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Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin dördüncü sayısı 
ile yine sizlerle birlikteyiz.

Ulusal Egemenliğimizin sembolü 
olan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisimizin açılış yıl dönümü müna-
sebetiyle Tüm Halkımızın ve Ço-
cuklarımızın Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutluyorum.

 Avşar Türkmenlerinin Tarihi 
ve kültürünü ilgilendiren konular-
da bazen tesadüfen bazen de bi-
linçli olarak çevremizden bir ağıt, 
bir hikâyelermiş anı öğreniyorum. 
İnşallah bunları yazıya dökebilir-
sem önümüzdeki sayılarda sizlerle 
paylaşmaya çalışacağım.

Yine tekrarlıyorum; Kültür bilgi-
leri insanda bir emanettir. Ema-
netinse sahibine yani halka teslim 
edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bundan dolayı çalışmalarınızda 

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Editör...

bana ait olan derlemeleri özgürce 
kullanabilirsiniz. Ve yine bizler de 
bulunan bu bilgileri not etmeliyiz. 
Bir gün gelir bunları da aktarma 
olanağı bulabiliriz belki.
 
 Dergimiz de paylaşımda bu-
lunmak isteyenlerin katkılarını 
bekliyorum.

 Dergimize katkıda bulunarak 
içeriğini zenginleştiren yazarları-
mıza teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünya-
mıza huzur ve mutlu yarınlar getir-
mesi dileklerimle…

Hoşça kalın.



23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI

 Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günle-
rinden ve ulusal bayramlarından biridir[1]
[7]. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 
ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından dünya çocuklarına arma-
ğan edilmiştir[2]. 

 23 Nisan'ın Türkiye'de ulu-
sal bayram olarak kabul edilmesi-
nin nedeni, 1920'de o gün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin açılmış 
olmasıdır.[1][3] Milletvekillerinin 
belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok 
kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. 
Milletvekili seçimleri Atatürk'ün 
Ankara'da bir meclisin toplanaca-
ğını ve neden toplanması gerekti-
ğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli 
bildirisiyle başlamış[2] , yine Ata-
türk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle 
de meclisin açılacağı tarih duyu-
rulmuş ve milletvekillerinin An-
kara'ya gelmesi istenmiştir.[10] 23 
Nisan1920'de Ankara'da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O 

günkü ilk toplantıya daha önce be-
lirlenen 337 milletvekilinden sade-
ce 115'i katılabilmiştir.[2]

 TBMM'nin açılışından 2000'li 
yıllara kadar Türkiye Cumhuriye-
ti'ne ait bu ulusal bayram konu-
sunda eksik bilgilenme ve yanlış ta-
rihlendirmeye çokça rastlanmıştır.
[11] Hatta bazı tarihçilerce böyle 
bir günün tarihinin genişçe araştı-
rılmamış olması büyük bir eksik-
likti.[4] Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın 
1997'de yayımlanan bir makalesiy-
le bu eksikliği gidermeye çalışmış-
tır.

 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
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ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkı-
şında 3 ayrı bayramın payı vardır. 
Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir 
kavram olarak gelişirken, Ulusal 
Egemenlik ve 23 Nisan Bayramla-
rı baştan ayrı bayramlarken, bir-
leşmişler; en son da onlara Çocuk 
Bayramı katılmıştır.[5]

 "23 Nisan", 1921'de çıkarılan 
23 Nisan'ın Milli Bayram Addi-
ne Dair Kanun ile Türkiye'nin ilk 
ulusal bayramı olmuştur[1]. İlk 
kez ortaya çıkan bu bayramda ne 
ulusal egemenlikten ne de çocuk-
lardan söz edilmekteydi.[4] Zaten 
daha o yıllarda Osmanlı saltanatı 
hala kanunen hüküm sürmektey-
di. 1 Kasım 1922'de saltanatın kal-
dırılmasıyla 1 Kasım, Hâkimiyet-i 
Milliye Bayramı (Ulusal Egemen-
lik Bayramı) olarak kabul edil-
miştir.[4] Daha sonraki yıllarda, 
TBMM'nin açılış tarihi olan 23 
Nisan "Milli Hâkimiyet Bayramı" 
olarak kutlamış ve bu durum 1 Ka-
sım'ın uzun vadede bayram olarak 
unutulmasına neden olmuştur.[5] 
1935'te bayramlar ve tatil günleriy-
le ilgili kanun değiştirilmiş ve "23 
Nisan Millî Bayramı" nın adı "Millî 
Hâkimiyet Bayramı" haline getiril-
miş, böylece 1 Kasım Hâkimiyet-i 
Millîye Bayramı ile 23 Nisan Millî 
Bayramı birleştirilmiştir[5][11].

 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı 

oluşu, yine TBMM'nin açılışıyla 
ilişkili olmasına rağmen, tamamen 
ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 
1981 yılına kadar da öyle devam 
etmiştir[4]. Bu Bayram 23 Nisan 
1927'de Himaye-i Etfal Cemiye-
ti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bay-
ramı" olarak duyurmasıyla başla-
mış kabul edilir[4]. Aslında Hima-
ye-i Etfal Cemiyeti'nin 23 Nisan'la 
ilgili çalışmaları daha önceki yıl-
larda vardır ve hatta çocuklardan 
da söz edilmiştir. Kurum, 23 Nisan 
1923'te millî bayram için pullar 
bastırmış ve satmıştır[5]. 23 Nisan 
1924'te Hâkimiyet-i Milliye gaze-
tesinde "Bu gün Yavruların Rozet 
Bayramıdır" ibaresi yer almıştır. 
23 Nisan 1926'da da yine aynı ga-
zetede "23 Nisan Türklerin Çocuk 
Günüdür" başlıklı bir yazı kaleme 
alınmış ve bu yazıda cemiyetin bu 
günü çocuk günü yapmaya çalı-
şarak doğru yolda olduğu ve para 
kazanan herkesin bu gün cemiye-
te çocuklar için bağışta bulunması 
gerektiği vurgulanmıştır[5]. Niha-
yet 23 Nisan 1927'de Himaye-i Et-
fal Cemiyeti o günü Çocuk Bayra-
mı olarak şöyle duyurmuştur[5]:

 “Millet Meclisimizle millî 
devletimizin Ankara'da ilk teşkile 
günü olan Millî bayram Cemiye-
timizce çocuk günü olarak tesbii 
edilmiştir. Bize yeni bir vatan ve 
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yeni bir tarih yaratıp bırakan mü-
barek şehitlerle fedakâr gazilerin 
yavruları fakir ve ıstırabın evladla-
rı ve nihayet alelıtlak bütün muh-
tac-ı himaye-i vatan çocukları na-
mına milletin şevkatli ve alicenab 
hissiyatına müracaat ediyoruz. Ka-
dın, erkek, genç, ihtiyar hatta vak-
ti ve hali müsait çocuklardan mini 
mini vatandaşlar için yardım bek-
liyoruz. Her sayfası başka bir şan 
ve muvaffakiyetle temevvüç eden 
milletimizin, yarın azami derecede 
muavenet göstermekle beraber, ço-
cuk gününün layıkı veçhiyle neşeli 
ve parlak geçirilmesi için aynı de-
recede alaka ve müzaheret göstere-
ceğinden emin olan Himaye-i Etfal 
Cemiyeti, şimdiden arz-ı şükran 
eder[12].”

 Bu tarihten itibaren bu üç kav-
ram, aynı gün üzerinde birleşecek 
ve çocuk bayramı olma konusunda 
bir kanunla belirlenmişlik olmak-
sızın kutlanmaya başlanacaktır[6]. 
Cemiyeti buna iten neden ise ce-
miyetin yetim çocukları için gelir 
kaydetme anlayışıdır.[13] Böylece 
çocuk bayramı ortaya çıkmıştır. 
Çocuk bayramı adı daha resmiyet 
kazanmamış olsa da, bundan sonra 
23 Nisan "Millî Hâkimiyet Bayra-
mı" nın yanı sıra "Çocuk Bayramı" 
olarak da kutlanacaktı[6].

 1927'de ilk kez kez kutla-

nan çocuk bayramı, başta kaynak 
oluşturma olmak üzere, çocuklara 
neşeli bir gün geçirtmeyi hedefle-
rinde bulunduruyordu[5]. 23 Ni-
san 1927'deki ilk bayram Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin kurucusu 
ve dönemin cumhurbaşkanı Mus-
tafa Kemal Paşa himayesinde ger-
çekleştirilmiş, etkinlikler için Ata-
türk arabalarından birini çocuklara 
tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlı-
ğı Bandosu'nun konser vermesini 
sağlamıştır[14]. O yıl cemiyetin 
Ankara'daki binalarından birine 
Çocuk Sarayı adı verilmiş ve bu-
rada düzenlenen çocuk balosuna 
İsmet (İnönü) Bey'in çocukları da 
katılmıştır[14].

 1929'da çocuklara ilgi daha 
da artmış ve o yıl ve daha sonra-
ki yıllarda 23-30 Nisan haftası "ço-
cuk haftası" olarak kutlanmıştır[6]. 
Daha sonraları, 70'li yıllara kadar 
ulusal boyutta ünlenerek ve katılı-
mı artırarak ilerleyen 23 Nisan Ço-
cuk Bayramı kutlamalarına 1975'te 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
da katılmış ve bir hafta çocuk prog-
ramları yayımlamıştır.[6] 1978'de 
Meclis Başkanlığı'nın izniyle mec-
listeki törenlere çocukların da ka-
tılması sağlandı.[6] 1979'da bu 
uygulama Ankara ilkokullarından 
gelen çocuklarla düzenli olarak 
başlatıldı, 1980'de de bütün iller-
den gelen çocuklarla "Çocuk Par-
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lamentosu" oluşturuldu.[15] 1979 
yılının UNESCO tarafından Dün-
ya Çocuk Yılı olarak duyurulması 
üzerine, TRT tarafından dünyanın 
bütün çocuklarını kucaklamayı 
amaçlayan bir proje hazırlandı ve 
1979 yılından itibaren TRT Ulus-
lararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 
adıyla uygulamaya kondu.[3]

 Bayramın en son şeklini alı-
şı ise 1981'de gerçekleşmiştir.[6] 
Darbe döneminde Milli Güvenlik 
Konseyi bayramlar ve tatillerle il-
gili kanunda yaptığı değişiklikle o 
güne kadar kanunen adı konma-
mış bir şekilde kutlanan bayrama 
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı" adını vermiştir.[8]

 23 Nisan, Türkiye Cumhu-
riyeti'nde 23 Nisan 1921'de resmî 
bayram olarak kabul edilmesinden 
bu yana, değişik adlarla da olsa 
resmî törenlerle kutlanmıştır. En 
yalın haliyle bu törenlerde İstiklâl 
Marşı okunur ve saygı duruşunda 
bulunulur.[16][17][18]

 Yeni uygulamaya konulan 
yönetmeliğe göre, önceki yıllarda 
uygulanan koltuk devri uygulama-
sına son verildi. Ulusal ve Resmi 
Bayramlarda Yapılacak Törenler 
Yönetmeliği'nde yapılan değişik-
likle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara 

koltuk devretme uygulaması kaldı-
rıldı.[19]

 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı 
olarak kutlanışı 23 Nisan 1927'de 
Atatürk'ün himayesinde başlamış, 
Cumhurbaşkanlığı Bandosu ço-
cuklar için konser vermiş ve Anka-
ra'da çocuk balosu düzenlenmiş-
tir.[14] 1928'de Dr. Fuat (Umay) 
Bey'in teklifiyle daha geniş içerikli 
bir program hazırlanmış, ilanlar 
verilmiş, halk davet edilmiş, ço-
cuk alayları oluşturulmuş, yarış-
malar ve geziler düzenlenmiştir.
[5]1929'daki 23 Nisan'dan önce 
HEC 23-30 Nisan haftasını ço-
cuk haftası olarak duyurmuş, et-
kinlikler çoğaltılarak bir haftaya 
yayılmıştır. Asıl bayram yine 23 
Nisan'da kutlanmış, çocuk balo-
su yine Atatürk tarafından himaye 
edilmiştir.[20][21] Yine de HEC ve 
Türk Ocağı'nın bütün çabalarına 
rağmen ülke çapına yayılmada so-
runlar yaşanmıştır. Birkaç yıl böyle 
gitmesi üzerine, Kırklareli millet-
vekili Dr. Fuat Umay'ın teklifiyle 
20-30 Nisan arasında tüm telgraf 
ve mektuplara Himaye-i Etfal Şef-
kat Pulu yapıştırılması mecliste 
onaylandı. Yasa, 14 Nisan 1932'de 
yürürlüğe girdi.[22][23]

 1933 yılının 23 Nisan'ında 
Atatürk yeni bir gelenek başlattı. O 
sabah çocukları makamında kabul 
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etti ve onlarla sohbet etti.[6] Aynı 
yıl stadyumlarda beden hareketi 
gösterileri yapılmaya başlandı. O 
bayram, Milli Eğitim Bakanı Reşit 
Galip Bey'in kaleme aldığı Andımız 
çocuklar tarafından ilk kez okun-
du.[24] 1933'te artık Çocuk Bayra-
mı devlete de mal olmuştu. Yine de 
1935'teki yasa değişikliğinde çocuk 
bayramında hiç söz edilmedi.[11] 
Yalnız resmî ismi konmamış olsa 
da, Milli Hâkimiyet Bayramı'nın 
yanında "23 Nisan Çocuk Bayra-
mı", devlet ve toplum örgütlerinin 
ortaklaşa hazırladığı programlarla 
kutlanmaya devam edildi.[5][6]

 1970'lerde artık 23 Nisan 
Çocuk Bayramı tüm ulustan katı-
lım alan bir bayram halini almıştı. 
1975'ten itibaren TRT de program-
larıyla destek vermiş, 1979'da resmî 
Millî Hâkimiyet Bayramı tören-
lerine çocukların da katılmasına 
karar verilmiş, 1980'de de "Çocuk 
Parlamentosu" oluşturulmuştur.[6] 
Böylece 23 Nisan Çocuk Bayramı, 
Millî Hâkimiyet Bayramı'yla tama-
men aynı etkinliklerde kutlanmış 
oluyordu. Nitekim 1981'de birleş-
tirilecekti.[8]

 Günümüzde 23 Nisan günle-
rinde bayram Türkiye Cumhuriye-
ti devleti erkânının başta Anıtkabir 
olmak üzere çeşitli Atatürk anıtla-
rında yaptıkları resmî törenlerle 

başlamakta, stadyumlarda ilköğre-
tim öğrencilerinin hazırladığı gös-
terilerin sergilenmesi ve resmigeçit 
töreniyle devam etmektedir.[16]
[17][18][25] Akşamları da büyük 
şehirlerde fener alayı düzenlenir. 
Resmî törenlerden sonra bayram 
yeri olarak nitelendirilen çayırlar-
da güreşler, koşular ve başka çeşit 
yarışmalar düzenlenir.[26] Çeşitli 
sivil toplum örgütleri veya kuruluş-
lar tarafından düzenlenen etkin-
likler yer alır. Önceden belirlenmiş 
öğrenciler kısa bir süreliğine ku-
rumlardaki devlet memurlarının 
makamlarına oturur, onlarla ora-
da sohbet edilir.[17][27] Ayrıca 23 
Nisan günü Türkiye'de resmî tatil 
günüdür.[1] İlköğretim öğrencile-
rine 24 Nisan günü de tatildir.

