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 Saygıdeğer okurlarımız;

 Dergimizin kırkikinci sayısı ile yine 
sizlerle birlikte olmaktan onur ve mutluluk 
duymaktayım.

  Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 
yılı Ocak ayından itibaren çıkarmaya başla-
mıştık. Ne mutlu bizlere ki kesintisiz olarak, 
istikrarlı bir şekil de Derğimizi çıkarmaya 
devam etmekteyiz.

 Derneğimiz kurulduktan sonra ki 
ilk dini bayramımızı İnşallah Derneğimiz-
de siz değerli Dostlarımızla birlikte büyük 
bik coşku ve sevinçle kutlamayı planlıyo-
ruz.

 Saygıdeğer tüm Dostlarımızı eş ve 
çocukları ile birlikte Ramazan Bayramı-
nın ikinci günü olan 5 Haziran 2019 Çar-
şamba günü saat 13.00’da Derneğimizde 
Bayramlaşmak üzere bekliyoruz.

 Bu vesile ile tüm Ulusumuzun mü-
barek Ramazan Bayramını kutluyorum. 
Allah hepimizin Ramazan hayırlarını ve 
oruçlarını İnşallah kabul eder.

 Ayrıyeten 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı hasebi ile Ülkemizin kurulucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşlarını anmadan geçemeyece-
ğin. 
 Milli Mücadeleye omuz veren, ül-
kemizin kuruluşu esnasında büyük feda-
karlıklara katlanan, hatta Canları da da-

hil herşeylerinden vazgeçen bu mübarak 
insanlara Allah’tan rahmet diliyorum. 
İnşallah Ruhları şad, mekanları Cennet 
olsun...

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız 
bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür 
ediyorum.

 Kültürümüzle ilgili tüm araç, gereç ve 
bilgi birikimizi bizlerle paylaşmanızı bekli-
yoruz. Bunlar bir yemek tarifi, bir orta oyun 
metni, bir halay, bir kilim dokuması, bir dü-
ğün, nişan, kına, ağıt, türkü videosu, eski gi-
yim kuşam, tarihi bir resim vb. olabilir. İlgi-
nize şimdiden çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza hu-
zur ve mutlu yarınlar getirmesi dileklerimle. 
Hoşça kalın...
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 Öncelikle ihtiyaç sahiblerine dağıt-
mak için bizlere iaşe yardımında bulunan ha-
yır sevenlerimiz Abidin Sezgi, Musa Koca ve 
Dursun Ali Karakuş’a çok teşekkür ediyoruz. 
 
 Hepinizin bildiği gibi Derneğimiz ku-
rulalı 6-6,5 ay oldu. İlk ramazanımızı Allah’a 
şükür dolu dolu geçirdik. Ramazan boyunca 
üyelerimizle her cumartesi günü iftar sof-
rasında bir araya geldik. İftar sonrasında da 
Sayın Sevda Demir ve Sayın Mehmet Der-
vişoğlu ile canlı müzik eşliğinde hoş zaman-
lar geçirdik.

 Sanatçılarımıza saygılarımızı sunuyo-

ruz. İyi ki varlar. Bizleri onure ettiler. Birlik 
ve beraberliğimizin oluşmasında katkı verdi-
ler.

 İnşallah, önümüzdeki yılda da birlikte 
olabilme umudundayız. Daha büyük orga-
nizasyonlarla, yeni katılımlarla, zaten büyük 
olan ailemizi daha da büyüterek yolumuza 
devam etmenin azmindeyiz. “Allah yar ve 
yardımcmız olsun.”

 Şunu asla unutmayın: Bizler büyük bir 
aileyiz. Buvesile ile tüm Halkımızın Ramaza-
nını kutluyoruz. Allah hepimizin hayırlarını 
ve oruçlarını kabul etsin.

MAYIS AYI FAALİYETLERİMİZ
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 Yarın anneler günü... Ben de anamla 
ilgili ölüm yıldönümünde paylaştığım yazı-
mı ve onun aziz hatırasına yazdığım iki şi-
irimi yeniden paylaşıyorum. Anneler günü 
kutlu olsun!

