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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuzuncu sayısı ile sizlerle birlikte ol-
maktan onur duyuyorum.

 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında ki ibadetleri-
nizin kabul olmasını Yüce Mevla’dan diliyorum. Tüm 
İslam Aleminin Ramazan bayramını kutluyorum.

 Ayrıca tüm dünya emekçilerinin  1 Mayıs İşçi ve 
Emekçiler Bayramını kutluyorum.

 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

SERDAR’IN AĞIDI
İki bin on sekiz yılı
Nisan ayının beşinde
Tabuta sarılı alı
Anası görmüş düşünde

Bu da feleğin işi mi
Yaktı kül etti döşümü
Kanı bozuk biri vurmuş
Kınalı gurbet kuşumu

Kayseri’ye tel çekildi
Duyanlar yola döküldü
Osman Gazi meydanına
Dört bayrak birden dikildi

Uzadı bitmedi yollar
Beni gören deli beller
Kurusun yağız yiğidim
Sizi vuran kanlı eller

Sarıp beyaz çapıtlara 
Uzatmışlar tabutlara
Şehit yazsın savcı beyler
Tuttukları zabıtlara

Ar bulunmaz namertlerde
Gönlüm onulmaz dertlerde
Okuttum da adam ettim
Yedi sene gurbetlerde

Olmadı oğlum olmadı
Gözümde yaşım kalmadı
Daha otuz üç yaşında
Evlenip muraz almadı
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Dedin m’ola etme diye 
Bana kurşun atma diye
Talebelerin ağlaşır
Bırakıp da gitme diye

Yusuf Serdar yiğitlerim
Göğü deler ağıtlarım
Ağlama sen diye diye 
Cemile’yi öğütlerim

Ataş düştü de özüme
Nazlanıyom ben kızıma
Güneşimin biri battı
Yusuf ’um ışık gözüme

Allah verdi bana seni
Doğurmaz her ana seni
Kayseri’de uyuturum 
Götürmem ben Han’a seni

Pazarören Han köylerim
Yetişir Avşar beylerim
Mezerlikte yalnız komam
Gelir de sohbet eylerim

Nasıl etmeyeyim kahır
Ömrümüzü etti zehir
Serdar’ımı benden aldı
Harap kala Eskişehir

Uzandım elim yetmedi
Yekindim dizim tutmadı 
Bana küsme aslan oğlum
Talihin yardım etmedi

Derin uykulara daldın
Mülkî’yi dertlere saldın
Her kula nasip olur mu
Milletin duasın’ aldın

Aslan AVŞARBEY 
06.04.2018-Eskişehir

 05.04.2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi’nde silahla kahpece vurulan, Kayseri-Pınar-
başı Han Köyünden, Avşar boyundan, Dr. Öğr. Üye-
si Serdar Çağlak için yaktığım ağıt. Babası , kıymetli 
ağabeyim, Abdullah Çağlak’ın ağzından söyleyen As-
lan AVŞARBEY/Mülkî.
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

BEY BABAN ZORUNAN ALDI TUĞLARI

 Payas bir Avşar savaşçısıdır. Hatay’ın İskenderun 
ilçesinin bir kasabasının adı da Payas’tır. Payas-Dört-
yol, Osmanlılar zamanında önemli bir yerdi. Çünkü 
hac yolu buradan geçerdi. Burada derebeylik yapan 

Koca Payas bu oyunu çok gördü
Yedi dağ üstüne ordusun kurdu
Yavuz Sultan Selim korkup da verdi
Bey baban zorunan aldı tuğları

Ahır Dağından da Kara-Beyaz’ın
Bir yazın ağlattın, bir de bu güzün
Karbeyaz’ı alırsak Şam’aca bizim
Daha Şam’dan öte bir güz ağları

Der’ Dadaloğlu’m da böyle söyledi
Yedi Avşar Türkmen beyi varidi
Tüfeğimiz Macar, Frenk barutu
Ölen ölmüş hesap edin sağları

Yavuz Sultan Selim: Yavuz, Mısır seferi için Çukurova’dan geçerken Av-
şarlar’a bazı ayrıcalıklar vermişti. Ozan bunu abartıyor. (C. Öztelli)
Kara-Beyaz (Karbeyaz): Dörtyol’un doğusunda bir dağ adı ve yayla. Bu-
rada aynı zamanda Karbeyaz isimli bir kasaba vardır.
Ahır Dağı: Maraş’ın kuzeyinde bir dağ.
Şam’aça: Şam’a kadar.

Küçük Alioğulları gelip geçen hacılardan belirli mik-
tarda “baç” (haraç) alırlardı. Osmanlılar buranın em-
niyetini sağlamak için zaman zaman güç durumlarda 
kalırlardı. Yolun hacılara açılması için yine Osmanlı-
lar asker göndermişlerdir. Dadaloğlu böyle nice kav-
gaların verdiği deneyimle söyler:
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

BEN ÖLÜRÜM...

Beklerim Yâr mektubunu
Alamazsam ben ölürüm...
Kaybettiğim umudumu
Bulamazsam ben ölürüm...

Sevdiğim dağlar başında
Ömrünün kara kışında
Gölgesi olup peşinde
Kalamazsam ben ölürüm...

Ne bir selam gelir ne ses
Ruhum rehin beden kafes
Ciğerine dolan nefes
Olamazsam ben ölürüm...

Gülhan’ım günler saydımda
Al yazma demiş duydumda
Vebali kalır boynumda
Salamazsam ben ölürüm...

“AvşarBabamBenim” Gülhan Çabucak
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ALDIK GİDİYOK KIZINIZI

 Tomarza’nın Şıhbarak ve Keprin köyleri: Keprin 
Avşar Köyü, Şıhbarak Köylü, köyü. (9) Buralar da in-
sanlar birbirilerini tanımak için, Sen nerelisin? Diye 
sordukların da eğer kişi Avşar değilse, köylüyüm diye 
cevaplar. Avşar ve köylü, köyleri iç içe kız alır, kız ve-
rirler, düğünleri de dillere destan olur. Paranın, her-
kesin elinde cebinde bulunmadığı bir zamanda, oğlan 
evi ve kız evi düğünleri için okuntu dağıtılırdı. Okun-
tular da genellikle istikan olurdu. İstikan şimdiki beli 
ince küçük çay bardağına denirdi. Okuntu bardakla-
rının dış yüzleri de kırmızı ve sarı renkli boya ile süs-
lü olurdu. Bu renkler genç kızlara çok cazibeli gelirdi. 
Ayrıca kızın baba evinde dokuduğu yün çoraplar ve 
mendiller de okuntu olarak gönderilirdi. Bu okuntuya 
karşılık oğlan evine düğün için gelen davetliler, ya tek 
başına ya da birleşerek, koyun, keçi veya sığır alır ge-
tirirlerdi. O kadar çok mal gelirdi ki düğün sahibinin 
sahip olduğu mal sayısından fazla olurdu. Bunun bir 
kısmı kız evine gönderilirdi. Gelen gelincilere yemek 
yapılması için. Kalanlar da köydeki evlere dağıtılır. 
Akşam yemeğinde misafirlere yedirilsin diye. O gece 
yemekler yendikten sonra çok güzel eğlenceler yapı-
lırdı. Yukarıda belirttiğim gibi dillere destan olurdu. Y ı l m a z    I L I K
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 Bu oyunu oynamak için, oğlan evi bir taraf, kız evi 
bir taraf oldular. İçinde bulunulduğu ortamdan dolayı, 
genellikle oyunu kız evi kazanır. Ne demişler? “kız evi 
naz evi” Böylece oyunu kız evi olan Avşarlar kazandı.

