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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin yirmisekizinci sayısı ile sizlerle bir-
likte olmaktan büyük onur duyuyorum.

 Öncelikle Ulusal Egemenliğimizin sembolü olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış yıl dönümü 

münasebetiyle Tüm Halkımızın ve Çocuklarımızın 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

 Köy Enstitüleri Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı 
Tonguç tarafından hayata geçirilmiştir. Her öğrenciye 
mutlaka bir zanaat öğretilmiştir. Kimi terzi, kimi nal-
bant, kimisi ise demirciliği öğrenmiştir. 
 
 Pazarören Köy Enstitüsünün Avşar köyleri için 
anlamı çok büyüktür. Yerleşik hayata geçen Avşarla-
rın ilk kez Devletin gülen yüzüyle tanışması bu Ensti-
tü sayesinde olmuştur. Bu projede emeği geçenlerden 
hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ha-
yatta olanlarıda saygı ve şükranla anıyorum.

 Yine çok önemsediğim için devamlı tekrarlıyo-
rum; Kültür bilgileri bizler de bir emanettir. Emanetin 
ise sahibine yani halka teslim edilmesi gerekir. Bun-
dan dolayı çalışmalarınızda bana ait olan derlemeleri 
özgürce kullanabilirsiniz.

 Sizlerde dergimiz de paylaşımda bulunmak ister 
iseniz katkılarınızı bekliyoruz.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Editör...
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Aslan AVŞARBEY

BİR KARA SABAH
Aydınlık geceden kara gündüze
Kapkara bir şafak attı bu sabah
Matemin şavkını bırakıp yüze
Ay dolandı güneş battı bu sabah

Mevsimsiz don vurdu Sam yeli esti
Bir uğursuz figan ruhları bastı
Gözler ufka daldı dilleri sustu
Sessizce bir vade yetti bu sabah

Ham meyveler kopup düştü dalından
Kesildi umutlar dünya malından 
Bir bezirgân geldi hüzün elinden
Dünyayı bir cana sattı bu sabah

Bir canan bir canı kırdı haliyle 
Döndü af diledi gönül diliyle 
Bir muştu beklerken seher yeliyle 
Bülbül sustu baykuş öttü bu sabah

Bir ana ağladı sel oldu yaşı
Yıkıldı babanın dağ gibi başı
Feryatlar yerinden oynattı taşı
Götürüp deryaya kattı bu sabah
Bir umut beklerken şen olsun diye

Keder çöktü dünya denilen köye
Ömür namlı yalan dolan hikâye
Yarıya varmadan bitti bu sabah
Vuslatı beklerken bin bir hevesle

İrkildi gaipten “gel” diyen sesle
Durdu “Allah!” dedi son bir nefesle 
Mülki terki dünya etti bu sabah

05.11.2017-Eskişehir 
Aslan AVŞARBEY (Mülki)
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Ahmet Z. ÖZDEMİR
BİN ATLIYA YAMAÇ ONU BEYLERİN

 Avşarlar, sürgün oldukları Yozgat-Bozok’ta fazla 
kalamazlar. Oradan kaçarken Pehlivanlı Aşireti Beyi 
Abidin Bey’i Kayseri’nin Boğazköprü denilen yerde 
(bir söylentiye göre de Kırşehir’in Malya’sında) vura-
rak öldürürler.

 Bunun üzerine Padişah Abdülmecit, Avşarlar üze-
rine Sivas Gemerek tarafında bulunan Cadıoğlu’nu 
gönderir, ona tuğ verir. Cadıoğlu Bozoklu Türkmen-
lerindendir. Cadıoğlu, Avşarların önünü beş yüz at-
lıyla (kimilerine göre de bin atlıyla) keser. Karşılaşma 
Mağara denilen bugünkü Tufanbeyli İlçesinin Hökeç-
çe Boğazı, Katran Gediği ve Kayapınar’ı yörelerinde 
olur. Kavgada çok sayıda ölenler olur. Bu kavgaya at 
oynatarak, ilvan yaparak en önde gelen Cadıoğlu da 

ölenler arasındadır. O sıralar bu bölge Maraş sancağı-
na bağlıdır. Maraş’ta bulunan Paşa derhal emir verir, 
yaralıları tedavi etmek için burada bir hastane kuru-
lur. Bu hastanenin kurulduğu yerde bugün “Hastane” 
köyü vardır. Muhtemelen bu sırada çıkan kolera has-
taları da buraya yatırıldı (Mustafa Onar, Saimbeyli). 
Ne hikmetse hastane köyünün adı Pınarlar olarak de-
ğiştirilmiştir.

 Bu şiirin bir başka öyküsü de değerli halkbilim 
araştırmacısı Fahri Bilge’ye anlatılanlara göre de şöy-
ledir:

 İstanbul’dan Süleyman Paşa, Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa kuvvetlerine karşı bütün 
derebeylerin ve aşiretlerin karşı durmalarını söyler. 
İskenderun’dan Nizip’e kadar savunma düzeni alınır.
 
Fakat Çapanoğlu ve Cadıoğlu bozguna uğrayıp ka-
çarlar. Bunlar Mağara (Tufanbeyli) düzlüğüne gelince 
su içmek vesilesiyle orada bulunan Avşar çadırlarına 
uğrarlar. Bunlardan biri bir kıza şer atar (Laf dokun-
durur). Bunun üzerine orada bulunan Avşarların eli 
silah tutanı bir araya geliyor ve burada zorlu bir kavga 
oluyor.

 Bu kavgaya çok sayıda Avşar beyleri katılmıştı. O 
yüzden bu kavgaya Avşar Beylerinin kavgası da denir.