 Bugün benim anamın rahmetli oluşu-
nun 8. yıl dönümü... "Sarız Kızı", devlet dı-
şında herkesin "Sultan" olarak bildiği (Devlet 
kayıtlarına göre Hürü idi adı) anam 12 Ara-
lık 2010'da son nefesini vermeden önce gö-
rev için bulunduğum Tokat'a haber gelmişti 
"Acele gel" diye... Gece yola çıkıp sabaha kar-
şı varmıştım Kayseri'ye... Hastanede son kez 
görüp elini öpmek nasip olmuştu... Son anın-
da, nefes almakta güçlük çekerken bile güler 
yüzle bakıyordu bize...

 Allah mekanını cennet, peygambe-
rimizi komşu eylesin. Bu paylaşımı okuyan 
dostlarım birer Fatiha okurlarsa müteşekkir 
oluruz. Anamla ilgili yazdığım iki şiiri yeni-
den paylaşıyorum.

 Cümle anaların ellerinden öper, ölen-
lere rahmet, kalanlara sağlık ve anası olanla-
rın analarının kıymetini onları kaybetmeden 
önce görmelerini dilerim.

 1- "ANALAR BAHTSIZ OLUR"...

 Böyle derdi anam, o kaderine teslim 
olmuşluğun verdiği kabullenişle... Çektik-
lerinin özeti idi bu cümle... Sitemi, şikayeti 
duyulmadı hiç... Ne hayattan, ne insanlar-
dan... Ömrüne sığdırdıkları kaç roman olur-
du oysa... O bir cümle ile özetledi hayatını ve 
başka anaların yaşadıklarını: "Analar bahtsız 
olur."

 Benim anam rahmetli oldu... 8 yıl 
önce... 26 yıl önce vefat eden babama kavuş-
tu... İnşallah cennette kavuştular...İkisi de 
dünyanın en iyi ebeveyni idiler...

 Ben anama hasret yaşadım... Çok kala-

Aslan AVŞARBEY

ANNELER GÜNÜ

madım yanında... Ta çocukluktan itibaren... 
Onun için ayrı yanar yüreğim... Onun için 
ayrı yanardı bana anacığım... Onun için olsa 
gerek hafızasına musallat olan o gavur has-
talık yüzünden önce benim adımı unutmaya 
başlaması... "Bu bizden ya, kim olduğunu bi-
lemedim" derken o saf ve masum gülüşüyle 
sarar sarmalardı bizi...

 Ben anama doyamadım... Kim doy-
muştur ki annesine? Doyulur mu hiç? Anama 
her anneler gününde dualarımdan başka bir 
de aşağıdaki şiirimi yolluyorum. Bütün an-
nelerin gününü kutluyor, evlatların da ana-
larının kıymetlerini bilmelerini diliyorum.  
Allah onları merhametinden ve rahmetinden 
uzak tutmasın...

"ANALAR BAHTSIZ OLUR"

Binbir cefa ile geçen ömründe 
Nice dağdan kağnı aşırdı anam
Günleri tüketti Hakk'ın emrinde
Ne küstü ne yolu şaşırdı anam

Şöyle gönlünce bir keyif çatmadı
Bir kez olsun tok mideyle yatmadı
Bir günden bir güne isyan etmedi
Eyüp'ün sabrını taşırdı anam

Ayıp saydı söz demeyi erine
Sakladı derdini gömdü derine
Kirlenen sırtımı tırnak yerine 
Nasırlı ellerle kaşırdı anam

Yoldaşı olmuştu ölüm sancısı
İki kardeş ile küçük bacısı
Ana, baba, koca, evlat acısı
Azrail'le haşır neşirdi anam

Şu yalan dünyada gülmedi yüzü
Ağıt yakar yaşla dolardı gözü
Kış günü yorgana sarıp da bizi 
Kendi bir köşede üşürdü anam

Bekledi hep "Anne!" diyelim diye 
Saçından şal ördü giyelim diye
Zaman oldu bir et yiyelim diye 
Koydu yüreğini pişirdi anam