 Nasıl bir ceza verelim bu oğlan evine diye birbi-
rilerine danıştılar. İçlerinden biri dedi ki ben gidip 
ahırdan taze inek dışkısı getireyim. Bir kap içinde. Bu 
yüzüğü dışkının içine koyalım bunlardan biri yüzüğü 
dışkının içinden dili ile dışarı çıkartsın dedi. Aferin 
ulan sana, iyi buldun cezayı dediler. Bir kabın içinde 
dışkıyı getirip, ortada bulunan yuvarlak ekmek açma 
tahtasının üstüne koydular.

 Kim çıkarsın bu yüzüğü diye düşündüler. Oğlan 
evinden Hasan kahya’nın çıkartmasına karar verdiler. 
Hasan Kahya, hatırı sayılır zamanın ileri gelenlerin-
den şair sesi çok güzel, Avşar ağıtlarını kafiyesine göre 
söyleyenlerden biri idi. Haydi Hasan ağa çıkart bu yü-
züğü b.. içinden dediler.

-Hasan Kâhya: Çocuklar bu bana verdiğiniz ceza çok 
kötü! Gelin bu cezayı değiştirin?

-Gençler; Olmaz ceza, cezadır çıkartacaksın b... için-
den.    

-Hasan Kâhya: Peki ille de yapmamı istiyorsunuz? 

Düğünlerde eğlencenin adı gülüp oynamak, muhab-
bet edip, unutulmayacak şakalar yapmak, daha sonra 
da bu hatıraları yâd edip, bir daha ki düğüne hazırlan-
maktı. İşte bu düğünlerin birinden küçük bir öykü:

 Şıhbarak, köylü köyünden, Keprin’e, Avşar köyüne 
gelin almak için gelinciler geldiler. Gelenleri kız evi 
köyün dışında karşıladılar. Bu gece hangi evde misa-
fir olacaklarını önceden bilmeleri için, herkes misa-
fir edeceği kadar kişileri orada ayırıp, kendi evlerinin 
önüne kadar götürerek bu gece bu ev senin sayılır, dü-
ğün evinden ne zaman gelmek istersen misafirimsin 
diyip, birlikte düğün evine geldiler. Akşam davul zurna 
eşliğinde herkesin katıldığı oyunlar oynanıp, halaylar 
çekildikten sonra, hızını alamayanlar, bir evin büyük 
odasında toplanarak, kahve fincanı ile yüzük oyna-
maya başladılar. Yüzük oyununda hazır bulunanlar 
ikiye ayrılır. Tek bir kişi tarafsız kalır. O kişi de yedili, 
beşli veya üçlü fincanların altına, bir tepsinin üstünde 
bir yüzük saklar. Kimsenin görmediği bir yer de. Tep-
si ortaya gelir. Taraflardan biri, bir fincan kaldırır, o 
fincanın altında yüzük yok sa, sıra diğer tarafa geçer. 
Hangi taraf yüzüğü bulursa o taraf bir sayı kazanmış 
olur. Bu oyun beş defa tekrar edilir her kazanılan sa-
yının kendisine has beyitleri var o beyitleri kazanan 
taraflar söyleyerek gülüşürler ve sayı kayıp eden tarafa 
küçük bir ceza verilir. En büyük ceza da oyunun biti-
minde vardır.
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Nalçasız olur çizmesi
Hoş olur yenge gezmesi
Seğmene (1) serinlik verir
Önden karamuk (2) ezmesi

Süpürgesi çam dalından
Dolandık beyler kolundan
Tütünü yok, kahvesi yok
Usandık tatlı dilinden

Neler yazılı hatıra da 
Köçekler döner ortada
Seğmene piliç pişecek
Daha cücük (3) yumurtada

Bulut gelişir havada
Beyler oturmuş sofa da
Boş keseyi meydana atmış
Tütünleri koz ovada

Gelir Taşoluk (4) yolundan
Örmesi (5) düşmüş belinden
Postala deri hamlamış
Bağları keçi kılından 

At inmez mi sandın taşta
Kıl bitmez mi sandın başta
Bayraktar bir postal giymiş
Altı yok. Gönü Maraş’ta

Köşkerler de döver muşta (6)
Kıl örme bağlı başta
Düzgün atının takımı
Kaltak (7) ta öte Marş ta

Hacılar hacı olur Minede
Gelinler oynar kınada
Davul tutmayın beylere
Hazır harçlık zampara da

Hatırınız için, çıkartıyormuş gibi başımı kabın üstüne 
kadar eğeyim. Sizin de gönlünüz olsun.

Dedi. Başını kabın üstüne eğdi. Bu arada orada yakı-
nın da bulunan yaramaz biri, Hasan Kâhya’nın başını 
üstten aşağıya bastırdı, yüzü dışkıya bulaştı.

Hasan Kâhya, çok kızdı. Yüzünü yıkayıp, geldikten 
sonra yerine oturdu. 

-Hasan Kâhya: Ulan Avşarlar, ben size öyle bir iş yapa-
cağım ki dünya durdukça söylenecek, sizin bu ağıtlar 
gibi dilden dile dolaşacak.

Herkes sessiz Hasan Kâhya’nın söyleyeceklerini anın-
da ezberlemek için pür dikkat dinlemeye başladılar. 
Hasan Kâhya, oturduğu yere iyice yerleşti. “Şimdi beni 
dinleyin” diyerek başladı söylemeye.
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1- Seğmen: Düğün alayı, düğüncü, gelin alıcılar.
2- Karamuk: Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşı-
lıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki.
3- Cücük: 1. Tomurcuk. 2. Soğan, marul vb. katmerli bitkilerin en iç bö-
lümü. 3. Bir şeyin küçüğü veya onu andıran bir parçası. 4. Kümes hay-
vanlarının yavrusu, civciv. 5.  Kuş yavrusu.
4- Taşoluk: Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerle-
şim birimi.
5- Örme: 1. Bükülmüş iplik. 2. Kalın halat. 3. Dokuma kuşak.
6- Muşta: Kunduracıların, derileri vurarak inceltmek için kullandıkları 
metalden tokmak.
7- Kaltâk:  1. Üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin 
tahta bölümü. 2. Kuskunsuz eyer. 3. Atın üzerine oturmak için konulan 
takım.
8- Zırtlak: Yavan, tatsız beğenilmeyen yemek.
9- Şıhbarak Köyü: Kayseri ili, Tomarza ilçesine bağlı bir yerleşim birimi.

Keşkek kaynıyor kazan da
Sulu zırtlak, (8) sol yanın da
Nuh ağa tömbeki içer
Tömbekisi İsfahan da 

Avcular bilir alacağın
Tavşanlar bilir yolağın
Avşarın çıktı üzümü
Sinekli derenin çileği

Gürler ağacın kabası
Keçi kılından abası
Beylerin adını, batırdı da
Kırılsın keprin obası

  Dinleyenler “Yahu Hasan Ağa biz sana bu ka-
dar etmedik. Bari bir dörtlük de şanımıza yakışır bir 
şey söyle” dediler. Hasan kâhya: “Peki söyleyeyim” 
dedi.