 1979 yılında düzenlenmeye 
başlayan TRT Uluslararası 23 Ni-
san Çocuk Şenliği, 23 Nisan'ı tüm 
dünya çocuklarının kutladığı bir 
bayram haline getirmeyi amaçla-
yan bir şenliktir.[1] İlkine yalnız-
ca SSCB, Irak, İtalya, Romanya ve 
Bulgaristan'ın katıldığı şenlik, gü-
nümüzde yaklaşık 50 ülkenin ço-
cuklarının katılımıyla düzenlen-
mektedir.[3] 1979'dan 2000'e kadar 
Türkiye'nin başkenti Ankara'da 
düzenlenmiş, ondan sonra Türki-
ye'deki başka kentlerde de gerçek-
leştirilmiştir.[3]
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 Kozanoğlu 19. yüzyıl Çukuro-
va'sının en önemli figürüdür. Türk 
Tarihinin en büyük hukukçuların-
dan Ahmet Cevdet Paşanın siyasî 
komutanlığını, bir dönem Türk 
siyasetinde önemli roller oynayan 

Kemal Derviş'in dedesi olan Der-
viş Paşa'nın askeri komutanlığını 
yaptığı "Fırka-i İslahiye" ordusu ta-
rafından tedibe çalışılan Avşarlarla 
birlikte hareket eden dönemin en 
önemli ayanlarındandır Kozanoğ-

 1968 yılında doğdu. Aslen Kayseri Pınarbaşı Küçük Karamanlı Kö-
yündendir. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans 
eğitimini tamamlamış olup, yurdun çeşitli yerlerinde Cumhuriyet Sav-
cılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Zonguldak Cumhuriyet Başsav-
cıdır.

 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Ceza Muhakeme-
sinde Olağanüstü Kanun Yolları" çalışmasıyla yüksek lisansını tamam-
lamıştır. 30 yılı aşkın süredir Avşarlara dair araştırmalar yapmakta özel-
likle Avşar Ağıtları derlemektedir. Avşar Ağıtları ile ilgili olarak çeşitli 

ÇEPELOĞLU PINARINDA AĞZIMI YIKAMAYA GİDİYORUM!

Necip TOPUZ
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lu...

 Derler ki, adam olacak çocuk 
yürüyüşünden belli olur. Nitekim 
Kozanoğlu'nun büyük adam olaca-
ğı çocukluğundan belli idi:

 Çocuklar oyun oynarlarken 
bir kaç grup olduklarında, kimin 
hangi tarafta olduğunu anlamak 
için "ben kimdenim?, ben kimde-
nim?" diye seslerken; Kozanoğlu 
hangi gruptan olduğunu anlamak 
için "Kim benden?, kim benden?" 
diye seslenirmiş.

 Bir de üstüne elzem olmayan 
işlere burnunu sokanlarla ilgili gü-
zel bir hadise anlatılır.

 Bir gün Kozanoğlu Yusuf Ağa 
fena halde hastadır ve yorgan dö-
şek yatmaktadır. Dönemin benim 
diyen Avşar Ağaları - beyleri, Yu-
suf Ağayı ziyarete giderler. Laf lafı 
açar.
 Yusuf Ağa: Ağalar Binboğa 
Dağlarını, yaylarını çok görestim. 
Ciğerim yanıyor. O yaylaların so-
ğuk suyundan olsa da şöyle kana 

kana içsek!... der.

 O sırada Kozanoğlu meclisin-
de bulunan genç ve toy bir delikan-
lı aslında söz sırası pek de kendi-
ne gelmediği halde söze karışarak: 
Yahu Binboğa Yaylalarına ne gerek, 
şu yukarıda Çepeloğlu Pınarı var, 
suyu bir soğuk bir soğuk değme 
gitsin. !!!

 Bu sözü duyan cümle Avşar 
Ağaları kafalarını bu delikanlıya 
çevirir. Bir tanesi hemen: Kalk ba-
tasıca ne duruyon, adam ciğerim 
yanıyor diyor git de suyu getir....

 Delikanlı kalkar tabi yola da 
çıkar; Pınar da biraz uzakça. Yolda 
tanıdığı birine rastlar.

 Adam nereye gittiğini sordu-
ğunda: Valla Kozanoğlu'nun mec-
lisinde (Affınıza sığınarak) bir b..k 
yedim, Çepeloğlu Pınarında ağzı-
mı yıkamaya gidiyorum.!!!

 Bu vesile muhabbetle selamlı-
yorum...

Fırka-i İslahiye: 1864 sonlarında Fırka-i Islahiye adı altında bir kuvvet oluşturulmasına karar 
verildi. Kurulan Fırkanın kumandanlığına Dördüncü Ordu Müşürü Derviş Paşa ve fevkalade 
memuriyet-i mahsusa sıfatıyla da Ahmet Cevdet Paşa tayin edildi. 1865-1866 yıllarında Çu-
kurova, Cebel-i Bereket (Gavur Dağı) ve Kozan dağlarında devlet idaresini yeniden kurmak 
üzere oluşturulmuş askeri kuvvet.
Görestim: Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek, özlemek
Batasıca: Ölesice anlamında azarlama.
Çepelce: Çepelce İmamoğlu deresinin kaynağıdır.
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TOMARZA MERKEZ VE BAĞLI BELEDİYELER   

Alemdar ÜNLÜ
(İnşaat Mühendisi)

1-Tomarza:

 İlçe adını, Bizans İmparator-
luğu zamanında Türk-İslam akın-
larına karşı tampon oluşturulmak 
üzere Kafkaslardan getirilen Erme-
nilerden Thomas adlı 1500 kişilik 
kabilenin yerleştirilmesiyle almış-
tır. Buna göre Thomas adı zamanla 
Tomarza’ya dönüşmüştür.

 Osmanlı zamanında Tomar-
za, Kustere (Göstere) adını almış ve 
kayıtlarda Kustere Nahiyesi olarak 
geçmektedir. Bu ad ise Türk İslam 
akınlarıyla birlikte buraya gelerek 
yerleşen Kustere Yörüklerinden  
almıştır. Dulkadirli Türkmenlerin-
den olup Tomarza ve çevresinde 
birçok köy kurmuşlardır.

2-Dadaloğu:

 Kasabanın bilinen en eski adı 
Taf olup Avşar boyuna bağlı Taf 
obasından adını alır. 1972’de Taf 
değiştirilerek Özlüce denmiştir.

 Türkmenlerin Avşar boyun-
dan olan Dadaloğlu adlı ozanın 
buralarda çok gezmesi ve akraba-
larının da çoğunun bu yöre hal-
kından olması kasabaya Dadaloğlu 
denmesini sağlamıştır. 1989 sene-
sinden itibaren de her yıl burada 
Dadaloğlu şenlikleri yapılmakta-
dır.

3-Emiruşağı:

 Receblü Avşarlarına bağlı 
İmiroğlu (Emiroğlu) adlı obanın 
buraya gelip yerleşmesiyle kurulan 
kasabaya bu obanın adını izfeten 
Emiruşağı (Emiroğlu) adı veril-
miştir. Kasabada bir yer altı şehri 
olup, Kayseri Zincidere Kasabası-
na kadar gittiğinden bahsedilmek-
tedir.

İLÇEYE BAĞLI KÖYLER

1- Akmezar:

Köy, 1870 yılından sonra Rusla-
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rın tazyikiyle buraya gelen Kars ve 
Erzurum Göçmenleri tarafından 
kurulmuştur. Köy yakınlarında be-
yaz çinki taştan yapılı kime ve ne 
zamana ait olduğu bilinmeyen bir 
Müslüman mezarı bulunmaktadır. 
Bu mezara izafeten köye Akmezar 
adı verilmiştir

2-Büyükcanlı:

 Eski adı Kiriklerdir. Burada 
bulunan kabilenin adıdır. Köyün 
hemen kuzeydoğusunda Küçük 
Canlı köyü bulunmakta olup  eski 
adı Ali Ağalardır. Bu köye yerle-
şen Halil Paşa’nın oğlu Ali Ağa’nın 
köyü anlamında bu ad verilmiştir.

 Bu köylerde bulunan yerle-
şik Aleviler Şah İsmail’in komuta-
nı Çayan Han’ın kabilesindendir. 
(Kümbetir, Çayini, Avşar Söğütlü)

 Bu iki köyün adı değiştirile-
rek kabile sayısı fazla olan Büyük 
Canlı, az olana ise Küçük Canlı adı 
verilmiştir. Can: “Dost” anlamında 
olup çoğunlukla Alevi halkın kul-
landığı bir tabirdir.

3-Çanakpınar:

 Dağ eteğinde kurulu olan 

köye, buradan kaynayan ana pına-
rın çanak şeklinde olmasından do-
layı Çanakpınar denmiştir.

4-Çayini:

 Köyün asıl adı Çayanlardır. 
Halk hala köye Çayanlar demek-
tedir. Çayan adında Ustacalu Oy-
mağına bağlı hem bir oba hem de 
bir emir  (Şah İsmail’in Kuman-
danlarından olan Çayan Sultan) 
bulunmaktadır. Ustacalu Oymağı, 
Ulu Yörük adı verilen, başlıca Sivas 
– Amasya - Tokat bölgesinde ya-
şayan ve bazı oymakları Kırşehir’e 
kadar yayılan büyük bir topluluğa 
mensup idi.

 Yurdumuzda Çayan adıy-
la anılan birçok yerleşim yerine 
rastlamaktayız; Çayan Yurdu (Er-
zurum - Pasinler), Yukarı Çayan 
(Ergani - Diyarbakır, yeni adı Gü-
lerce), Aşağı Çayan (Vaktiyle Di-
yarbakır, Osmaniye’sine bağlı olan 
Çayanulya olsa gerektir.). Ayrıca 
Muğla’nın Fethiye’sine Çorum’un  
Mecitözü ve Sungurlu kazalarına 
bağlı üç  Çayan köyü vardır.

5-Çulha:

 Köyün asıl adı “Çul, kilim do-

10 11



kuyan” anlamında Çulhacı olup 
burada yaşayan Çulhacı obasından 
adını alır.

6-Dağyurdu:

 Eski adı Kümbetirdir. Köy 
halkına göre, bu köyde önceden bir 
kümbet varmış bu kümbetten do-
layı köye Kümbetir adı verilmiştir. 
Oysaki burada yapılan araştırma-
lar sonucu hiç kümbet bulunama-
mıştır. Bu isim bir yöne olan Gün-
batısından gelmektedir. Bilindiği 
üzere Türkler, yönlere doğu, batı, 
değil de gündoğusu, günbatısı di-
yorlardı. İşte köyün adı da batı an-
lamındaki Künbatırdan (Günbatı-
sı) gelmektedir.

Künbatır> Künbetir

 Daha sonra köyün adı değişti-
rilerek coğrafi bir ad olan Dağyur-
du denmiştir. Köy bir dağ eteğinde 
kuruludur.

7-Karamuklu: 

 Bu bölgede  fazlaca bulunan 
Karamuk çalısından dolayı bu köye 
Karamuklu adı verilmiştir.
8- Kesir:

 Bu vadiden akan derelerin, 
çayların vadiyi ikiye kesmesinden 
(bölmesinden) dolayı köye bu ad 

verilmiştir.

9-Köprübaşı:

 Eski adı Keprin’dir. Köyün 
toprağı kirs türü çürük topraktan 
olup buna Kepir denilir. Bu kirsler-
de açılan inlere ise Kepirin denil-
meye başlanmış ve köye de Kepi-
rin adı verilmiştir. Zamanla bu ad 
Keprin’e dönüşmüştür.

 Köyün adı daha sonra değiş-
tirilerek; Zamantı Irmağı üzerinde 
bulunan ve köyün hemen yanında 
bulunan köprüden dolayı Köprü-
başı denilmiştir.

10-Söğütlü

 Köy çeşmesinin başında bu-
lunan söğütlerden dolayı bu ad ve-
rilmiştir. Zaten köyde başka ağaç 
türü fazla olmayıp söğüt fazlalıktır.
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AHMET Z. ÖZDEMİR
 Ahmet Zemci Özdemir, 1934 
yılında Kayseri’ye bağlı Sarız il-
çesinin Karayurt köyünde doğ-
du. İlkokulu bu köyde bitirdikten 
sonra Pazarören Öğretmen Oku-
lu (1956), Bursa Eğitim Enstitüsü 
Edebiyat Bölümü (1960), Anadolu 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat 
bölümünü bitirdi.

 Uzun yıllar yurdun çeşitli yer-
lerindeki okullarda, ağırlıklı olarak 
Öğretmen Okullarında ve Eğitim 
Enstitüsünde öğretmenlik yaptı.

Şakacı ve cana yakın kişiliği nede-
niyle öğrencilerinin taktığı Şeker 
Ahmet lakabı, onu tanıyanlarca 
yaygın olarak kullanılmaktadır.
 
 Emekli olduktan sonra başta 
yetiştiği Sarız yöresinin kültürü ol-
mak üzere,  Halkbilim ağırlıklı ki-
taplar yayınladı. Dadaloğlu ile ilgi-
li yöreden bakışlar içeren bir kitap 
yayınladı, yörenin  ünlü ağıtlarını 
ilk kez öyküleriyle birlikte kapsam-
lı bir Kültür Bakanlığı yayını olarak 
yazılı kültüre aktardı.

14 15



 Halkbilimi ve Türk Dili konu-
larında çok sayıda makaleleri bu-
lunan yazar, çeşitli sempozyumlara 
konuşmacı olarak katıldı. TRT’de 
Derin Kökler, Anadolu’da Zaman, 
Seyyahların İzinde belgesellerinde 
danışmanlık yapan Ahmet Z. Öz-
demir; Folklor Araştırma Kurumu, 
Dadaloğlu Derneği tarafından ve-
rilen ödüllerin de sahibidir.

 Son olarak, Troya Kültür Sa-
nat Derneği tarafından, 23. Per-
tev Naili Boratav Halkbilimi Özel 
Ödülü verilmiştir.

Yazarın yayımlanmış eserleri:

-Avşarlar ve Dadaloğlu, Dayanış-
ma Yayınları 1985, İkinci baskı 
Ürün Yayınları 2007

-Öyküleriyle Ağıtlar 1- Kültür Ba-

kanlığı Yayınları 1995, ikinci baskı 
2002

-Öyküleriyle Halk Şiirleri, Ürün 
Yayınları. 1998

-Öyküleriyle Ağıtlar 2. Cilt, Kültür 
Bakanlığı Yayınları.2001

-Sarız’da Düğün, TRT’de “Avşar 
Düğünü” adıyla yayımlandı, Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Yayın-
ları. 2005

-Osmanlı’dan Günümüze İki İleri 
Bir Geri. Ürün Yayınları. 2006

-Gün Gördüm Günler Gördüm, 
Ürün Yayınları. 2009

Adil Tol’un Osmanlı Tarihi Notla-
rı-  Düzenleyip yayıma hazırladı. 
Ürün Yayınları. 2014                        

TOP TOP EDİP DERMEMİZE NE KALDI
 Avşarlar, Yozgat-Bozok yöresinde sürgündeyken Tecirliler ile Ce-
ritler, Reyhanlı oymağının hayvanlarını sürüp kaçırıyorlar.

 Reyhanlı ileri gelenleri Tecirliler'den ve Ceritler'den hayvanlarını 
geri istiyorlarsa da onlar:  "Hayvanlarınızı sürüp kaçıranlar biz değiliz, 
Avşarlardır" diyorlar. Bunun üzerine Reyhanlı beylerinden Arap adlı bir 
bey, Avşarlar'a atıp tutuyor: "Yaz gelince Avşarlardan öcümüzü alacağız, 
onlar hazır olsunlar" diye bu tarafa haber gönderiyor.

 Dadaloğlu bu şiirle Arap'a yanıt veriyor:
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Selam söylen Reyhanlı'da Arap'a
Hesap etsin yaz ayına ne kaldı
Nevruz biter, sümbül biter, gül biter
Top top edip dermemize ne kaldı

Seçin ağalar da kötüyü seçin
Yiğidin üstüne kemhalar biçin
Yavuz at besleyen el malı için
Bölük bölük bölmemize ne kaldı

Ulam ulam olmuş galan yazılar
Ceren avlar gök boncuklu tazılar
Altı Arap atlı şahbaz gaziler
Cıda vurup binmemize ne kaldı

Babına da Dadaloğlu'm babına
Koç yiğitler sığmaz oldu kabına
Kamalağın, kar'ardıcın dibine
Silah çatıp yatmamıza ne kaldı

Kemha: Bir çeşit ipekli kumaş.
Galan: Kalan, şimdi.
Ulam ulam olmak: Renk renk, çeşit çeşit olmak.
Cıda: Kargı gibi bir çeşit sopa, savut.
Bab: Giriş, kapı.
Kamalak: Katran cinsinden bir çam çeşidi, sedir.
Karaardıç: Ardıç ağacının en iyisi.