Aradı, "nerede kaldılar?" dedi
Şenlendi, "bir selam saldılar" dedi
"Çocuklarım adam oldular" dedi
Göğsünü gururla şişirdi anam

Anıları yavaş yavaş silindi
Nefes sayısında sona gelindi 
Bir sonbahar günü gökler delindi
Bir tarifsiz gama düşürdü anam

Aslan AVŞARBEY (Mülkî) 15.06.2017- Eskişehir

2- AĞLATTILAR ANAMI

Doğar doğmaz asıldılar şaplağa
Kundağında ağlattılar anamı
Bez yerine höllük denen toprağa
Konduğunda ağlattılar anamı

Değer değmez gün ışığı yüzüne
Irgat oldu Karayurt’un düzüne
Rızk peşinde kara sular dizine
İndiğinde ağlattılar anamı

Büyükleri bir gün meclis kurdular
Ne dinleyip ne fikrini sordular 
Koca diye bir adama verdiler
Dendiğinde ağlattılar anamı

Kurşun yedi sanki alnı çatına
Niyazını sundu Allah katına 
Bir meçhule doğru gelin atına
Bindiğinde ağlattılar anamı

Çıkmadı hiç tarlalardan, ahırdan
Saçlarına aklar düştü kahırdan
Çorbasına tuz ektiler zehirden 
Bandığında ağlattılar anamı

Daha gençken ilk kocası ölünce
Üç çocukla bir başına kalınca 
Kör talihi biri talip olunca
Döndüğünde ağlattılar anamı

Taliplinin kendi de dul biriydi
Dört çocuklu adam yeni eriydi
Dili sessiz kalbi yangın yeriydi 
Yandığında ağlattılar anamı

Araplar’da ana oldu yuvaya
Şükür etti açıp elin’ havaya
Sitemini karıştırıp duaya
Sunduğunda ağlattılar anamı

Elbet vardı olanların nedeni
Affeyledi ona kemlik edeni
Yoksulluktan kış günleri bedeni
Donduğunda ağlattılar anamı

Hem beyiydi hem de akıl hocası
O gidince tütmez oldu bacası
Bir yaz günü Hakk’a giden kocası
Yunduğunda ağlattılar anamı

Tutmaz oldu yumuş tutan elleri
Kalkmaz oldu gayrı yaşlı kolları
Bir gün gibi geçip giden yılları
Andığında ağlattılar anamı

Güçten düşüp geçmez oldu eşiği
İki elle tutamadı kaşığı
Hastanede gözlerinin ışığı
Söndüğünde ağlattılar anamı

Mülkî şimdi ana diye meliyor
Hatırası bu bağrını deliyor
Karşı yoldan sanki anam geliyor 
Sandığında ağlattılar anamı

Aslan AVŞARBEY (Mülkî) 25.08.2018-Kayseri
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YAĞLIK KENAR
 Anadolu, coğrafi konumu nedeniyle 
tarih boyunca birçok medeniyetin, kültürün
kesiştiği nokta olmuştur. Anadolu kültürü, 
yüzyılların deneyimlerinden süzülerek bi-
çimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan bir de-
ğerler bütünü haline gelmiştir.

 Anadolu kültürü, tarihsel bağları ne-
deniyle kendisine özgü bir durumu vardır.

 Anadolu tarih boyunca çeşitli göçlerin 
olduğu, farklı kültürlerin yaşandığı, savaş-
ların yapıldığı, ticaret yollarının geçtiği bir 
coğrafyadır.

 Anadolu kültürü gelenekleriyle, örf 
adetleriyle, halk oyunlarıyla, mutfağıyla dün-
yanın sayılı zengin kültürlerindendir.

 Türk Dil Kurumu sözlüğünde Yağlık: 
Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre anla-
mında olduğu yazıyor. Ayrıyeten Yöremizde 
de değişik renklerde olabilen kenarları ren-
gârenk oyalı başörtüsü olarak kullanılıyor. 
Oyunun ne anlama geldiğini bilmiyorum 
ama isminden anladığım kadarıyla, oyun bir 
yağlığın kenarını işler gibi ince ince tasvir 
ediliyor.

