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TÜRKLERDE İNSANÎ DEĞERLER

Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
Sürgün ve İskan

Dünya tarihinin hemen her 
safhasında, ne yazık ki acılarla 
dolu sahifeler önümüze 

çıkmaktadır. Maalesef tarihi yapanların, 
tarihi yazanlara, kendilerini daha iyi an-
latma fırsatı tanımadıklarını söyleye-
biliriz. Zaman zaman siyasi entrikalara 
alet edilen insanlık tarihi, hoşgörüyü, 
sevgiyi, dayanışma ruhunu kaybet-
mesinin ötesinde, hemen bütün din-
lerin temel felsefesinde yer alan ve en 
önemli ilkelerden biri olan “canlı”nın 
Yaratanla ilişkilendirilen kutsallığını ve 
canlılar içinde en muteber addedilen 
insana olan saygının yitirilişine tanıklık 
etmiştir. Milyonlarca insanın hayatına 
mal olan dünya savaşları, daha geniş to-
praklara hükmetme veya daha zengin 
olma hırsından doğmuştur. Günü-
müzde de yine maalesef aynı düşünce 
hayatımızda etkili olmaktadır. Sırf ken-
di ideolojisini kabul ettirme ve elde 
edeceği menfaat için başka insanların 
hayat haklarını ortadan kaldırmayı 
göze alan zihniyet, tarihin karanlık sa-
hifelerini oluşturmaktadır. Ve üzülerek 
söylemeliyim ki tarihte büyük sömürge 

imparatorluklarının kurulmasıyla bu 
karanlık sahifeler hayli kabarık bir hal 
almıştır. Bugün kutsal değerler olarak 
kabul ettiğimiz insan hakları, ifade 
özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti ve de-
mokrasi gibi kavramlar, hep bu karanlık 
sahifelerin bir neticesi olarak ortaya 
çıkmamış mıdır?
 İşte tarihin gücü ve öne-
mi burada kendini göstermekte-
dir. Geçmişte olanları, bir kan davası 
olarak tanımlayıp devam ettirmemiz 
mi, yoksa tarihin engin tecrübesinden 
faydalanılarak düşmanlıkları ortadan 
kaldırma yollarını aramak mı temel il-
kemiz olmalıdır? Bu sorunun cevabı 
ikincisi olmakla birlikte, iyi niyet ol-
madan nasıl başarıya ulaşılacaktır? 
Bugün değişik coğrafyalarda birçok 
sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlarda 
üçüncü şahısların rolü ve etkileri nel-
erdir? Takındıkları tavır, sorunun çözü-
müne hizmet mi etmektedir yoksa 
daha mı karmaşık bir hale sokmaktadır? 
Bu soruları çok iyi tahlile tabi tut-
mak çözümde birinci derecede önem 
taşımaktadır.
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 Aslında dünyada meydana ge-
len organizasyonların, yani devlet 
dedidiğimiz organizasyonların temel-
de insana hizmeti ve insanî değerleri 
hedef olarak seçtiği iddia edilebilir. Bu-
nunla beraber, çoğu zaman insanı kul-
lanan, belirli sayıda kimselerin men-
faatlerini ön plâna çıkaran –ki biz buna 
kapitalizm ve emperyalizm diyebiliriz-, 
tahakküm eden ve beraberinde acıyı 
getiren bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu 
bakımdan devletler, önce kendi dev-
let felsefelerinde, daha sonra da dünya 
ile ilişkilerinde, yukarıda belirttiğimiz 
değerleri ne kadar benimseyip ne ka-
dar benimsemediklerine göre, ya sosyal 
hukuk devleti veya emperyalist dev-
let niteliği göstermişlerdir. Bu nitelik, 
genelde, devleti oluşturan toplulukların 
ve onun içinden çıkan siyasî iradenin, sa-
hip olunan medeniyet düzeyi ve kültür 
birikiminden aldığı güçle şekillenmiştir. 
Tarihe ve Türk budunlarının yaşadıkları 
coğrafyaya baktığımız zaman, Türklerin, 
tarihin ilk zamanlarından itibaren, Çin, 
Hindistan, İran coğrafyasının üstündeki 
parelelde yer aldığını ve bu bölgelerde 
vücud bulduklarını görmekteyiz. Kad-
im devirlerin en gelişmiş ve medeniyet 
sahasında en ileri devletleri olan Çin 
ve Hindistan ile mücadele eden ve 
fakat aynı zamanda Batı kültürüyle de 
tanışan ve adeta doğu ile batı kültür-
lerini bünyesinde mayalayarak daha 
da gelişen bir kültür ve medeniyete sa-
hip olan Türk budunları, bu çerçevede 
yüzden fazla devlet kurmuştur. Bun-

lar içinde Hunlar, Avarlar, Göktürkler, 
Karahanlılar, Selçuklular, Akkoyunlular, 
Kara Koyunlular, Anadolu Selçukluları 
ve Osmanlılar gibi belli başlı olanlarını 
sayabiliriz.
 Göktürk Devleti’nde (552-
740) önceki Türk devletlerinin aksine 
şehirleşmeye önem verilmiş, tarım re-
formu ve tohum ıslahı gerçekleştirilmiş, 
“bilgelik” birinci plâna çıkmıştır. Dev-
letin iki önemli şahsiyeti olan Bilge 
Kağan ile Kül Tegin, Türk devlet 
adamlığının en bilge ve en kahraman 
kişileri olarak tarihte yer almıştır. Onlar, 
yalnız savaşçılık, yani alplık ile devletin 
idare edilemeyeceğini, kağanlığın bir 
özelliği olarak bilgeliğin de gerektiğini 
savunmuşlardır. Bu sebeple olsa gerek, 
her iki hakan ve Tonyukuk, yaptıklarını 
birer yazıt ile ebedileştirmişlerdir. Bu 
yazıtlar Türk dilinin yazılı ilk metinlerin-
den olup, zenginliğini ortaya koyan bir 
âbidedir.
 Türklerin, pekçok devletin 
kurucuları olmaları, onların devlet kur-
madaki teşkilâtçılığının yanında, köklü bir 
geleneğe sahip olmalarında aranmalıdır. 
Zira bir devletin kurulup yaşatılabilmesi 
için bir devlet geleneğine ve felsefesine 
ihtiyaç vardır. İşte bu devlet felsefesi 
Göktürk devletinden itibaren net bir 
şekilde görülmektedir.
 Nitekim Bilge Kağan’ın 
“Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız 
yer yaratıldıkta, ikisinin arasında 
kişi oğlu yaratıldı”şeklindeki Orhun 
Âbideleri’nde vücud bulan ve insanı
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etnisitesine bakılmaksızın insan olarak 
değerlendiren ve kıymet veren anlayış, 
sonraki Türk devletlerinde de devam 
etmiştir. Yine Orhun âbidelerinde yer 
verilen, “çıplaktınız giydirdim, açtınız 
doyurdum” ifadeleri, hakanın görevinin 
ve hakanlık timsalinin, budunların aç ve 
çıplak kalmamaları, onların refah içinde 
yaşamalarını temin olduğunu gösteri-
yor. Bu sebeple Türk Dünyasında ve 
özellikle Oğuz geleneğinde, devlet ve 
devleti yönetenlerin ata hükmünde 
tutulmaları bundan kaynaklanmaktadır.
Gerçekten de Yusuf Has Hacib, “bey-
lerin şöhretini iki şey büyütür: Eşiğinde 
tuğu ve baş köşesinde sofrası” demek 
suretiyle, beylerin halkı doyurarak 
şöhrete erişebileceğini öğütlemektedir.
 Ayrıca Yusuf Has Hacib, halkla 
hakan arasında vasıta olarak “Hâcib-
lik” müessesi bulunduğunu, fakir, dul, 
öksüz ve yetimler de dahil halkın dile-
klerini ve işlerini, hâcib vasıtasıyla 
hükümdara ilettiğini ve çözümlendiğini 
belirtiyor. Bu uygulamanın Karahanlı 
Devleti’nde de mevcut olduğu ise 
Kaşgarlı Mahmud tarafından belirtil-
mekte ve “dileği olanların, dileklerini 
hakana arzettiğinden” bahsetmekte-
dir.  Bu uygulamanın, Nizamü’l-mülk’ün 
Siyâsetnâme’sinden anlaşıldığına göre 
Selçuklu Devleti’nde  ve son olarak da 
Osmanlı Devleti’nde, doğrudan Divan-ı 
Hümayûna bağlı mehayif müfettişleri 
vasıtasıyla yürütüldüğü ve aynı biçimde 
devam ettiği görülüyor. XI. Yüzyıla ait 