Şiir, 1979 yılında Kayseri- Sarız ilçesinden Hasan Gürbüz'den derlenmiştir.

TOP TOP EDİP DERMEMİZE NE KALDI
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 Yabanlu Pazarı Selçuklular 
devrinde her yıl Anadolu’da kuru-
lan, kelimenin şimdiki anlamı ile 
milletlerarası büyük bir fuarın adı-
dır. Yabanlu Pazarı’na dair en geniş 
bilgiyi veren Zekeriyâ el-Kazvi-
ni’nin (ölüm: 1283) Asâru’l-bilad’ı 
geçen yüzyılın ortalarında Alman-

ya’da basılmıştır.(1) 

 XIII. yüzyılda Sivas’ta sade-
ce sabun, ıtriyat ve at satışlarından 
Selçuklu Devletinin pek büyük bir 
gelir elde ettiğini batılı bir seyyah 
bildirir. Türkmenlerin keçeden 
mamul kızıl börklerinin ta Fransa 

YABANLU PAZARI
Okan AVŞARKOCAOĞLU
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ve İngiltere’ye kadar yayılmasında 
bu devamlı ve geniş alış-veriş ile il-
gilidir. İtalyan Cumhuriyetlerinin 
yine Türkmenler tarafından Ana-
dolu’da yetiştirilen soy atlardan ve 
Türkmenler tarafından imal edilen 
halılardan satın almaları Selçuklu-
lar devrinde başlar. Türk eyerleri 
Avrupa da bu zamanda tanınmaya 
başlanmıştır.(2) 

 Selçuklular Devrinde ihraç ve 
ithal edilen maddeler:

A. Şap: Bu madde dokuma sana-
yiinde kullanılıyordu.
B. Gümüş
C. Bakır: Bakırdan kap kaçak ve 
her yere gönderilen güzel lambalar 
yapıldığı meşhur seyyah İbn Battu-
ta haber veriyor.
D. Demir.
E. Lacivert Taşı.
F. Tuzla.
G. Boraks: Bilhassa ekmek ya-
pan fırıncılar tarafından kullanılı-
yordu.
H. Zırnık.
İ. Diğer Maddeler: Bunlar başlı-
ca kitre, sakız ve reçine idi.
J. Deri.
K. Halı.
L. Yün ve Tiftik: Tiftik ve keçe-
den mamul kızıl renkli Türkmen 
börkleri Fransa ve İngiltere gibi 
uzak ülkelere de götürülüyor ve 
oralarda da giyiliyordu.

M. Kereste.
N. Meyve.
O. Tahıl.
P. At.
Q. Koyun.
R. Balık.
S. Köle: Rus, Kıpçak, Çerkez vs. 
asıllı erkek ve kadın köleler Ana-
dolu’ya getirilip bilhassa, Sivas ve 
Yabanlu Pazarı’nda komşu ülkele-
rin Müslüman tacirlerine satılıyor-
du.(3) 

 Büyük mutasavvıf Şair Mev-
lana Celaleddin-i Rumi’nin Mes-
nevisinde şöyle bir beyit vardır.

“Çün Yabanlu der miyan-i şehr ha
  Ez nevahi ayed anca behr ha”

 Yani,  Yabanlu şehirlera-
rasında bulunduğu için oraya böl-
gelerden (ülkelerden) emtia gelir”.
 
 Mesnevi’nin Türk mütercim-
leri Veled İzbudak ve Abdulbaki 
Gölpınarlı, bu beyti şöyle çevirmiş-
lerdir: “Şehirlerdeki köylü pazarına 
benzer adeta, etraftan alış-veriş için 
hep oraya gelirler”. Anadolu’da ve 
diğer hiçbir İslam ülkesinde şehir-
lerin dışında ve bizzat köylerde bile 
“köylülere mahsus” pazarlar yoktu. 
Mesnevi’nin İngilizce mütercimi 
Reynold A. Nicholson’a gelince, o 
bu beyti şöyle evirmiştir:(4) 
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 “Orada kusurlu, sahte ve kalp 
emtia bulunduğu gibi, incilere ben-
zer çok kıymetli ve kazanç getiren 
emtia da görülür. Akıllı ve tecrü-
beli tacirler Yabanlu’da gerçek ve 
kusurlu emtiayı birbirinden ayırt 
ederler. Bu tacirler için Yabanlu, 
bir kazanç yeridir.(5) 

 Yabanlu, Bazar-i Banlu (Yab-
lu) bozuk bir imla ile Selçuklu mü-
verrihi İbn-i Bibi’nin, 1282 de sona 
eren, eserinde geçer.(6) 

 Yabanlu doğru yazılışı ile di-
ğer mühim bir Selçuklu vekayi-
namesi olan Aksarayi’nin Müsa-
meretü’l-ahbar’ın da birkaç defa 
zikredilir. Yabanlu, 1277 yılında 
Türkiye’nin doğrudan doğruya 
Moğollar tarafından idare edilme-
ye başlanması üzerine Anadolu’ya 
tayin edilen Moğol umumi vali-
lerinin yaylakları haline gelmişti. 
Bu umumi valilerden Abuşka’nın ( 
Tatar, Valiliği:1299 – 1304), İrincin 
(Kireyit, Valiliği 1305 – 1317), gibi 
Moğol umumi valilerinin yaz mev-
simlerini Yabanlu’da geçirdikleri-
ni biliyoruz. Yine Moğol umumi 
valilerinden Samagar Noyan’ın da 
yazları buralarda oturduğu anlaşı-
lıyor. Çünkü Pazar Ören’in 10 Km. 
batısındaki Samagar Köyü muhte-
melen onun adını taşıdığı gibi, kö-
yün güneyindeki dağ da aynı ad ile 
anılır. Hatta bu son husus dirayetli 

ve aynı zamanda adil bir emir olan 
Samagar Noyan’ın bu dağa gömül-
müş olduğu gösterebilir. Aksara-
yi’de Yabanlu’nun sadece bir yay-
lak şeklinde anılması, Moğolların 
1277 yılında Anadolu’nun idaresi-
ni doğrudan doğruya ellerine al-
maları yüzünden, orada artık fuar 
kurulamadığını akla getirebilir. Fa-
kat kesin bir şey söylenemez.(7) 

 Yabanlu Pazarı üzerinde en 
tafsilatlı bilgi veren biricik müellif, 
Zekeriya b. Muhammed el-Kazvi-
ni’dir (Ölümü: Irak’ta 1283 yılın-
da).

 Zekeriya el-Kazvini Asa-
ru’l-bilad ve ahbaru’l-‘ibad adlı 
tanınmış eserinde Yabanlu Pazarı 
hakkında aynen şunları yazıyor: 
“Anadolu’da (bi-r Rum) her yıl ba-
harın başında kırk gün süren bir 
pazar kurulur. Bu pazara Yabanlu 
(metin: beyelu) denilir. Bu pazara 
uzak yerlerden, doğu, batı, güney 
ve kuzeyden insanlar gelir. Tacirler 
bu pazara katılmak için pek büyük 
bir gayret sarf ederler.(8)  Doğu ta-
cirlerinin emtiasını batılı tacirler 
alırlar. Batılılarınkini de doğulu ta-
cirler alırlar. Kuzeyden gelenlerin 
mallarını güneyli tüccar ve güney-
lilerinkini de kuzeyliler satın alırlar. 
Bu pazarda Türk ve Rum köleleri 
(el-memalik) ve karavaşları (el-ce-
vari = cariyeler) bulunur. Güzel at-
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lar ve katırlar da satılır. Yine ora-
da atlas ve sakallat kumaşlarından 
yapılmış elbiseler, kunduz, (deniz 
köpeği) kürkleri ve Burtas kürkleri 
de satılıp alınır. Yabanlu’da kusurlu 
malların kusurları hayret verici bir 
şekilde gizlenerek satışa arz edilir. 
Bu pazarın geleneklerinden biri 
de şudur: satın alınan bir malı asla 
geri verilmez. Anlatıldığına göre 
tacirlerden biri yüksek bir fiyatla 
yakışıklı bir memluk (delikanlı ve 
çocuk yaşta köle) satın almış. Tacir, 
satıcı uzaklaştıktan sonra kölenin 
güzel bir kız olduğunu görmüş”. (9)
 Yabanlu Pazarı adı, onun mil-
letlerarası bir fuar olduğunu gös-
teriyor. Gerçekten Yabanlu Pazarı, 
bize göre, “başka ülkelere mensup 
olanların (Yabanlu) Pazarı, yani 
yabancılara mahsus pazar, yaban-
cılar için pazar, yabancıların katıl-
dığı Pazar” demek olmalıdır. Fua-
rın ehemmiyeti diğer kaynaklarca 
da teyit edilir. Mesela Yabanlu Pa-
zarı’nın kurulduğu yeri 675 (1277) 
yılında bizzat görmüş olan müver-
rih Muhyiddin İbn Abdu’z-Zahir: 
“bu pazarda dünyanın her bölge-
sinden gelmiş insanların teşkil etti-
ği bir kalabalık toplanır. Bu sebeple 
Yabanlu’da her ülkeden getirilmiş 
mal bulunur.” Sözlerini yazmakta-
dır.(10) 

 Zekeriya el-Kazvini’nin met-
ninde geçen kürkler Karadeniz ile 

Hazar denizlerinin ötesindeki ku-
zey ülkelerinden getiriliyordu. Mü-
ellifin metninde zikredilen Burkas, 
Orta İtil (Volga) havzasında yaşa-
yan bir kavmin adı olup İslam Âle-
minde kürkleri ile tanınmıştı.(11) 

 Yine Müellifin metnindeki 
Türk adı ile XIII. Yüzyıllarda bil-
hassa Don – Volga arasında ya-
şayan Kıpçaklar kast ediliyor. O 
zamanlar da bu Türk kavminden 
İslam Âlemine çokça köle getiri-
liyor. Yine orada zikredilen atla-
ra gelince, bu atlar Anadolu’daki 
Türkler tarafından yetiştirilmekte 
olup, Maço Polo’nun “güzel Türk-
men atları” dediği atlar işte bu at-
lardır. Sakallat’a gelince bu, bir tür 
ünlü ipekli olup bundan dolayı bazı 
dillerde ona saklatün, saklatin, sa-
karlat denilirdi.(12) 

 Bilindiği üzere çoğu yine Tür-
kiye’deki Sivas’ta ve Yabanlu Paza-
rı’nda satılan Kıpçak asıllı köleler 
Bağdad halifeliğinin ve diğer bazı 
devletlerin olduğu gibi Eyyubilerin 
de hassa askerini teşkil etiler; 1250 
yılında da Mısır’da müverrihlerce, 
“ed-Devletü’t-Türkiyeye” adı veri-
len kendi devletlerini kurdular.

Bu devlet yine bilindiği üzere, Mo-
ğol ilerleyişini durdurarak onla-
rın yenilmez bir kavim olmadığı-
nı ispat etti. Bu Türk Memlukleri 
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aynı zamanda milli dillerine bağlı 
insanlar idiler. Arapça öğrenme-
ye hiç ehemmiyet göstermiyorlar, 
yerli halka Tat, kendi aralarında 
yaşayan, fakat Türk asıllı olma-
yanlara da Yavı adını veriyorlardı. 
Memlukler devrinde, Türkçe öğ-
renmek maksadıyla pek eser eser 
yazılmasının sebebi budur. İşte bu 
eserlerin en tanınmışlarından bi-
rini yazan Eseriddin Ebu Hayyan 
(ölümü:1345) Kitabu’l-idrak li-li-
sani’l-Etrak adlı esrinde fuar hak-
kında şu bilgiyi veriyor: “Yabanlu 
Pazarı-bu, Anadolu (Rum) ülke-
sindeki pazarlardan biri olup çölde 
(fi’l-berriye) kurulur ve kırk gün 
sürer.” Görüldüğü gibi Ebu Hayyan 
da fuarın kırk gün sürdüğünü ya-
zarak el-Kazvini’yi teyit eder.(13) 

 Zekeriya el-Kazvini Pazar’ın 
baharın başlarında (evvel rebi) ku-
rulduğunu kaydediyor. Bununla 
beraber Pazar’ın mayısta, en geç 
haziran ayı içinde de kurulduğu 
kuvvetli bir şekilde ileri sürülebilir. 
(14)
 Yabanlu Pazarı’nın ne zaman 
sona erdiği hakkında hiçbir bilgi-
ye sahip değiliz. Yabanlu Pazarı’nın 
faaliyeti Moğol hâkimiyeti devrin-
de, XIII. Yüzyılın sonlarında veya 
XIV. Yüzyılın ilk çeyreğinde sona 
ermiştir. Yabanlu Pazarı’nın var-
lığına ilim âleminin dikkatini ilk 
defa çeken Merhum Profesör Os-

man Turan’dır.(15) 

 Pazar Ören’in 8 Km. kuzey-
doğusundaki, şimdi halkımızın 
Kuş Kalesi dediği zapt olunmaz 
Zamantı Kalesi de fuar’ın emniye-
tini korumakta idi.(16) 

 Esasen o devrin tacirleri için 
uzaklığın bir mesele teşkil etme-
diğini pekiyi bilmekteyiz. Hong-
Kong’a, Kanton’a, Malaka yarıma-
dasına ve hatta Kore’ye kadar giden 
tacirlerin Yabanlu Pazarı’na katıl-
maları işten bile değildi. Ancak bu 
fuarın kurulmasında ikinci mühim 
bir amil vardı ki, o da, Selçuklu 
sultanlarının takip ettikleri şuur-
lu ticaret politikasıdır. Bu akıllıca 
politika ile onlar o zamanların en 
büyük ve en uzun süren ve bu ba-
kımlardan dünyanın biricik millet-
lerarası fuarının kendi ülkelerinde 
kurulması başarısını göstermişler-
dir.(17) 

 Zamantı Kalesi Türkler dev-
rinde de asırlar boyunca ehem-
miyetini korudu. Kalenin altında 
ve güney tarafında bulunan Melik 
Gazi Türbesi, ismin de gösterdiği 
gibi muhtemelen, Danişmendli-
ler’in hükümdarlarından en bü-
yük ve Haçlı muharebelerinin en 
meşhur şahsiyetlerinden Gazi’ye 
(ölüm: 1134) aittir. Bu türbe Da-
nişmedliler’in de yaz mevsimini 
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burada geçirdiklerini gösterir. Kale 
sonra Selçukluların idaresine geçti.
(18)
 Kanuni devrinde Zamantu, 
Elbistan sancağına bağlı kazalar-
dan biri idi. Bu kaza ilk zaman-
larda Pınarbaşı, Çörümşek Özü 
ve Hanzir (?yahut Hınzır?) adlı üç 
nahiyeye ayrılmıştı. Zamantı kaza-
sında aynı adı taşıyan ne bir kasa-
ba, ne bir köy görülebiliyor. Şim-
di bir ilçe merkezi olan Pınarbaşı 
da köy (karye) şeklinde anılmakta 
olup 1862 (=1279) yılında Zamantı 
Kayseri’ye bağlı kazalardan biri ha-
linde bulunuyordu.(19) 

 Selçuklu ve Memluk kaynak-
ları Zamantı kalesini biliyor ve 
bu kalenin, halkımızın Kuş Kalesi 
dediği ve haritalarda da aynı adla 
gösterilen Pazar Ören’in 8 Km. ku-
zey doğusunda ve Pınarbaşı’nın 13 
Km. batısında ve Melik Gazi türe-
sinin yanındaki kale olduğundan 
emin bulunuyordum. Çünkü Av-
şarların “Zamantılı” adını verdik-
leri yörenin en eski Türk Halkının 
yaşadıkları bu yörede Kuş Kale-
sinden başka kayda değer bir kale 
yoktu.(20) 