5 6

Mağara çölünde kavga kuruldu
Öttü tüfek davlumbazlar vuruldu
Duydum Bozoklu’nun beli kırıldı
Bin atlıya yamaç onu beylerin

Cad’oğlu geliyor bakın ilvana
Öttü tüfek seyreyleyin dumana
Uğrunda Avşar var sen seni sına
Elden ele gider ünü beylerin

Deli Hacı ile Gö’oğlan geldi
El-aman vermedi hepsini kırdı
Her birine yetmez böyle beş ordu
İstanbul’a gitti ünü beylerin

Halil Ağa’m attığını düşürdü
Cad’oğlu’nun tedbirini şaşırdı
Mağaralı soyuntusun deşirdi
Kanlı gömlek oldu donu beylerin

Paşa Bey’in oğlu Deli Osman Ali
Alayından Mehmet Ali’m zorbalı
Bağrını kurşuna verdi Seyf ’Ali
Etten kale oldu canı beylerin

Yaşa Dadaloğlu’m sen binler yaşa
Cadıoğlu’nu düşürdüler şol Aslantaş’a
Yaralının uğru indi Maraş’a
Abdülmecit geri alsın tuğları

Mağara: Adana İline bağlı Tufanbeyli ilçesinin eski adı. Hökeççe
Bozoklu: Oğuz Han’ın oğullarından üç büyük kardeşin soyundan gelen-
ler.
Yamaç: 1. Karşı, annaç, mukabil. 2. Yan, yakın. 3. Bedel, karşılık. 4. Ya-
nıt.
Cadıoğlu: Gemerek dolaylarında yaşayan Bozoklu Türkmenlerinin beyi.
İlvan: Gösteriş, çalım, süs, fiyaka, kibir.
Deli Hacı: Torunları Kayseri İli Sarız İlçesine bağlı Kuşçu köyünde otu-
rurlar. Atasoy, Akpınar soyadlı kişiler.
Gö Oğlan (Gök Oğlan - Cin Yusuf): Pınarbaşı Ak İn köyünden ünlü Cin 
Yusuf. Torunları bu köye yerleşmişlerdir.
Halil Ağa: Pazarörenli, ünlü Gedik Ahmet'in dedesi.
Soyuntu:  1. Soyulup atılan şey. 2. Bir yer soyularak alınan para veya 
eşya.
Paşa Bey'in Oğlu Del ‘Osman Ali: Pınarbaşı ilçesinin Pazarören bucağın-
da torunları Yaşar, Akı ve Özhan soyadlı kişiler.
Alayı: Hepsi, bütünü, toptan.
Mehmet Ali: Beylerden birisi, Torunları Pınarbaşı ilçesinin Karamuklu 
köyünde otururlar. Özocak ve Yıldırım soyadlı kişiler.
Seyf 'Ali (Seyfi Ali): Kimilerine göre Pınarbaşı ilçesinin Toybuk köyün-
de oturanların dedesi, kimilerine göre ise; Sarız ilçesi Damızlık köyünde 
oturanların dedesi (Sarı Velilerin dedesi, Kaygusuz soyadlı kişiler) Hassa 
beylerinden olduğunu söyleyenler de vardır.
Abdülmecit: Padişah Abdülmecit (1839-1861)
Aslantaş: Kayseri İli Tomarza İlçesine bağlı bir köy ve yaylanın adı. Sa-
vaşçılar Cadıoğlu'nu Aslantaş'a kadar kovalamışlar ve orada öldürmüş-
ler.
Tuğ: 1. Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, sorguç.2. Padişah-
ların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan 
tüy veya püskül biçimindeki süs. Padişah, Avşarları yenmesi halinde Ca-
dıoğlu'na Tuğ vereceğini vaat etmişti.

Şiir, 1958 yılında Kayseri İli Sarız ilçesin bağlı Ayran-
lık köyünden Yusuf Polat'tan (Çaparınoğlu Yusuf Ça-
vuş) derlenmiştir. Şiirde geçen kişi adlarının saptan-
masında Sarız'dan Mehmet Eroğlu, Hasan Gürbüz, 
Nuri Kara'dan yararlanılmıştır.
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

KINAMA SAKIN
İnsanoğlu, ey can, Rabbimin kulu
Bende ki sevdayı kınama sakın
Akıl ermiyorsa, bu O’nun yolu
Bende ki sevdayı kınama sakın

Bilmeden bilirim deme tez elden
Ne sen bir söz eyle ne de sez elden
İlahi aşk varsa, hem de ezelden
Bende ki sevdayı kınama sakın

Gör beni en kutlu Hira dağında
Mağ’rayı süsleyen nurun ağında
Muhammed Ali’yle solun sağında
Bende ki sevdayı kınama sakın 

Yalan“ bedenimdir olmaz özümde
Betim benzim geçer solmaz özümde
Göğünerek yanar zerre k/özümde
Bende ki sevdayı kınama sakın

Gülhan’ım dünyalar dönsün başımda
Çağlasın zemzemler gözüm yaşımda
Üç günlük ömürden orta yaşımda
Bende ki sevdayı kınama sakın

AvşarBabamBenim Gülhan Çabucak
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BİNİPDE ILGARA YETEN

 Avşarlar göçebe halinde iken, diğer aşiretlerle ba-
rışık olduğu zamanlarda Topuz bey, Avşar olduğu söy-
lenen Kadirli de Bozdoğan Kerimoğulları aşiret köy-
lerinde yaşamını sürdüren “Gerçek bir Avşar beyidir.” 
Hikâyesi uzundur. Rivayete göre; Sebebi bilinmeyen 
bir nedenden Kerimoğulları tarafından öldürülür. Kız 
kardeşi Şerife hatun ağıt yakar.