gelenek ve göreneklerimizle ilgili en 
önemli kaynağı bize sunan Kaşgarlı 
Mahmud, Dîvânu Lügati’t-Türk adlı 
eserinde, Türklerin aileyi devletin ve 
toplumun çekirdek birimi, yani en küçük 
örneği olarak ortaya koyduğunu ve mu-
hakkak ki ailelerden teşekkül eden dev-
leti de bir büyük aile olarak gördüğünü 
ifade etmektedir. İşte bundan dolayıdır 
ki, sonraki devletler, bu geleneğin ve 
felsefenin takipçisi olmuşlar ve devle-
tin temelini insana dayandırmışlardır. 
Nitekim Selçuklu veziri Nizâmü’l-mülk, 
meşhur “Siyâsetnâme”sinde, yüksek 
makam sahiplerinin hata yaptıklarında 
azarlanmamaları gerektiğini ve özellikle 
herkesin içinde rencide edilmelerinin 
uygun olmadığını, kul ve hizmetkârların 
haklarının teslim edilmesini bildiri-
yor. Bu arada Oğuz boylarıyla ilgili 
olarak, “sayıları çok fazla olan Türk-
menlerden her ne kadar üzüntü hu-
sule gelmişse de, onların devlet üzeri-
nde çok hakları olmuştur. Zira devletin 
başlangıcında hizmetler etmişlerdir 
ve sıkıntılar çekmişlerdir. Sonra onlar 
akraba cümlesindendirler. Bu sebeple 
onların oğullarından bin kişiye ekmek 
yazılmalıdır” demek suretiyle bir vefa 
örneği gösterilmiştir.
 İnsana ve insanî değerlere ver-
ilen önem, yine kurucuları Türk olan 
Osmanlı Devleti’ tarafından da devam 
ettirilmiştir. 600 yıl dünya siyasetine 
yön vermiş Osmanlı Devleti, bugün he-
men her ülkenin yakın ilgisini çekmekte
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ve özellikle çok uluslu devletlerin bir 
tecrübe kaynağı olarak gördükleri ibret 
alıcı bir hüviyet kazanmaktadır. O’nun 
bu kadar ilgi çekmesi, sadece Avrupa, 
Asya ve Afrika’daki sahip olduğu geniş 
stratejik topraklar değil, aynı zamanda 
Doğu Roma gibi bir devletin varisi de 
olarak yönetiminde çok farklı milletleri 
ve dinleri bir araya getirmesidir. Zira 
Osmanlı Avrupası’nda ve Anadolu’da, 
o günün Batılı devletlerini, gerek etnik 
ve gerekse dinî açıdan yakından ilgile-
ndiren önemli bir nüfus bulunmakta 
idi. Aslında Osmanlı Devleti’nin 624 
yıllık bir ömre sahip olmasında, gayr-ı 
Türk ve gayr-ı müslim olan bu nüfusun 
önemli bir yeri vardır. Gerçekten de 
Osmanlıların kendi dinlerinden olmayan 
pek de azımsanamayacak bu topluluğa 
uyguladıkları hukuk ve hoşgörülü yöne-
tim, Rumeli topraklarında Osmanlıların 
beklendiğinden daha fazla yayılmalarına 
ve kalmalarına zemin hazırlamıştır. 
Nitekim İspanya’da baskı altında ka-
lan Yahudilerin Osmanlı topraklarına 
getirilerek koruma altına alınması ve 
yerleştirilmesi, ülkedeki gayr-ı müslim-
lere hoşgörünün ve güçlü bir devlete 
tabi olmanın avantajını göstermiştir ve 
devlete bağlılığı arttırmıştır.
 Osmanlı Devleti’nin bir dünya 
devleti olma düşüncesinin bir sonucu 
olarak millîliğin ikinci plâna atılması, 
çok uluslu ve çok dinli bir topluma sahip 
olmanın dezavantajını avantaja çevirmiş 
ve dolayısıyla farklı din ve kültüre men-

sup milletlerden endişe duyulmamıştır. 
Bu anlayış “Osmanlı Barışını” 
doğurmuştur. Neticede bu politika, 
özellikle bugünkü Balkan uluslarının dil, 
din ve kültürlerini muhafaza etmeler-
inde ve varlıklarını koruyabilmelerinde 
önemli bir etken olmuştur.
 Tabii ki burada Osmanlı 
hükümranlığını sadece bu sebebe 
bağlamak haksızlık olacaktır. Açıkca 
burada uygulanan hukuk sisteminin, 
Türk devlet geleneğinin ve felsefesinin 
de büyük rolü belirtilmelidir. Devle-
tin manevî mimarı olan Şeyh Edebalı, 
Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan ve ismini 
devlete vermiş bulunan Osman Gazi’ye: 
“İnsana değer ver ki devlet yücelsin” va-
siyetiyle, devleti yönetenlere tarihin de-
rinliklerinden gelen bir devlet felsefesini 
âdeta aşılamıştır. Nitekim ondan sonra 
gelenler de bu öğüde sadık kaldıkları 
gibi, İstanbul’u fetheden Fâtih Sultan 
Mehmed camiye çevirdiği Ayasofya’nın 
vakfiyesinin hemen başına: “Kâinatın 
özü insandır. Bu vakfım insanlar içindir” 
demek ve bütün Osmanlı tebaası olan 
gayrı müslimlere patrikhanelerini kurma 
imkânı vermek suretiyle, bu anlayışın 
en önemli tatbikatçısı olmuştur. Özel-
likle Ortaçağın karanlığında sınıf farkları 
içinde bulunan Avrupa düşüncesinin, 
farklı dinler bir yana, aynı dinden olan-
lara yaklaşımına karşı II. Abdülhamid’in 
kurduğu Dârülaceze’de camiyi, kiliseyi 
ve havrayı sırt sırta bir araya getiren bu 
anlayış ve uygulamalar, yani insanı insan
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olarak gören ve bunu âdalet anlayışıyla 
hukuka da yansıtan mantık, Osmanlı 
Devleti’ni, bugün bir barut fıçısı 
konumunda bulunan Balkanlarda, 
Kafkasya’da ve Ortadoğu’da beşyüzyıl 
barışın sembolü haline getirmiş ve 
“altın oranı” yakalayan büyük devlet 
yapmıştır.
 Yukarıdaki ifadelerim belki de fa-
zlaca abartılmış bulunabilir. Ancak bu-
nun gerçek olduğunu ortaya koyacak 
kanun ve uygulamalar bir çok örnekleri-
yle Osmanlı Arşivi’nde yer almaktadır. 
Bu bildiride bunlardan bazılarını sizlerle 
paylaşmak istiyorum.
 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 
topraklarına kattığı yeni memleketlerde-
ki gayr-ı müslim halkı ve din adamlarını 
“ehl-i zimmet” olarak tavsif etmiştir. 
İslâm hukukunda, bir devletin yüksek 
hakimiyetini kabul eden kitap ehli, zimmî 
olarak adlandırılmaktadır. Bilindiği gibi 
zimmî zimmet kökünden gelmektedir ve 
zimmet de söz verme, and içme ve em-
niyet karşılığıdır. Zimmî veya ehl-i zim-
met tabiri ise, anlaşma gereği bir müs-
lüman ülkede devamlı oturma hakkına 
sahip müslüman olmayanları ifade et-
mektedir. Bunların her türlü malları ve 
canları koruma altındadır ve ülkenin 
diğer fertleri gibi aynı hakka sahiptirler. 
Yani bu hükümlere bağlı olarak, müs-
lümanlar gibi, müslüman olmayanların 
da serbestçe ticaret yapmaları, ziraatle 
meşgul olmaları, carî hukuk kurallarına 
göre muhakeme edilmeleri veya vergile-

rini vermeleri, dinî vecibelerini icab ettiği 
şekilde yerine getirmeleri hakları vardır. 
Yalnız fiilen askerlik görevi yapmazlar. 
Buna karşılık hükümdarlar fethin he-
men sonrasında bir nevi koruma de-
mek olan fermanlar veya adaletnâmeler 
yayınlanmışlar ve müslüman olmayan-
lara devlet garantisi getirmişlerdir. Ben 
burada ferman veya adaletnameler 
konularında durmayacağım. Zira bu her 
iki konu da ayrı birer sunum olacak ni-
teliktedir ve bu konuda değerli bilim 
adamları tarafından çeşitli incelemeler 
yapılmıştır. Buna karşılık konuşmamın 
da konusunu teşkil eden bazı kanun 
hükümleri üzerinde duracağım.
 Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nde 
yasama ve yürütme Divân-ı Hümâyûn’da 
toplanmıştır. Yargı ise bağımsızdır. Yasa-
ma organı olarak Divan’dan çıkan emir-
ler örfî hüviyette genel kanun hükmünde 
olup, ülkede herkesi bağlar. Osmanlı 
Devleti’nde bunun dışında bir de yerel 
kanunlar vardır ki, bunlar, genellikle her 
Sancağa ait Tahrir Defterleri’nin başında 
yer alır. Bu kanunlarda bir çok hüküm 
birbirinin aynı olmakla beraber, Osmanlı 
Devleti’ni katı bir merkezîyetçilikten 
uzaklaştırır. Bu kanunların özelliği böl-
genin nüfus yapısına, ziraî üretimine, 
coğrafî konumuna ve etnik durumuna 
göre hazırlanmış olmasıdır. Böylece 
yukarıda bahsettiğimiz çok farklı din ve 
mezhepten insanların, aynı devirdeki 
emsalleriyle kıyaslanmayacak ölçüde 
baskı altına alınmadığı bir yönetimde
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birleştirmiştir. İşte bu çerçevede ülke-
deki müslim veya gayr-ı müslimin hak 
ve hukuku, o sancakta yaşayanların 
hayat tarzlarına ve kültürüne göre 
tanzim edilebilmiştir. Söz gelimi, İslâm 
hukukuna göre içki alıp satmak müs-
lümanlar için yasaklanmışken, müslü-
man olmayanlar için böyle bir yasağın 
bulunmaması dolayısıyla, bununla ilgili 
hükümler kanunnâmelerde yer almıştır. 
Hattâ bu türden bir ticaret dolayısıyla 
alınan vergi hakkında vaki bir şikâyet 
devlet tarafından, diğer bölgeler em-
sal alınarak çözümlenmiştir. Nitekim 
Kanuni dönemine ait 200 numaralı 
Diyarbakır Tahrir Defteri’nin Mardin 
Sancağı ile ilgili bölümünde yer alan bir 
hüküm buna güzel bir örnek teşkil et-
mekte ve Osmanlı Devleti’nin hukuk 
kurallarını hangi ölçüde tatbik ettiğini 
göstermektedir. “Mahsûl-i Meyhane” 
adını taşıyan bu hükümde şöyle de-
nilmektedir: “Defter-i atîk’de reâyânın 
şıraları mühürlenüp ve meyhaneci bahasın 
verüp, alup kabz eyleyüp nice alursa bir o 
kadar ziyâdeye satup, andan tecâvüz ol-
unmaya deyü kayd olunup meyhaneyi âmil 
olan reâyânın şıraların mühürlendükde ki-
fayet mikdarı iş komayup ve küllî şıraların 
alup, rub‘ bahasın vermeyüp enva‘ te‘addî 
eylemeğin, reâyâ: ‘Zarûri şıralarımız müh-
ürlenmesün. Bağdan üzüm geldikde at 
ve katır yükünden otuz dörder akça ve 
merkep yükünden yirmi ikişer akça vere-
lim’ deyü meyhaneci ile ittifak eyleyüp, bir 
kaç yıl olmuş ki bu uslûp üzre verirler imiş. 