Kale yüksekliğinin deniz seviye-
sinden 2116 m. olduğu bildirili-
yor. Kale yüksek bir tepe üzerinde 
inşa edilmiştir; batıdan Köşkerli, 
kuzeyden Koca Dağ, doğudan da 

birbirine bitişik yüksek tepeler ile 
çevrilmiştir. Kalenin üzerinde bu-
lunduğu tepe ile arızalar arasında-
ki mesafe pek dardır. Onun için ka-
lenin zaptı, imkânsız denilebilecek 
derece, pek güçtür. Yaşlılar komşu 
köylerdeki birçok kimsenin ev ya-
pımında kullanmak üzere kaleden 
pek çok taş söktüklerini söylediler. 
Sathın tam ölçüsü alınamadı. Fakat 
dört dönümden az olmadığı husu-
sunda görüş birliğine varıldı.(21) 

 Selçuklular devrinde Sarus 
(Sarız) idari bir yöre idi. Gerek 
Sarus, gerek Zamandu (Zamantı) 
naibler ile idare ediliyordu. Hat-
ta Sarus’da Selçuklular devrinde 
658-659 (1259-1261) tarihlerinde 
gümüş para basıldığını biliyoruz. 
Fakat bu idari yörenin merkezi ne-
resi idi, işte bu, bilinemiyor. Şim-
diki Sarız’ın eski adının “Köy Yeri” 
olduğunu biliyoruz. Yabanlı Pazarı 
ile Karatay Kervansarayına giden 
yollardan söz edeceğim. Bu mevki-
lerden biri Yalak’tır. Yalak, Sarız’ın 
takriben 28-30 km. güneybatısın-
da düz vadi üzerinde bulunan bir 
nahiye merkezidir. Türkçe olan 
Yalak’a Yeşil Kent adı verilmiş ise 
de orası ağaçsız bir yerdir; halkını 
Avşar’ın Koca Nallı oymağı men-
supları meydana getirir. Köyün ya-
kınında ve güney doğusunda kili-
se kalıntıları olduğu gibi eski yani 
tarihi mezarlık da bu kalıntıların 

23



24

karşısında bulunuyor. İkisi arasın-
dan geçen yolun eski kervan yolu 
olduğu söylenir. Bu yol Yalak’dan 
onun kuzeyindeki Kemer’e git-
mektedir. Bu iki mevki arasındaki 
yol “daş” la döşenmiştir. Yol Ke-
mer’den batıya İmirza Ağa köyüne 
doğru yön almaktadır. Bu köyün 
(İmirza Ağa) kuzeyinde Kuru Çay 
kısık’ı vardır. Han harabesi kısık 
ağzında bulunur. Burada tarihi bir 
köprü de vardır. Yol buradan Cin-
göz köyüne, oradan da Han köyü-
ne gider. Adının da gösterdiği gibi, 
burada bir kervansaray’ın bazı kı-
sımları henüz ayakta olup devletin 
alaka ve himmetini görmek için 
yolları gözlüyor. Buradan yol Kara 
Dayı (Karatay) Hanı’na varır. Kara 
Dayı (Karatay)’dan da Zerezek – 
Kamber’den geçilip İsbile (İsbele) 
Hanı’na gelinir. Buradan da Talas’a 
ulaşılır.(22) 

 Yedi Oluk’un karşısındaki 
yerden giden bir yol, Gölcük – Eğri 
Söğüt – Savalan’dan geçerek Pazar 
Ören ile Pınar Başı arasında ve Pa-
zar Ören’e takriben 15 km. mesafe-
deki Kızıl Han’a ulaşır. XVI. Yüz-
yıla ait tahrir defterlerinde geçen 
Yarmaç Han pek muhtemel olarak, 
bu Kızıl Han’dır. Çünkü Kızıl Han 
yakınındaki Savalan’ın Yarmaç 

Han’ın yanında olduğu yine defter-
lerde kaydediliyor. Kızıl Han’ın iz-
leri, halkı 93 (1876) göçmeni olan 
aynı addaki köyün yanındadır.(23) 

 Bana gelince, ben arkadaş-
larım ile birlikte Pınarbaşı – Sarız 
yolunda, Yedioluk’tan önce soldaki 
Kabaktepe’den gidip Toybuk yay-
lası, Değirmentaş Köyünden yıkık 
Han’a vardık. Han’dan şimdi bazı 
temeller kalmış, bunlar da birkaç 
Avşar yayla evi ve ağılı için kulla-
nılmıştır. Han’ın taşlarından pek 
çoğunun 93 (1876) göçmenlerin-
ce Değirmentaşı köyünün inşasın-
da kullanılmış olduğu söyleniyor. 
Yıkık Han’dan Mezgidli, İcadiye, 
(Karakilise) yolu ile Han köyüne 
ulaştık. Yolda Roma mil taşlarına 
sık sık rastgeldik. Hatta bu taşlarda 
veya bunların yanındaki sütunlar-
da latince yazılar vardır. Avşar’dan 
olan Han köylüleri eskiden kağnı 
ile Kavlaklar, Samağar yolu ile Ka-
radayı (Karatay) kervansarayı’na 
gidildiğini söylediler.(24) 

 Prof. Dr. Faruk Sümer’in “Ya-
banlu Pazarı” isimli kitabının Ya-
banlu ile ilgili kendimce özetini 
çıkarttım. Prof. Dr. Faruk Sümer’e 
kültürümüze katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi borç bilirim.

KAYNAKÇA:

(1)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
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Fuar – Sayfa V.
(2)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
Fuar – Sayfa 5.
(3)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
Fuar – Sayfa 5,6,7,8,9.
(4)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
Fuar – Sayfa 11.
(5)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
Fuar – Sayfa 12.
(6) Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
Fuar – Sayfa 13.
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Bir Fuar – Sayfa 17.
(13)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük 
Bir Fuar – Sayfa 18.
(14)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük 
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(17)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük 
Bir Fuar – Sayfa 24.
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Bir Fuar – Sayfa 35,36.
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(20)  Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük 
Bir Fuar – Sayfa 41,42.
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GALİCE POTİNLİ GELİN:
 Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine ait, Kayseri Dadaloğlu Derneği Hal-
koyunları ekibinin de oynadığı anonim bir Türkülü Halaydır. 

OYUNUN TÜRKÜSÜ ŞU ŞEKİLDEDİR:
Altunu bozdurayım
Gerdana dizdireyim
İpek mendil değilsin
Cebimde gezdireyim

Evleri görünüyor 
Gönüldür yeriniyor
Çekilecek dert değil
Mevla’m sabır veriyor

Evleri uçda yârim
Ver bana müjde yârim
Bastığın topraklara
Kılayım secde yârim

Altını var el gibi
Ne duruyon el gibi
Ben sana güveniyom
Kazanılmış mal gibi

Altındır alay değil
Gümüştür kalay değil
Kınamayın komşular
Sevdâdır kolay değil

Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin

Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin

Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin

Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin

Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin
Galice potinli gelin

OYUNUN OYNANIŞI:
Oyun dört adımdan oluşan tek figürdür. Figür devamlı tekrarlanır. Oyu-
nun figürü şu şekildedir. Oyuna sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüşle 
başlanır. Sol ayakla üçlü yürüyüş devam eder. Yine sağ ayakla üçlü yürü-
yüş yapılır. Son olarak sol ayak yere vurulur aynı anda sağ ayak dizden 
kırılarak yukarı çekilir.
Galice potin: Bir cins topuklu potin, ayakkabı.
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Yarmayı seten de dövdüm,
Güzeller elerken gördüm,
Alın teriyle övündüm,
Kim özlemez tarhanayı?

Kazanlarda kaynatılır,
Katık yarmaya katılır,
Ekşimeye bırakılır,
Kim özlemez tarhanayı?

Topaç yapıp dizilirdi,
Kızlar gelinler gelirdi,
Çığda firiği yenirdi,
Kim özlemez tarhanayı?

Serilirken biraz yaştı,
Kalaylı kaplarda pişti,
İçenler kendinden geçti,
Kim özlemez tarhanayı?

Çıtır çıtır günde kurur,
Yersen vitamini korur,
Akılsıza akıl verir,
Kim özlemez tarhanayı?

Tarhanasız yıl mı olur?
Nakışlı çuvala konur,
Yüklüğün altında durur,
Kim özlemez tarhanayı?

Soğutup elimle ezdim,
Başım döndü evde gezdim,
Sofraya tabağı dizdim,
Kim özlemez tarhanayı?

Sarımsak döverek kattım,
Tereyağ da nane yaktım,
Geriye çekildim baktım,
Kim özlemez tarhanayı?

Yaz kış sofralara gelir,
Ekşisi ferahlık verir,
Çökelekle nasıl yenir,
Kim özlemez tarhanayı?

Mide de yerini bulur,
Sıcak sıcak leziz durur,
Sindirimi kolay olur,
Kim özlemez tarhanayı?

TARHANA
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Yarma: Buğday, arpa, mısır, bezelye vb.nin iri çekilmişi, dövmesi. 
Seten: Bulgur, yarma dövülen dibek taşı.
Tarhana: Döğme ve yoğurdun karıştırılarak, güneşte kurutulmasıyla elde edilir.
Katık: Yağı alınmış yoğurt, ayran
Çığ: Tarhananın kurutması için üzerine konulduğu uzun ince kamışların yan yana 
konulması ile yapılan örgü.
Firik: Olgunlaşmak üzere olan tahıl
Gün: Güneş
Yüklük: Evlerde yatak, yorgan gibi şeyleri koymaya yarayan yer veya büyük dolap.

Tarhanasız çıkmam yaza,
Aman ha gelmeyin göze,
Konuşacak var mı söze,
Kim özlemez tarhanayı?

Sofraların yakışığı,
Türkler tarhana aşığı,
Sağ elinle tut kaşığı,
Kim özlemez tarhanayı?

İçmeden göndermez hancı,
Lezzetini duymuş yolcu,
İçmeyince girer sancı,
Kim özlemez tarhanayı?

Her gün yap getir sen ana,
Bir içseydim kana kana,
Unuttu demeyin bana,
Kim özlemez tarhanayı?

Avşarların başyemeği,
Bağlıdır buna göbeği,
Bilir kundakta bebeği,
Kim özlemez tarhanayı?

Sor Kerim-î ne içecek,
Karıştır ki kesilecek,
Sofraya leziz gelecek,
Kim özlemez tarhanayı?

Kerim YILMAZ
Tomarza / Güzelce
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TARHANA ÇORBASI (6 KİŞİLİK)

MALZEMELER:

5-6 Parça Tarhana
6 Su Bardağı Su
1½  Çay Kaşığı Tuz
1 Çorba Kâsesi Yoğurt
1 Yemek Kaşığı Nane
3 Yemek Kaşığı Tereyağı

YAPILIŞI:

 Akşamdan tarhanalar ılık suya koyulur. Ilık suda ıslanıp yumuşa-
yan tarhana iyice ufalanır. Yeteri kadar suyuyla beraber tarhanalar ten-
cereye koyulur. Yoğurt ve tuz eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Eriti-
len tereyağında nanesi yakılarak, kaynamakta olan çorbaya yavaş yavaş 
ilave edilerek, sıcak olarak servis yapılır.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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TARHANA KURUTMA

MALZEMELER:

1 kg Aşurelik Döğme Buğday
2 kg Süzme Yoğurt
1 Çay Bardağı Un
1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI:

 Döğme akşamdan suya koyulup 1 gece bekletilir. Bekleyip şişen 
döğmeler tencereye koyulup 2-3 litre suda haşlanır. Suyun üzerindeki 
köpüğü alınır. Döğmeler ezilecek kadar yumuşayıp, suyunu çekene ka-
dar haşlanır. Soğuyunca unu eklenip hamur gibi yoğrulur. Bir yemek ka-
şığı kadar tuz koyulur. Ama yine de kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. 
Tuzlu olursa çorbasını yaparken atmazsınız. Daha sonra süzme yoğurt 
eklenip iyice özleşene kadar tekrar yoğrulur. Tarhananız ekşili olsun is-
terseniz 1 gece bekletebilirsiniz. Fotodaki gibi topak topak kurutulur. 
Balkonda veya damda kurutulur. Kuşlara ve toza dikkat edilir. Üzerine 
tülbent çekilebilir.1-2 gün sonra tersi çevrilir o kısımda kurutulur.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

 Şairemiz Gülhan Çabucak 
1978 yılında Almanya'da doğmuş 
ve halen hayatını orda sürdürmek-
tedir.

 Aslen Kayseri ilinin Tomarza 
İlçesi Toklar kazasından olan Şai-
remiz “Doğma büyüme gurbet ço-
cuğu, gurbetçi çocuğuyum” dese 
de “Özümü hiç bir vakit unutma-
dım, her daim gururla Avşar'ım 
demişimdir” diye ekliyor.

 Liseyi Almanya da bitiren Şa-

iremiz Gülhan Çabucak, “Muhase-
becilik & Menajerlik Meslek Oku-
lunu” başarıyla bitirmiş ve özel bir 
şirkette yönetici olarak çalışmakta-
dır.

 Yazdığı birçok şiiri, tanınmış 
Ozan ve Âşıklar tarafından beste-
lenmiş ve türküleşmiştir.

 Neden “AvşarBabamBenim”?
 
 Gülhan Çabucak’ın Anne ve 
Babası 1960'lı yıllarda, daha 19-20 
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yaşlarında bir Almanya sevdası-
na kapılarak Toklar Kazasını terk 
edip Almanya ya gelirler. Maksat 
bir, iki yıl çalışıp para kazanmak ve 
Allah’ın izniyle yurda, köylerine te-
melli geri dönmek olsa da, aradan 
45-50 yıl geçer; ama o dillerden 
düşmeyen “Temelli dönüş” nasip 
olmaz.

 “2010’un Ekim ayında rah-
metli Babam Ali Osman Çabucak'ı 

CAN VATAN TÜRKİYE toprakla-
rına emanet ettik. Babamın yurda 
temelli dönüşü, bir soğuk tabutun 
içinde, kefene sarılı, cansız bede-
niyle gerçekleşti.“ diyen Gülhan 
Çabucak bu durumdan büyük 
üzüntü duyarak Babasının ardın-
dan “Seni dillere destan etmeden 
göçüp gitmem Avşar Babam” diye-
rek Şiirlere gönül verir ve “Avşar-
BabamBenim” mahlasını kullan-
maya başlar.
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RUHUMDA YAŞARSIN BABAM

Varlığın deryaydı benim gözümde
İsmin dudağımda her an sözümde
Daha gül açar mı benim yüzümde
Sevgini canımda saklarım babam…

Fidanlar gibiydin, saçların kara
Sayende hiçbir gün düşmedik dara
Yokluğun içimde onulmaz yara
Saçında çoğalmış akların babam…

Yok nedir bilmedik, her işte vardın
Kış günü sobaydın, yaz günü kardın
Cennetten kokunla, özümü sardın
Nasıl ödenir ki hakların babam…

Gülhan’ ım g/özümde, en büyük alim
Gecem haram oldu, uykular zalim
Şimdi sen nerdesin, perişan halim
Koynuna mı yattın Toklar’ın babam…

“AvşarBabamBenim”
GÜLHAN ÇABUCAK
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ÖLDÜRME BENİ…

İstersen hançer ol her gün vur ama
Yâr sensiz bırakıp, öldürme beni…
Kurbanım yeter ki, benden yırama
Yüreğimden akıp, öldürme beni…

Sev beni ağaçta, yeşil yaprakta
Yağmurun sonrası kokan toprakta
Dağların karında, kör bir ocakta
Yanlışlar da yakıp, öldürme beni…

Sürüyü neylesin anasız kuzu
Meleşir garipçe, içimde sızı
Çekemem diyorsan böylesi nazı
Ötelerden bakıp, öldürme beni…
G
ülhan’ım heceler sensin sözümde
Dünyanın değeri yok ki gözümde
Kurmuşken gönlüne köprü özümde
Üzerime yıkıp, öldürme beni…

Avşar Babam Benim
GÜLHAN ÇABUCAK (29.10.2012 / 01:45)



ANADOLU ÖNCESİ TÜRKLERDE KİLİMİN TARİHÇESİ

 Dokuma tekniğinin ilk olarak 
ne zaman ve nerede başladığı tam 
olarak bilinmese de hiç kuşku yok 
ki dokuma sanatı, genel bağlamda, 
Orta Asya’da başlamıştır. Bu böl-
gede yaşayan yerliler(Göç eden bu 
kabilelere Yörük ya da göçebe kabi-
leler denilmektedir.), büyük bir nü-
fus patlaması neticesinde Asya’nın 
batılarına göç edip kendilerine 
yaşamak için daha uygun alanlar 
aramaya başlamışlardır. Bu aşama-
da göçebeler Şiddetli kış, olumsuz 
hava koşullarına maruz kalmışla-
dır. Bu nedenle çadırlarını kurmak 
için keçi yünü kullanmaya başla-
mışlardır. Keçi yünü koyunyününe 
nazaran çok daha uzun ve sıkıdır. 
Düz dokuma tekniği bu anlamda 
ilk defa göçebe tenteleri yapmak 
için kullanılmıştır.