El bize ne kırık hanlar.
Ha şöyle ne güzel
Hasan Ağa devamla
Kısrağı katır kunnar

“Ayıp ediyorsun vallaha Hasan Ağa. Biz de seni adam 
belledik düzgün söyle” dediler.

Çan öter kuzu meleşir. 
Ne şöhretli göçer bunlar.

“Daha da söyleyim” diyerek misafir olduğu eve gitti. 
Öbür gün öğleye doğru, gelini alıp giderken dereden 
geçtikten sonra. Onları yolcu eden kız evine dönerek, 
“Ulan Avşarlar”: 

Çok çektik nazınızı
Hep dinledik sözünüzü
Aldık gidiyok kızınızı
İt dalasın yüzünüzü

dedi.
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ELLER BENİ

Tohumdum düştüm toprağa
Sele verdi eller beni
Katmer katmer açılmadan
Yele verdi eller beni

Bir sevda eline düştüm
Nice tepelerden aştım
Kaynar kazanlarda piştim
Küle verdi eller beni

Yara söyledim halimi
Toplayamadım gülümü
Lal eylediler dilimi
Tele verdi eller beni

Aklım yetmiyor atıldım
Gücüm kalmadı itildim
Ucuz pahaya satıldım
Ele verdi eller beni

Aşığım çilem bitmiyor
Ataş var bacam tütmüyor
Gülümde bülbül ötmüyor
Dile verdi eller beni

Turan der ki sevdam bitti
Namert geldi mertlik gitti
Leyla canını terk etti
Çöle verdi eller beni

27/06/2002 Turan KORKMAZ 10

Turan KORKMAZ
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 Anadolu kültüründe kullanılan ismini duyduğu-
muzda zihnimizde çeşitli güzellikleri çağrıştıran hay-
vanlar vardır. Nitekim aziz Milletimiz, bu güzel hay-
vanların isimlerini çocuklarına koymakta hiç tereddüt 
etmemişlerdir.

 Kim bir türküde turnayı yahut dudu kuşunu duysa 
bir güzeldeki vasıfları ona özgüler. Bu güzelliklerden 
biri de cerendir. Cerene dair onlarca bozlak söylenir, 
sevgililer cerene benzetilir. Anadolu bozkırlarının ya-
ban koyunu; bozkırın müdavimi Türkmen’in en çok 
gördüğü bu güzel hayvan, güzelliğin yeryüzündeki 
tezahürlerinden biridir. Ondan olsa gerek ki, yetişen 
sarı yazmalı mor belikli genç kızlar hep cerene benze-
tilir. Nitekim güzel bir Osmaniye türküsünde:

Necip TOPUZ

KÖNES AVI

“Şu cerenin kaşı gözü sürmeli
Şu cereni nerde bulup sevmeli
Şu cereni sevdiğine vermeli
Sabahtan karşıma geldi bu ceren
Aklımı başımdan aldı bu ceren
…” diyen âşık cereni sevgilisine ne de güzel benzetir.

 Anlatacağımız hadise de bozkırın güzel ceren-
lerinden birinin hikâyesidir. (Hikâye daha önce de 
rahmetli Emir Kalkan tarafından kaleme alınmıştır.) 
Hadise, rivayet o ki 19. Yüzyılda geçmiştir. Avşar Boy-
beylerinden Hacı Beyin kızını, Bozoklu Bayat Boyu-
nun Boybeylerinden Pehlivanoğlu Abidin Bey ister. 
Lakin yaylalara meftun bir Türkmen asilzadesinin 
kızını almak öyle kolay değildir. Zira evlenecek kızın 
iradesi her şeyin önünde gelir.

 Gerçi eskiden kız isteme merasimlerinde ilginç 
şeyler olurdu. Genellikle kız, babayı kırmaz bir an-
lamda kızın gönlünün olduğu kişiler tarafından iste-
nip de, baba bu işe rızası olup olmadığını kızına sor-
duğunda; kızın cevabı “Babam beni nereye keserse, 
benim kanım oraya akar.” deyip, babanın da gönlünü 
alırdı, ayrı mesele.

 Hikâyeye dönelim, Pehlivanoğlu Abidin Bey bi-
zim Araphasanlı Hacı Beyin kızını isteyince, kız ünlü 
Bozoklu Beyini reddedecek: “Çölün tazısı dağın cere-
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nin alamaz.” diyecektir. Bu aşağılama karşısında Abi-
din Beyin çok içerlediği rivayet olunur.

 Ancak, konar-göçer Türkmenleri iskân için uğra-
şan Devletle, bu aşiretler arasında zaman zaman so-
runlar yaşanmaktadır. Bu yüzden birçok Türkmen 
aşiretinde olduğu gibi Avşarların Rakka’ya ve Bozok’a 
sürgünleri bilinmektedir.

 İşte gel zaman git zaman, Pehlivanoğlu Abidin Be-
yin hâkimiyet sahasındaki Bozok’a (Yozgat Kırıkka-
le Kırşehir muhiti) Avşarlar sürgün edilir. Aşiret çok 
zorda kalmıştır. Çadır kuracak hayvan otlatacak yer 
yurt bulma konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Yörenin 
ünlü ayanları (Çapanoğlu, Pehlivanoğlu gibi aileler) 
Osmanlı Sarayının talimat ve desteği ile aşiretlere göz 
açtırmamaktadır.

 Bu arada dağın cereni biraz daha büyümüş serpil-
miş ancak evlenmemiştir. Pehlivanoğlu Abidin Bey 
Avşarların bu zor durumunu değerlendirerek tekrar 
kızı istetir. Aşiret ağaları, beyleri toplanır ve durumu 
değerlendirdikten sonra kızı vermek zorunda kalırlar. 
Zira Aşiret zordadır, kızın verilmesiyle Bozoklu tara-
fından biraz gevşeme olur.

 Gerdek gecesi Pehlivanoğlu Abidin Bey Avşar Be-
yi’nin kızının yanına gelince; “Hani dağın cerenini çö-

lün tazısı alamaz diyordun, ne oldu?” der.

 Bunun üzerine Bey kızı meşhur sözü söyler: “Ka-
rın yağıp da könes avı olacağını bilemedim.”

 Bilindiği üzere könes, köpek ile tazı karışımı bir 
hayvandır. İşin doğrusu pek de makbul ve değerli bir 
hayvan değildir. Bey kızının Abidin Bey’i önce tazıya 
benzetip; evlendikten sonra da, hiç geri adım atmaya-
rak, ondan daha kötü bir şekilde könese benzetmesi 
yörede dilden dile söylene gelmiştir.

 Hikâye böyle biter ama Avşarın çilesi sürgünde 
iken devam etmiştir. Dağın cerenini, könes avı yaptır-
mak Avşarların onuru incitmiştir. Bir yandan gözleri-
ni açtıkları düğünü derneğini yapıp, cenazelerini koy-
dukları ata toprakları gözlerinde tütmektedir. Ayan 
baskısından kurtulup, tekrar ata yadigârı topraklara 
dönebilmek için, iş cenge döner ve Avşarlar, Pehliva-
noğlu Abidin Bey’i öldürür.

 Abidin Bey’in ölümü ile ortaya çıkan yönetim boş-
luğundan faydalanan Avşarlar için artık Binboğaların 
soğuk suyunu içmeye engel kalmamıştır. Bir daha da 
ayrılmamak üzere ata yurduna dönerler.