Bu dahi zulm–i sarîha olmağın ref‘ olunup 
haliyâ reâyâ ittifakıyla böylece mukarrer 
oldu ki, min ba‘d şıraları mühürlenmeyüp, 
bağdan üzüm geldikde, at ve katır yükün-
den on yedişer akça ve merkep yükünden 
on ikişer akça alınıp, bundan tecâvüz olun-
maya. Amma bir kimesne yükünü âmilden 
gizleyüp gice ile evine götürürse -ki sâbit ve 
zâhir ola- malına göre cürm alına. Nihayet 
cürm-i meyhanenin bir günlük kıstıdır. An-
dan ziyade alınmaya. Vüfûr şarabın dahi 
ola geldiği üzre meyhaneci alup niceye 
alırsa bir ol kadar ziyadeye sata”. 
 Görüldüğü üzere devlet, reâyânın, 
ürettikleri üzüm için vermek arzusun-
da bulunduğu deve ve at yüküne otuz 
dörder akçalık, merkep yüküne yirmi 
iki akçalık vergi isteğini, bu miktar ver-
ginin açık zulm olduğu gerekçesiyle 
reddetmiş ve bunun yerine deve ve at 
yüküne on yedi, merkep yüküne ise on 
iki akça vergi koymuştur. Tabii burada 
en önemli hususlardan biri, devlet ida-
resinin teslim edildiği yöneticilerin ehil 
kimselerden olmasına özen gösterilmiş 
olmasıdır. Nitekim, Fatih Sultan Mehm-
ed döneminde çıkarılan “Teşrifat yasası”, 
kimlerin hangi görevlerden sonra hangi 
görevlere getirileceğinin tesbit edildiği 
bir anlayışın eseridir. Bu durum Kanuni 
döneminde Osmanlı nezdine elçi olarak 
gelen Avusturyayı Bousbecq tarafından 
şu şekilde devletine rapor edilmiştir :
 Biz huzurda iken büyük bir kalabalık 
vardı. Bütün hassa süvarisi, sipahiler, gure-
balar, ulufeciler burada idiler. 
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 Birçok da  yeniçeri vardı. Bu koca 
mecliste hiçbir adam yoktu ki, sahip olduğu 
mevki ve rütbeyi kendi şahsî gayretine 
ve cesaretine borç-lu bulunmasın. Hiç 
kimse sırf filânın neslinden gelmiş olmak-
tan dolayı diğerlerinden imtiyazlı bir mev-
kiye çıksın. Herkes sahip olduğu vazife 
ve memuriyete göre saygı görür. Bundan 
dolayı, burada merasimde başkalarından 
üstün görünme kavgası yoktur. Herkesin 
yaptığı vazifeye göre belirlenmiş bir mev-
kii vardır. Herkese bizzat Sultan vazife ve 
memuriyetlerini verir. Bunu yaparken ne 
zenginliğine ehemmiyet verir, ne boş rica 
ve hatıra. Bir adayın sahip olabileceği güç 
ve şöhreti hiç düşünmez. Yalnız ehil ol-
maya bakar, üstün ahlâk arar, yaratılıştaki 
kabiliyet ve istidadı düşünür. İşte bu suretle 
her kişi sahip olduğu bu üstünlüklere göre 
mükâfat görür. Memuriyetlerin başında 
hizmet etmeğe kendini adamış kimseler 
bulunuyor. Türkiye’de herkes kendi mevki 
ve geleceğinin bânisidir. Sultan’ın hükmü 
altında en yüksek mevkilere çıkmış olanlar 
çok kere çobanlıktan yetişmişlerdir. Bunlar 
böyle küçük mevkiden doğmuş olmaktan 
utanmak şöyle dursun, bilâkis bunu bir ifti-
har vesilesi olarak telâkki ederler. Atalarına 
ne kadar az borçlu bulunurlarsa, kendilerini 
yaptıklarıyla iftihar etmekte o kadar haklı 
görürler. Türkler insanlarda üstün vasıfların 
ırsî olduğuna, bir miras gibi elde edildiğine 
inanmazlar. Bunu kısmen Allah’ın bir ihsanı, 
kısmen de çalışmanın, zahmetin ve gayre-
tin bir mükâfatı diye düşünürler. Nasıl güzel 
san‘atlara, musıkîye vaya matematik ya-

hud geometriye istidat ırsî bir şey değilse, 
bir oğul nasıl mutlaka babasına benze-
mek lâzım gelmezse, iyi huy ve yeteneğin 
de ırsî olmadığına, meziyetleri kendisine 
Cenab-ı Hak tarafından bahşedildiğine 
kanidirler. İşte bundan dolayı Türklerde 
şeref ve makam, idarî mevkiler gayretin ve 
çalışmanın mükâfatı olarak görülür. Na-
mussuz, tembel ve işe yaramayanlar hiçbir 
zaman yükselemezler, önemsiz ve hakir 
bir halde kalırlar. Türklerin neye teşebbüs 
ederlerse başarılı olmalarının, hâkim bir 
millet haline gelmelerinin ve her gün dev-
letlerinin hudutlarını genişletmelerinin hik-
meti bundadır.
 Aslında gerçekten de Osmanlı 
Devleti’nde, müslümanlar ile müslüman 
olmayanların “tebaa-i müslime” ve “te-
baa-i gayr-ı müslime” adıyla ırkî olma-
yan, fakat dinî bir ayırıma tâbi tutularak, 
vergilerde “cizye” hariç, diğerlerinde 
bazan ispençe ve resm-i çift gibi farklı 
isimlerde, ancak aynı mahiyette ver-
gi konulmuş ve çoğu zaman da bir 
kıyaslamayla vergi miktarı belirtilmiştir. 
Meselâ Fâtih Kanunnâmesi’nde “Ve kâ-
fire koyun resmi ki alınur, üç koyuna bir 
akçe alına ve müslümanlar gibi” şeklinde 
bir açıklama getirilmiştir. Buna benzer 
olmak üzere, müslim gayrı müslim ayırt 
edilmeksizin vergiden muaf tutulan, 
pîr-i fani, ma‘lûl, âma ve genç kızlardan 
vergi alınmaması da aynı anlamda bir 
değerlendirmenin bir mahsulüdür.
 Öte yandan, önceki İslâm ve Türk 
devletleri zamanında veya daha önce
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 genellikle dinî yapıların devamı için 
tesis edilmiş vakıfların ve emlâkın, bir 
süreklilik anlayışıyla Osmanlı Devleti 
tarafından da devam ettirildiği görül-
mektedir. Bu kabilden bir uygulamayla 
ilgili Osmanlı Arşivi’nde yer alan bir 
belgede, İslâm Peygamberi zamanında 
mevcut olan ve dört halife dönemin-
de ve sonraki islâm devletlerinde ve 
Türk devletlerinde devam ettirilen 
Cebel ve Tûr-ı Sina’daki gayr-ı müs-
lim mülk ve vakıflarının, Osmanlı Dev-
leti zamanında da devam ettirildiği ve 
hükümdarın tahta geçişiyle birlikte 
yenilendiği yer almaktadır. Belgenin 
kaydı 21 Mayıs 1619’dur; ancak bun-
dan sonraki hükümdar değişikliklerinde 
de yenilenmiştir. En son tecdid tarihi II. 
Mahmud’un tahta cülusu tarihi olan hic-
rî 1223 (1808) yılıdır. Bu son yenilenme 
kaydında: “Berâ-yı cülûs-ı hümâyûn. El-
vâkı‘fî 4 Cemâziyelahir sene 1223 (28 
Temmuz 1808). Berâ-yı tecdîd-i sitâde. 
Bâ-arz-ı hâl-i memhûr-ı ser piskopos-ı Tûr-ı 
Sinâ ve keşişân ve manastırân-ı Cebel-i 
Musa. Elvâkı‘ fi 26 Rebi‘ü’l-ahir sene 1224 
(10 Haziran 1809)” ibaresi yer almaktadır. 
Genelde Ahidnâme olarak adlandırılan 
bu tür kayıtlara güzel bir örnek teşkil et-
mesi bakımından hayli ilginç bu metin-
de: “Keşişân-ı manastırân-ı Cebel ve Tûr-ı 
Sinâ’da vâkı‘ manastırlarına ve kiliselerine 
ve bağçelerine ve Âb-ı Deryâ’da vâkı‘ kilise 
ve hurma bağçelerine ve vakıflarına ve 
mahrûse-i Basra’da Bâb-ı .......... Havâne 
Mahallesinde vâkı‘ manastırlarına ve şehr-i 