 Yaşar Kemal’in ağıtlar kitabında bulunan 18 kıtalık 
ağıttan 10 kıta aşağıya alıyorum. Bu ağıtları derleyip, 
Yaşar Kemal’e veren Kemal Sadık Göceli’nin dediği 
gibi; “Biri çıkarda Kayseri bölgesinde söylenen ağıtları 
derleyip yayınlarsa eksiklikler giderilmiş olur” Bun-
dan hareket ederek, Bu ağıtların ne kadarını derledim 
bilemem. Benim derlediğim ağıtların hiç biri Yaşar 
Kemal’in ağıt kitabında geçmemektedir. Terkeşlioğlu 
Hasan Ağa’nın bir bölüm ağıdı hariç. Bu ağıdın bende 
yaklaşık tamamı var. Mesela İnce Hacı aynı kişi olduğu 
halde ağıdın bir bölümü Ceyhan’ın Tatarlı Köyünden 
derlenmiş, daha sonra aynı kişi tarafından başka bir 
zamanda söylenmiş bölümünü ben Sarız’da derledim. 
Aynı durum Topuz Bey için de geçerli. Birçok ağıtlar 
birbirlerine benzemekle birlikte ağıtları aynı kişilerin 
söylediğini var sayarsak, aynı kişiye ayrı zamanlar-
da söyledikleri ortaya çıkıyor. Misal; Halburun ağıdı, Y ı l m a z    I L I K
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 Kemal Sadık Göceli’ye göre de şöyle söylüyor:
İki gardaşım olsa
Biri ölse biri kalsa
Topuz sana ağlamazdım
Sarılacak dalım olsa

 Bu ailenin ocağı sönmese idi şimdi aramızda olur-
larda Topuz soy ismini taşırlardı.

 Alemdar Ünlü’nün; Oğuz Türkmenlerinden Av-
şarlar adlı eseri sayfa 136 da belirttiğine göre, Topuz 
Bey’in ailesi Toklar Nahiyesinin Taf kasabasına yerleş-
miştir. Yıl 1761. Asıl adı Abdullah olup, Ceritler, Tecir-
liler ve diğer Türkmen, Yörük aşiretleri ile sık sık savaş-
tığından gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Topuz 
lakabını vermiş olmalılar. Bunun böyle olduğunu da 
ispatlamış. Her şey tamamda, bacısı Şerife Hatun’un 
söylediği ağıtlarda adı geçen yörelerin Pınarbaşı’nın 
Demircili ve Kadılı Köyü yöresi ve yaylalarının bulun-
duğu yerler. Bu ağıtların yaklaşık tamamını bilenler 
de bu yöreler de ikamet edenler, eğer ki Topuz Bey Taf 
kasabasındansa Şerife Hatun neden bu yöredeki dağ-
ları ve adı belli olan yerleri söylesin ki? Pınarbaşı’nın 
Büyük Karamanlı köyünde Hall’oğluların Kara Bey 
kolundan Topuz soyadını taşıyan kalabalık bir aile var. 
Dadaloğlu da yukarıdaki şiirinin devamında Hall’oğ-
lundan bahsetmektedir. Avşar Köylerinin isimlerinin 
belirtildiği tarihleriyse 1800 yıllarının ortası ve sonu-

Terkeşlioğlu’nun ağıdı, İnce Hacı’nın ağıdı, Yemen ve 
Sarıkamış ağıtları gibi, bu listeyi daha çok uzatabiliriz.

 Topuz Bey de bunlardan biri. Topuz Bey’in bende 
bulunan ağıdını kendi babam Musa (Kolusa lakabıyla) 
Ilık’tan aldım. Önce öyküsünü anlatır sonra çok güzel 
sesi ile duygusal bir şekilde söyler dinleyenleri ağlatır-
dı. Ben Topuz Bey’in Ağıtını çok önemli buluyorum.

 1865 yılından evvel Dadaloğlu Topuz Bey için oğlu 
Çerkez Bey’e 5 kıt’a şiir söylemiştir. Ceritlerle yapılan 
bir savaşta, bu şiirin son kıtasını alıyorum.

Der Dadalım der de hileye gitme
Gözünle gördüğünü hak inkâr etme
Baban koca Topuz’un hakkını unutma
Doldurup, doldurup veriyor Çerkez

 Topuz beyin 17 yaşlarında Çerkez isminde bir oğlu 
olduğunu Çerkez’in babasından evvel genç yaşta öl-
düğünü bibisi Şerife benim derlediğim bölümde şöyle 
söylüyor:

Biner atın tavlısına
Kaput bağlar sayrısına
Dayanamaz babam oğlu
Gözü büyük yavrusuna



13 14

Babam oğlu var idi
Anamın oğlu bir idi
Topuz gardeşim var iken
Öksüzce başım şar (1) idi

Gel gardeşim, inek dedim
Gö kırata binek dedim
Akmaşat (2) dedem kışlağı
Saçılak da konak dedim

Devenin ardı köşeli
Yükünün dibi döşekli
Böyle gezer beyin kızı
Sultani (3) nevruz kuşaklı-

na doğrudur.