Bu vesile cümle dostları muhabbetle selamlıyorum. 
(Necip Topuz)



23 24

ALLAH AŞKINA
Nedir hiddet neden telaş
Söyleyin Allah aşkına
Diyorsunuz bu bir savaş
Kiminle Allah aşkına

Arapları kayırırsınız
Olan varı savurursunuz
Türk halkını ayırırsınız
Nedendir Allah aşkına

A.Zeynep ŞAHİN

Türk halkının oyları ile
Büyürsünüz birden bire
Bu işin sonu nereye
Anlatın Allah aşkına

Fakir fukara perişan
Unutuldu düğün nişan
Olmaz olsun böyle yaşam
Usandık Allah aşkına

Her kanalda sizlersiniz
Olur olmaz söylersiniz
Her fırsatı gözetirsiniz
Kimin için Allah aşkına

Şehit gazi doldu vatan.
Görmez, saltanata saltanat katan
Hayırlı Yol Göster Atam
Muhammet Allah aşkına.

Kadınları siyaset aracı yapıyorsunuz
Güya hakka tapıyorsunuz
Eşinizi dostunuzu aklıyorsunuz
Hangi dinde var Allah aşkına.

A.Zeynep ŞAHİN
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YAYLA YOLU YAN GİDER

 Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Şabanlı köyünden 
Emin Yıldırım tarafından derlenmiştir. Ağırlama şek-
linde yalnız Kadınların, erkeklerin ve kadın-erkek ka-
rışık oynanabilen türkülü biroyunudur.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
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Yayla yolu yan gider oy.
Açma yaram gan gider oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Açma gözel sineni oy.
Cahilim aklım gider oy oy da
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Yaylaya gideceğim oy.
Yollara gona gona oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Yayla yolu yar yolu oy.
Hem kar yağar hem dolu oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

 Demece-çevirmece usulüyle türkü söylenerek ilk 
adımda sağa doğru sağ ayak ile birlikte iki elle sağa 
doğru hamle yaparak başlanır. İkinci adımda sol ayak 
ile birlikte iki el sola doğru hamle yapar. Üçüncü adım-
da sağ ayak ile birlikte iki el sağa doğru hamle yapar. 
Dördüncü adımda sol ayakucu olduğu yerde yere vu-
rur ve iki el sağa doğru hamle yapar. Beşinci adım-
da sola doğru sol ayak ile birlikte iki elle sola doğru 
hamle yaparak başlanır. Altıncı adımda sağ ayak ile 
birlikte iki el sağa doğru hamle yapar. Üçüncü adım-
da sol ayak ile birlikte iki el sola doğru hamle yapar. 
Dördüncü adımda sağ ayakucu olduğu yerde yere vu-
rur ve iki el sola doğru hamle yapar. Oyun bu şekil de 
türkü bitene kadar devam eder. 

 Oyun Kayserinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız il-
çelerinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece şek-
linde oynanmaktadır.

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Kı-
zılören köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından, 
Uşak Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmıştır.

OYUNUN OYNANIŞI
(Oyunun Temel Figürleri):

YAYLA YOLU YAN GİDER
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Go boncuklu kolların oy.
Dola boynuma dola oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Yayladan gel göreyim oy.
El uzat gül vereyim oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Uyan uyan sar beni oy.
Yar olduğun bileyim oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Ne bize ölüm olsun oy.
Ne de böyle ayrılık oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Ben sevdim eller aldı oy.
Yüreğim gamla dolu oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Yayladan mı geliyon oy.
Hani yayla yoğurdu oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Yayladan mı geldiniz oy.
Yoruldunuz öldünüz oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

A miltanlı oğlanı oy.
Bana çok mu gördünüz oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy

Enginden gel enginden oy.
Damımızın denginden oy oy da.
Yaylalar oy oy da Iralar ey ey de.
Yaylalar oy



31 32

ANAMIN SEVGİSİNİ TUTMUYOR BENİM

Geçmişteki günleri çok özlüyorum
Nedense aklımdan çıkmıyor benim
Gezdiğim ovalar çıktığım dağlar
Bir türlü gözümden gitmiyor benim

Solmaz ARIK

Ne kadarda gezip gülüp oynasam
Eski mutluluğum olmuyor yine
Onlarca insanlar sevse de beni
Önceki neşem gelmiyor benim

Restoranda oturup kebapta yesem
Bir türlü karnım doymuyor benim
Pilavın yanında bir kuru soğan
Yemezsen gözüm doymuyor benim

Arabaya binip asfalta gitsem
Atınan gidişimi tutmuyor benim
Traktöre binitte tarlayı sürsem
Ektiğim buğdaylar bitmiyor benim

Sosyete güzelin koluna girsem
Şalvarlı yârimi tutmuyor benim
Parfümü döküpte çok güzel koksa
Yârin ter kokusunu tutmuyor benim

Solmaz’ım sözüme kimse kızmasın
Yaşananları aklım almıyor benim
Birçoğu bana seviyom dese de
Anamın sevgisini tutmuyor benim
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELER:

1 Kg Un 
½ Litre Su
1 Tatlı Kaşığı Tuz
HAZIRLANIŞI:

 İlk önce ocakta ateş yakılır. Odunlar kül olunca, 
küller yana çekilir. Bu arada ocağın tabanındaki taş 
iyice ısınır. Kömbeyi koyacağımız ocağın tabanı ıslak 
bir bez ile silinir. 

KÜL KÖMBESİ
(4 KİŞİLİK)

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU

 Mayasız hamur ekşimeden anında yoğrulur. Yoğ-
rulan hamur temizlenen ocak zeminine serilerek üze-
ri köz ile kapatılarak pişirilir.
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AYLARIN SULTANI
On bir ay bitince gelip kavuşur,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.
Bu uzun günlerde bile savuşur,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Teravih namazı karşılar seni,
Dört gözle bekledi çarşılar seni,
Sofrada özler mi turşular seni,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

İbrahim MUCUK

Sahura davulcu kaldırır bizi,
Sofrada herkesin gülmeli yüzü,
Fırıncılar erken bekliyor sizi, 
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

İkindi üzeri iftara yakın,
Bakın muhabbete dostlarım bakın,
Bu günde kendini gıybetten sakın,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Abdestini alda kıl namazını,
Mümin alacaktır bundan hazzını,
Düşürme dilinden hep niyazını,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Kete kömbe edip hazırlık başlar,
Gelinle kaynana birlikte işler,
Yolunu gözledi kurtlarla kuşlar
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Bu günde kapını düşkünlere aç,
Yaratan kulları etmesin muhtaç,
Gülümse yüzünden gülücükler saç,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.
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Secdede rabbine kavuşur eller,
Tespih eder susmaz her daim diller,
Senle huzur bulur fırtına seller,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Seni taçlandırdı o kutsal kitap,
Seni anlatmaktır kürsüden hitap,
Senden uzak duran olacak ’’bitap’’
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Toplar atış yapar ezan okunur,
Büyük küçük sevinç ile bakınır,
Minareler bugün süsün takınır,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Kadir Gecesi’ni ara bu ayda,
Ara ki her türlü çare bu ayda,
Asla olmamalı yara bu ayda,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Mümin uğurlasın gül ile seni,
Ürkütmesin bülbül dil ile seni,
Hüsrani de özler gel ile seni,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