Fatrına’da (?) vâkı‘ ....... ve ferrâşlarına ve 
mahalle-i mezbûrenin sağ ve solunda vâkı‘ 
eski dükkânlarının keşfine ve yine mahrûse-
i Mısır dâhilinde vakıf evlerine ve hanlarına, 
min-vech, dahl u ta‘arruz ve mâni‘ ve 
müzâhim olunmayup, selâtîn-i mâziyede  
ve hulefâ-ı îzâmda ve hazret-i Resûl-i 
aleyhisselâm’da ellerinde olan ahidnâmeleri 
mûcebince kimesne mâni‘ olmayup ve 
yine zikr olunan ahidnâme mazmûnu üzre 
İskenderiyye ve Reşid ve Deryâda vesâir 
iskelelerde bâc u harac vesâir nesne taleb 
ve teklîf olunmayup ve kadılar ve mîrimirân 
ve mirlivâ ve mültezimân ve ümenâ ve um-
mâl dahl etmeyüp ve Cebel-i mezbûrede 
kendülerinin mu‘ayyen piskopos reisler-
inden gayrı bilâd ve eyâlet patrikleri dahi 
karışmayalar  ve ellerinde olan ahidnâme-
i şerîfe mugayır bir ferd rencîde vü remîde 
etmeyeler. Tahrîren fî 6 Cemâziyelahır sene 
1028” (21 Mayıs 1619).
 Bu ve buna benzer pek çok uygu-
lamaya Osmanlı tarihi boyunca sıkça 
rastlandığı malumunuzdur. Bu tür uygu-
lamalar, tabii olarak İslâm hukukunun 
yukarıda belirttiğimiz üzere, ehl-i kitaba 
bakış açısının bir sonucu olarak görüle-
bilir. Ancak bunun kadar konunun teme-
linde, özellikle Fâtih Sultan Mehmed’in, 
Batı Roma başta olmak üzere bütün 
Avrupa’yı içine alan bir dünya devleti 
oluşturma düşüncesi de yatmaktadır. 
Zira din ve vicdan hürriyeti tanınmış 
toplumları devlete bağlamak ve yönet-
mek daha kolay olacaktır. 
 Nitekim Fatih’in İstanbul’u aldık-
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tan sonra buradaki Ortodoks, Ermeni 
ve Yahudilere patrikhane kurdurması, 
patrikhânenin kendilerine bağlı kilisel-
erdeki görevli din adamlarını tayin et-
meleri böyle bir düşüncenin ürünü olsa 
gerektir. Meselâ Osmanlı Arşivi’nde 
bulunan ve 16209 numaralı Maliyeden 
Müdevver tasnifinde mevcut bir deft-
erde, Ermeni Marhasalığı tarafından 
Anadolu’nun çeşitli manastırlarına rahip 
tayinleri veya manastırlar arasındaki ra-
hip değişiklikleri, son devirlere kadar, il-

gili patrikler tarafından yapılmıştır. Keza 
diğer kilise ve manastırlarda da aynı 
uygulama görülmektedir.
 Burada bu tür tayinden bir örnek 
vererek sözlerimi bitirmek istiyo-
rum. “Marhasalık-ı kefere-i Ermeniyân-ı 
kilise-i Meryem Ana, der-Cezîre-i Kıbrıs 
ve manastır-ı minâre ve tevâbi‘hâ, kaza-i 
Girne der cezîre-i mezbûre der uhde-i Artin 
Rahip marhasa-i Vilâyet-i mezbûre müced-
deden kayd şude. Bâ arz-ı Ovannis Rahip 
Patrik-i Ermeniyân-ı İstanbul. Bâ fermân-ı 
âlî fi 18 Muharrem 1127”. Yukarıda dev-
let yöneticilerinin yönettikleri halka 
karşı düşüncelerini ve belli ölçüde 

uygulamalarını sunmaya çalıştım. Bu-
nun yanısıra Doğu medeniyetinin en 
övgüye değer niteliklerinden birinden 
daha söz etmek istiyorum. Bu da, sadece 
insanlar değil, kuşlar için kuşevleri, 
sahipsiz köpekler için bakımhaneler 
yaparak, her canlıyı yaratanından ötürü 
seven ve koruyan bir zihniyetin orta-
ya koyduğu hayrî kuruluşlardır. Özel-
likle Batı medeniyetinde gelişen çok 
gösterişli saraylara mukabil daha müte-
vazi Türk saraylarının sâkinlerinin, dev-

let adamlarının, zengin insanların ve 
hayır severlerin fakir, muhtaç, hasta 
ve yetimlere hizmet için yaptırdıkları 
aşhane ve dârüşşifanın yanısıra çeşme, 
köprü, hamam gibi sosyal tesisler de, 
Bilge Kağandan beri gelen bir geleneğin, 
daha modernize olmuş tezahürleridir.
 Geçmişte, böyle değerlere sa-
hip olan bir toplum olarak biz Türkler, 
bugün, modern kelimesini oluşturan 
çarkın içinde ezilen ve insanı, sadece 
yaratandan dolayı seven ve saygı 
gösteren ulvî anlayışı büyük ölçüde terk 
etmiş olmanın sancılarını çekmekteyiz. 
Ama bununla beraber, en azından 

Türk, 
kendisine gerçek bir samimiyetle yanaşanlara, her zaman 

samimiyet ve dostlukla mukabele etmiştir.
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tarihin altın oranını yakalamış, insanlık 
anlayışının temsilcileri olan Türk 
insanına, Batı dünyasının, siyasi müla-
hazalarla barbar veya soykırımcı telak-
kisiyle yaklaşması, bir tepki olarak, daha 
da katı bir anlayışı adeta beyinlerimize 

enjekte etmektedir. Tarih hep şunu 
göstermiştir:
 Türk, kendisine gerçek bir sa-
mimiyetle yanaşanlara, her zaman 
samimiyet ve dostlukla mukabele 
etmiştir.
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İhsan YALÇINKAYA
Köşe Yazarı

GÜZEL ATLAR ÜLKESİ: 
PINARBAŞI

Bir ulusun var oluş ölçütleri; dili, 
kültürü, vatanı, en önemlisi de 
tarihidir. Genel anlamda millî tari-

himiz, yerel manada Pınarbaşı’nın tari-
hine ait gerçekler, geleceğimizle ilgili 
yönümüzü bulma bakımından oldukça 
önemlidir. 

“Kayseri’de Pınarbaşı,
Zamantı’nın seti güzel,
Uzunyayla Yaylası’nda,
Hayvan otlar eti güzel. 

Koyunlar, kuzular, yozlar;
Çayırlarda geçer yazlar,

Peynir yapar hanım kızlar,
Koyunların sütü güzel.” 

 Bundan 2162 yıl önce kurulmuş 
olan ilçemiz Pınarbaşı’nın Kapadokya 
Krallığına başkentlik yapmış olması, en 
büyük gurur kaynağımızdır. Son Pers 
genel valilerinden olan üçüncü Arya-
ratez, başkent olarak Pınarbaşı’nda kal-
maya karar verip buraya yerleştikten 

sonra kendisini kral ilan etmiş ve 
adına para bastırmıştır. Ondan önceki 
hükümdarların bastırdıkları sikkeler-
de kral unvanı yer almaz. Bastırdığı 
gümüş ve bronz sikkelerde ilk olarak 
Kral Arya-ratez unvanını kullandığı için 
Kapadokya’nın ilk kralı olarak Kral Arya-
ratez, ilk başkent olarak da Pınarbaşı 
kabul edilmektedir.
 Milattan 255 yıl önce kurulduğu 
tespit edilen ilçemize III. Arya-ratez 
kendi adını vermiştir. “Ârya-ratez’in 
ülkesi” anlamına gelen “Arya-ratya”, 
ilçemizin tarihte bilinen ilk ismidir. 
Krallığın ismi ise daha eski olup kendisi 
de İran kökenli III. Arya-ratez’in ana di-
linden yani Persçeden gelmektedir. 
 Anlamı son derece ilginç olan 
“Katpatuka”, “güzel atlar ülkesi” 
anlamına gelmektedir. MÖ 522 yılından 
kalma yazıtlardan bilindiği kadarıyla 
Katpatuka kelimesi, o tarihten beri böl-
geye verilen isimdir. Kelime, zamanla 
Rumcadan etkilenerek “Kapa-doş-ya”
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şekline dönüşmüştür. Kapadokya’nın 
ilk başkenti olan ilçemiz, yetiştirdiği 
atlarıyla ünlüdür. 
 Önce Hititler, sonra Persler, 
arkasından da Roma imparatorları, yarış 
atları için aygırları burada yetiştirmiş; 
Selçuklu ve hatta Osmanlı Sarayı için 
de yine burada atlar beslenmiştir. At 
yetiştiriciliği, Pınarbaşı için 2500 yıllık 
bir gelenektir.
 III. Arya-ratez, Pınarbaşı Çayı 
üzerine bir set yaptırarak ilçenin şu an-
daki oturum yerini suyla doldurmuştur. 
Bu setin son kalıntıları, hâlen mermer 
fabrikası yanında görülmektedir. Üzerin-
de sandal gezintileri yapılan bu baraj 
kalıntısının asıl önemi, Pınarbaşı’nın ta-
rihteki efsane şehir Arya-ratya 
olduğunu tek başına ispat etmesinden 
kaynaklanır.
 Yunan coğrafyacısı Strabon’un 
yazdığına göre III. Arya-ratez, kendisine 
barajlar yaptırıp zevk ve sefahat âlemleri 
için kullanmıştır. Yüzyıllar boyu pek çok 
bilim adamı Arya-ratya’nın neresi olduğu 
hakkında farklı iddialarda bulunmuşlar 
ancak bu baraj kalıntısını bulabilen 
olmadığı için Arya-ratya’nın Pınarbaşı 
olduğu gerçeği askıda kalmış fakat 
yukarıda sözü edilen kalıntılarla ortaya 
atılan bu görüş gerçeğe dönüşmüştür.
 Kulaktan kulağa binlerce yılı 
aşıp günümüze ulaşabilen, yaşlılardan 
duyulan hikâyelerde şehrin oturum 
yerinin eskiden göl olduğu ve kral 
kızının burada sandal sefası yaptığı 