 Küçük bir kızın saç örgüsü 
atkuyruğundaki kısa ve sıkı saçla-
rın dışarı çıkması gibi keçi yünü 
de dokuma kumaşın dışına çıkarak 
düz dokuma çadırındaki delikleri 
kapatır ve çadırı âdeta su geçirmez 
bir hâle getirir. Daha sonraları, bu 
göçebe insanlar çadırlarının toprak 
zeminindeki rutubetten kendileri-
ni korumak ihtiyacı duymuşlardır. 
Bu yüzden düz dokuma tekniğinin 
aynısını kullanarak “kilim” adı-

nı verdikleri zemin kaplamalarını 
üretmişlerdir. Yaşadıkları bu alan-
da pagan inanışlar hâkim olduğu 
için düz dokuma motiflerinin çoğu 
tapınılan birtakım sembol betim-
lemeleri yansıtır.

 Bir süre sonra dokuma sanatı 
gelişti ve günlük yaşamda kullanı-
lan birçok eşya (örneğin ulaşımda 
kullanılan at veya develerin eyer 
çantası gibi) dokumaydı.

 Yörükler, keçi yününden ki-
limler dokuyor ve bunları sıcak 
battaniyeler olarak kullanıyorlardı. 
Kilimler ayrıca çadırların içinde 
bölmeler yaratmak için kullanıldı-
ğı gibi bebek beşiklerinde de kul-
lanıldı. Kilim kenarlarından çadır 
direklerine bağlanarak beşiğin öne 
ve arkaya sallanması ve bu sayede 
bebeğin uyuması sağlanırdı. Bu tür 
çeşitli dokumalar zaman içerisinde 
birtakım ek kullanımların oluşma-
sıyla evrimsel temelde gelişmiştir. 
Çadırlarda yaşayan bu göçebeler 
ilk başlarda kuru yaprak yığınla-
rını çadırlarının köşelerine dizmiş 
ve bunları yatak olarak kullanmış-
lardır ancak vücut ağırlığı altında-
ki bu yatakların toz toprak olması, 
çok az konfor sağlaması ve sıklıkla 
değiştirilmek zorunda kalınması 
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gibi dezavantajları bulunmaktaydı. 
Daha sonraları hayvan postlarının 
kullanımını model alarak göçebe-
ler bu düz dokumalarına (pile) ek-
lemeye başladı. Bu ilk pile kilimleri 
oldukça esnekti. Göçebeler, bu ki-
limleri kolaylıkla katlayıp atların 
sırtlarına atarak bunları uzun yol-
culukları esnasında uyku çantaları 
olarak kullanmaktaydılar.

 Üç büyük eksiksiz kilim, diğer 

birtakım ufak kilimlerden kalmış 
üç büyük parça ve büyük kilimler-
den kalmış iki oldukça küçük par-
çadan oluşan sekiz çarpıcı kilim 
1930 yılında Beyşehir’deki Eşrefoğ-
lu Camisi’nde bulunmuştur. Gü-
nümüzde, bu kilimler Konya’daki 
Mevlana Müzesi’nde ve Londra’da-
ki Kier Koleksiyonunda sergilen-
mektedir. 
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ANADOLU’DAKİ TÜRKLERDE İSLAM SONRASI HALININ
TARİHÇESİ

 Türk sanat ve kültürünün 
çeşitli unsurları, ilk olarak Kara-
hanlılar (992-1211) tarafından İs-
lamiyet’ten sonraki Türk sanatına 
aktarılır.

 İslamiyet’in Türkler tarafın-
dan kabul edilmesi yeni tip eser-
lerin ortaya çıkmasını sağlamış, 
bunların başında da camiler gel-
miştir. Kervansaraylar ve tekkeler 
gibi yapılar da İslam düşüncesinin 
ve yaşam tarzının ürünleridir.

 İslamiyet’i tanıdıktan son-
ra genişleyen Türkler, savaşlar ve 
göçlerle karıştıkları diğer halkların 
kültürünü etkilerken bir yandan 
da diğer halkların kültürlerinden 
etkilenmiştir.

 Türkler bu dönem sanatların-

da, İslam felsefesinin resim ve hey-
keli yasaklamasıyla sembolik olan 
ve puta tapma anlamı taşıyan, Orta 
Asya sanat üslubunun devamı olan 
bütün bitki ve sululaştırılmış sem-
bolik hayvan motiflerini bırakmış-
lardır. Kültürlerinde var olan sanat 
karakterinin çizgisel anlatımını so-
yut biçimde kullanmışlardır.

 Türk sanatının geçmişte en 
güçlü olduğu ve özgün yapıtlar or-
taya koyduğu alanlardan birisi de 
dokuma sanatıdır. Özellikle halı 
sanatının Türklerde köklü bir geç-
mişe sahip olduğu bilinmektedir. 

 Aslında çeşitli tarihî kaynak-
lar, Türklerin gelişinden önce ön 
Asya’da Asurluların, Babillerin, 
Ahamenislerin değerli halıların 
ürettiklerini kaydetmektedir. “Do-
ğanın lüksü” olarak tanımlanan 



halı üretimi daha sonra Bizans ve 
Sasaniler tarafından sürdürülmüş-
tür. Ancak tarihî kaynaklardaki 
anlatımlardan bu halının düğüm 
tekniği ile yapılmadığı anlaşıl-
maktadır. Bunların daha değişik 
teknikleri örneğin aplike edilmiş, 
örülmüş, işlenmiş ve değerli taşlar 
bezenmiş oldukları kabul edilmek-
tedir.

 Aynı gelenek Büyük Selçuk-
lular dönemine kadar İslam impa-
ratorlukları sınırları içinde ve özel-
likle halife saraylarında da benzeri 
yöntemlerde sürdürülmüştür. Üs-
telik İslam kaynaklarında sözü çok 
edilen ünlü halıların, 10. yüzyıldan 
önce düğüm tekniği ile gerçekleş-
tirildiğini kanıtlayan belge yoktur. 
Mısır’da ve tek çözgüler üzerine 
açık düğümlü yapılmış birkaç ör-
nek dışındaki düğümlü halılar ilk 
kez 11. yüzyılda Selçuklularla baş-
lar ve gelişme çizgisini günümüze 
kadar sürdürür. 

 Egemenliğin büyük bir bölü-
mü İran topraklarında gerçekle-
şen Büyük Selçuklu döneminden 
günümüze tek bir halı örneği bile 
ulaşmamıştır. Türk halılarının, halı 
sanatı içinde özel bir yeri vardır. 
Halı sanatının Türklerin yerleşti-

ği bölgelerde başlaması ve onlarla 
birlikte yayılması bu yerin önemini 
belirten faktörlerin başında gelir. 
Düğümlü halılar ilk defa Türklerin 
bulunduğu bölgelerde ortaya çık-
mış ve gelişimini sürdürmüştür.
Düğümlü halının 2000 yıldan daha 
fazla geçmişi vardır. Bu uzun sü-
renin tüm aşamaları izleme yete-
neğinden yoksunuz. Arada bugün 
için doldurulamayacak boşluklar 
vardır.

 Bugünkü bilgilerimize göre 
halının vatanı 30-45 kuzey Dünya 
dereceleri arasında kalan ve bütün 
Asya’yı kuşatan bölgedir. 30 dere-
cenin altında hasır kullanılır. Çün-
kü buralar sıcak bölgelerdir. Halı 
gibi kalın ve ısıtıcı bir zemine ge-
reksinim yoktur. 45 derecenin ku-
zeyinde kalan bölgeler ise soğuk 
ve ormanlı bölgelerdir. Buralarda 
hayvan postu kullanılır.

 İslam dünyasına Türklerin 
getirdiği halı kültüründe sonsuz-
luk ilkesine uygun süslemelerin 
yer aldığı, enine ve boyuna gelişme 
gösteren “bordür” veya “kıvrık dal” 
veya “Hatayi” grubu süslemeler, 
Rumi, Palmetmotifleri, geometrik 
çizgiler ve yazı, dekoratif eleman 
olarak süslemelerde kullanılmıştır.

 Aşiret ve boylar hâlinde birçok uygarlıkların beşiği, aynı zamanda 
1. Selçuklu Dönemi
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geçit yolu olan Anadolu’da göçebe-
lik Osmanlı dönemine (13. yy.) ka-
dar devam etmiştir. Bu dönemde, 
Asya’nın en uzak köşelerinden Av-
rupa’ya, Afrika’ya mal taşıyan ker-
vanların geçit yolu çevresine yerle-
şen bu göçebe toplum, geçit yolları 
üzerinde oluşan kervansaraylarda 
konaklayan kervancıların gereksi-
nimi karşılamıştır. Orta Asya’dan 
beraberinde getirdikleri kültürle-
rinde var olan el becerisi, sanatçı 
his ve düşüncelerine dayanan halı 
da bu ürünler içerisinde yer almış, 
çeşitli alışverişlerle de Doğu’nun en 
ücra köşesine ve Avrupa’nın çeşitli 
Şehirlerine götürülmüştür. Marco 
Polo’nun 1283 yılındaki Asya gezi-
sinde “Dünyanın en güzel halıları 
Aksaray, Kayseri, Sivas’ta dokunu-
yor.” diye ifade ettiği seyahat no-
tunda belirtilen halılar, Anadolu 
halı sanatının kötü bir geçmişinin 
olduğunu vurgularken XIV. yüz-
yılın başlarında Anadolu’yu gezen 
İbn-i Batuta Selçuk halılarını öv-
müş, halıların Suriye, Mısır, Hin-
distan ve Çin’e ihraç edildiğini yaz-
mıştır. XI. yüzyılda Karahanlılar 
ile başlayan ve Büyük Selçuklular 
(1030–1194) döneminde özel bir 
yeri olan çini ve seramik sanatında 
kullanılan özellikle stilize filiz ve 
yaprak gibi bitkisel motifler, arslan, 
geyik, fil, ejder gri fon, tavşan, tilki, 
boğa, horoz ve köpek gibi hayvan 
figürleri Selçuklu dönemi sanatı-

nın temelini oluşturur. İslamiyet’in 
Türkler tarafından kabul edilme-
sinden sonra Asya Türk gelenek-
lerindeki “kıvrık dal” veya Hatayi 
grubu Rumi-Palmet süslemeleriy-
le sonsuzluğu sembolize eden ge-
ometrik motifler, Selçuklulara ait 
bir uygulamadır. Anadolu’da do-
ğan bu sentez yeni bir ekolü oluş-
turmuş ve bu kültürü de 800 yıl 
boyunca kurdukları uygarlıklarda 
yaşatmışlardır. Bu 15 derecelik ku-
zey dairesinin doğu kısmı da keçe 
örtü bölgelerine girer. Asıl düğüm-
lü halıların vatanı ise on beş derece 
Dünya dairesinin batı kısmındaki 
bölgedir. Rudenko’nun Pazırıkha-
lısını keşfinden 45 yıl kadar önce 
Aurel Stein 1906-1908’de Doğu 
Türkistan’da Hop Gölü batısında 
Lou – Lan’da 3 ve 4. yüzyıllardan 
kalma düğümlü halı parçalarını 
bulmuştur. Bunlar sert, kalın ve 
boyanmamış yünden bükülmüş ip-
liklerden tek argaç üzerine düğüm 
atılıp bazen beş sıra arış geçirilerek 
hazırlanmıştır. Üç çeşit sarı, koyu 
mavi, kırmızı, mat yeşil ve kahve-
rengiden canlı ve parlak renkler 
baklavalar, Şeritler ve çok stilize 
çiçeklerden ibaret basit örnekleri 
oluşturmaktadır. Bu parçalar, Şim-
di Londra’da British Museum da ve 
Hindistan’da Yeni Delhi Müzesi’n-
de saklanmaktadır. Bundan birkaç 
yıl sonra 1913’te A. VonLe Cog, 
Turfan araştırmalarını yaparken 
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Kuça’nın batısında Kızıl’da diğer bir 
düğümlü halı parçası bulunmuştur. 
16 x26 cm boyutlu parça yine sert, 
kalın, boyasız yünden bükülmüş ve 
arışlarla tek argaç üzerine düğüm-
lü fakat ayrıca bir atlamalı argaçlar 
üzerine ince yün iplik düğümlerle 
zenginleştirilmiş bir tekniği vardır. 
Kırmızı zemin üzerine siyah kon-
törlü sarı renkte bir kıvrık dal veya 
ejder kuyruğunu andıran örnek 
canlı renklerle belli olmaktadır. 5 
veya 6. yüzyıllardan kaldığı kabul 
edilen bu parça Şimdi Berlin İslam 
Sanatı Müzesi’ndedir.

 Doğu Türkistan, daha çok 
keçe örtülerin kullanma bölgesi 
ve keçenin hâkim olduğu yerdir. 
Bulunan halılar Batı Türkistan’dan 
buraya getirilmiş olmalıdır. Halı 
sanatı daimi Türklere bağlı olarak 
oturduğu bölgelerde geliştirilmiş-
tir. Düğüm tekniği Abbasiler (Sa-
merra) Devrinde Orta Asya’dan 
batıya getirilmiş ve bundan sonra 
Selçuklu Türküleri'nin hâkimiyeti 
ile önce İslam dünyasına ve daha 
sonra İslam olmayan bölgelere ya-
yılmıştır. Bununla beraber, Büyük 
Selçuklular devrinden hiçbir halı 
kalmamıştır. Anadolu Selçuklula-
rının merkezi Konya’da bulunan bir 
grup halı “Konya halıları” adı ile bu 
devirden kalanları temsil eder. Bu 
halılar daha sonraki halı sanatının 
gelişmesinde elde tutulabilir ilk ör-

nekleri oluşturur. Abbasi merkezi 
Sararanın (838–883) Türk muhafız 
birlikleri için kurulmuş bir Şehir 
olduğu düŞünülürse9. Yüzyıl erken 
Abbasi Devri halı sanatı ile kolayca 
bağlantı kurulabilir. Tek çözgüye 
düğüm ile iki halı parçası Lamm 
tarafından Fostad’da bulunmuş 
ve yayınlaşmıştır. Her iki parçada 
tek çözgü üzerine sıralanmış kısa 
yün ipliklerle Doğu Türkistan’da 
bulunan halı parçalarının teknik-
leri adlandırılmaktadır. Bundan 
başka baklavalardan oluşan geo-
metrik kompozisyonları da tama-
mıyla Türk halılarındaki örneklere 
uygundur. Daha önce de belirtti-
ğimiz gibi ilk düğüm atılmış, pile 
halıların ne zaman ve nerede do-
kunduğunu hiç kimse tam olarak 
bilmemektedir. Ancak hayatta kal-
mayı başaran en eski pile halı Al-
tay dağlarının Pazırık vadisindeki 
bir Sycthian prensinin mezarında 
keşfedilmiştir. İlk kez Sibirya’da bir 
Rus arkeolog tarafından 1947′te 
sergilenmiş ve Şu anda da Lening-
rad’daki Hermitage Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Bu halı Türk çift 
düğümü ile dokunmuş olup metre-
karesinde 347.000 düğüm bulun-
maktadır. Boyutları 3,62 m2 olan 
bu halıya yapılmış olan incelemeler 
neticesinde İsa’dan önce 5. yüzyıla 
ait olduğu ortaya çıkmıştır. Pazırık, 
diğer ismiyle Altay halısı oldukça 
gelişmiş bir görünüme sahiptir ve 
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bu sebeple de dokumacılığın uzun 
bir geçmişe sahip olduğunun kanı-
tı niteliğindedir. Türk halıları, ister 
düğümlü ister düz dokuma olsun, 
Türkler tarafından üretilmiş bili-
nen en mükemmel sanat Şeklidir. 
Orta Asya’dan Türkiye’ye kadar 
tüm Türkler arasında halı dokuma 
sanatının yaygınlaşmasının çev-
resel, sosyal, ekonomik ve dinsel 
nedenleri vardır. Yüzyıllar boyu 
Türklerin yaşamış olduğu coğra-
fi bölgeler ılıman hava ikliminin 
bulunduğu alanlardı. Gündüz ve 
gece, yaz ve kış sıcaklık farkları ol-
dukça değişkendi. Türk göçebeler, 
tarımsal alanlarda ya da kasaba-
larda kurdukları çadırlarda ya da 
büyük Şehirlerdeki büyük evlerde 
yaşıyorlardı ve kendilerini soğuk 
havanın etkilerinden korumak için 
yerleri bazen de duvar ve girişleri 
halılarla kaplıyorlardı. Halılar her 
zaman pamuk ya da yün, nadiren 
de ipek eklemeleri el yapımı olur-
du. Bu halılar soğuğa karşı doğal 
duvar görevini görmekteydi. Düz 
dokuma kilimler ise sıklıkla batta-
niye, perde ya da koltukların üzeri-
ne konulan kaplamalar olarak kul-
lanılırdı. 