23.05.2017 Fasl-ı Muhabbet
72. Atışma Dörtlüklerim
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

ELİBELİNDE MOTİFİ
 Elibelinde ya da eli belinde, kilim ve halılarda kul-
lanılan dişi figürdür.[1][2] Annelik, doğurganlık ve 
verimlilik sembolüdür.[3] Gelin kız ve Çocuklu kız, 
Ana kız gibi isimlerle de anılır. Pek çok yörede kul-
lanılır. Anadolu halı ve düz dokuma yaygılarında in-
san figürü pek görünmez. Daha çok Elibelinde diye 
anılan süslemeler insan figürüne benzetilir. Bu motif, 
kadını, doğurganlığı ve bereketi sembolize ettiği için 
kaba çuvallar üzerine sıralar halinde dokunması ha-
linde Allah’ın bereketi arttıracağına işaret edilmiştir. 
Ayrıca kadının sinirli halini de gösterebilmektedir.[4] 

Kaynakça
1.  “Hands on Hips - Elibelinde”. 16 Ocak 2015 tarihinde kaynağından 
arşivlendi. Erişim tarihi: 24 February 2014.
2.  “elibelinde”. Art and Architecture Thesaurus. The J. Paul Getty Trust. 
16 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Febru-
ary 2014.
3. Peter Davies (2000). Antique Kilims of Anatolia. W.W. Norton. s. 55. 
ISBN 978-0-393-73047-0.
4. Wikipedia
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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AVŞAR VAR

Çıktım Koç Dağı’na seyir eyledim
Tapurunun güllerinde Avşar var
Şöyle bir baktım da türkü söyledim
Kuruçay’ın sellerinde Avşar var

Otları yeşerip çiçek açarken
Koyağında serçeleri uçarken
Göç yüklenip yaylalara göçerken
Binboğa’nın ellerinde Avşar var

Çıktım gene böyle yüce dağlara
Uğradım da gülistanlı bağlara
Sözlerim sizlere, Avşar ağlara
Kekliklerin dillerinde Avşar var

Şükür olsun çoğu ile azına
Bak az kaldı bizim elin yazına
Halil Daylak dertli dokun sazına
Şu sazımın tellerinde Avşar var

Halil DAYLAK 08 Ocak 2016

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Oğuz Kağan soyundan Bozoklardan olan Yıldız 
Han’ın büyük oğlu Avşar’ın neslinden gelen en ta-
nınmış Türk boylarından biridir. Avşar boyunun adı, 
Kaşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübarek 
Şah’ın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşideddin 
(XIV. yüzyıl başı) ile ona dayanan Yazıcıoğlu (XV. yüz-
yıl) ve Ebu’l-Gazi (XVII. yüzyıl) listelerinde de Avşar 
şeklinde geçer. Moğol istilâsından önceki vekâyinâ-
melerde Kaşgarlı ve Fahreddin Mübarek Şah’ı teyiden 
Afşar şekline rastlanmaktadır. XIV.-XVII. yüzyıllarda 
Anadolu’da her ikisi de görülmekle beraber Avşar şekli 
çok daha yaygındır. İran kaynaklarında bu boyun adı 
XVI. yüzyıldan itibaren sadece Afşar şeklinde yazıl-
maktadır. Bugün İran’da bu boya mensup oymaklar ve 
köylüler de boylarının adını aynı şekilde, yani Afşar; 
olarak söylemektedirler.

 Kaşgarlı ve Reşideddin diğer Oğuz boyları gibi, 
Avşarların da damgalarını vermişlerdir. Bundan baş-
ka Reşideddin, Avşarların kendilerine en yakın diğer 
üç boy Kızık, Beğdilli, Karkın ile ortak olan totemleri-
nin tavşancıl, şölenlerdeki (toy) ülüşlerinin (koyunun 
yemeleri için törece kendilerine tahsis edilmiş kısmı) 
sağ umaca (kısım) olduğunu bildirmiştir. Yine aynı 
müellife göre Avşarın manası: “Çevik, vahşi hayvan 

AVŞARLAR
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devletlerinde en etkili Türk unsuru olmuşlardır. Ayrı-
ca Avşarlar, Halep Türkmenleri, Danişmendli Türk-
menleri, Boz-Ulus Türkmenleri, Yeni İl Türkmenleri, 
Musul Türkmenleri gibi, toplulukların arasında yer 
almışlardır.

 Türkiye Selçukluları devleti Moğol istilâsı ile XIII. 
yüzyılda yıkılmıştı. XV. ve XVI. yüzyıl Osmanlı Tahrir 
defterlerinde Avşarlara ait pek çok yer adı görülmek-
tedir. Bu yer adlarından anlaşıldığına göre Avşarlar, 
Anadolu’da Kayılardan sonra ikinci sırada yer almak-
tadır. Bu da Avşarların Anadolu’nun bir Türk yurdu 
haline gelmesinde Kayı ve Kınıklar gibi, birinci de-
recede rol oynadıklarını kesin bir şekilde göstermek-
tedir. Tarihçi Yazıcıoğlu’na göre Karaman-Oğulları, 
Avşar boyuna mensuptur. Anadolu’da Avşar adlı halâ 
yüzlerce yer adı bulunmaktadır.

 1243 tarihinde cereyan eden Kösedağ Savaşın-
dan sonra Moğol hâkimiyetinin Anadolu’ya yayılması 
üzerine, Anadolu’dan Suriye’ye 40.000 çadır Türkmen 
göç etmişti. Bu Türkmenler, özellikle Kuzey Suriye’de 
pek yoğun bir topluluk teşkil etmişler ve pek geniş bir 
saha içindeki siyasi hadiselere, göçlere ve parçalanma-
lara rağmen Bozok ve Üçok şeklindeki eski il teşkilat-
larını da korumuşlardı. Daha ziyade Halep, Antep ve 
Antakya bölgelerinde yaşayan bu Türkmenlerin Bo-
zok kolunu meydana getiren boyların başında Avşar-

avına hevesli” Ebu’l-Gazi Han’a göre ise “İşini çabuk 
gören” demektir.
 
 Oğuzların İslamiyet’ten önceki tarihlerine dair ri-
vayetlerde, Reşideddin’e göre hükümdar sülalesi çıkar-
mış Kayı, Eymür, Yazır ve Beydilli gibi, beş boydan bi-
rinin de Avşar olduğu bildirilir. Oğuz Kağan soyundan 
gelen yirmi dört Oğuz boyundan pek azı tarih kaynak-
larında yankılar bırakabilmişlerdir ki, bunlardan biri 
de Avşarlardır. Avşarlar, Dede Korkut destanlarında 
geçen Türkistan’da, Oğuz Eli diye bilinen Sir-Derya 
bölgesinde yaşarlardı. Avşarlar diğer Oğuz boylarıyla 
birlikte Orta Asya’dan göç ederek Anadolu’nun çeşit-
li yerlerine, bu arada İran, Irak, Suriye, Afganistan ve 
Azerbaycan’a yayılmışlardır. Büyük göçle birlikte Hu-
zistan-Horasan yoluyla Anadolu’ya, Irak ve Suriye’ye 
gelmişlerdir.
 