 Halayın adını “Yağlı Kenar” ve “Yağlı 
Kemer” olarak isimlendirenlerde vardır.

 Bu halay Kayseri ili Pınarbaşı, Sarız 
ve Tomarza ilçelerindeki Avşar Türkmenle-
ri arasında toplu halde yan yana yarım yay 
gibi dizilerek, serçe parmaklarla tutuşarak, 
bir çember oluşturmak suretiyle kadınların, 
erkeklerin veya kadın - erkek karışık davul 
ve zurna eşliğinde oynanan türküsüz anonim 
bir halk oyunudur.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
 Halayın seyrini idare eden, grubun en 
başında bulunan halay başı sağ eli ile, halay 
sonunda bulunan halay sonu sol eli ile men-
dil sallar. 

 Oyun önce ağır tempo ile alkış çalarak 
başlar, daha sonra hızlanarak serçe parmak-
larla tutuşarak devam eder.

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı 
ilçesinin Kızılören köyünden Okan Avşarko-
caoğlu tarafından, kararı La, Makamı Kürdi, 
ölçüsü 4/4’lük olarak notaya alınmıştır.

HALAYIN OYNANIŞ ŞEKLİ

A.HALAYIN OYNANAN BİR ŞEKLİ

1.FİGÜR

1.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Başlar sağ tarafa bakarak, sağ 
ayak topuğu ile sağ tarafa bir adım atılır, bu 

arada serçe parmakları ile tutulu olan eller 
sağ tarafa doğru omuz hizasında kaldırılır.
1.1/2.Vuruş: Sol ayak sağ ayağın yanına ge-
tirilerek yer basılır. Aynı zamanda serçe par-
makları ile tutulu olan eller sol tarafa doğru 
omuz hizasına getirilir.

2.1/2.Vuruş: Yine sağ ayak topuğu ile sağ ta-
rafa bir adım atılır, bu arada serçe parmakları 
ile tutulu olan eller sağ tarafa doğru omuz hi-
zasında kaldırılır.

2.1/2.Vuruş: Sol ayak sağ ayağın yanına ge-
tirilerek yer basılır. Aynı zamanda serçe par-
makları ile tutulu olan eller sol tarafa doğru 
omuz hizasına getirilir.

3.1/2.Vuruş: Yine sağ ayak topuğu ile sağ ta-
rafa bir adım atılır, bu arada serçe parmakları 
ile tutulu olan eller sağ tarafa doğru omuz hi-
zasında kaldırılır.

3.1/2.Vuruş: Sol ayak sağ ayağın yanına ge-
tirilerek yer basılır. Aynı zamanda serçe par-
makları ile tutulu olan eller sol tarafa doğru 
omuz hizasına getirilir.

4.1/2.Vuruş: Yine sağ ayak topuğu ile sağ ta-
rafa bir adım atılır, bu arada serçe parmakları 
ile tutulu olan eller sağ tarafa doğru omuz hi-
zasında kaldırılır.

4.1/2.Vuruş: Sol ayak sağ ayağın yanına ge-
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tirilerek yer basılır. Aynı zamanda serçe par-
makları ile tutulu olan eller sol tarafa doğru 
omuz hizasına getirilir.

2.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Yine sağ ayak topuğu ile sağ ta-
rafa bir adım atılır, bu arada serçe parmakları 
ile tutulu olan eller sağ tarafa doğru omuz hi-
zasında kaldırılır.

1.1/2.Vuruş: Sol ayak sağ ayağın yanına ge-
tirilerek yer basılır. Aynı zamanda serçe par-
makları ile tutulu olan eller sol tarafa doğru 
omuz hizasına getirilir.

2.1/2.Vuruş: Yine sağ ayak topuğu ile sağ ta-
rafa bir adım atılır, bu arada serçe parmakları 
ile tutulu olan eller sağ tarafa doğru omuz hi-
zasında kaldırılır.