 Türk halıları, tüm dünyadaki 
ev eşyaları arasında en çok satılan-
larıdır. Zengin renkleri, sıcak ton-
ları ve olağanüstü dokuları ile ge-
leneksel motifleri Türk halılarının 

13. yüzyıldan bu yana koruduğu 
mevkide büyük bir paya sahiptir. 
13. yüzyılda Anadolu’yu dolaşmış 
olan Marco Polo, bu halıların gü-
zelliği ve sanatsal değeri üzerine 
yorumlarda bulunmuştur. Bu dö-
nemden kalan ve Selçuk halıla-
rı olarak bilinen diğer birkaç halı, 
Orta Anadolu’daki birçok 34 ca-
mide keşfedilmiştir. Selçuklu halı-
ları bugün Konya ve İstanbul’daki 
müzelerde sergilenmektedir. Mar-
co Polo’nun 1272 senesinde övmüş 
olduğu halıların aynısına bakıyor 
olabileceğimiz düşüncesi oldukça 
heyecan vericidir. Türk kilim ve 
halı dokumacılığının Anadolu’daki 
yayılması ve gelişmesi Selçuklu İm-
paratorluğu dönemine rastlamak-
tadır. Dokuma sanatı Anadolu’ya 
11. yüzyılın sonları ve 12. yüzyılın 
başlarına doğru en güçlü dönemi-
ni yaşamış olan Selçuklular tara-
fından tanıtılmıştır. Birçoğu hâlen 
belgelenememiş sayısız halı parça-
sının yanı sıra, Selçuklu kökenli 18 
adet halı ve parçası bulunmaktadır. 
Bilinen en eski Selçuklu halıları 13 
ve 14. yüzyıllardan kalmadır. Bu 
halıların 8’i Selçukluların başken-
ti olan Konya’daki Alaattin Cami-
si’nde 1905 yılında Alman Konso-
losluğu üyesi Loytred tarafından 
bulunmuştur. Bulunan bu halıla-
rın 1220 ile 1250 yılları arasında 
Selçuklu bölgesinde dokunmuş 
olduğu bilinmektedir. Üçüncü bir 
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grup halı kalıntısı ise 1935–1936 
yıllarında Fostad'da (eski Kahire) 
bulunmuştur. Fostad’da bulunmuş 
bu 7 kilimin 14. yüzyılda Anado-
lu’da dokunmuş olduğu belgelen-
miştir. Bahsettiğimiz bu 18 kilimin 
ortak tasarım özelliği kûfi kenarla-
rı, 8 uçlu yıldız ve geometrik mo-
tifleridir. Orta Asya kökenli Türk 
kilimleri 14. yüzyıla kadar tüm ka-
rakteristik özelliklerini korumuş-

Resim 2.3 13. yy. Anadolu halısı 
(çözgü, atkı, yün)

Resim 2.4 13. yy. Anadolu halısı 
(çözgü, atkı, yün)

tur. Osmanlıların tüm Anadolu’da 
kontrolü ele geçirmelerinden sonra 
motiflerin karakteristik özellikleri 
ve ölçülerinde birtakım değişimler 
olmaya başlamıştır.

Resim 2.5 13. yy. Anadolu halısı 
(çözgü, atkı, yün)

Resim 2.6 13. yy. Anadolu halısı 
(çözgü, atkı, yün)

Resim2.7  Beyşehir, 13. yy. sonu 
Selçuklu halısı
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Resim2.8 14-15. yy. Ejderle Züm-
rüdü anka kavgasını canlandıran 

halı

Resim 2.9 Kûfi yazılı band

Resim 2.10 15. yy. hayvan “horoz” 
figürlü halı

Resim 2.11 3. tip Holbein halıları-
na giren Bergama halısı

Resim 2.12 3. tip Holbein halılarına giren Bergama halısı
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2. Osmanlı Dönemi

 Osmanlı hükümdarlığı esna-
sında birçok Türk kabile beraber 
yerleşip bir dizi kasaba ve küçük 
Şehir kurmaya karar vermiştir. 
Hereke Şehri Marmara Denizi’nin 
kıyısında İstanbul’un60 km kadar 
doğusunda kurulmuştur. İlk saray 
halısı atölyesi Hereke de tesis edil-
miştir ve Osmanlı saraylarını de-
kore etmek üzere değişik ölçülerde 
halı dokumacılığına başlanmıştır. 
19. yüzyılda İstanbul’un Kumkapı, 
Topkapı ve Üsküdar gibi bölgele-
rinde saray halısı atölyeleri açılma-
ya başlanmıştır. 1891’de ise Sultan 
II. Abdülhamit Hereke de ki atöl-
yelerin sayısını ve büyüklüğünü ar-
tırmıştır. Böylece Hereke de ki halı 
dokumacılığı çeşitlilik kazanmıştır. 

Resim 2.13 Konya, 14-15. yy.
(Gördes düğümü)

Resim 2.14 Konya, 14-15. yy.
(Gördes düğümü)

Resim 2.15 Uşak, 16. yy.
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Resim 2.15 Uşak, 16. yy.

Resim 2.16 17. yy. Hint saf secca-
desi

Resim 2.17 a Uşak, 16. yy. Uşak, 
mihrap nişinde asılı kandil desenli 

seccade

Resim 2.17 b Uşak, 16. yy. Uşak, 
mihrap nişinde asılı kandil desenli 

seccade

Resim 2.18 Konya-Lâdik, seccade

Resim 2.19 Gördes, 18. yy. sinekli desen
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Resim 2.20 Uşak, 17. yy. post motifli 
halı

Resim 2.21 Osmanlı saray halısı

Resim 2.22 Kırşehir, 19. yy. sonları

Resim 2.23 Sivas halısı

Resim 2.24 Sivas- i Şarkışla halısı
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Resim 2.25 Malatya-Akçadağ divan halısı

 Halı ve seccadelerdeki desen-
lerin giderek şematize olması, yeni 
desenler yaratamama, eskilerin 
kabaca taklit edilmesi, sentetik bo-
yaların Türkiye’ye girmesi ve bun-
ların halılarda da kullanılmasıyla 
Türk halı sanatında gerileme baş-
lamıştır. Bozulan imparatorluk 

düzeni ve ekonomisinin doğal so-
nucu olarak kalitesinden çok kay-
beden Türk halıları, günümüzde 
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ve 
özellikle Hereke halı atölyelerinde 
eski görkemine kavuşmaya başla-
mıştır. 

Kaynak: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı - El Sanatları Teknolojisi
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İMAMKULU KÖYÜNDEN KAZIM’IN AĞIDI

 Eskiden Kayseri ili Develi İlçesine, şimdi ise Tomarza ilçesine bağlı 
olan İmamkulu Köyünden Kazım Karasu 1953 yılında Döndü adında 
bir kızı kaçırır. Kazım’ın başına türlü işler gelir. Tam yedi sene evinden, 
yârinden, köyünden ayrılmak zorunda kalır.

Kazım’ın vurulduğu haberi gelir. Oğlunun öldüğünü sanan Kazım’ın ba-
bası Hacı Hasan Karasu aşağıdaki ağıdı yakar.

Dağlar açtı çiçeğini
Bulamadım kaçağımı
Yeğilmedin aslan oğlum
Bozulattın Hac’ağanı

Kaçağım Kozan’a varık
Orada Günerler vuruk
Kapıdın cebinde ilaç
Dağlar hastahane oluk

Oğlum Çerkezlerde gezer
Giyer Çerkez tozluğunu
Yolu Potuklu’ya uğrar
Halil koyar azığını 

Gelinimin adı Döndü
Yine ciğerlerim yandı
Yedi sene emek verdim
Emeğim çobana döndü.

Şu Kozan’a çöl diyorlar
Ortasına göl diyorlar
Eğer gelinim çıkarsa
Var çatla da öl diyorlar



Fakat Kazım’ın vurulduğu haberi asılsızdır. Kazım Karasu halen hayat-
tadır.

Kazım Karasu’da kaçaklık yıllarında kendi halini anlatan aşağıdaki tür-
küyü yakmıştır.

Şu Kozan’ın çöl yazısı
Ceren avlıyor tazısı
Ne ağlıyon bre gelin
Yok mu Kazımın kuzusu?

Enginden yüksekten uzan turnalar
Yok mu sizin vatanınız, iliniz
Anadan, babadan, yardan ayrıldım
Bir ormanda yaralıyım yalınız

Turnam üzerimden öterek uçma
Zaten yaralıyım derdimi açma
Sılada babamı görmeden geçme
Belki sorar bir dağdayım yalınız.

Turnam yaralıyım dağlar başında
Azrail dolanıyor gene peşimde
Bugün elkızını gördüm düşümde
Benim için ağlıyordu yalınız.

Turnam benim halim nasıl olacak
Öldüğüm gün düşmanlarım gülecek
Arkamda kalmadı babam diyecek
Doğdum, ölüyorum eyvah yalınız!

Turnam yaralıyım tutmuyor dizim
Dökülmüş gevheri görmüyor gözüm
Kazım der ölüyom tükensin sözüm
Bir ormanda gözüm açık yalınız.

52 53



Hacı Ağa: Kazım’ın babası Hacı Hasan Karasu. Ağıdı yakan kişi.
Halil: Potuklu köyünden Kör Halil lakabıyla bilinen Halil Kandemir’dir. 
Rahmetli oldu.
Döndü: Kazım’ın karısı.
Kozan: Adana ilinin bir ilçesi.
Potuklu: Pınarbaşı İlçesinde üç tane Potuklu adında köy vardır. Bunlar; 
Avşar Potuklu, Büyük Potuklu, Küçük Potuklu. Burada adı geçen Avşar 
Potuklu’dur. Kazım’ın kabilesinin bu köyde akrabaları vardır. Soyadları 
Kandemir’dir. Kaçak olduğu sırada bazen bu köye gelip saklanır.
Bozlamak: (Devenin) ses vermesi, bağırması (Divan-ı Lügati't-Türk, I, 
s. 120); Bozlatmak: acıdan böğürtmek (Divan-ı Lügati't-Türk, II, s. 341)
Potuk: Deve yavrusu demektir.
Yeğilmek: Durmamak, Şımarmak.
Varık: Varmış.
Vuruk: Vurmak
Kapıt:
Tozluk: Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine 
geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten 
dar paçalık, getr.
Azık: Yiyecek, yol yiyeceği, erzak.
Emeğim çobana döndü: Emeklerinin boşa gitmesi.
Çıkmak: Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrıl-
mak, ilgisini kesmek.
Çıkmak: Kocası ölen gelinin baba evine dönmesi.
Ceren: Ceylan.
Bre: 1. �Ey, hey� anlamında kullanılan bir seslenme sözü. 2. �Be� yeri-
ne kullanılan bir seslenme sözü. 3. �Vay� anlamında şaşma bildiren bir 
seslenme sözü: Bre, bu ne büyük gemi! 4. Şaşkınlık, coşku anlatan bir 
seslenme sözü.
Sıla: Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer
Elkızı:  1. Gelin. 2. Kadın, eş.
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SÖZLÜK
Aa : Ak, beyaz.
Aaa: O anda yapılan bir iş veya 
davranışın aşırıya kaçtığı durum-
larda kullanılır.
Aabbavv: Aşırıya kaçan durumlar-
da “hayret ünlemi” olarak kullanı-
lır.
Aal: Ağıl. Tarla veya bahçeler ara-
sında çalılardan örülmüş duvar.
Aaz: Ağız. İneğin yavruladıktan 
sonraki ilk sütü.
Abarı: Şaşkınlık, hayret ifadesi .
Abarii : Şaşkınlık, hayret ifadesi .
Ablak: Parlak, yuvarlak, dolgun 
yüz.
Acar: Yeni.
Acar akça: Katkısız, saf gümüş para.
Acarlamak: Tazelemek, yenilemek.
Acem: İran, İranlı.
Acep: Acaba.
Acer: Yeni .
Acısu: Yozgat Alaca arasında yer 
adı.
Adı batasıca: Domuz.
Ağcalıoğlu: Kozan’ın Akçalı köyü-
nü kuranlardan ünlü biri.
Ağdam: Kadirliye bağlı köy.
Ağır devlet: Gösterişli yaşam.
Ağır sohbet: Koyu, derin, ustaca 
söyleşi.
Ağlık: Aklık, beyazlık.
Ağu ağacı: Zakkum ağacı.
Ağyar: Sevgili.
Ağzı yumulasıca: Ölesice.
Ah ü zar: Ah çekmek ve ağlamak.

