yi ğit, alır olsan çabucak al 
 Uramğa ç ığarlığım kalmadı.14  Caddeye ç ıkacağım kalmadı. 

 Ayrıca, bu gibi ikâyetini bildiren k ıza hem Hacılar’da hem Tatarlarda erkeğin verdiği 
cevabın da benzer olması ilgi çekicidir. 

Hacılarda: 
 Yazmalar içinde kandilli yazma,                                                                                  
 Alırım kız seni âlay ıp gezme,                                                                             
 Gözeller içinde,                                                                                                                      
 Benzini bozma15.  

Tatarlarda: 
 Beznen qar ıbızda qu  muyellar,  Kar ımızda biti ik ku kirazı 
 Muyellarğa qunğan bılbıllar.   Biti ik kiraza konmu  bülbüller. 
 Alırmın canıyım almıy kalmam,  Alırım canım, almadan kalmam da 
 Äzräk uza tö sen bu yıllar.16   Biraz geçiversin bu günler. 

 Her iki toplumda “Anadan geçilir, yârden geçilmez” anlam ını içeren manilere de 
rastlanır. Bu maniler, sevginin hangi coğrafyada ya anırsa ya ansın, insanı büyüdü ğü 
ailesinden koyuverecek ve gönül verdi ği insanın pe ine dü ürecek kadar güçlü bir duygu 
olduğunu bir kez daha kanıtlar. 

                                                 
11 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 63 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize 
Gürdo ğan’dan yapılan derleme) 
12 Tatar Halık �İcatı. Tarihi Hem Lirik Cırlar. Tatarstan Kitap Ne riyatı:  Kazan, 1988, s.  361.  
13 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 61 (1923 Hacılar doğumlu, Ahmet Avcı’dan 
yapılan derleme) 
14 Tatar Halık �İcatı. Tarihi Hem Lirik Cırlar. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1988, s. 233. 
15 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s.63 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize Gürdo ğan’dan 
yapılan derleme) 
16 Tatar Halık �İcatı. Tarihi Hem Lirik Cırlar. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1988, s. 232. 
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Hacılarda: 
 Kar ıdan gelir atlı                                                                                                                 
 Halı heybesi katlı                                                                                                    
 Anam babam sağ olsun                                                                                                  
 Hepisinden yar tatlı17.  

Tatarlarda: 
 Agıydelgä yar yaq ın   Akidil’e kıyı yakın                                                                             
 Yar yaqınğa su salqın   Ondan i te su salkın                                                                        
 Tapqan baqan ata-anadan  Doğurup büyüten anne-babadan  
 Canıñ söygän yar yaq ın18 (2238)  Candan sevdiğin yâr yak ın. 

 Manilere sevgilisinden veya e inden ayrı dü en kızların ya da kadınların duyguları da 
yansıyor:  

Hacılarda: 
 Adana asmasıyım                                                                                                            
 Nazilli basmasıyım                                                                                                
 E imden ayrılalı                                                                                                                                   
 Ben verem hastasıyım19  

Tatarlarda: 
 Qulımdağı yözegemneñ            Elimdeki yüzü ğüme                                                                           
 İsemnäre Hacärder;                   Verdi ğim ad Hacer’dir,                                                                     
 Yaratıp söygän yar ıñnan                    Gönülden seven yârinden                                                                 
 Ayırı dan gelö275 0 TD
-.0114 Tc
(mda)Tj
/TTA 412 20323.3(Cand01      )Tj
7.865 (35640.0777777777777777777Aj
/TT2 1 Tf
.28 atı i m d e n  a y r
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Bayram sırasında söylenilen manilere gelince Hac ılarda bayramla ma manileri 
genelde Ramazan bayramında söylenilir. Yetmi  yıla yakın bir süre içinde dinsizlikle yüz 
yüze kalan ve dinî bayramlar ını geleneklere uygun bir ekilde kutlayamayan Kazan Tatarları 
bayramla ma manilerini ancak Nevruz ve Narduğan bayramlarında söylemi lerdir. Ama 
Hacılarda da Tatarlarda da kom ulara söylenilen bu manilerin biti  sözleri ayn ıdır: 
“Bayramınız mübarek ola”: 
 
Hacılarda:                                                                                                                                 
 Besmeleynen ç ıhtım yola,    

Selam verdim sağa sola,    
Saygı değer kom ularım    
Bayramınız mübarek ola 23.    
      

Tatarlarda:                                                                                                                                                             
 Aç i egen kerebez,                                                                                                                                    
 Heyer-doğa kılabız,                                                                                         
 Nevrüz eyte kilebez.                                                                                                                
  
 A -sıy kötep torab ız  

Nevrüz möberek buls ın! 

 Manilerin büyük bir k ısmı hem Tatarlarda hem Türklerde dü ğün gelene ği ile ilgili 
söylenmektedirler. Onlarda genelde evlenecek olan k ız, anne-babasının bir kız çocuklar ını 
yük olarak kabul edip mümkün kadar çabuk kay ın evine vermelerinden, ayrıca kendi 
köylerinden biri ile evlendirme yip gurbete gönderdiklerinden ikâyetçi olur.  