 Şerife Hatun’un ağdında adı geçen yörelerin adı-
nı şöyle tarif ediyor. Demircili büyük ören/ Kabakte-
pe karlı buzlu/ Kabaktepe tablak, tablak/ Kabaktepe 
uğru köklü/  Aşılık ondan aşağı/ Öşekcinin güneyine/ 
Sariyecek gül biteği/ Öşekcinin günden yüzü/  Sari-
yecek kar yatağı/  Demircili düşek, düşek. Ayrıca da 
Adana’da Akmaşat ve Taşköprü adları geçmekte. Hani 
nerde Taf ve çevresinden bir isim? Geriye tek seçenek 
kalıyor: Önce Büyük Karamanlı veya Demircili köyle-
rinde ikamet ettikleri daha sonra da Taf ’a göçtükleri. 
Başka türlü Taf ’da ikamet ettiğini ispat etmek müm-
kün görünmüyor.

Sayın önü sağır kaya
Yolları yukarı bakar 
Ben orayı bilmez miyim?
Karı burcu burcu kokar

İki gardeşciğim olsa
Biri ölse biri kalsa
Topuz sana ağlamazdım
Sarılacak dalım olsa

Elinde un eleği
Gelin eliyor eliyor
Kutnu(4) yastık sandal döşek
Anam Topuz’u beliyor

Açılan güllerim sola
Topuz ola gardaş ola
Hasiretin olam gardaş
Yaz baharda güle, güle

Kabaktepe (5) karlı buzlu
Havanın yüzü yıldızlı
Yurtlara konalım gardeş
Gölleri angıtlı (6) kazlı
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Göçecek Avşarın özü
Göçmem demiş beyin kızı
Sabah çok erken göçerler
Üşür çocukların yüzü

Dündar (7) çanı dumulardı (8)
Tokat çanı çinilerdi
Topuz’un göçün görenin
Dini imanı yenilerdi

 Biricik kardeşi Topuz Bey’in ölümüne çok üzülen 
Şerife Hatun: Bundan böyle kutnu kumaş giymeyece-
ğim, hiç gülmeyeceğim, üstüme telhis şilte giyip, kuru 
ekmek yiyeceğim diyerek karalar bağladı. Ömür bo-
yunca kardeşinin yasını tuttu. Aradan yıllar geçti, Şe-
rife Hatun yaşlanmış tanınmayacak bir halde Çukuro-
va’da doğduğu köyüne geldi. O gün tesadüfen köyde 
bir ölü var idi. Baba evine gitmeden doğruca ölü evine 
vardı. Onu görenler sandılar ki her hangi bir köyden 
baş sağlığına gelen biridir. Ölünün bulunduğu oda da 
kadınlar toplanmışlar sırasıyla ağıt yakıp ağlaşıyorlar. 
Odanın en uç köşesine geçti oturdu başını duvara da-
yayarak ağlamaya başladı. Ölü sahiplerinden bir ka-
dın eve kimler gelmiş, kimler gelmemişler diye etraf-
ta bulunanlara bakınırken, köşeye çekilmiş bir çocuk 
kadar küçülmüş hırpıt hırpıt (9) yamalıklı şilteden ya-
pılmış elbiseli ihtiyar bir kadın, kendi halinde ağlayıp 
duruyor.

 Kadının yanına vardı; “Kele bacım sen kimsin? 
Bir bak da yüzünü göreyim” dedi. “Sende dertlisin ki 
bize gelip başsağlığı verir ağlar durursun. Şöyle ara-
mıza yaklaş” diyerek ölünün yanına getirdi. Kimseler 
onu tanımadı. Şerife Hatun’a ölünün giysisini verdi-
ler. Şerife Hatun elindeki giysiye bakarak bu giysi-
nin Topuz Bey’in, ölen de Topuz Bey’mişçesine o da 
bu gün ölmüş gibi yüreğinin en acı köşesinden şöyle 
söyleyerek kendisini tanıttı.

Demircili büyük ören
Var mı gardaşı mı gören
Salını, salını gelen
Ben Topuz’un Bacısıyım

Gelinin giydiği peten (10)
Üstü atlas, altı seten (11)
Binip de ılgara yeten
Ben Topuz’un Bacısıyım

Topuz benim allı başım
Sarı altınım, gö (12) kuruşum
Kıyma felek kul oluyum
Bundan gayri yok gardaşım

Topuz beni yaslandırdı (13)
Altınımı paslandırdı
Üstüme şilte giydim de
Kardeş beni seslendirdi (14)
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Topuz benim, ağam kendi.
Arkadan yıkıldı bendi
Azıycacık tehem(15) verin
Amanın ciğerim yandı

Heril (16) donumu atarım
Çıkla (17) karaya batarım
Ölürüm, Topuz ölürüm
İnşallah arkandan yeterim

Kabaktepe tablak, tablak
Kara sakal yüzü apak
Topuz benim babam olu
Yüzbaşıya vururdu şaplak

Kabaktepe uğru köklü 
Kervan gelir şerit yüklü
Gardaşın göçü geliyor
Girgin yöklü (18) tor dayaklı

Biner atın tavlısına (19)
Kaput bağlar sayrısına
Dayanamaz babam olu
Gözü büyük yavrusuna

Hota babam olu hota(20)
Kim yetmiş ki bende yetem
Kara sakal, bel bir tutam
Ben Topuz’un Bacısıyım

Öznenin giydiği keten
Altı seten, üstü peten
Ulaşıp da ılgara(21) yeten
Ben Topuz’un Bacısıyım

Biner atın taylağına
Sürer yolun saylağına
Şöhret için çan döğdürür
Dizi büyük daylağına (22)

Akmaşat dedem kışlağı
Aşılık (23) ondan aşağı
Yazdırırdı (24) beyin gızı
Atlasdan (25) dört döşeği

Kesme surun önü kısık (26)
Altında bağ yeri esik (27)
Gardaşa gonalım dedim
Taşköprü’yü gölge basık
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Öşekçi’nin (28) günden yüzü
Hep oralar ceren izi
Geceyi sabah etmiyor
Benden beter beyin kızı

Öşekçi’nin güneyine
Seyfi  (29) tüner dünağına
Üç tuğlu vezir inerdi
Gardaşımın gonağına

Bizim yayla kar yatağı
Sariyecek (30) gül bitağı
Topuz benim bir gardaşım
Sırmalı zubun etağı.