Ahdetmek: Gayret göstermek.
Ahır Dağı: Kahramanmaraş’ın ku-
zeyindeki dağ.
Ahir zaman: Son zaman, kıyamet 
günü.
Ahlat: Yaban armudu.
Ahmet Bey: İstanbul’a sürgün edi-
len Elbeylioğlu Ahmet Bey.
Ahval: Haller, durumlar.
Akdağ: Yozgat ilinin Akdağmadeni 
ilçesi.
Akkale: Kozlu - Andırın - Göksun 
arasında yer adı.
Akköprü: Kozan - Kadirli arasın-
daki Çukur Köprü.
Al: Hile.
Alabaş: Bir tür küçük, çizgili mo-
tifli kavun türü.
Alaf çalmak: Alev çalmak. Sıcak ve 
nemli havanın etkisiyle oluşan etki.
Alağbak: Siyahlı beyazlı, güvercin 
büyüklüğünde bir kuş.
Alamaç: Hızlı yanan alev.
Alayı: Hepsi .
Alemençik: Bir kuş türü.
Alenmek: Dalga geçmek, durmak.
Alınışın: Alınınca.
Alim Allah: Allah bilir.
Alkış verme: Dua etme.
Allah abatlar veresi: Allah temiz,a-
çık bahtlar versin.
Altınbulak: Kars ili, Sarıkamış ilçe-
sine bağlı bir köy.
Amanat: Emanet.
Amber Ağanın Pınarı: Kayseri İli, 
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Pınarbaşı İlçesi, Kızılören Köyün-
de sulak bir mevkiidir.
Anaç: Yaşı ilerlemiş, gözü açılmış
Anarıya gitmek: Daha çok taşıtla-
rın geri geri gitmesi demektir.
Anca: Ancak
Aralı: Aralıklı, uzak.
Arısili: Tertemiz.
Arıya gitmek: Tüketim malzeme-
lerinin kullanılmaz hale gelmesi 
veya getirilmesi demektir.
Arnac: Karşılık.
Asbap: Giysi .
Asi Suyu: Hatay ilinden geçen Asi 
ırmağı.
Aşam: Akşam
Aşılak: Aşılanmış.
Aşma: Ağıllardan geçen yol, yolak.
Aşşa: Aşağı.
Avara: Boş gezen, işi olmayan anla-
mındadır.
Avarlık: Biber, patlıcan vs. ekilen 
yere denir.
Avrat: Hanım.
Avşar Osman: Kayseri- Pınarbaşı 
ilçesinin Toybuk köyünde oturan-
ların dedesi.
Ayakyolu: Tuvalet.
Ayampur: Aşırı nemli hava. İnciri 
olgunlaştıran hava olarak bilinir.
Ayaz: Soğuk.
Ayın esgisi: Eski ay. Bu zamanda 
kesilen ağaç daha uzun süre daya-
nır.
Ayrık: Bir tür ot.
Azık: Yiyecek, yol yiyeceği, erzak.
Aziziye: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi-

nin eski adıdır.
Bab: Giriş, kapı.
Bağır: Göğüs kafesi.
Bahadır- Bahadırlı: Kırıkhan yöre-
sinde oturan bir Türkmen oymağı.
Bahta bakan: Bukelamun.
Bambıl: Pirecik. Tohuma düşen 
böcek.
Başı esik: Başı eksik anlamında 
kullanılır. Tam dolu olmayan.
Batasıca: Ölesice anlamında azar-
lama.
Batçı: Ucu sivri deynek.
Bay: Varlıklı, zengin.
Bayır: Yokuş.
Bayramcalık: Bayramlık. Bayram-
da giyilmek için alınan giyecekler.
Bazlama: Kalın pişirilen saç ekme-
ği.
Bedel: Askerlik yapmamak veya 
yapılacak süreyi kısaltmak isteyen-
lerin devlete ödedikleri para.
Bekere: Çıkrıklarda eğrilecek ipin 
dolandığı yer.
Belcen: Kuru incir
Belik: Saç örgüsü.
Bellemek: Öğrenmek .
Bensinmez: Önemsemez.
Bıçgı: Testere.
Bıldır: Geçen sene, geçen yıl.
Bılız: Yaramaz çocuk. Ermeni ço-
cuğu.
Bibi: Hala, babanın kız kardeşi.
Bider: Tohum.
Bidon: Plastik kavanoz.
Binboğa: Binboğa dağı.
Binek taşı: Ata binmek için üstüne 
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çıkılan yüksekçe taş.
Bir bonak yamır: Yağmurun birden 
başlayıp durması.
Bire: Bir çeşit hitap şekli.
Birine şişmek: Birinin hoşuna git-
mesini istediği davranışlarda bu-
lunmak.
Bisseel: Az sonra.
Bişme: Güveç.
Bişşek: Yayıktaki ayranı karıştır-
maya yarayan çubuk.
Biyaktan: Az önce.
Bocit: Sürahi.
Bor: Ekin tarlaları arasında ekilip 
sürülmemiş otu bol olan yer.
Boran: Yel, şimşek ve gök gürültü-
leriyle karışık yağan ve kısa süren 
zorlu yağmur. 
Boru: Borazan
Bostan: Küçük bahçe.
Boşandırmak: Bir delikten geçir-
mek.
Boyunduruk: Çift süren veya ara-
baya koşulan hayvanların birlikte 
yürümelerini sağlamak için bo-
yunlarına geçirilen bir tür ağaç 
çember. 
Boz: Kül rengi.
Böğür: Vücudunun kaburga ile 
kalça arasındaki yan bölümü.
Böö: Örümcek.
Böön: Bugün
Böön: Bugün.
Börk: Takke.
Börkenek: Kapşon.
Börtlenmek: Haşlanmak, yanmak, 
ısınmak, kızarmak.

Bre: Erkekler için kullanılan sami-
mi ifade.
Bre: 1. Ey, hey anlamında kullanı-
lan bir seslenme sözü. 2. Be yeri-
ne kullanılan bir seslenme sözü. 3. 
Vay anlamında şaşma bildiren bir 
seslenme sözü: Bre, bu ne büyük 
gemi! 4. Şaşkınlık, coşku anlatan 
bir seslenme sözü.
Bu ne şaal iş: Bu ne biçim,çeşit iş.
Buhur: Erkek deve.
Buncaaz: Bu kadar, Bu kadarcık.
Buncalış: Bu sefer.
Bunsukmak: Dumandan, isten bu-
nalmak.
Bük: İçine girilemeyen çalılık.
Bük: Yokuşta kıvrımlı yoldan  kıv-
rımın son görülen ucu.
Büvelek: Bir çeşit hayvanlara iğne 
batıran sinek.
Büvet: Küçük havuz. Kısıtlı imkan-
larla yapılan havuzcuk.
Caa: Banyo lavabo.
Caalak: Mutfak, banyo gibi yerle-
rin atık su gideri.
Calak: Olmamış Küçük karpuz.
Caldırtı: Ses, herhangi bir şeyin et-
rafını etkileyerek ses yapması.
Camız: Manda.
Camlatmak: Çerçeveletmek.
Cangama: Çekişmek, tartışmak, 
gürültü etmek, etrafı rahatsız et-
mek.
Cangama: Laf kalabalığı
Carbık: Çok konuşan, tartışan kişi 
(bayanlar için kullanılır)
Cardın: Farenin büyüğü
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Carsa: Bir kumaş türü
Cascavlak: Üzerinde hiçbir şey ol-
mayan, kel.
Celfin: Piliç
Celse: Oturum.
Cemkirmek: Gereksizce bağırmak.
Cere: Turşu küpü.
Cerek: Çadır kurmada kullanılan 
uzun ağaç.
Ceren: Ceylan.
Cescevlek: Biçimsiz
Ceyran: Elektrik
Cıba: Domuz yavrusu
Cıda: Kargı gibi bir çeşit sopa, sa-
vut.
Cıkıl: Madeni para
Cılbak: Çıplak.
Cılk: Bozulmuş yumurta
Cıllıcı: Kavgacı, oyun bozan
Cıllımak: Yan çizmek, oyun bozan-
lık yapmak.
Cıncık: Cam parçası.
Cıngar çıkarmak: Kavga çıkarmak, 
anlaşmazlık çıkarmak, cıllımak
Cırcır: Fermuar, patos.
Cırlavuk: Kayseri Kocasinan İlçe-
sinin Mahallesi (Eskiden Köydü).
Cırnavık: Ağustos böceği
Cırtık: Tırnak, diken çiziği
Cilkes: Tamamen
Cirpinti: Maki türü
Ciyeriyin sapından vurulasın: Ci-
ğerinden hastalanasın, ölümcül 
hastalığa yakalanasın
Coruk: Küçük, yumurtlamayan ta-
vuk
Cöb: Cep

Cuvara: Sigara
Cübür: Cüprenti, suyun yüzeyinde 
bulunan kurumuş yaprak, gazel.
Cücük: Civciv.
Cüllük: Hartlap ağacının meyvesi.
Cüprenti: Cübür, suyun yüzeyinde 
bulunan kurumuş yaprak, gazel.
Çaal: Genellikle tarlaların kullanıl-
mayan yerindeki toplanan taş yığı-
nı.
Çaardek: Ayçiçeği.
Çalkama: Çalkambaç, ayran.
Çalkambaç: Çalkama, ayran.
Çandır: 1.Gelişmemiş 2. Karışık 
durum.
Çapa: 1.Tarlada ürünlerin arasını 
süren tarım aleti 2. Büyük kazma.
Çapıt: Bez parçası.
Çardak: Evin dışında oturmak için 
kullanılan “kamelya”
Çarık: Topuğu bükülmüş ayakkabı.
Çarpana: Kuş avlamak için kulla-
nılan lastiklerde (sapan) içine taş 
konulan deri bölüm.
Çatalavrat: Bir böcek türü
Çatırtı: Herhangi bir şeyin ani veya 
hızlı ses çıkarması
Çaygara: Su içmek için su kaynağı-
nın önüne yapılmış küçük havuz-
cuk.
Çebiç: Oğlağın büyüğü
Çekişmek: Ağız kavgası.
Çeltik: Kabuğu ayıklanmamış pi-
rinç. Pirincin tarladaki hali
Çen: Ceviz içi.
Çen: Parça, yarım, diğer yarısı
Çenedini ayırmak: Bacaklarından 
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ayırmak.
Çepel: Bulaşık
Çepelce: İmamoğlu deresinin kay-
nağıdır.
Çerçi: Seyyar satıcı.
Çeten: Traktörde römorkun üzeri-
ne tahtalarla ilave yapılmış şekli.
Çetil: Fide
Çevrengeç: Suyun döndüğü yer. 
Kıvrımlı akıntı.
Çezmek: Çözmek.
Çığ: Tarhananın kurutması için 
üzerine konulduğu uzun ince ka-
mışların yan yana konulması ile 
yapılan örgü.
Çıırmak: Seslenmek.
Çıkın: İçine yiyecek veya diğer eş-
yaların konulduğu bez parçası.
Çıkla: Tamamen
Çıkmak: Bulunduğu yeri bırakıp 
başka yere geçmek, taşınmak, ay-
rılmak, ilgisini kesmek.
Çıkmak: Kocası ölen gelinin baba 
evine dönmesi.
Çıkrık: Yün eğirmek için yapılmış; 
kasnak, bekere ve ayaktan oluşan 
mekanizma.
Çıngıl: Küçük dal.
Çınkı: Parça
Çıtımık: Menengiç ağacı
Çıtırtı: Herhangi bir şeyin etkisiyle 
çıkan küçük ses.
Çili: Pamuğun çiğ yağdıktan sonra 
kabuğuyla beraber toplanması.
Çilpik Küçük parça: Küçük parça
Çimmek: Banyo yapmak,  Yıkan-
mak.

Çinçik: Kuş
Çinke: Küçük parça (saydam taş 
için de kullanılır)
Çisemek: Çiğ gibi, çiğe yakın.
Çomça: Kepçe .
Çotul: Ağacın kollarının ilk ayrıl-
dığı yer
Çömçe: Büyük tahta kaşık.
Çul: Keçi kılından dokunan yaygı 
olarak kullanılan düz desensiz do-
kuma.
Çüven: Davul tokmağı.
Daarmen: Değirmen.
Dabaka: Tütün tabakası.
Dabanca: Tabanca.
Dalkılıçlı: Türkmenlerde bir oba 
adı. Kadirli’nin Mehmetli ve Azaplı 
(Avşarlı) köylerinde otururlar.
Dalle: Taş dizilerek oynanan bir 
oyun.
Damah: Cimri (tenezzül etmek)
Damın duluğu: Evin köşesi.
Damızlık: Herhangi bir şeyin ço-
ğalması için saklanan numune, ör-
nek
Dar ikindin: İkindinin akşama ya-
kın bölümü.
Darbız: Toprağın nemi.
Davış: Ses, herhangi bir şeyin hare-
ket ettiğini belirten ses.
Dayramak: Aşırı gerilmek.
Değişin: Değince, değdiği zaman.
Delaa: Delikanlı.
Demlik: Sürekli
Dene: Tane .
Depegolu: Traktörle pulluk, çapa, 
gaster gibi tarım aletlerinin yukar-
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dan da bağlantısını sağlayan alet.
Depgi: Genellikle tarhanayı pişi-
rirken karıştırmak için kullanılan 
araç.
Depik: Tekme.
Derviş Paşa: Fırka-i İslahiyye ko-
mutanı, müşir (mareşal).
Deşirmek: Dilenmek .
Deşirmek: Toplamak
Devlikisüün: Ertesi gün.
Deyi: Diye
Dezze: Teyze.
Dıdısının dıdısı: Sisileli, dolambaç-
lı durumlar için kullanılan bir söz.
Dıkılmak: Girmek, katılmak.
Dıkız: Az nemli.
Dıngırcını avlamak: Bir olayın ay-
rıntısını öğrenmeye çalışmak
Dıngıt: Saçın traş makinasıyla sıfır 
numaraya kesilmesi
Dışlık: Keyif.
Dik: Meyili çok olan yer
Dil: Anahtar
Dinelmek: Ayakta durmak.
Dingil: Tepe, uç nokta.
Diremince: Herhangi bir şeyin tam 
oturması.
Dirgen: Ekin sapını patosa verme-
de veya bir yere taşımada kullanı-
lan alet.
Dokanmak: Dokunmak.
Dokurcun: Dokuz taş.
Dombalak: Takla
Doru: Gövdesi kızıl, ayakları ve ye-
lesi koyu renkli olan, yağız at.
Döğme: Döğülüp kabuğu çıkartıl-
mış buğday, yarma.

Dölek: Düzlük yer.
Dölek durmak: Düzgün durmak.
Döş: Göğüs, bağır.
Döşek: Yatak.
Dövme  : Buğday, arpa, mısır, be-
zelye vb.nin iri çekilmişi, yarma. 
Döyüsün: Deyyusun.
Dulda: Yağmur, güneş ve rüzgann 
etki etmediği kuytu yer.
Dulda: Rüzgar eserken, rüzgarın 
etki etmediği, ulaşamadığı yer.
Duluk: Şakak üzerinde saç ile sa-
kalın birleşimi olan kısım.  Surat, 
yanak.
Duşka: Çene.
Dutmaç: Eriştenin ekşili mercimek 
veya pirinçle pişirildiği bir tür ye-
mek türü.
Duvar: Düvel, devlet.
Düşürdüler al vurdu ya: Hile, pusu.
Ebeş: Çirkin sarışın.
eee! eee!: Arka arkaya yapılan ha-
tadan sonra söylenen bir ünlemdir.
Eerelti Meşe: Meşe.
Eferim: Aferim.
El lehençesi: El ve ayak yıkamak 
için kullanılan araç. Seyyar lavabo.
Elbeyli: Avşar Türkmenleri içinde 
bir oymak.
Elefetsiz: Manasız.
Eletmek: İletmek, ulaştırmak.
Eli belinde: Genellikle çardak ve 
hayma yaparken kullanılan, direk-
le tavanı oluşturan ağacı bir birine 
bağlayan ağaç.
Elkızı: 1. Gelin. 2. Kadın, eş.
Ellam: Her halde.
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Elleem: Her halde anlamındadır. 
Yanlış bilinen bir durum sonrası 
da söylenir.
Ellengeç: Yengeç
Ellice: Tava.
Ellik: Ekin biçerken parmaklara 
takılan elçek.
Elyazı: Dadaloğlu (Özler - Taf) ka-
sabasından Zelfin (Üçkonak) ara-
sında kalan ve Toklar bucağına 
doğru uzanan düzlüğün adıdır.
Emeğim çobana döndü: Emekleri-
nin boşa gitmesi.
Emilik: Keçinin yeni doğmuş yav-
rusu.
Emmi: Amca.
Enek: Bilye oynarken, dikilen ma-
deni para.
Enek : En iyisi.
Enik: Hayvan yavrusu.
Erinik yağ: Bekleme süresini uzat-
mak için tereyağın eritilmiş ve tuz-
lanmış hali.
Erinmek: Üşenmek.
Eseri mıkı: Büyük çivi.
Esse mi?: Essah mı? Sahi mi? Ger-
çekten mi?
Eşe: Anşa, Ayşe.
Eşgere: Aşikar, apaçık, herkes tara-
fından fark edilebilen.
Eşiklik: Evin giriş kısmı.
Evlensek: Evlenmeye aday, evlen-
mek isteyen kişi.
Evmek: Acele etmek.
Evreeç: Yufka ekmeği döndürmek 
için kullanılan ağaçtan yapılan yas-
sı araç