anlatılmaktadır. 
 Bölge, o tarihte en önemli yolları 
birbirine bağlıyordu. Bunlar içinde 
Efes’ten gelen Kral Yolu çok önemliy-
di. Bu yolun bir kolu Manisa üzerinden 
geçiyor; Dinar-Yalvaç-Aksaray-Zerezek-
Pınarbaşı-Göksun’dan güneye de-
vam ediyordu. Buradaki ticaret yolları, 
Kapadokya’nın ana gelir kaynağını 
oluşturmaktaydı. Zira sert iklim şartları, 
ekilebilir toprak ve çalışacak nüfusun 
azlığından dolayı bölge, tarıma elverişli 
değildi. Şehirde oturmayı benimsey-
en halk için hayvancılık dışında ticaret 
de önemli bir geçim kaynağı olmuştur. 
Zaten bölge, Asur ticaret kolonilerin-
den beri süregelen, özellikle de Kayseri 
merkezli ticari bir yapıya sahipti. Bu ti-
cari geleneğin günümüz Kayseri’sine 
kadar kuşaktan kuşağa aktarılmış olması 
hayli dikkat çekicidir. 
 Ticaretle zenginleşen halk, devrin 
şartlarına göre rahat bir hayat sürü-
yordu. Dilleri ise o dönemin kültür ve 
ticaret dili sayılan Yunancaydı. Bölgeyi 
ziyaret eden gezginlere hoş gözükmeye 
çalışan III. Arya-ratez, Suriye kökenli 
halkının Yunanca konuşması için çaba 
sarf ediyordu.
 III. Arya-ratez’in MÖ 220’de ölü-
müyle yerine aynı isimle IV. Arya-ratez 
geçti. Bu dönemde parlak bir krallık 
yaşayan Kapodakya; Kırşehir, Nevşehir, 
Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat ve 
Malatya’nın tamamını; Ankara, Sivas ve 
Adana’nın ise bir bölümünü kapsar hâle
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gelmiştir. 
 IV. Arya-ratez, tahtını MÖ 220’den 
sonra o dönemdeki adı “Mazaka” olan 
Kayseri’ye taşımış olsa da bu değişiklik, 
Arya-ratya Krallığının önemini ortadan 
kaldırmamıştır.
 İsimleri Arya-ratez olan kralların 
yönetimindeki Kapadokya, Roma ile 
iyi geçinmek zorunda olan bir krallık 
olarak MS 17’ye kadar yaşamaya de-
vam etmiştir. Roma İmparatoru Tiberus, 
bu tarihte Kapadokya’yı Doğu Roma’ya 
bağlı bir eyalet; krallarını ise eyalet vali-
leri yapacaktı. O dönemde Kayseri’nin 
ismi de Roma İmparatoru Sezar’a atfen 
“Sezere Mazeka” olarak değiştirilmiştir.
 Krallık merkezinin Kayseri’ye 
taşınmasından sonra başkentliğin 
Kayseri’ye kaptırılması ve Hristiyanlığın 
yayılmasıyla birlikte Pınarbaşı Çayı’nın 
çıktığı yerde Hristiyanlık döneminin ilk ve 
en önemli kilisesi kurulmuştur. Kilisenin 
piskoposu olan Basil, dinini yaymak için 
birçok vali ve krala mektuplar yazmıştır. 
Tarihsel kayıtlarda, kayıt numarası 310 
olarak geçen mektubun hitap kısmında 
“Kayseri’nin 60 mil doğusundaki Arya-ratya 
halkı ve buradaki bazı dostlar adına tavsi-
yeler” ifadeleri yer almaktadır. Bu mek-
tupta yer alan, Kayseri’nin 60 mil yani 
97 km doğusu ifadesi ise Arya-ratya’nın 
Pınarbaşı olduğuna en iyi delildir. Bu 
çerçevede Pınarbaşı’nın yerli ve yabancı 
turistlerle ilçe ekonomisine büyük katkı 
sağlayabilecek bu tarihsel değerlerinin 
farkında olma konusunda henüz zaman 

geçmiş değildir.
 Pazarören girişindeki üzerine 
cep  telefonu vericisi dikilmiş olan 
Ispıtın Tepesi’nin altında; şimdiki 
Derinkuyu’nun benzeri bir yer altı şehri, 
eski adı “Sıradan” olan Oğuzlar köyü ile 
Kızılhan köyü arasında uzanan ve Ihlara 
Vadisi’nden farkı olmayan Soladere 
Vadisi’ndeki Kaya Kiliseleri, Melikgazi 
köyündeki Kale ve Melikgazi Türbesi, 
Koçyağız’daki Garip Türbe, Pınarbaşı 
merkezindeki Tunç Top, Han köyündeki 
Han Kervansarayı, Şerefiye köyündeki 
Kale, Kötüören mezrasındaki şehir ha-
rabesi, Panlı köyündeki yontma taşlarla 
yapılmış kemerli bina, Aslanbeyli 
köyündeki  Taşlı Seki ve Eğri Armut 
mevkisinde bulunan Kale, ören yerle-
ri ve Küçük Seki’deki Tümülüs ile yine 
Aslanbeyli köyünün yaylasında bulunan  
Mığırdıç Han diye de bilinen Kırıkhan 
ve Kırın Gediği’ndeki kilise  yerleri, 
Pınarbaşı’nın tam ortasında üzeri-
ne çağlayan yapılan kayaların altına 
oyulmuş şömine benzeri bacalı tandırlar 
ve uçsuz bucaksız oyma mağaraların 
varlığına sahip çıkmak; turizm ihmal-
lerini gidermek için en önemli fırsattır. 
 Şu gerçeği belirtmekte yarar var: 
Batıda Aksaray’dan doğuda Malatya’ya 
kadar uzanan Kapadokya Krallığının 
günümüz turizm broşürlerinde; Ürgüp, 
Göreme ve Peri Bacalarının yanında 
Kapadokya’nın gerçek başkenti, güzel 
Pınarbaşı’nın da yer alması; ilçenin hak 
ettiği şüphe götürmez bir gerçektir.
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 Arya-ratya ismi 8. yüzyıldan 
sonra terk edilerek yerine “Samantos” 
kullanılmaya başlanmıştır. Büyük ih-
timalle değişime uğrayan halk, Arya-
ratez adını artık kullanmak istemez. 
Ünlü İngiliz coğrafyacı Ramsay, 1890 
yılında yayımladığı “Küçük Asya’nın Tari-
hsel Coğrafyası” isimli kitabında Saman-
tos şehrinin daha sonra “Zamantı Irmağı” 
adını aldığını yazmıştır. Tıpkı aynı bölge-
deki Saros Irmağı’nın Sarız ilçesine is-
mini verdiği gibi... Zamantı Irmağı’nın 
daha da eski ismi ise sonradan unutu-
lacak olan “Karmalas”tır. Bu isim de 
Şerefiye köyünde kurulmuş Karmalis 
şehrinden gelmektedir. 
 Güzergâha baktığımız zaman; 
Kayseri’den doğuya doğru gidildiğinde 
Karadayı’nın 2 km güneybatısında Zere-
zek Kalesi ve devamında Kızılhan’ın 
güneyindeki Soladere Vadisi geçildik-
ten sonra Pınarbaşı’na ulaşılmaktadır. 
Arya-ratya; burada ayrılan iki koldan 
kuzeye dönüldüğünde Sivas’a, güneye 
dönüldüğünde Lapara’ya yani Karayurt’a 
ulaşır. Lapara şehri de tarihte çok önem-
li bir şehir olma unvanını almış hatta 
Malazgirt’te Başbuğ Sultan Alparslan ile 
savaşan ünlü Bizans İmparatoru Roman 
Diyojen, 1068 yazını bu şehirde yani 
Karayurt’ta geçirmiş; Göksun üzerinden 
Suriye’ye girmiştir. Eski adı Kara Kilise 
olan Karayurt’taki kilise kalıntılarına köy 
evlerinin duvarlarında hâlen rastlanır.
 Lapara’dan sonra gene iki kola 
ayrılan yolun batıya gideni Şarköy 

üzerinden Süvegen’e oradan da tekrar 
Kayseri’ye ulaşmaktadır. Lapara’dan 
güneye inen kol ise önce Mol-
lahüseyinler-Kemer arası (Sirica), sonra 
da Göksun’a (Kokussos’a) varır. Ram-
say, kitabında Karl Ritter isimli Alman 
coğrafyacının yazdığı “Küçük Asya” isim-
li esere atıfta bulunarak burada eski 
tarihlerde “Pınarbaşı” isminde bir yerin 
olduğunu belirtmektedir. 
 1880’li yıllarda Pınarbaşı’na ge-
len Ramsay, kitabında; buraya bir kay-
makam atandığını, şehrin isminin de 
Sultan Abdülaziz’in isminden esinle-
nilerek “Aziziye” olarak değiştirildiğini 
yazmaktadır. Görüldüğü gibi Arya-
ratez’in kral ismiyle devam eden gele-
nek, Aziziye ile tekrar ortaya çıkmış ve 
şehre yine hükümdar ismi verilmiştir.
 Ecdat Selçuklu’nun Anadolu’ya 
gelmesinden sonra geçen süre zarfında 
Türkler Samandos’a “Zamantı” demişler 
ve Selçuklu tarihinde Şarköy (Komana) 
ile birlikte anılmıştır. Bu iki önemli şehir 
sık sık işgale uğrayarak Araplar, Moğollar, 
Bizanslılar ve Selçuklular arasında de-
falarca el değiştirmiştir. Aynı dönemde 
Zamantı (Samantos) yakınlarındaki Ya-
banlu Ovası’nda kurulan Pazarören’deki 
uluslararası fuar, bölge ekonomisinde 
çok önemli rol oynamıştır. 
 Mevlâna’nın şiirlerinde dahi adı 
geçen Yabanlu Pazarı; nisan ayında 40 
gün süreyle kurulup dünyanın dört bir 
yanından gelerek İpek Yolu üzerindeki 
kervansaraylarda konaklayan tüccarlar
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için maden, boya, kumaş, kürk alım 
satım yeri olmuştur. 
 1277’den sonra önemini kaybedip 
pazar yerinin Moğol valilerinin yaylağı 
olmasından sonra ekonomisini ticarete 
göre ayarlayıp tarımı ihmal eden bölge 
halkı, ekonomik sıkıntıya düşmüş; böy-
lece Zamantı (Samantos) tamamen terk 
edilmiştir. Bundan sonra Pınarbaşı, 
yüzyıllar süren bir yalnızlığa mah-
kûm olmuştur. Prof. Osman TURAN’ın 
yazdığına göre o tarihlerde bu bölgeye 
yerleşen Türklere “Kapadokya Türkleri” 
denilmiştir. Türkmen obalarından şehre 
yerleşip Pınarbaşı ismini kullananlar da 
olmuştur. Kanuni döneminde “Karye-
i Pınarbaşı” yani Pınarbaşı köyü isimli 
küçük bir köyün ilçemizin olduğu yerde 
kurulduğu bilgisi, Devlet Arşivleri Ge-
nel Müdürlüğünün “Defter-i Hakani” 
dizininde yer alır. Yalnız bu durum uzun 
sürmemiş; bölgede tarım yapılmasının 
güçlüğü, göçebe hayatı tercih edip 
yerleşik düzene uyum sağlayamama ve 
ağır kış şartları bu hususta en önem-
li etkenler olmuştur. 17. yüzyıldaki 
Celâli isyanları, eşkıya baskınları da 
çevre sakinlerini canından bezdirmiş 
ve şehir tekrar terk edilmiştir. IV. Mu-
rat döneminde bölgeyi haraca kesen 
bir eşkıyadan şikâyetçi olan Karadayılı 
bir köylünün Sultan’a yazdığı mektupta 
“Padişah sen misin yoksa eşkıya mı bile-
lim” sözüne karşılık Sultan Murat’ın “Tiz 
bana o eşkıyanın kellesini yoksa kendi kel-
leni gönder” diye Sivas Valisi’ne ferman 