 Avşarlar, diğer Oğuz boyları gibi, X. yüzyıldan iti-
baren Türkistan sahasında Müslümanlığı kabul etmiş-
lerdir. Türk tarihinde; Musul Atabeyliği (1127-1262), 
Huzistan Afşar Beyliği (1155-1195), Karaman-Oğul-
ları Devleti (1250-1487), Germiyan-Oğulları (1260-
1431), Dulkadir-Oğulları Devleti (1337-1515), Se-
vindik Han Afşar Beyliği (1482-1535), Nadir Şah ve 
İran’da Afşar İmparatorluğu (1736-1804) gibi, devlet-
ler ve beylikler kurmuşlardır. Bunlardan başka, Akko-
yunlu, Karakoyunlu, Ramazanoğlu, Safeviler gibi, Türk 
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 XVI. yüzyılın ikinci yarısında ise, özellikle oymak-
ların başlarındaki eski bey ailelerinin ortadan kalktığı 
görülmektedir. Bunun sonucu oymakların başında-
ki bey ailelerinin yerlerini obaları idare eden ve ağa; 
unvanını taşıyan Kethüda aileleri almıştır. Nitekim 
1581 yılında Avşarların başında Recep, Bahri ve Kü-
çük Minnet adlı kethüdalar bulunuyordu. Bunlarda 
Recep-Oğulları öyle bir nüfuz ve kudrete sahip ol-
muşlardı ki, XVII. yüzyılda Avşarlar çok defa Receblü 
Avşarı adıyla tanınmışlardır. Bu Avşarların daha XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında Zamantı Irmağı boyların-
da yaylaya çıktıkları da bilinmektedir. Avşarlar 1687 
yılında Avusturya’ya yapılan sefere çağrıldıkları gibi, 
Recep-Oğulları ile diğer bey ve kethüdaların idaresin-
de 1690 yılındaki sefere de katılmışlardır.

Dulkadirli Avşarları:

 Dulkadirli eli arasındaki Avşarlar aslında Kuzey 
Suriye Avşarlarının bir kolu olup Kahramanmaraş, 
Kadirli (Kars), Yeni İl (Sivas) ve hatta Bozok (Yozgat) 
bölgelerinde dağılmış bir halde bulunuyorlardı. Bu 
Avşarların en önemli kolu İmanlu Avşarı olup, Maraş 
bölgesinde yaşamakta idi. XVI. yüzyılın birinci yarı-
sında İmanlu Avşar’ının yirmi yedi obadan meydana 
geldiği görülmektedir. Bu obalardan bir kısmı Suri-
ye’de kışlamakta ve Maraş’ın muhtelif yerlerinde de 
yaylamakta idi. XVI. yüzyılın ikinci yarısında İman-

lar geliyordu.

 Türkiye’de ve İran’daki Avşar oymaklarının, Orta 
ve Batı Anadolu’daki bazı küçük oymaklar müstesna 
olmak üzere, hepsi bu ana koldan ayrılmışlardır. Ayrı-
ca, Dulkadirli eli arasında İmanlu Avşarı adlı önemli 
bir Avşar kolu olduğu gibi, Kozan yöresinde de kuv-
vetli bir Avşar kolu vardı. Kuzey Suriye Avşarları ise 
başlıca üç aile tarafından idare edilmiştir. Bu aileler; 
Köpek oğulları, Gündüz oğulları ve Kut Beyi oğulları 
idiler. Bu ailelerden Köpek oğullarının Antep bölge-
sinde, Gündüz oğullarının Amik ovasında, Kut Beyi 
oğullarının da Halep bölgesinde yaşadıkları anlaşıl-
maktadır.

XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu’da Avşarlar:

 Halep Türkmenleri: Akkoyunlu ve Safevî devlet-
lerinin Türk göçebe teşekküllere dayanması dolayı-
sıyla, Anadolu’dan İran’a göç eden Türkmen topluluk-
ları arasında Avşarlar da vardı. Ancak yine de XVI. 
ve XVII. yüzyıllarda Anadolu’da Avşarların yoğun bir 
şekilde Halep Türkmenleri içinde bulunduğu bilin-
mektedir. XVI. yüzyılın ilk yarısında yapılan tahrirde 
Halep Türkmenleri arasında Köpekli Avşarı ve Gün-
düzlü Avşarı boyları ile müstakil bir Avşar oymağı gö-
rülmektedir.
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layan ve Zamantı Irmağı kıyılarında yaylayan Avşar-
lar ile karıştırmamalıdır. Bu sonuncular, daha sonraki 
yüzyıllarda yaşamış Halep Türkmenleri Avşarlarıdır.

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Anadolu’da ve İran’da 
Avşarlar: 

 Ana boyun asıl kalıntısı olan Halep Türkmenleri 
Avşarlarının torunları çeşitli olaylara rağmen 1865’te 
Fırka-i İslahiyye gelinceye kadar güçlü bir oymak ola-
rak Anadolu’da varlıklarını sürdürmüşlerdir. 1691de 
Rakka bölgesine iskânı emredilen Türkmenler arasın-
da bazı Avşar oymakları da vardı. Bunlar, Boz Ulusun 
eski yurdunda kalan kısmına bağlı Avşarlar ile Yeni 
İl’e mensup Avşar oymaklarıydı. Rakka bölgesinde 
sonraları Avşar Bucağı denilen yerin, bunların yerleş-
tikleri yöre olduğu bilinmektedir. Halep Türkmenleri 
Avşarları ise Receblü Avşarı, Kara Gündüzlü Avşarı, 
Bahrili Avşarı ve diğerleri olmak üzere dört beş oyma-
ğa ayrılmıştı.

 Avşarlar XVIII. yüzyıldan itibaren kışlak olarak 
Halep yerine Çukurova’ya gitmeye başlamıştı. Bun-
ların Çukurova’daki kışlakları Ceyhan kıyılarında idi. 
Osmanlı Devletini, Zamantı Irmağı kıyılarında yerle-
şeceklerine inandırmış olmalarına rağmen yerleşmek 
şöyle dursun sık sık komşu oymak ve köylerin hayvan-
larını sürmüşler, bazen da tüccar kafilelerini basmış-

lu Avşarı obalarının çoğu yaylak veya kışlaklarında ve 
Antep çevresindeki birçok köylerde yerleşerek göçebe 
hayatı terk etmişti.

Yeni İl Avşarları:

 Sivas; Gürün arasında yaşayan ve Yeni İl adı verilen 
Türkmen topluluğundaki Avşarlardan üç oba (Boynu 
Kısalu, Delüler, Sekiz) Köpeklü Avşar’ına, diğerleri de 
(Bidil Avşar’ı, Tâifî Avşar’ı, Kızıl Süleymanlı) İman-
lu Avşar’ına mensup bulunuyorlardı. Bunlardan Bidil 
Avşar’ı Yeni İl’in çözülmesi üzerine batıya göç etmiş 
ve Ankara’nın Bâlâ kazası içinde yurt tutmuştur. An-
kara’nın Mogan Gölü yakınlardaki bir yer bu oymağın 
adını taşımaktadır.

Kozan (Sis) Avşarları:

 Yavuz Sultan Selim zamanında, 1519 yılında Ko-
zan yöresindeki Avşar kolu yirmi sekiz obaya ayrıl-
mıştı. Bunlardan birkaçı müstesna diğerlerinin çeşitli 
yerlerde çiftçilik yaptıkları görülmektedir. Kozan (Sis) 
Avşarlarının buraya 1375 yılındaki Memluk fethi so-
nucunda Suriye’deki ana Avşar topluluğundan gelmiş-
lerdir. Çünkü Çukurova’nın fethine Memluk Ordusu 
yanında Bozoklu ve Üçoklu Türkmenleri de katılmış-
lardı. Fakat bu Avşarları, XVIII. yüzyıldan itibaren 
Halep bölgesine gitmeyip Çukurova’da kışlamaya baş-
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çevresinde yoğun bir şekilde yaşamaktaydılar. Bunla-
ra genellikle Hamselü Avşarı denilirdi. XVIII. yüzyıla 
ait kaynaklardan, burayı idare eden Avşar beyleri de 
Hamselü, Tarumî ve Halhalî lakapları ile anılırlardı. 
Hamse Avşarlarının çoğunun Eberlü oymağından ol-
duğu bilinmektedir.