Evsin: Kuş avlarken, kuştan gizlen-
mek için yapılan çalılardan yapılan 
evcik.
Eye ekiştirmek: Zaman geçirmek, 
ayak sürümek.
Fak: Tuzak.
Fakı: Fakih, hoca.
Fakih: Fakı, hoca.
Fedik: Kaynamış mısır, buğday ta-
nesi, hedik.
Felfellemek: Sendelemek.
Ferman: Padişah buyruğu.
Fılcırtmak: Düzensiz bir şekilde at-
mak.
Fırfırı: Küçük yağmurlama.
Fırıştak: Fırıldak, topaç.
Fırka-i İslahiye: 1864 sonlarında 
Fırka-i Islahiye adı altında bir kuv-
vet oluşturulmasına karar verildi. 
Kurulan Fırkanın kumandanlığı-
na Dördüncü Ordu Müşürü Der-
viş Paşa ve fevkalade memuriyet-i 
mahsusa sıfatıyla da Ahmet Cevdet 
Paşa tayin edildi. 1865-1866 yılla-
rında Çukurova, Cebel-i Bereket 
(Gavur Dağı) ve Kozan dağlarında 
devlet idaresini yeniden kurmak 
üzere oluşturulmuş askeri kuvvet.
Fışgırık: İlaçlamada kullanılan mo-
torsuz, elle çalışan zirai mücadele 
aracı.
Filteke: Çatal iğne.
Filtik filtik: Paramparça.
Firez: Anız.
Firik: Buğday başaklarının olgun-
laşmamış hâli.
Firtik: Uyanık gözü açık (bayanlar 
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için).
Fiske: Eski aydınlatma aracı
Fistan: Entari.
Fiyd: Küçük bir kuş türü.
Gabırlık: Mezarlık.
Gabıt: Pardüso kaban.
Gaco: Hoyratça hareket eden genç.
Gada: Dert, hastalık, belâ.
Gadanı alıyım: kazanı, derdini, be-
lanı alayım.
Gadasını almak: Tasasını, kazasını, 
derdini, belasını, kaygısını, kederi-
ni almak, üstlenmek.
Gadef: Kulplu bardak, kadeh.
Gafası firirek: Anormal davranış-
larda bulunanlar için söylenir.
Galan: Kalan, şimdi.
Galın: Kalın, başlık
Galice potin: Bir cins topuklu po-
tin, ayakkabı.
Galiç: Orağın küçüğü.
Gallep: Güvercin.
Galli: Sincap.
Galp: Ağır hareket eden. Kanı ağır.
Gamgı: Odunun kesmenin etkisiy-
le oluşan parçası.
Gamiş: Kamış.
Gandak: Büyük çukur.
Gapıt: Kaban
Gaplık: Raf.
Gara erk: Siyah renkli deve.
Gara guvan: Fenni olmayan, uzun, 
el yapımı kovan.
Garaa: Kargı.
Garaçalı: Dikenleri uzun ve çok 
olan bir maki türü. Karaçalı
Garaltı: Tam seçilemeyen, ne oldu-

ğu anlaşılamayan görüntü. Karartı.
Gar’ardıç: Karaardıç, ardıç ağacı-
nın en iyisi.
Gaydasına böyle geldi: Kafiyesine 
uydurmak.
Gem: Düven.
Genden ağlamak: İçten ağlamak.
Gıcı: Kırcı, Dolu ile kar arasında, 
küçük taneli yağış.
Gıcık: Hoş olmayan.
Gıcır: Yeni, taze.
Gımçıtmak : Koparmak.
Gırrıbak Goptu: Ortalık karıştı.
Gıymık: Odun parçası.
Goode: Vücut.
Goynek: Fanila.
Göbelek: Şapkalı mantar.
Göğ: Açık mavi.
Gökçek: Güzel, yakışıklı.
Göo: Yeşil.
Görestim: Bir kimseyi veya bir şeyi 
görmeyi, kavuşmayı istemek, göre-
ceği gelmek, özlemek
Görücüyüm: Göreceğim.
Göstere: Kayseri ilinin Tomarza il-
çesinin eski adı.
Göynek: Gömlek
Gulunç: Kulunç, Omuz.
Gurhana: Mezarlık.
Gücük: Kısa.
Gülgülü: Kırmızı.
Gün: Güneş.
Güvermek: Yeşermek.
Ha deyince: Haydi deyince.
Habba: Fatma, Habibe.
Habe: heybe.
Haçen : Ne çabuk, ne zaman.
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Halaka: Gezmek.
Hall’uşağı: Hall’oğlu sülalesi.
Hamut: Koşum hayvanlarının boy-
nuna geçirilen ve araba kollarına 
tespit edilen koşum takımıdır.
Han’ oldu: Hani nerde kaldı?
Harar: Kıldan dokunmuş, büyük 
çuval
Hasıla: Bir yazı veya sözün anlamı-
nı daha kısa ve özlü biçimde veren 
yazı veya söz, hülasa, fezleke, eks-
poze, özet.
Hasır: Saz, kabuk, yaprak vb. bir 
bitki maddesiyle örülmüş taban 
veya tavan örtüsü.
Havrana: Yakası ve yenleri geniş 
kürk.
Hayıflanmak: Acınmak, üzülmek, 
yerinmek, esef etmek.
Helik: Küçük taş.
Helke: Su kovası.
Hergetmek: Tarlayı sürülerek na-
dasa bırakmak.
Herif: Erkek.
Hıntıbığım Kesildi: Nefesi kesildi.
Hışım çıktı: Yoruldum.
Horanta: Evdeki nüfus.
Hotacı: Cömert, yüce gönüllü.
Höykürmek: Yüksek sesle ağlamak.
Hûn: Kan.
Ihmak: Devenin çöküp oturması-
dır.
Istar: Halı, kilim tezgahı.
Izıcık: Az, biraz.
İçlik: İşlik, gömlek.
İçlik: İşlik, Yelek altına giyilen min-
tan.

İdirolluk: Traktörlerin arka kıs-
mındaki hidrolik kollar .
İl: Aşiret, oymak.
İlahane: Lahana.
İlançe: Büyük leğen.
İsmarıç: Sipariş.
İşlik: İçlik, gömlek.
İtaa: Ekmek yapılırken yere serilen 
bez.
Kadıoğlu: Kahramanmaraş’ta ünlü 
bir aile.
Kamalak: Katran cinsinden bir 
çam çeşidi, sedir.
Kaman: Pınarbaşı İlçesinin bir 
köyü.
Kanı garrah olmak: Yağma etmek, 
ganimete doymak.
Kara yadırgı: Daha fazla yabancı.
Karaardıç: Ardıç ağacının en iyisi.
Karbeyaz: Payas’ın doğusunda bir 
kasaba.
Karı: Yaşlı, ihtiyar kadın.
Katık: Yağı alınmış yoğurt, ayran
Kele: Daha çok kadınların kullan-
dığı “Ayol, hey, yahu” anlamında 
bir hitap sözü.
Kemha: Bir çeşit ipekli kumaş.
Kıska: Soğan Tohumu.
Kısrak: Dişi at.
Kirkit: Halı kilim dokumak için 
kullanılan demir alet.
Kirmani: Kirman kentinde yapıl-
mış eğri kılıç. İran’da bulunan bu 
kentin ustaları en iyi kılıç yapma-
larıyla ünlüydü.
Koraf koraf: Öbek öbek, küme 
küme.
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Kozan: Adana ilinin bir ilçesi.
Könçek: Bezden yapılmış bayan gi-
yeceği.
Kör püsük: Nankör insan.
Köstü: Köstebek.
Kulun: Altı aylığa kadar olan at 
veya eşek yavrusu.
Kuşene: Saplı yayvan tencere.
Kutmu: Kutnu, Pamuk veya ipekle 
karışık pamuktan dokunmuş kalın, 
ensiz kumaş çeşidi.
Kutnu: Kutmu, Pamuk veya ipekle 
karışık pamuktan dokunmuş kalın, 
ensiz kumaş çeşidi.
Kuzgun: Bir cins iri karga.
Küçük Alioğlu: Kozanoğulları’n-
dan bir bey. Payas sancağının yö-
netimi bu ailenin elindeydi, 
Küküm: İyice, büsbütün yaşlı, ko-
camış.
Lahuri şal: Lahur kentinde yapılan 
bir çeşit şal.
Lalenpe: Yassı taş.
Lo: Toprak dama çekilen taştan si-
lindir.
Lotak: Yuvarlak taş.
Maarse: Meğerse.
Mağrıp: Garp, batı.
Makat: Demir veya tahtadan yapıl-
mış oturak, somya.
Manca: Bir tür sebze.
Manifille: Boş hayal.
Maşrık: Şark, doğu.
Maya: Dişi deve.
Maytab: Şakacı.
Meke: Mısır.
Melefe: Yorgan yüzü.

Mencilis: Meclis.
Meses: Uzun deynek.
Mezada dökülmek: Artırma ile sa-
tışa çıkarmak, ucuza satmak.
Mık: Çivi.
Midit: Mesesin ucundaki çivi.
Miltan: Gömlek.
Motur: Traktör.
Mudara: Boyun eğme, minnet, İşi 
düşme durumu.
Muhannet: Vefasız, değersiz kim-
selere el açmak.
Mullara: Çizgi çizilerek oynanan 
bir oyun.
Murat Suyu: İskenderun körfezine 
dökülen bir dere. 
Mürdün: Kapı arkasına dayanan 
ağaç.
Mürseloğlu: Reyhanlı oymağının 
beyi.
Narman: Erzurum iline bağlı ilçe-
lerden biri.
Oba: El, başkaları.
Okuntu: Davetiye.
Oluk: Çeşme.
Omar: Ömer.
Orakçı: Ücret karşılığı ekin biçen 
kimse.
Osanmak: Usanmak.
Otluğa çıkmak: Hayvanlarını ot-
latmak için gitmek.
Örk: Kazık.
Örtme: Evin giriş kısmı, antre.
Ötaan: Dün , önceki gün.
Pança: Avuç.
Payas: Hatay’a bağlı bir ilçe. Yüz yıl 
kadar önce Dörtyol, Payas’a bağlı 



bir köydü. O za manlar Payas san-
cak merkeziydi, şimdi Dörtyol il-
çesine bağlı kasaba.
Pece: Penek, pencere .
Penek: Pece, pencere .
Peşkir: Havlu.
Pinlik: Kümes .
Potuk: Deve yavrusu demektir.
Potuklu: Pınarbaşı İlçesinde üç 
tane Potuklu adında köy vardır. 
Bunlar; Avşar Potuklu, Büyük Po-
tuklu, Küçük Potuklu. Burada adı 
geçen Avşar Potuklu’dur. Kazım’ın 
kabilesinin bu köyde akrabaları 
vardır. Soyadları Kandemir’dir. Ka-
çak olduğu sırada bazen bu köye 
gelip saklanır.
Pöhrenk: Topraktan yapılmış su 
borusu.
Punara: Baca.
Pusat: Araç, savaş aracı.
Puşt: Dönek.
Pürçüklü: Havuç .
Püsük: Kedi.
Sabahaça: Sabaha kadar.
Sahal: Bedellilik, birinin yerine as-
kere gönderilen kişi, vessek.
Samur kürk: Bu adda bir hayvan 
derisinden yapılmış kürk.
Saptırma: Mezar içersin de ölü ko-
nulduktan sonra, ölü üzerine açılı 
olarak dizilen tahtalar. 
Sayrı: Hasta, yatalak.
Sehen: Tabak.
Sehil: Sahil.
Sektesinden: Denginden.
Seten: Bulgur, yarma dövülen di-

bek taşı.
Seyit Battal: Battal Gazi.
Sıla: Gurbetteki bir kimse için do-
ğup büyüdüğü ve özlediği yer
Sinilemek: Sinek için vızıldamak.
Soğanlı: Artvin ili, Ardanuç ilçesi-
ne bağlı bir köy.
Südük: Sidik.
Süven: Sopa, sırık, ince uzun ağaç.
Şahre : Çehre.
Şaplak: Tokat.
Şarmıta: Yaramaz.
Şayak: Canlı pembe.
Şebeden: Hoş kokulu kavun.
Şefre: Kadın adı. Aslı Şerife’dir.
Şibik: Gözdeki çapak.
Şimşir: Parlak.
Şire: Tatlı. 
Şişirik: Balon.
Şitil: Küçük kova.
Şivan: Ağıt, yas, kıya, üzüntü; ağla-
ma, feryat, figan.
Şor: Söz, lâf.
Şube: Askerlik şubesi.
Şuvara: Ozan.
Tabya: Bir bölgeyi savunmak için 
yapılan ve silahlarla güçlendirilen 
yapı.
Tahtalı: Tahtadan yapılmış oturak, 
somya.
Takaklı: Beyaz kumaş.
Taman: İşte, az önce, hani, hani ya, 
ya, tabii ki.
Tarhana: Döğme ve yoğurdun ka-
rıştırılarak, güneşte kurutulmasıy-
la elde edilir.
Tavatır: Çok iyi güzel.
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Tavla: At ahırı.
Tavlak: Soyulmuş taze ceviz.
Tavsır: Resim, fotograf.
Tay: Üç yaşına kadar at yavrusu.
Tekerim daşa dayandı: İşlerin yo-
lunda gitmemesi, bozulması.
Telkin etmek: Arapçası kavrama 
anlamına gelen “lakn” sözcüğün-
den türemiştir. İslamiyet de gömü-
lenlere imam tarafından söylenen 
dinsel sözler anlamında kullanılır.
Temren: Mızrak ucundaki sivri de-
mir.
Tınsırık: Hapşuruk.
Tolu: Dolu.
Topak: Yuvarlak .
Tozluk: Pantolonun paçasını toz-
dan korumak için ayakkabının 
üzerine geçirilip düğmelenen veya 
dizden aşağı uzanarak ayağın üstü-
nü örten dar paçalık, getr.
Tükürük Köftesi: Ekşili Köfte - 
Dökme Köfte – Tuvallamaç - Höl-
lük - Gildiz.
Uflak: Büyük bıçak.
Ufra: Ekmek yapılırken tahtaya atı-
lan un.
Uğru: Ön.
Uğrun: Gizli saklı .
Ulam ulam olmak: Renk renk, çe-
şit çeşit olmak.
Varık: Varmış.
Vuruk: Vurmak
Yadırgı: Yabancı.
Yağlık: Mendil-eşarp.
Yalbırdak: Yarı çıplak.
Yarma: Buğday, arpa, mısır, bezel-

ye vb.nin iri çekilmişi, dövmesi. 
Yarsuvat: Ceyhan Irmağı.
Yaylon: Römork.
Yazlak: Serinlenecek yerler.
Yeelmek: Şimarmak .
Yeğilmek: Durmamak, Şımarmak.
Yekinmek: Yerinden kalkmak, 
Kalkmaya davranmak.
Yel: Rüzgar.
Yergin: Bitkin, üzgün.
Yesir: Esir, tutsak.
Yırak: Irak, uzak.
Yıramak: Uzaklaşmak.
Yol gözlemek: Bir kimsenin gelme-
sini beklemek.
Yoymak: Yorumlamak.
Yufka: İnce.
Yumak: Yıkamak.
Yumuş: İstek.
Yunak : Çamaşır.
Yunak tası: Çamaşır tası.
Yunak yumak: Çamaşır yıkamak.
Yüklük: Evlerde yatak, yorgan gibi 
şeyleri koymaya yarayan yer veya 
büyük dolap.
Zabit: Subay
Zahar: Galiba, sanırım.
Zahmarı: Kara kış .
Zavara: İri öğütülmüş hayvan yemi.
Zehre: Zahire, zehra, yemeklik ta-
hıl.
Zılgıt: Kadınların ellerini ağızları-
na götürerek ses çıkarmaları.
Zıllıcı: Oyun bozan.
Zıllımak: Oyun bozanlık.
Zıncarlık: Zıngarlık. Ceyhan ya-
kınlarında yer adı.