çıkardığı tüm tarihçilerce bilinmektedir. 
 Sultan Abdülaziz’in bölgeyi tekrar 
iskâna açmasıyla birlikte yeniden 
canlanan Pınarbaşı; 1860’lardan iti-
baren Avşarlar, Çerkezler ve 93 Har-
bi muhacirleri ile yeniden dolmaya 
başlamıştır. 1863 yılında belediye ilan 
edilen şehre, Altıkesekli Loğ Mahmut, 
belediye başkanı olmuştur. Daha son-
ra Sivas Valisi olan Muammer Bey de 
kaymakam olmuştur. Belediye Başkanı 
Loğ Mahmut’un Tepe Mahalle’deki 
konağının bahçe duvarlarında Saman-
toslara ait üzeri yazılı mezar taşları ve 
lahit kapaklarına rastlanmıştır. Bugünkü 
Pınarbaşı Hükûmet Konağının inşaatı 
yapılırken temel kazısı sırasında çıkan 
kurnaların da eski Roma Hamamı’na ait 
olduğu bilinmektedir. 
 Pınarbaşı’nın esrarengiz tarihi 
ile ilgili Roma yolları, atlar ülkesi, yer 
altı şehirleri, ihtişamlı kral mezarları ve 
tüm tarihî kalıntılar; Kültür ve Turizm 
Bakanlığının inceleme ve araştırma hiz-
metini beklemektedir. 
 Buram buram tarih kokan ve dört 
bine yakın bitki florasıyla dünyanın eşsiz 
bir tabiat harikası olan Pınarbaşı için 
yörede yaşayan herkesin ve her kesimin 
el birliği, güç birliği ve gönül birliği ile var 
olan doğal ve tarihî değerleri anlaması, 
anlatması, fark ettirmesi ve yayması 
yönünde gerekli duyarlılığı gösterme 
zorunluluğu vardır.
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Prof.Dr. Hürmüz KOÇ
Köşe Yazarı

Covid-19 ve Egzersiz Uygulamaları

Dünya genelinde bir buçuk yıldır 
devam eden Covid-19 müc-
adelemiz,   yaş ve cinsiyet farkı 

gözetmeksizin milyonlarca insanın 
hayatını tehlikeye sokmaktadır. Virüsler-
in çoğalma esnasında kendi genetik 
bilgilerini kopyalarken, rastgele değişim 
ile ifade edilen mutasyonlu virüs 4000 
üzerinde olduğu ifade edilmektedir. 
Virüs ne kadar çok insana bulaşırsa o 
kadar çok mutasyona uğradığı anlamı 
taşımaktadır. 
 Koronavirüs vücudumuzdaki 
girdiğinde hangi hücrelere tutunduğu, 
tutunma esnasında hangi reseptörlere 
bağlandığı, hücreye girdikten sonra hangi 
aktiviteleri gerçekleştirdiği noktasında, 
bilim insanları bu virüsün moleküler 
yapısını tanımaya çalışmaktadırlar.
 Yeni koronavirüs ile ilgili yapılan 
çalışmalarda, virüsün enfekte edeceği 
hücrelere ACE-2 (Anjiyotensin 
dönüştürücü enzim /Angiotensin Con-
verting Enzyme 2) adını verdiğimiz özel 
hücre yüzeyi reseptörlerine bağlandığı 
bilinmektedir. ACE-2, organların 

çoğunda bulunan tip I membran proteini-
dir.  En çok bulunduğu organ, akciğerler, 
kalp, böbrekler ve damarlardır. Bu pro-
teinin erkeklerde fazla olduğu bilinmek-
tedir.  Onun için erkekler daha fazla risk 
altında olduğu ve hastalığa yakalanan 
erkeklerin daha ağır ve sıkıntılı geçirdiği 
görülmektedir. Diğer bir risk grubu ise 
sigara içen popülasyondur. Çünkü bu 
grupta da protein daha fazla olduğu için 
virüsün tutunma oranı da yüksektir.
 Koronavirüs ACE-2 hücre 
yüzeyi reseptörlerine tutunduğu ve 
bağışıklık sistemi hücrelerimizin enge-
line takılmadan, hücre içine giriş yaptığı 
ve bağışıklık sistemimiz ise bu virüsü 
tanımadığı için ona karşı bir reaksiyon 
gösteremediği bilinen kuramsal bir bilgi-
dir. Koronavirüs vücudumuza girdikten 
sonra hızla çoğalmasını ve hücrelerimize 
tutunarak ilerlemesini durduracak ilacın 
yokluğu her gün binlerce insanın ölü-
müne de sebep olmaktadır. 
 Koronavirüsün akciğerde tutun-
duğu ACE-2 proteini, akciğerlerde sıvı 
toplamasını ve iltihap oluşmasını 
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önleyen bir proteindir. Ancak ACE-
2’ye tutunan koronavirüs bu proteinin 
yapısını ve fonksiyonunu bozmaktadır. 
Bu noktada sıvı birikmesine se-
bebi ile alveollerde gaz değişimini 
sınırlamaktadır. Solunum sisteminin 
yapısı incelendiğinde, gaz değişimi 
sadece alveoller düzeyinde olduğu, 
anatomik ölü boşluk denen diğer böl-
gelerde ise gaz değişiminin olmadığı 
bilinmektedir. Akciğerde havanın yerine 
sıvının girişi ise zatürrenin oluşudur. Ko-
ronavirüs te ise bu duruma bağlı olarak 
daha ağır vakalarla karşılaşılmaktadır.
 Koronavirüs ile ilgili yapılan 
çalışmalara ve uzman açıklamalarına 
bakıldığında, koronavirüs akciğerlerdeki 
ACE-2 proteinine tutulma yüzdesi bu 
kadar yüksek olmasaydı, ağır vakalar 
ve ölüm oranları da bu kadar yüksek 
olmayacaktı. 
 Koronavirüs kalpte miyokart 
kalp kasına tutunarak kalp yetmezliği 
ya da ani kalp durmasına sebep ol-
makta, böbreklerde tutunarak böbrek 
yetmezliğine bağlı ölümlere sebep ol-
makta ve beyinde ise baş ağrısı, tat ve 
koku kaybına ve unutkanlığa sebep 
olmaktadır. 
 Koronavirüs vakası atlatan birey-
lerde hala şikayetler devam etmektedir. 
İtalya’da ve ABD yapılan araştırmalarda 
Covid-19 tedavisi gören kişilerin te-
davi sonrası İtalya’da %80-85’de 
şikayetlerinin devam ettiği, hala nefes 
almakta güçlük çektiği, tat ve koku 

alamadığı belirtilmiştir. ABD ise 274 kişi 
üzerinde yapılan bir çalışmada 96 kişi 
iki hafta sonrası hala Covid-19 tedavi 
öncesi performansına ulaşamadığını i-
fade etmiştir.
 Dünya sağlık örgütünün belirttiği 
en sık görülen şikayetler nefes darlığı, 
halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve eklem 
ağrılarıdır. ABD ve İngiltere’de yapılan 
çalışmada Covid-19 geçirmiş birisinin 
şikayetleri 12 haftadan fazla devam 
ediyorsa kronik Covid-19 olarak kabul 
edilmektedir.
 Bu olumsuz tablonun pozitife 
dönüşmesinde egzersiz çok önemli-
dir. Egzersiz sadece akciğer ve kalpteki 
sorunları değil holistik (bütünsel/büt-
üncül) sağlık dediğimiz organizmadaki 
bütün sistemlere ve yapılara olumlu etki 
etmektedir. Önemli olan uygulanacak 
egzersizin kişiye özel planlanması ve 
uygulanmasıdır.
 Covid-19 geçirmiş kişilere uygu-
lanacak en iyi egzersiz aerobik egzer-
sizlerdir. Yani şiddeti düşük süresi uzun 
egzersizlerdir. Açık havada ve uygun 
zeminde yapılacak olan yürüyüşler en 
etkili egzersizlerdir. Tıbbın babası olarak 
anılan Hipokrat 2000 yıl önce “Yürümek 
en iyi ilacıdır.” diyerek egzersizin önemi-
ne vurgu yapmıştır.  
 Düzenli yapılan egzersizler, 
Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği nefes 
darlığı, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve 
eklem ağrıları gibi fizyolojik etkinin yanı 
sıra psikolojik olarak ta olumlu etkisinin
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olduğunu belirtmektedir.  Düzenli 
yapılan egzersizler ile; 
-ACE-2’i olumlu yönde etkilenmekte,
-Akciğer volüm ve kapasitesinde artış, 
-Kalp kapasitesinde artış,
-Kan hacminde artış (kandaki hemoglo-
bin oranında artışın olması, bu sonuç 
akciğerlerden kana ve kaslara daha fazla 
oksijen sağlanması),
- Yağların yakıt olarak kullanılmasına bağlı 
olarak kilo kontrolü,
- Osteoporosis’e (Kemik erimesi) karşı ko-
runma sağlanması, 
-Hareketsizliğe bağlı oluşan hipokinetik 
hastalık riskinin azalması,
-Total Kolesterol, trigliserit ve LDL (düşük 
yoğunluklu lipoprotein) kolesterolün azal-
ma, HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein ) 
kolesterolde yükselme, 
- Sindirim sisteminde rahatlama,
-Uyku kalitesinin artması, 
-Bağışıklık sistemin güçlenmesi,
-Vücuttaki stres hormonunu azalması, 
mutluluk hormonun artması,
-Yaşam kalitemizin artması gibi olumlu et-