Keklik kekliğe takılar
Kuran okuyor fakılar (31)
Gardaş kondu yurt eyledi
Sarı sümbüllü sekiler.

Öşekçi’nin günden yüzü
Belli olur kekliğin izi
Atlas yüzlü dört döşeği
Yazdırırdı (32) beyin kızı

 Bu Ağıda ilaveten yazmadığım birçok kıta daha 
var hepsini de zaman içinde aynı kişi söylemiştir. Bir 
de Topuz Ağa’nın ağıdı vardır. Tomarza’nın Taf Kö-
yünde birbirine karıştırmamak lazım. Topuz Bey tek 
başına araştırma konusu. Enazından bu kıymetli ki-
şiyi gündemde tutmak. Eğer ki genç biri olsam ve 
önümde zamanım olsa idi bir on yılımı Topuz Bey’e 
adar onu araştırır, çok az kişi tarafından bilinen bu 
kahraman Avşar Bey’ini yazar, halk kahramanı ola-
rak Türk Milletine armağan ederdim. İnşallah biri il-
gilenir de benim yapamadığımı yapar. Bu yiğit kişiyi 
karanlıktan aydınlığa çıkartır. İrecepli Avşarlarından 
Çerkez Bey ve oğlu Mehmet Bey de araştırılmalı. Bu 

Akmaşat'ın kelileri (33)
Av ediyor delileri
Yükü kumaş, dengi haral (34)
Yorgun gelmiş tülüleri

Sariyecek kar yatağı
Kabaktepe (35) gül biteği
Topuz benim bir gardaşım
Sırmalı zubun (36) eteği

Demirçili düşek düşek (37)
Belinde ibrişim kuşak
Galan (38) Topuz gelmedi
Beklemesin bizim uşak
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1- Şar: Kent, şehir.
2- Akmaşat: Kadirliye bağlı bir köy.
3- Sultani: Mısır, Trablus ve Cezayir darphanelerinde basılan Osmanlı 
altını. 
4- Kutnu: Pamuk veya ipekle karışık pamuktan dokunmuş kalın, ensiz 
kumaş türü.
5- Kabaktepe: Kayseri ili, Sarız İlçesine bağlı bir köy.
6- Angıt: Kuşlar (Aves) sınıfının, kazlar (Anseriformes) takımının, 
ördekgiller (Anatidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta, pas kır-
mızısı renkte, Orta Asya’dan Avrupa’ya yayılmış, yurdumuzun büyük 
çoğunluğunda yerli olup yalnız Trakya için göçmen olan, göl ve nehir 
kenarlarında yaşayan bir tür. Angut, kazarka.
7- Dündar: 1. Dindar. 2. Eski ordu düzeninde artçı birlik.
8- Dumulamak: Ötmek.
9- Hırpıt: 1. Çok eski yamalı giysi. 2. Üstü başı yırtık, perişan kılıklı 
(kimse).
10- Peten: Bir tür kumaş.
11- Seten: 1.Bulgur, yarma dövülen dibek taşı. 2.Tahılın kepeğini ayır-
maya yarayan, hayvan ya da suyla döndürülen dikey konulmuş değir-
men taşı. 2. Satin, saten, atlas benzeri bir kumaş. 3. Beziryağı çıkarılan 
yer, bezirhane.
12- Gö: Mavi, masmavi. Gök, gökyüzü.
13- Yaslandırdı: Yasa boğdu
14- Seslendirmek: Hissedilen bir duyguyu, düşünülen bir fikri dile getir-
mek, duyurmak.
15- Tehem: Ara.
16- Heril: Çiçekli kumaş.
17- Çıkla: Tüm, tamamen, hep, bütün.
18- Yöklü: Yüklü.
19- Tavlısına:  1. İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin 
yeterli olması durumu. 2. Hayvanlarda besili olma durumu. 3. En uygun 
durum ve zaman. 4. Güç, kuvvet. 5. İşin, ürünün olgunlaşma, erginleşme 