2.1/2.Vuruş: Sol ayak sağ ayağın yanına ge-
tirilerek yer basılır. Aynı zamanda serçe par-
makları ile tutulu olan eller sol tarafa doğru 
omuz hizasına getirilir.

3.Vuruş: Sağ ayak tabanı yere basıp sol ayak 
diz hizasında yukarı çekilir.

4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.

3.Ölçü
1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.
4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-

na vurulur.

4.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.

5.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur.

6.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.
4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-

bit kalır.

7.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur.

2.FİGÜR

1.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

3.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

3.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

4.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

4.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

3.Vuruş: Eller serçe parmakla tutulur. Sağ 
ayak tabanı yere basıp sol ayak diz hizasında 
yukarı çekilir.

4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.

3.Ölçü
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1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur. 

4.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayak üzerinde sekilir.

4.Vuruş: Çift ayak üzerinde yere çöküp kal-
kılır.

5.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur.
6.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayak üzerinde sekilir.

4.Vuruş: Çift ayak üzerinde yere çöküp kal-
kılır.

7.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sağ yanına 
tam basar. Böylece Oyun iki figür olarak ta-
mamlanır.

B.HALAYIN OYNANAN BİR BAŞKA 
ŞEKLİ

1.FİGÜR

1.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

3.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

3.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

4.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

4.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

3.Vuruş: Eller serçe parmakla tutulur. Sağ 

ayak tabanı yere basıp sol ayak diz hizasında 
yukarı çekilir.

4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.

3.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur. 

4.Ölçü
1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.
5.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
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zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur.

6.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.

7.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur.
2.FİGÜR
1.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 

sol el sabit kalır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

3.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

3.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

4.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

4.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.Ölçü

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-
pılır.

1.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak topuğu yere basılıp, sol 
ayak hafiften kaldırılır, sağ elle avuç içi ile sa-
bit olan sol el avuç içine vurularak alkış ya-

pılır.

2.1/2.Vuruş: Sağ ayak hafiften kaldırılıp sol 
ayak tabanı ile yere basılır, sağ el geri çekilir 
sol el sabit kalır.

3.Vuruş: Eller serçe parmakla tutulur. Sağ 
ayak tabanı yere basıp sol ayak diz hizasında 
yukarı çekilir.
4.Vuruş: Sol ayakucu yere vurulur, diz hiza-
sında tekrar yukarı çekilir. Sağ ayak yerde sa-
bit kalır.

3.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur. 

4.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.
2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayak üzerinde sekilir.

4.Vuruş: Çift ayak üzerinde yere çöküp kal-
kılır.

5.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sol ön ucu-
na vurulur.

6.Ölçü

1. Vuruş: Sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

2. Vuruş: Sol ayakla sağa doğru üçlü yürüyüş 
yapılır.

3. Vuruş: Sağ ayak üzerinde sekilir.

4.Vuruş: Çift ayak üzerinde yere çöküp kal-
kılır.
7.Ölçü

1. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

2. Vuruş: Sağ ayak yere basar, sol ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

3. Vuruş: Sol ayak yere basar, sağ ayak diz hi-
zasında tekrar yukarı çekilir.

4. Vuruş: Sağ ayakucu, sol ayağın sağ yanına 
tam basar. Böylece Oyun iki figür olarak ta-
mamlanır.
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

5-6 Parça Tarhana
6 Su Bardağı Su
1½  Çay Kaşığı Tuz
1 Çorba Kâsesi Yoğurt (İsteğe bağlı)
1 Yemek Kaşığı Nane
3 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Diş Sarımsak

TARHANA ÇORBASI
(6 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Akşamdan tarhanalar ılık suya koyulur. Ilık suda ıslanıp yumuşayan tarhana iyice ufa-
lanır. Yeteri kadar suyuyla beraber tarhanalar tencereye koyulur. Yoğurt ve tuz eklenir. Kay-
nayana kadar karıştırılır. Dövülerek sarımsak, eritilen tereyağında nane ile birlikte yakılarak, 
kaynamakta olan çorbaya yavaş yavaş ilave edilir. Sıcak olarak servis yapılır.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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İNSAN

 Anadolu’da ölüm doğum döngülü 
törenlerin ruhun beden değiştirmesi gibi 
inançların Şaman kültürünün bir devamı ol-
duğu bilinmektedir.  Anadolu motiflerinde 
sık sık rastlanan insan figürü daha çok erkek 
ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir1.