kiler sağlamaktadır.
 Pandemi sürecinde insanların 
yaşadığı hareketsizliğe bağlı olarak yu-
karda belirtilen düzenli egzersizin et-
kileri azalmış ve sağlıkla ilgili problemler 
artış göstermiştir. 
 Bu süreçte kişiler aerobik egzersi-
zler başta olmak üzere solunum egzer-
sizleri ve kendi vücut ağırlığı (kalistenik) 
ile egzersiz yaparak sağlıkla ilgili prob-
lemleri azaltabilir. Aerobik egzersizlerde 
yoğunluk (şiddetin) belirlenmesi çok 
önemlidir. Yoğunluğun belirlenmesinde 
en pratik yöntem maksimal nabız yön-
teminin kullanılmasıdır. 
Maksimal Nabız = 220-Yaş formülü ile 
belirlendikten sonra hedef nabız be-
lirlenmelidir. 
Hedef Nabız : (Mak. Nabız – İstirahat 
Nabzı) x Yüklenme Şiddeti + İstirahat 
Nabzı 
ÖRN: 40 yaşındaki sağlıklı bir kişi için 
yüklenme şiddetinin belirlenmesi,
- İstirahat nabzı: 72 atım/dk (ortalama 
değer olarak kabul edilen)  

Yüklenme şiddeti : %50 Yüklenme şiddeti : %70   

Mak. Nabız: 220- 40 = 180, 

Hedef Nabız: (180-72) x 0,50 +72 

108 x 0,50 +72  = 54 + 72 = 126 atım/dakika 

Mak. Nabız: 220- 40 = 180,   

Hedef Nabız: (180-72) x 0,70 +72 

108 x 0,70 +72 = 75,6+72 = 147 atım/dakika  

Egzersiz Planlaması:  126 ± 10  (116-136 atım/dk) ile 147 ± 10  (137-157 atım/dk) 
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Pratik Aerobik Egzersiz Uygulamaları 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 18-
64 yaş arası yetişkinler için, haftada en 
az 150 dakika (dk) orta şiddette (30 dk x 
5 gün) veya haftada en az 75 dk şiddetli 
aerobik egzersiz önermekte ve aktivite 
suresinin bir kerede en az 10 dk ve üzeri 
olması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Aerobik aktivitelere ek olarak haftanın 
en az 2 gününde de büyük kas gruplarını 
içeren direnç (kuvvet) egzersizleri 
yapılmasını önermektedir.
 
 Pratik aerobik egzersiz 
uygulamalarına bakıldığında, günde 
5000 adımdan az atanlar sedanter, 
5000 -7499 adım atanlar düşük aktif, 
7500-9999 adım atanlar yarı aktif ve 
10000-12499 adım atanlar ise aktif 
kategorisine girmektedir. 
 
 Bu bilgiler ışığında; 
-5 gün/hafta, yaklaşık 5,000<adım/30 dk

-5 gün/hafta, yaklaşık 7,500<adım/45 dk 

-5 gün/hafta,yaklaşık 10,000<adım/60 dk. 

 Holistik (bütünsel/bütüncül) sağ-
lığın gelişimi ve devamı için düzenli 
yapılan egzersiz ilaçtır.

AEROBİK EGZERSİZ 
Yüklenme şiddeti % 50 -70 olarak belirlenmeli, haftada 3 gün ve 40 dk olarak uygulanmalıdır. 

Yüklenme Şiddet %50 Yüklenme Şiddet %70 

1. Hafta: 116 atım/dk 1. Hafta: 137 atım/dk 

2. Hafta: 122 atım/dk 2. Hafta: 143 atım/dk 

3. Hafta: 128 atım/dk 3. Hafta: 149 atım/dk 

4. Hafta: 134 atım/dk 4. Hafta: 155 atım/dk 

4. Haftadan sonra şiddet: % 70,   süre: 40 dk <   sıklık: 3 gün / haftada devam etmelidir.  
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Kadir ÖNDER
Aşık Gözübenli Şiirleri

OLUR MU?OLUR MU?
Cahil kulun tezgahında
İpek atlas şal olur mu?
İniş yokuşu olmadan

Dosta giden yol olur mu?

Kader mi boyunlar büken
Sinelere yara eken

Aslı bozuk çakır diken
Gül dalında gül olur mu?

Gezdirme aşkın korusun
Bal çiçeklerin sarısın

Beslersen eşşek  arısın
Kovanında bal olur mu?

Bulamadım gönül yarim
Kaybeyledim zarar karım
Bekliyorum allah  kerim

Kuldan kula, kul olur mu?

Gurbet gurbet koşmayınca
Dağ bayırdan aşmayınca
Kalkıp kalkıp düşmeyince
Çilesiz hal, hal olur mu?

Toroslarda kara meşe
Çalınmazsa taştan taşa
Koyulmazsa kor ateşe

Yanmayınca kül olur mu?

Yol tükenmez kesmek ile
Yel tükenmez esmek ile
Ahuzardan susmak  ile

Şeyda bülbül lal olur mu?

Gel olma dünyaya düşkün
Boş konuşma taşkın taşkın
Be hey aptal, be hey şaşkın!

Ömür sana yar olur mu?

Gözübenlim yaşayanlar
Herkes kendi derdin anlar
Gelip geçer doğan günler

Doğup ölmez kul olur mu?
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Mehtap EROL
Köşe Yazarı

İÇİNDE BİNBİR EMEK 
BARINDIRAN EL SANATLARI

Dekoratif El Sanatları dalında 
bir Usta Öğretici olarak diye-
bilirm ki;  bir ülkenin kültürel 

kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgesidir 
el sanatları. O kadar çok çeşidi vardır ki, 
saymakla bitmez. Kişinin el becerisi ve 
hayal gücü ile ortaya muhteşem sanat 
eserleri çıkmaktadır.
 Özellikle çalışmayan ev hanımları 
ve emekli olmuş insanlar zamanlarını 
verimli şeylerle geçirmek isterler. 
Günümüzde kadınların en popüler ho-
bileri arasında yer alan ahşap boyama 
tekniği ise hoşça vakit geçirmenin en 
güzel yollarından biridir. Eski eşyaları 
değerlendirmeyi sevenler için, ahşap 
boyama ve süsleme ilk sırada yer alıyor.
 Eğer bolca boş zamanınız var, ya-
pacak bir şey bulamıyorsanız bu tarz 
etkinlikler, sizin için biçilmiş kaftandır. 
Zevk ve yeteneklerinize göre seçtiğiniz 
hobiler sayesinde kendinizi hem daha 
verimli hem de daha üretken hisset-
meniz mümkündür. Üretirken hoşça 

zaman geçirecek ve gereksiz şeyleri 
düşünmekten de kurtulmuş olacaksınız. 
Aslında bir nevi ruhu dinlendirme seansı 
da diyebiliriz.
 Eğer eski eşyaları değerlendirmeyi, 
onlara yeni ruhlar, yeni anlamlar katmayı 
seviyorsanız ahşap boyama sizin için 
öncelikli bir tercih olmalıdır. Çünkü bu 
faydalı uğraş sayesinde, yüzüne bile 
bakılmayacak, çöpe atılacaklar arasına 
girmiş bir eşyayı mağazadan yeni alınmış 
bir hale getirmek sizin elinizdedir. Üste-
lik el emeği ile yapılan her şeyin manevi 
değeri, ne eskir ne de tükenir.
 Çalışmak ibadettir. Çalışan, 
Allah’ın dostudur. Onun dostu olmak, 
rızasını kazanmak için, boş durmamalıdır. 
 Bir gün, Peygamber efendimiz, 
bir yerden geçerken, boş duran biri-
sine selam vermedi; fakat dönerken 
aynı adama selam verdi. Eshab-ı kiram: 
“Ya Resulallah, geçerken selam vermediniz, 
dönerken niye selam verdiniz?’’ diye hik-
metini sordukları zaman, cevaben buyur
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du ki “Giderken hiçbir iş yapmıyordu. Boş 
duranı Allah sevmez. Allah’ın sevmediğine 
selam vermeyi uygun bulmadım. Dönüşte 
ise bir çöple olsa bile, yeri karıştırıyordu. 
Yani bir şeyler yapıyordu. Onun için selam 
verdim.’’
 Halk eğitim merkezleri  bün-
yesinde ve Belediyelerimizin so-
syal  te-sislerinde açılan kurslar da 
hanımlarımızın el becerisini geliştirmek, 
boşa vakit geçirmemek ve yaptığı ürün-
leri satarak ev ekonomisine katkıda 
bulunmalarını sağlamaktadır.
 Öğrenmenin yaşı yoktur, günü-
müzde mesleği ve becerisi olma-
yan insan geleceğini hazırlayamaz. 
Bayanlarımızın meslek sahibi olması 
da ülkemizin kalkınmasında önemli rol 
oynayacaktır.
 Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız: 
“Gelişmiş toplumlar, aynı zamanda sanatını 
zirveye çıkarmış toplumlardır.”
 Sanat insanın ruhunu, iç dünyasını 
kötülüklerden uzak tutan, acılarını, 
üzüntülerini az çok unutturabilen, 
görüş ufuklarını alabildiğine genişleten 
bir varlıktır. Büyük Fransız düşünürü 
Jean-Jacques Rousseau’ya göre, insan-
lar derin bir suyun içinde boğulur gibi-
dir. Bu derin su hayatın çeşitli zorlukları, 
tatsızlıklarıdır. İşte sanatın çeşitli dalları 
bu suya sarkmış sağlam birer ağacın 
dallarıdır. Boğulmak üzere olan kişi, bu 
dallardan birini yakalayıp ona tutunursa 
yaşama gücünü yeniden elde etmiş bu-
lunur.