Hacılarda:                                                                                                                                              
 Ana kızın çoh muydu?  
 Bir kız sana yuk müydü?  
 Goca Hacılar içinde  
 Hiç isterim yoh muydu? 24 

Tatarlarda:                                                                                                                                               
 Aq yapmalarga törgänsez,  Ak kunda ğa sarmı sınız    
 Ahaq ideme änkäyem?  Akik miydim, anneci ğim?    
 Ahaq kebek lä sat ıp birdeñ,  Akik gibi de sat ıverdin    
 Artıq ideme ätkäyem? 25  Fazla mı idim babacığım?  

 Hem Kazan Tatarlarında hem Hacılarda dü ğün gelene ği sırasında söylenilen manilerde 
gelin giden kızın doğduğu köyü, karde leri ve kız arkada ları ile vedala ma konusu da çok 
belirgindir.  

Hacılarda:                                                                                                                                     
 Hamamda yunduğum da lar,                                                                                          
 Gölgelendi ğim ağaçlar,  
                                                 
23 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 57 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize 
Gürdo ğan’dan yapılan derleme) 
24 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 56 (1927 Hacılar doğumlu, Zümrüt Avc ı’dan 
yapılan derleme) 
25 Tatar Halık �İcatı. Yola hem Uyın Cırları. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1980, s.  96 
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 E ler, doslar, kız garda lar,                                                                                                      
 İ de geldim gidiyom, 
 Sılamı terk idiyom26.  

Tatarlarda:                                                                                                                                       
 İ ekkäyem ald ı, ay bütägä,  Avlu içi, ah ufak ot bitmi ,                                                              
 At ayaqqayların kütärä;  At da nallar ını kaldırmı . 
 Tuğanqaçaylar ım, sau bulığız, Karde lerim ho ça kal ın,                                                                 
 At cigelgän miña kitärgä. 27  Götürecek at ım ko ulmu . 
  

 Türk toplumlar ında gelin gelen kız kaynana, görümce ve kay ınları ile aynı evde 
ya amak zorunda olmu tur ve onlar tarafından genelde dı lanıp çok zorluk görmü tür. Bu 
durum Tatar kızları için de geçerli idi. Hac ılardan derlenen manilerde kızların kaynanalarıyla 
pek anla amadıkları, çektirdikleri kar ılığında kaynanalarına ceza istediklerini görebiliriz: 
 
 Kaynanayı nitmeli,  
 Merdivenden itmeli,  
 Tangur tungur dü erken,  
 Giriden siyritmeli28.  

       Kayseri yakınlarındaki Kültepe-Kani  Höyü ğü’nde, 1948 y ılından beri kazı çal ı malarına 
ba kanlık eden Prof. Dr. Tahsin Özgüç, gün ı ığına ç ıkartılan çivi yaz ılı tabletlerde, M.Ö 2000 
yılına ait önemli bilgilere rastland ığını ve iki ezeli rakip olan gelin-kaynana arasındaki 
anla mazlığın dört bin y ıllık bir geçmi i olduğu belgelerle ispatlandığını söylemi tir. Bundan 
4 bin yıl önce ya ayan genç bir kad ın, kocasına gönderdi ği çivi yaz ılı mektupta: “Annenden 
çok çekiyorum, bana büyük kötülük yap ıyor. Artık bunu ta ıyacak halim kalmadı. Bir an önce 
dön ve beni bu kad ından kurtar” diyor. Kocasının Kani ’ten geri dönmemesi üzerine dertli 
gelin, e ine gönderdi ği ikinci mektubunda ise “Çocuklar ın da büyüdü, onlara da söz 
dinletemiyorum. Annen ve çocuklar ın beni öldürmeden çabuk gel.” diye yaz ıyor. Adam, 
aldığı mektuplara rağmen Mezopotamya’ya geri dönmüyor ve Kani ’te ölüyor. Demek ki, bu 
yörede kaynana-gelin anla mazlığına dair ilk veriler dört bin y ıl önceye gidiyor.                        
Tatar manilerinde ise kaynanaya ceza verme motifine rastlamıyoruz. Tatar gelinleri kaynana 
korkusunu daha çok dü ğün öncesi ya arlar ve sonra da korktukları ba larına gelince artık 
dayanmaktan ba ka çareleri kalmaz. Fakat hem Tatar k ızları hem Hacılarda ya ayan kızlar için 
ortak olan bir ey daha var: Kaynananın yanında korkulacak görümcenin de olmas ı: 

Tatarlarda:                                                                                                                                
 Qaynanam quyğan büläklär  Kaynana hediyeleri 
 Komaçtan, yonnan tügelme;  Kuma tan, yünden de ğildir; 
 Kayni neñ tele bik ütken,  Görümcenin dili sivri 
 Yılanlar çaqqan ikelle.29   Yılan sokmu  gibidir. 