 Horasan Avşarları ise, Şah Tahmasb devrinde Ho-
rasanda Herat’ın güneydeki Esfüzar bölgesi ile Sis-
tan’daki Ferah bölgesi, Avşar beyleri tarafından idare 
edilmişti. Asıl Horasan Avşarları, Şah Abbas’ın (1587-
1628) Kûh-ı Gîlûya’dan Ebîverd sınır bölgesine sürdü-
ğü Gündüzlü ve Araşlu oymaklarına mensup obalar 
idi. Anlaşıldığına göre Nadir Şah’ın adını duyurduğu 
günlerde bu adlar ortadan kalkmış ve onların yeri-
ni Köse Ahmedlü ve Kırklu almıştır. Nadir Şah’ın da 
bunlardan Kırklu obasından olduğu bilinmektedir. Bu 
kalabalık Avşar topluluklarından başka Huzistan’da 
(Gündüzlüden) Kûh-ı Gîlûyada ve Farsta Kâzerûn 
bölgesinde çok daha az nüfuslu Avşar oymakları var-
dı. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğindeki İran Avşarlarının 
dağılışına ait bu tablonun pek değişikliğe uğramadan 
zamanımıza kadar devam ettiği söylenebilir.

Son Dönemde Avşarlar:

 Osmanlı Devleti Çukurova’da yüzyıllardır süren 
bunalımı sona erdirmek ve bölgedeki konar-göçer 

lardı. Nitekim bu yüzden 1703 yılında Rakka’ya sürül-
dülerse de fazla kalmayıp oradan Çukurova, Kayseri, 
Elbistan, Maraş yöresinde baskın ve yağmalara devam 
ettiler. Avşarlar 1856 yılında tekrar yerleştirilmeye ça-
lışıldı ise de yine başarı sağlanamadı.

 İran’da Afşar Nadir Şah’ın Kırklu Oymağı, Eber-
lü veya Gündüzlü Afşarlarından meydana çıkmıştır. 
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarında, yani Nadir 
Şah’ın İran’da siyasi sahnede görünmek üzere bulun-
duğu sırada Urmiye Gölü’nün batısında Selmas ile 
Uşniye arasında bulunan Urmiye şehri ve bölgesi, Av-
şarların kalabalık bir halde yaşadıkları yurtlarından 
biri idi. Burada ilk defa İmanlu Avşarı yurt tutmuş-
tu. Urmiye Avşarlarının diğer oymakları Gündüzlü 
ve Araşlu Avşarlarıdır. Bunlar da buraya Kûh-ı Gîlû-
yadan gelmişlerdi. Urmiye Avşarlarının tarihi, geçen 
yüzyılın ikinci yarısında Avşarın Mahmutlu oymağı 
Boybeyi ailesinden Mirza Reşid tarafından yazılmış-
tır.

 Hamse Avşarları, Hamse, Kazvin ile Zencan ara-
sındaki idarî bölgede yaşamışlardır. Bu idarî bölge-
nin merkezi de Zencan şehri idi. Altı bölük kazadan 
meydana gelen bu idarî bölgede Avşarlar, bilhassa 
Kazvin’in güneybatısındaki yöreden başlayıp, Sayın-
kale ve Sultaniye’ye kadar uzanan yerlerde ve kuzey-
deki Yukarı Tarum ve Aşağı Tarum’da ve hatta Halhal 
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ki hayatlarına son derece hâkim olmuş, kahramanlık 
maceralarını anlatan türküleridir. Onların adını taşı-
yan bir Avşar bozlağı, özellikle Yozgat ve Kırşehir yö-
relerinde okunur. Avşar beyleri; türküsü ise Burdur, 
Antalya, Denizli ve Muğla bölgesinin en sevilen tür-
külerinden biri olarak söylenir. Avşar zeybeği; aynı 
yörelerde, Avşar halayı; ise Kırşehir, Yozgat ve Keskin 
yörelerinde oynanmaktadır. Avşarlar, büyük Türkmen 
şairi Dadaloğlu’nun da Avşar boyundan olduğunu bi-
lirler ve Dadaloğlu hikâyesi, Avşarlar arasında türkü 
ve bozlaklarıyla söylenir olmuştur.

 1865’te Fırka-i İslahiyye harekâtı sırasında Avşar-
lar; Çukurova, Halep, Sivas, Malatya, Hatay, Kayseri, 
Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Uzun Yayla, Adana, Ma-
raş, Osmaniye, Develi, Afşin, Elbistan, Kozan, Bozok 
(Yozgat) bölgeleri ve çeşitli yaylaklara yayılmışlardı. 
Bu konu Adnan Menderes Kaya’nın Avşar Türkmen-
leri; adlı eserinde ayrıntılı olarak verilmiştir.

 Bu süreçte Avşarların bir kısmı şehirlere yerle-
şirken, bir kısmı da yaşamlarını konar-göçer olarak 
yaylaklarda sürdürmüşlerdir. Türk kültürüne uygun 
olarak hayvancılık, yaylacılık, binicilik, dokumacılık, 
çiftçilik, avcılık gibi, uğraşlar ile diğer göçebe Türk-
menler gibi, yaşamaya devam etmişlerdir. Örf ve adet-
lerine bağlılıklarını uzun müddet koruyabilmişlerdir.

Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek, burada önemli 
bir güç haline gelen derebeyleri ve özellikle Avşarların 
güç ve destek verdiği Kozan-Oğullarını yıkıp merke-
zi idareye bağlamak istiyordu. Yüzyıllardır boş ve ha-
rap araziyi tarıma açmak ve bölgeyi şenlendirmek için 
Fırka-i İslahiyye adıyla bir askeri güç ve birlik oluştur-
muştu. Bu harekâtın başına askerî işlerden sorumlu 
Derviş Paşa ve idarî işlerden sorumlu olarak Ahmet 
Cevdet Paşa görevlendirilmişti. Bu harekât Ahmet 
Cevdet Paşa’nın Mâruzât; adlı eserinde ayrıntılı olarak 
anlatılmış olup, Yusuf Halaçoğlu tarafından günümüz 
Türkçesine çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

 Nihayet İstanbul’dan 1865 yılında Çukurova’ya 
gönderilen Fırka-i İslahiyye, onları kışlak veya yay-
laklarından birinde yerleşmeye mecbur bırakınca, 
Avşarlar yaylaklarında yerleşmek istediklerini bildir-
diler. Fakat bu sırada yaylaklarına Kafkas muhacirleri 
yerleştirildiği için pek verimsiz topraklarda yerleşmek 
zorunda bırakıldılar. 1865te Avşarlar Kayseri’nin Pı-
narbaşı, Tomarza, Sarız kazalarıyla bunlara bağlı yet-
mişten fazla köye yerleşmiş olup eski oymak teşkilât-
larını henüz unutmuş değildirler. Bugün söz konusu 
bölgelerde yüzden fazla Avşar köyü mevcuttur.