 Çocuklarımıza sanatı sevdirmeye, 
onlara bir sanat eserini anlamaları için 
gerekli bilgileri vermeye çalışırken, ken-
dilerinin de heveslerine, eldeki imkân-
lara göre, bir sanat dalı ile uğraşmalarını 
da düşünmeliyiz.
 Hele çocuğunuzda sanata karşı 
büyük bir heves, doğuştan bir kabi-
liyet varsa onun bir sanatçı olarak 
yetişmesine de imkân vermelisiniz. 
Nice büyük sanatçılar, çocukluklarında 
duydukları hevesin anaları, babaları eliyle 
geliştirilmesi sayesinde yetişmişlerdir. 
Buna karşılık kim bilir gene nice sanat 
kabiliyetli çocuk, analarının, babalarının, 
yanlış bir düşünüşle, onların heveslerini 
kırmaları, gelişmelerine, yetişmelerine 
imkân vermeyişleri yüzünden sönüp 
gitmişlerdir.
 Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ ün şu sözleriyle sonlandırmak 
istiyorum: “Sanatsız kalan bir milletin ha-
yat damarlarından biri kopmuş demektir!”
 Sevgiyle kalın. 
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Halil DAYLAK
Halk Ozanı

ŞİİRŞİİR
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Kadim dostlar çok özledim sizleri
Korona çok sıktı ölesim gelir. 

Muhabbette söyleyipte sözleri 
Şöyle dilim, dilim dilesim gelir 

Aşık Gulfani var Afşin elinde 
İhsan Öksüz binboğanın yelinde
Ahmet Kar’ın muhabbeti dilinde
Kendime öz gardaş bilesim gelir.

Erol Ergani’nin akmasın yaşı
Aşık Kurbanoğlu Kars’ın yoldaşı 

Kul Nuri atışıp atınca taşı
Benimde buradan gülesim gelir. 

Galip Güler Hocam adamın hası
Kul Mustafa bitmez daim sevdası

Aşık İsa Yaldız tuttuysa pası 
Ağıtlarla pasın silesim gelir. 

Zikri Aliyar’ın ağrımaz başı
Öksüz Ozan gönüllerin sırdaşı
Yağız Ozan, Bizari’nin gardaşı

Benim de Konya’ya gelesim gelir. 

Gül Ahmet’le, Arzu Bacı hazanda 
Rahmetli İmami vardı Kozan’da

Feymani Hoca’yı görsem bazanda
Sohbetine nail olasım gelir. 

Garip Mustafa’sın doğru sözün var
Ey Aşık Medeni güzel özün var

Osman Akçay toroslarda izin var
Adana Feke’de kalasım gelir. 

Dertli Polat daim tüter bacası 
Yunus Tömen seyircinin locası

Karakılçık hocaların, hocası 
Kayseri’den selam salasım gelir.  

Adem Kar’ın sevgi, saygı hükümü
Erbabi’nin olmaz boyun bükümü

Ozan Nuri yapar güzel çekimi
Ekranda kanalı bulasım gelir. 

Mustafa Karakaş Ardahan özlü
Kazanoğlu sivri dilli, mert sözlü 
Sıtkı Eminoğlu hep güler yüzlü 

Daim şiiriyle dolasım gelir. 

Yaşar Demiroğlu nasıldır hali? 
Aliyar Aslan var olmaz vebali 

Ne arar, ne sorar bizim Gül Ali
Sesin duyup, selam alasım gelir. 

Poyrazoğlu gider hep doğru yönden 
Aşık Yemliha’sın razıyım senden 

Halil DAYLAK’ım da selamlar benden
Dostluğu hep baki kılasım gelir.



Dilber KÖSE AKDENİZ 
Huriye MUTLU YILMAZ

Köşe Yazarları

ANTALYA’nın İNCİLERİ

Biz Avşarlar, dün de,  bugün de  ve 
yarın da , sırt  sırta, omuz omuza, 
birlikteyiz ve birlikte olmaktan da 

onur ve gurur duyuyoruz...
 Avşarlar Ramazan gibidir.
 Ramazan hangi mevsimde gelirse 
gelsin, kendine has bir iklimi vardır tıpkı 
AVŞAR’lar gibi...
 Avşarlar Ramazan ile özleşmiştir.
 Ramazan! 
 Çocukluğumuzdur, bizim.
 Anamızın dizinin dibine  
yattığımızdaki huzurdur.
 Ramazan davulunun her vurduğu  
tokmak, bir  manidir ...
 Bir tesbihin her bir tanesi gibi, her 
günü, insan ömrüne  seneler katan, bin 
bereket pınarıdır Avşarlar...
 Bulundukları ortama, oluk oluk 
huzur, oluk oluk geçmişimizden günü-
müze kültür sunar.
 Samimiyetle akan gözyaşlarının 
gönlümüzden dökülen  en içli  ağıtlarıdır,  
türküleridir, manileridir...
 Nerede olursa olsun, Avşarlar 
saygıyla, sevgiyle  birbirlerini bulur-

lar, kardeşçe, dostça dayanışma içinde 
kucaklaşırlar...
 Tıpkı Kayseri’den gelen Avşarlarla 
Teke Yöresi Avşarlarının buluşması gibi...
 Avşarların  sırrı  isminde,  içinde 
saklı, binbir kilitli bir hazinedir..
 Antalya’nin incilerinden saygı ve 
selamlar.
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KELLE PAÇA
MALZEMELER
1	Adet	koyun	ya	da	kuzu	kellesi
4	Adet	koyun	ayağı
4	Diş	sarımsak
Karabiber,	Toz	kırmızıbiber,	Tuz

Gülseren AVŞARKOCAOĞLU
Avşar Yemekleri

HAZIRLANIŞI
	 Kelle	ve	koyun	ayaklarını	ocak	ateşinde	iyice	ütüleyin.	Tüylerin	hepsini	yakın.	
Hiç	 tüy	 kalmadığına	 emin	 olun.	 Sonra,	 beyazlayıncaya	 kadar,	 bıçakla	 kazıyın.	
Ayakların	kıl	dağarcığını	çıkarın.	Bir	müddet	suda	ıslattıktan	sonra,	tekrar	temiz-
leyin.
	 İyice	 temizlenen	 kelle	 ikiye	 ayırın.	 Burnun	 içi	 yere	 vurarak	 temizleyin	 ve	
yıkayıp	derin	bir	tencereye	koyun.
	 Tuz	ve	yeteri	kadar	su	ilâve	edip	kaynatın.	Tencere	üstünde	biriken	köpükleri	
tamamen	 alın.	 İyice	 pişince,	 kelleyi	 kırarak	 beyni	 çıkarın,	 etleri	 kemiklerden	
ayırıp,	ayrı	bir	tencere	alın.
	 Ayıkladığınız	etleri,	baş	ve	ayakların	piştiği	suya	koyup	1-2	taşım	kaynatın.
	 Sarımsakları	ayıklayıp	havanda	dövün.	Arzuya	göre,	toz	kırmızıbiber	ve	kara-
biber	katın.	Limon	eşliğinde	ikram	edin.

KAYNAK
Emine	AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren	AVŞAKOCAOĞLU
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Okan AVŞARKOCAOĞLU
Köşe Yazarı

ÇİMENLİ BAHÇEDE
Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Şabanlı köyünden Emin Yıldırım tarafından, Hürü 

Yıldırım’dan derlenmiştir. Oyun yalnız Kadınların, erkeklerin ve kadın-erkek 
karışık oynanabilen “Ağırlama” şeklinde türkülü bir oyunudur.

 Oyun Kayserinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız ilçelerinde Avşarlar tarafından, 
demece-çevirmece dediğimiz; karşılıklı iki gruptan veya tek sıra halinde oynayan 
oyuncuların iki ayrı grup şeklinde türkü söylemeleri ile oynanır. Önce bir grubun 
söylediği türkünün sözlerini, ikinci grubun tekrarlaması şeklinde oynanmaktadır.
 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Kızılören köyünden Okan 
Avşarkocaoğlu tarafından, Uşak Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmıştır.

TÜRKÜ VE OYUNUN OYNANIŞI

 Demece-çevirmece usulüyle türkü söylenerek ilk harekete sağ ayak ile 
başlanır. Üç atım attıktan sonra dördüncü adımda sol ayakucu hafifçe yere vu-
rulur. İkinci figürde tekrar sol ayak ile geriye doğru veya olduğu yerde üç adım 
atıktan sonra dördüncü adımda sağ ayakucu hafifçe yere vurulur. Bağlantı bölümü 
hep birlikte söylenerek aynı figürler alkışlar eşliğinde tekrarlanır.

Kare kodu okutarak Çimenli Bahçede türküsünü derneğimizin                        kanalı üzerinden dinleyebilirsiniz.
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Çimenli bahçede bulgur eliyor (2. tekrar koro)

Kendi görünmüyor sesi geliyor (2. tekrar koro)

Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Birlikte 2 tekrar)

Çimenli bahçenin gülü ben olsam (2. tekrar koro)

Şu giden yosmanın yâri ben olsam (2. tekrar koro)

Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Birlikte 2 tekrar)

Çimenli bahçede bulgur seçiyor (2. tekrar koro)

Eğilmiş sağ yana suyun içiyor (2. tekrar koro)

Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Birlikte 2 tekrar)

Çimenli bahçede bulgur seçiyor (2. tekrar koro)

Seçtiği bulguru yere saçıyor (2. tekrar koro)

Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Birlikte 2 tekrar)

Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (2 tekrar sonu hızlı)
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