                                                 
26 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s.60 (1925 Hacılar doğumlu, Pakize Gürdo ğan’dan 
yapılan derleme) 
27 Tatar Halık �İcatı. Yola hem Uyın Cırları. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1980, s.  95. 
28 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s.61 (1927 Hacılar doğumlu, Zümrüt Avc ı’dan 
yapılan derleme) 
29 Tatar Halık �İcatı. Tarihi Hem Lirik Cırlar. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1988, s. 76.  
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Hacılarda:                                                                                                                                         
 Kaynanam gazan garası  
 Görümcem Allah belas ı  
 İkisini de bir günde                                                                                                      
 Soksun e ek arısı30.  

 Tatar manilerinde gelin olacak kıza kötü kaynanadan bahseden bazen de etraf ındakiler 
olur: 

 Señelem kitäseñ çit-yatqa  Karde im, yaban ele gidiyorsun, 
 Tamağıña ütmäs a larıñ.  Yiyemezsin oturup a ını. 
 Yılan telle usal qaynanañ  Y ılandilli kötü kaynanan                                                            
 A ar inde sineñ ba larıñ. 31  Yer artık senin ba ını.   

 Bir de Anadolu’da bir ailede bir erkekten ziyade ya lı olan kadının hâkimiyeti sürerken 
Tatar ailelerinde en son sözü söyleyen kay ınbaba olmu tur. En kötü huylu kaynana bile 
e inden geçerek gelinini azarlayamam ı tır.      

 SONUÇ 

 Gördü ğümüz gibi Tatarlarda ve Hacılarda mani söyleme gelene ği benzer ortamlarda 
(dokumacılık i i sırasında, bayramda, dü ğün gelene ği içinde, asker yolunu beklerken vb.) 
gerçekle mi  ve bu manilerde benzer konular i lenmi tir. Aynı zaman bu benzerliklerin 
yanında yer alan farklılıklar da göze çarpmaktad ır. Doldurma olan ilk iki dizede doğal olarak 
her yöreye özgü do ğa görünümleri tasvir edilmi tir. Meselâ Hac ılarda söylenilen manilerde 
ağaç ve bitki türleri olarak bu ülkeye özgü olan armut, nar, Adana asmas ı geçmektedir. Kazan 
Tatarlarının söyledikleri manilerde ise elma a ğacı ve ku kirazı anılmaktadır. Ayrıca, dağlık bir 
yöre oldu ğundan Hacılarda sık sık “yüce da ğlar” diye söylenilir, Kazan Tatarlar ı daha çok düz 
vadilere sahip bir coğrafyada ya adıklarından dolayı manilerde de genelde çay ırlar ve Akidil 
nehri geçer.  
 Bu gibi farklılıklara rağmen Kazan Tatarlarında ve Hacılarda söylenilen manilerden 
yola ç ıkarak her iki tarafta da aynen kullanılan bazı kelimelere de rastlanmı tır:                                          
 
Hacılarda:                     Kazan Tatarlarında: 

“ağı”                            “ağu”                                      (zehir)                        
“yunduğum”        “yuwınu”                                                   (yıkanmak)           
“doslar”       “duslar”                                                              (dostlar)                  
“ürüyo”                       “öre”                                 (havlıyor) 
“bı yıl”                  “bıyıl”             (bu sene)     
“çi me”       “çi me”                                                                 (çe me) 

 Ayrıca, hem Hacılarda (genel olarak Anadolu’da) hem Kazan Tatarlarında edebî 
Türkçe’de ince söylenilen “k” sesi benzer bir ekilde daha kalın olarak “q” ya da “g” olarak 
telaffuz edilir: gızlar/ qızlar, gaçt ı/ qaçt ı vb. 

                                                 
30 Avcı, Pakize. Hacılar ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, 2004, s. 61 (1927 Hacılar doğumlu, Zümrüt Avc ı’dan 
yapılan derleme) 
31Tatar Halık �İcatı. Yola hem Uyın Cırları. Tatarstan Kitap Ne riyatı: Kazan, 1980, s. 105.  
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 Hacılarda yer adları arasında “Giray” ve “Tatar”  kelimelerinin kullanılması ise 
Hacılarda Tatar kökenli ailelerin olabilece ğini akla getirmektedir.  

 Türkiye’nin küçük bir yö resi olan Kayseri/Hacılarda mani söyleme gelene ği ile Tatar 
Türklerinde mani söyleme gelene ği arasında kıyaslama yöntemi ile yapmaya çal ı tığımız bu 
ara tırma bize ilginç sonuçlar vermi tir. Çal ı kan ve becerikli Tatar ve Türk bayanlar ı çe itli 
coğrafyada ya amalarına rağmen i  ile geçen hayatlar ını renklendirmek ve içlerindeki 
duyguları dı arıya vurmak için maniler söylemi lerdir. En önemlisi de, de ği ik boylardan olan 
ve birbirlerinden çok uzak  kalan Tatar ve Türk k ızlarının bu manilerde söyledikleri 
ikâyetleri, hayattan olan beklentileri ve umutları bile aynıdır.          
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