zamanı. 6. Kıvam. 7. Döğülebilecek duruma gelmiş kızgın demir.
20- Hota: Fiyaka, Gösteriş, övgü, alkış.
21- Ilgara: Hayvanın yürümeyle koşma arası yürüyüşünü anlatır.
22- Daylak: 1. Dişi deve. 2. Damızlık erkek deve. 3. Boynunda tüy ol-
mayan pehlivan deve. 4. Deve yavrusu. 5. At, eşek yavrusu. 6. İki yaşın-
da hayvan. 7. Sakalı, bıyığı çıkmamış delikanlı. 8. İnce uzun boylu kimse
23- Aşılık: Kayseri ili, Pınarbaşı İlçesine Kadılı köyünde bir dağ.
24- Yazmak: Sermek, açmak, yaymak (halı, örtü, yatak vb. için).
25- Atlas: Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş, saten.
26- Kısık: 1. İki dağ ve tepe arasındaki dar geçit, boğaz. 2. Dağların 
kuytu yeri. 3. Uçurum. 4. Dar yer, iki kayanın arası. 5. Dar ve uzun so-
kak, yol. 6. Köşe, bucak, ara. 7. Çıkmaz sokak, eğri büğrü yol. 8. Yol dö-
nemeci. 9. Sıralanmış tepelerin küçük vadileri. 10. Yüksek kayalıkların 
üstündeki aralıklar, yarıklar.
27- Esik: Çukur yer.
28- Öşekci: Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı Demircili Köyünde bir 
dağ. Adını derisinden kürk yapılan tilki cinsinden bir hayvan, öşekten 
(vaşak) almıştır.
29- Seyfi: Gözleri güzel Şahine benzer bir çeşit avcı kuş.
30- Sariyecek: Kayseri ili Pınarbaşı İlçesine bağlı Kadılı Köyünün yayla-
sı.
31- Fakı: Hoca.
32- Keli: 1. Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. 
2. Dağ ve tepelerin eteği. 3. Dağ ve tepenin en yüksek noktası. 4. Taşlı, 
verimsiz tarla.
33- Haral: Kıldan ya da ketenden yapılmış büyük çuval.
34- Tülü: 1.Uzun tüylü, güreşçi erkek deve. 2.Buhur ve adi devenin çift-
leşmesinden doğan erkek deve.
35- Zubun (Zıbın): 1. Kadınların giydikleri kolsuz dış gömleği. 2. İç ye-
leği. 3. El tezgâhlarında dokunan kalın bezlerden yapılan, astarsız ceket. 
4. Yelek. 5. Kadın giysisi. 6. Kadınların giydiği üçetek giysi. 7. Mintan. 8. 
Önü açık çocuk giysisi. 9. İki etekli uzun giysi. 10. Kısa kollu iç gömleği. 
11. Kısa ceket. 12. Paçaları dar erkek donu. 13. Şalvar.
36- Düşek: 1. Vurulan bir kimsenin düşüp öldüğü yer. 2. Vurulan bir 
kimsenin vurulduğu yerde taş yığınlariyle yapılmış, 1-2 metre çapında, 
50-60 cm. yüksekliğindeki mezarı.
37- Galan:  Bundan sonra, artık, gayrı.

kişiler yazılarak Avşar tarihinin bir bölümü aydınlan-
mış olur. Bütün öykülerimin içinde beni en çok etki-
leyen kişi Topuz Bey’dir.
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ÇÜRÜDÜM GÜLÜM
Yaprağım döküldü dalım kurudu
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm
Yaşlandı bedenim gönül yoruldu
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm

Kendimi yıkılmaz çınar sanırdım
Suları kesilmez pınar sanırdım
Bir volkan misali yanar sanırdım
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm

Eşim dostum aralandı sormuyor
Deli gönlüm yaralandım sarmıyor
Ellerim titriyor gözüm görmüyor
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm

Ömrümde fırtına kışa dönerim
Giderim gelirim başa dönerim
Savurur yel beni boşa dönerim
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm

Feleğin çarkı var döndürür beni
Güllerin farkı nar kandırır beni
Elimi tutan yar yandırır beni
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm

Turan’ım bir daha gelmem cihana
Kimi güler kimi ağlar bahane
Yavaş yavaş ölüyorum daha ne 
Kırıldı dallarım çürüdüm gülüm

Turan KORKMAZ 13
26/04/2016

Turan KORKMAZ
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 Bugün ikinci yarıyıl başladı. Öteden beri köy enstitüleri hakkında 
bir kaç kelam etme arzusundayım.

 Bilindiği üzere, eğitim sistemimiz çok büyük sorunlarla boğuş-
makta, ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerimizin entelek-
tüel birikimleri son derece sınırlı düzeydedir. Hayata, dünyaya dair ne-
redeyse hiç bir şey bilmiyorlar. İşin ilginç tarafı, bu gençlerimizin karne 
notlarına bakacak olursak, sanki her şey güllük gülistanlık.

 Eğitim sistemimizin öteden beri tartışılan uygulamalarından biri 
de köy enstitüleri idi. Bizler ilk kurulan bir kaçından biri olan Pazarören 
Köy Enstitüsüne çok yakın bir köyde yetiştik.

 Pazarören Köy Enstitüsünün yetiştiğimiz Avşar köyleri için anlamı 
o kadar büyüktür ki; belki de 1865’de yerleşik hayata geçen bu Türkmen 
topluluğunun ilk kez Devletle tanışması bu Enstitü sayesinde olmuştur. 
Nitekim kimisi doğrudan bu Enstitüde okuyarak, kimi Enstitüden me-
zun olan öğretmenlerin yetiştirmesiyle tanıştılar. Benim gibiler de, Pa-
zarören Köy Enstitüsü ve Öğretmen Okulundan yetişen öğretmenlerin 
köylerde medeniyetin şehirde olduğunu işaret etmesiyle şehirlerde oku-
maya gittik.

Necip TOPUZ

 Köy Enstitülerinin nevi şahsına münhasır olduğu bilinmektedir. 
Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç tarafından hayata geçirilmiş; 
Dünyanın başka yerinde bulunmayan bir uygulamadır. Her öğrenci-
ye mutlaka bir zanaat öğretilmiştir. Kimi terzi, kimi nalbant, kimisi ise 
demirciliği öğrenmiştir genç dimağlar. Mezun olan öğretmenlere gide-
cekleri köylerde kullanmaları ve köylülere öğretmeleri için 150 parça 
malzeme verildiği bilinmektedir. Ayrıca her ders yılı döneminden en az 
25 tane klasik okuma mecburiyeti vardır. Milli Eğitim Bakanlığı yayın-
larından o dönem çıkan Batı Klasikleri halen en iyi çevirilerdendir.