 Avşarların acı ve üzüntülerini ağıt ve bozlak şek-
lindeki ezgilerle dile getirdikleri bilinmektedir. Bozlak, 
Avşarlar tarafından söylemekte olan ve onların mûsi-
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

 1973 Kayseri İli Tomarza İlçesine bağlı Toklar kö-
yünde doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra Kayse-
ri’ye yerleşti. 1992 yılında evlenip, bu evlilikten Erkan 
ve Gürkan isminde iki oğlu olmuştur.

 1994 yılında Kayseri Fevzi Çakmak Mahallesi’n-
de kısa dönem Aşkım Kitap Evi’ni işleterek esnaflığa 
atılmıştır. Sonra Mersin Davul Tepe’de 3 yıl Sahil Yolu 
Market ve Balkoroğlu Kafeyi işletmiştir. Daha sonra 
memleketi olan Kayserinin Kılıçaslan Mahallesinde 
15 yıl Ecem Kırtasiye işletmeciliği yapmıştır. Sağlık 
nedenlerinden dolayı işini bırakıp İzmir’e yerleşmiş-
tir. Halende Türk Sanat Müziği korolarında yer al-
maktadır. Şair olarak İl Kültür Müdürlüğünün yarış-
malarına katılarak Devlet sanatçı kimliğimi başarıyla 
kazanmıştır. 600’ü aşkın şiiri bulunmaktadır.  İzmir’de 
ikamet etmektedir.

GÖRESİM GELDİ

Anamın gözleri şimdi yollarda
Kuru toprağını göresim geldi
Yavrun özleminden yorgun hallarda
Tomarza Tokları göresim geldi
Anam hasretinden ölesim geldi

Gurbet eller oldu ana kucağı
Hasretin volkanı vurur sıcağı
Özledim köyümde çukur bucağı
Tomarza Tokları göresim geldi
Anam hasretinden ölesim geldi

Ektiğin rengârenk güllerin açmış
Burcu burcu kokan misleri saçmış
Bahçende meyveler kudurup coşmuş
Tomarza Tokları göresim geldi
Anam hasretinden ölesim geldi

Burnumda tütüyor dağı ovası
Gözümde canlandı güzel doğası
Ayfer der kör olsun gurbet arası
Tomarza Tokları göresim geldi.
Anam hasretinden ölesim geldi…

Ayfer Avşar ÇABUCAK
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZ ADININ MENŞEİ

 Oğuz adının menşei hakkında ünlü Macar bilgin-
lerinden J. Nemeth, Oğuz sözünü ok + uz şeklinde 
tahlil etmiştir. Ona göre ok, boy (kabile), “z” de cemi 
edatıdır1 . Böylece Oğuz, boylar demektir2.

 Bilindiği üzere, Orta-Asya'da ilk defa olarak teş-
kilatlı ve büyük bir imparatorluğu, Çinlilerin Hi-

ung-nu adını verdikleri kavim kurmuştur. Bu kavim, 
ilim âleminde “ Türk” asıllı kabul edilmiştir. Çin kay-
naklarında Gök-Türklerin, Uygurların ve Kırgızların 
Hiung-nular’ın soyundan gösterilmeleri şüphesiz bu 
hususta en mühim delillerden biridir. Türk devlet teş-
kilâtının gerçek kurucuları olan Hiung-nular, Milâ-
dtan önce III. yüzyılın sonlarında komşularının çe-
kindiği kudretli bir kavim haline geldiler. M.Ö. 209 
yılında bu kavmin başına Çinlilerin Mao-Tun (yahut 
Me-Te) dedikleri bir hükümdar geçti3.

 Mao-Tun, Türklerin tarihçe bilinen ilk büyük hü-
kümdarıdır. Çin kaynaklarında, rivayet olarak anla-
tıldığına göre, Mao-Tun, genç bir şehzade iken üvey 
annesinin şiddetli tesiri altında bulunan babası Teo-
man tarafından, Hiung-nular’ın güney-batı komşuları 
Yüe-çiler’e rehine olarak verilmiş, sonra da Teoman bu 
kavme saldırmıştı. Bundan maksat Yüe-çiler’in oğlu-
nu öldürmelerine vesile vermekti. Gerçekten Yüe-çi-
ler öldürmek için Mao-Tun’u aradılarsa da bulamadı-
lar. Çünkü Mao-Tun uğrayacağı feci akıbeti anlayarak 
kaçmış ve babasının yanına gelmişti. Teoman oğlunun 
bu başarısından çok memnun görünerek ona, hassa 
tümeninin kumandanlığını verdi. Fakat Mao-Tun, ba-
basının kendisine yapmak istediği kötülüğü unutma-
yarak bir fırsatını bulup Teoman’ı ve onun yakınlarını 
öldürdü. Bu suretle Hiung-nu tahtına geçen Mao-Tun 
yaptığı seferler ile devletinin hudutlarını genişleterek 



63 64

zamanın en kudretli hükümdarlarından biri oldu4.

 Mao-Tun ve haleflerinin bir sıra yüksek çifte ku-
mandanları olup, bunlar birbirlerinden sol ve sağ 
olarak ayrılıyorlardı. Yine Çin kaynakları geniş Hi-
ung-nu imparatorluğunun 24 kumandan tarafından 
idare edildiğini yazıyorlar5. Diğer taraftan Oğuz elinin 
Sağ ve sol olmak üzere iki kola ayrıldığını, sağ kola 
Boz-Ok, sol kola Üç-Ok denildiğini ve Oğuz elinin 24 
boydan meydana geldiğini biliyoruz6. Diğer taraftan 
Oğuzların 24 boydan meydana geldikleri hakkındaki 
bilgimiz de XI. yüzyıldan daha geriye gitmemektedir7.

 Yine bilindiği gibi, XIV. yüzyılın, başlarında ya-
zılmış olan Oğuzların destanî tarihlerinde8, Türklerin 
ilk fatih hükümdarı olarak Oğuz Han’dan bahsedilir. 
Hatta burada da, Oğuz’un dinî inancından dolayı, ba-
bası Kara-Han tarafından öldürülmek istendiği, fakat 
onun yapılan savaşta galip gelerek babasını öldürdüğü 
söylenir. 

 Birçok müellifler, zikredilen şu benzerliklere ba-
karak efsanevî Oğuz Han’ın tarihî Mao-Tun olması 
ihtimalini ileri sürmüşlerdir. Oğuzların destanî tarih-
leri, Mao-Tun’dan aşağı yukarı 1500 yıl sonra yazılmış 
olup, bu destanî tarihin Oğuz-Han’a ait bölümünün, 
millî bir gaye ile aydın bir Türk’ün muhayyilesinden 
çıktığı anlaşılıyor9.

1 -  Bu hususta bk. Hüseyin Namık Orkun, Oğuzlara dair, Ankara, 
1935, s. 4-5.
2 -  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. Ankara, s.1.
3 -  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. Ankara, s.1,2.
4 -  De Groot, Die Hunnen der Vorchristlichen Zeit, Berlin-Leipzig, 
1921, s. 49-50; W. H.Mc Govern , The Early empire of central Asia, 
Chapel Hill, 1939, s. 116.
5 -  De Groot, aynı eser, s. 55-56; W.H.Mc Govern, aynı eser, s. 117-
118.
6 -  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. Ankara, s.2,3.
7 -  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. Ankara, s.3.
8 -  Bu eser hakkında Üçüncü Bölüme bk.
9 -  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. Ankara, s.3.