 Köy Enstitüleri, 1950 yılında Demokrat Partinin iktidara gelme-
sinden sonra, 1954 yılında kapatılarak Öğretmen Okullarına dönüştü-
rülmüştür. Marshall yardımları çerçevesinde Amerika ile ilişkilerin ge-
liştirilmesi amacıyla kapatıldığı söylenebilir.

 Köy Enstitülerine getirilen en büyük eleştiri Marksist-sosyalist bir 
nesil yetiştirdiği iddiasıdır. Gerçekten de yetişen birçok yazar toplumcu 
gerçekçi edebiyat ekolü içinde yer almış;(Fakir Baykurt, Mahmut Makal 
vb.) Ülkemizde toplumcu-gerçekçi ekolün gelişmesinde önemli rol de 
oynamıştır.

 Bununla birlikte, kanaatimce köy enstitülerinin kapatılması büyük 
bir hata olmuştur. Nitekim müfredatta yapılacak değişikliklerle ve ona 
uygun kadrolarla Türk Milletini muasır medeniyetler seviyesine ulaş-
tıracak Marksist veya sosyalist olmayan bir neslin doğmasını sağlamak 
içten bile değildi.

 Son olarak, Devletimiz (1942 yılında büyük bir kıtlığın yaşandığı 
ve köy enstitülerinin açıldığı yılların İkinci Dünya Savaşı yılları oldu-
ğu ve Savaşın kasıp kavurduğu nazara alındığında) hiç bir fedakârlıktan 
kaçınmamıştır. Büyüklerimizin anlattığına göre 1952 de traktör aldıkla-
rında Pınarbaşı’nda 3 adet traktör varmış. Oysa fotoğraftan da anlaşıla-
cağı üzere Enstitü öğrencilerine, 1940’lı yılların başında makineli tarımı 
öğretmişlerdir. Makinenin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak için 
1940’lı yıllarda Ülkemizdeki toplam motorlu aracın 3.000 civarında ol-
duğunu anlamak yeterlidir. Köy Enstitüsünde en azından bu 3.000’den 
ikisini (bir traktör ve bir biçerdöver) bu fotoğrafta görüyorsunuz.

KÖY ENSTİTÜLERİ ÜZERİNE
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Fotoğrafı gönderen Özgün Özhan 'a çok teşekkür ederim. Bu vesile ile selam ve saygılarımı sunuyorum.
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AĞIT 1

Gökyüzünde iki yıldız
Biri baba bir de kız
Sevdiklerim erken göçtü
Beni koydular yalınız

Bir oğlum var birde kızım
Onlara geçiyor nazım
İlkay’ım murat almadı
Onun için çağlar gözüm

Yaratanım gayrı yeter
Evlat acısı çok beter
Sevmeye kıyamaz iken
Kara topraklarda yatar.

A.Zeynep ŞAHİN

A.Zeynep ŞAHİN
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GALİCE POTİNLİ GELİN

 Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine ait, Kayseri Dada-
loğlu Derneği Halkoyunları ekibinin de oynadığı 
anonim bir Türkülü Halaydır. 

OYUNUN TÜRKÜSÜ ŞU ŞEKİLDEDİR.

Altunu bozdurayım Galice potinli gelin
Gerdana dizdireyim Galice potinli gelin
İpek mendil değilsin Galice potinli gelin
Cebimde gezdireyim Galice potinli gelin

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

Evleri uçda yârim Galice potinli gelin
Ver bana müjde yârim Galice potinli gelin
Bastığın topraklara Galice potinli gelin
Kılayım secde yârim Galice potinli gelin
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Altını var el gibi Galice potinli gelin
Ne duruyon el gibi Galice potinli gelin
Ben sana güveniyom Galice potinli gelin
Kazanılmış mal gibi Galice potinli gelin

Altındır alay değil Galice potinli gelin
Gümüştür kalay değil Galice potinli gelin
Kınamayın komşular Galice potinli gelin
Sevdâdır kolay değil Galice potinli gelin

OYUNUN OYNANIŞI:

 Oyun dört adımdan oluşan tek figürdür. Figür de-
vamlı tekrarlanır. Oyunun figürü şu şekildedir. Oyu-
na sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüşle başlanır. Sol 
ayakla üçlü yürüyüş devam eder. Yine sağ ayakla üçlü 
yürüyüş 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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AKIL VERMEK DÜŞMEZ BENİM HADDİME
Aklım yetmez insanların ișine
Göz koymușlar el alemin așına
Bakmıyorlar gözlerdeki yașına
Dost görünüp dosta vuran vurana

Karnı doymuș amma gözü doymuyor
Bu insanlar hatır gönül bilmiyor
Yoksulun halini kimse sormuyor
Hep zenginden yana olan olana

Solmaz ARIK

İși düșer gelir hatır sorarlar
İnsanları üzer birde yorarlar
En sonunda kalplerini kırarlar
İcerine derdi koyan koyana

Aldanırlar hep dünyanin malına
Ben bilememki cıkarmıyız yarına
Taș koyarlar insanların yoluna
İnsanlara kuyu kazan kazana

Azrailim birgün cıkıp gelince
O tatlı canını senden alınca
Sevdiklerin mezarını kazınca
Malın mülkün kalır yiyen yiyene

Kalmasın gözlerin elin malında
Sen ölünce kimse olmaz yanında
Doğru düzgün yürü hakkın yolunda
Yoksa olur sana söven sövene

Düșmez akıl vermek benim hattime
Dogru olki laf söyletme kendine
Șükür eyle hic özenme zengine
Adam olki olsun öven övene
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

Malzemeler:

1 Kg İşkembe
10 Adet su bardağı su
60 gr tereyağı
Limon
Sirke
Tuz
Sarımsak

Hazırlanışı:

 İşkembeyi birkaç kez kaynar suya batırıp suyunu 
süzün. Bıçakla kazıyıp yeniden yıkayın ve birkaç par-
çaya bölün.

İşkembeyi büyük bir tencereye alın. 10 bardak su ek-
leyin. İşkembeler iyice yumuşayıncaya kadar 2-3 saat 
pişirin. Pişerken üzerinde biriken köpükleri alın. Piş-
mesine yakın tuzunu ekleyin.

İşkembe piştikten sonra soğumaya bırakın. İşkembeyi 
soğuduktan sonra küçük küçük parçalar halinde doğ-
rayın.

Tereyağını tavada eritip çorbaya ilave edin, sıcak ola-
rak servis edin.

Sarımsakları temizleyip havanda bir tutam tuzla dö-
vün. Hafif sulandırılarak bir kâseye alın.

Çorbanın üzerine sarımsak, sirke ve limon suyundan 
isteğe göre ekleyin.

İŞKEMBE ÇORBASI
(4 Kişilik)

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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İŞKEMBE ÇORBASI
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BAKIN
Ne malın ne mülkün olur faydası,
Böbürlenip gezer karına bakın.
Budur işte bu hayatın gaydası,
Elinde avcunda varına bakın.

Konan göçtü boş kaldı mı haneler,
Sıralanmış başağına daneler ,
Sayamadım daha neler var neler, 
Kervancılar göçtü yerine bakın.

İbrahim MUCUK

Veysel’in yurduna varıp gezmeli,
Muhabbetten muhabbeti sezmeli,
Edirne’den Ardahan’a süzmeli,
Kamaşmayan gözün ferine bakın.

Şakakları çökmüş beli bükülmüş,
Elmacık kemiği yana dikilmiş,
Ağzındaki azı dişler dökülmüş,
Hele saçlarının kırına bakın.

Aşığın ozanın yeridir Sivas,
Okuyup yazanın yeridir Sivas,
Pirlerin bilinmez sırıdır Sivas,
Şarkışla’yı bırak Gürün’e bakın.

Ne yolcusu belli ne belli hancı,
Bu yollar içinde gönül kervancı,
Ölüm döşeğinde tutar bir sancı,
Kutnu kumaş var mı yerine bakın.

Bakın üstatlarım iyice bakın,
Dost gönlüne uzak olur mu yakın,
Sakın Hüsraniye kızmayın sakın,
Bu günü atlattık yarına bakın.

104. Fasl-I Muhabbet
Dörtlüklerim 07.01.2018
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HAYAT AĞCI MOTİFLER
 Hayat ağacı motifi, sonsuzluğun sembolüdür. Bu motif, 
ölümsüzlüğü araştırmanın ve ölümden sonra yaşam olduğu 
umudunun bir nişanıdır. Ağaç, Türkler arasında kutsal sayılan 
bitkilerdendir. Hayat ağacı, güç, kuvvet ve tılsımına inanılan as-
lan, kartal, ejder, tavus kuşu gibi mitolojik yaratıklar tarafından 
korunurken tasvir edilir. 

 Tek tanrılı dinlerin, insanını yaradılışını anlatan bölümle-
rindeki orta nokta, ağaçtır. Bazı motiflerde bu ağacı bir yılanın 
beklediği görülür. Cennetteki yasak ağacın meyvesinden Havaya 
ikram eden yılan böylece, Gılgamış’tan büyük İskender’e kadar 
tüm ölümsüzlüğü arayanların bu otu bulmalarına veya yemele-
rini engel olmuştur. Ölümsüzlüğü bulamayan insanlar, ölümden 
sonraki hayat ile umutlarını sürdürürler ve bu hayat ağacı ile 
simgelenir. Selvi, hurma, palmiye, nar, incir, zeytin, asma, kayın, 
meşe vb. ağaçlar değişik toplumlarda hayat ağcının sembolüdür-
ler. Anadolu motiflerinde hayat ağcı “can ağcı” olarak selvi en 
yaygın gözlenen semboldür. Birçok yörenin dokumalarında ha-
yat ağcının üzerinde kuşlar görülür. Bunlar zamanı gelince uça-
cak olan can kuşlarıdır. Hayat ağacı motifi Anadolu da mezar 
taşlarında oldukça yaygın olarak kullanılır1.

1 - Kaynak: millî eğitim bakanlığı, el sanatları teknolojisi, karışık motif çizimleri 211gs0084 Ankara.
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AVŞAR ELLERİ
Halkın aşığıyım, halkın ozanı
Hiç bir zaman sevmem oyunbozanı
Dolandım da Adana'yı, Kozan'ı
Ne güzeldir bizim Avşar elleri

Dinleyin dostlarım sizlere sözüm
Nadir Şah, Dadaloğlu bunlardır özüm
Engin de durmayız, yüksekte gözüm
Ne güzeldir bizim Avşar elleri

Dedem Dadaloğlu murada erdi
Severim yiğidi, doğruyu, merdi
Vatan, millet bunlar Avşar'ın derdi
Ne güzeldir bizim Avşar elleri

Koymadım üstüme de çamuru pası
Çokça şehit verdik tutarız yası
Avşar'ım hemide Avşar'ın hası
Ne güzeldir bizim Avşar elleri

Halil'im de dokun sazın teline
Oradan da uğra Avşar eline
Hasret kaldık Koçdağı’nın yeline
Ne güzeldir bizim Avşar elleri

Halil DAYLAK

Halil DAYLAK