 Bu figürler dokuyan kişinin erkek ço-
cuk beklentisini veya gurbetteki sevgiliyi 
anlatır.  Bu motifler çalışmanın ve yaratıcı 
aklın sembolüdür. Objeleri bir süs gibi gö-
rebilen göçebelerin stilize etmeleridir. Doğal 
yetenekleri olan bu kişiler, duru kafa ve ruh 
yapıları ile yalın yaşamlardaki arınmışlıktan 
kaynaklanan bir yaratıcılığa sahiptirler2.

 İnsan motifinin belli bir kişiyi anım-
samak, anmak için yapıldığı düşünülebilir. 
Duvar panolarında rastlanılan insan figürleri 
ise daha çok av büyüsü ile ilgilidir. Dokuma-
lardaki insan figürleri daha çok çocukla ilgili 
olup, dokuyan kişinin kız veya erkek çocuk 
beklentisini yansıtır3.

Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU

1 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları.
2 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları.
3 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Karışık Motif Çizimleri, 211GS0084, Ankara 2011, 
Sayfa 10.

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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Nezip TOPUZ

COĞRAFYAYA CAN VERENLER III:

KIZILIRMAK

 Hepimizin malumu olduğu üzere, 
insan vücudunun en büyük arteri Aorttur. 
Bendeniz nehirleri hep atardamarlara ben-
zetmişimdir. O anlamda, Anadolu’muza can 
veren en büyük arter (kendi topraklarımız-
da doğup dökülen) ise hiç şüphesiz Kızılır-
mak’tır…

 Nehrimiz, can gardaşım Sıtkı Çalış-
kan’ın memleketi Sivas İmranlı’dan doğar 9 
vilayet gezer sonra sakinler Bafra Ovasını su-
ladıktan sonra bütün gücünü yumurtlamak 
için harcayan ve bu görevi ifa ettikten sonra 
ölen Somon balıkları misali, ölüme gider gibi 
Karadeniz’e karışır ve yok olup gider.

 İsmini doğduğu dağdan almış olsa ge-
rek. Sıtkı gardaşımdan çok dinlerdim Nehri-
mizin doğduğu Kızıldağ hikâyelerini. Doğ-
duğu toprakların renginde yani kızıl akardı 
Kızılırmak. Sonraları barajlarla gem vuru-
lunca sakinledi de doğal su rengine kavuştu.

 Erciyes Dağına çıkıp da Develi tarafı-
na bakınca Akdeniz havzasını Kayseri tarafı-
na bakınca da Karadeniz havzasını görürüz. 
Dolayısıyla Kızılırmak memleketimin bir kı-
sım topraklarını da sular.

 Kızılırmak diyince aklıma nedense 
hep çizdiği yayın içinde yaşamış kadim me-
deniyetler gelir. Bin tanrılı insanların ülkesi 
büyük Hitit İmparatorluğu! Kral Hattuşili’nin 
dünya tarihinin en büyük medeniyetlerinden 

biri olan kadim Mısır’a kafa tutuşu, yazılı ilk 
barış anlaşması, daha neler neler.  

 Bir başka zaman da büyük devlet ada-
mı Şuppiluliuma’nın hiddetinin bir halkın 
nasıl yok olmasına sebebiyet verdiğini anla-
tırız.

 Bu sefer 3300 yıllık başka bir Hitit 
hadisesini yazalım. Kral Hattuşili deyince 
tabiî ki yaşadığı büyük aşktan ve eski çağın 
en büyük kraliçelerinden biri olan -bir ya-
nım Çukurovalı olması sebebiyle hemşerim 
saydığım- Çukurovalı Kraliçe Puduhepa’dan 
bahsetmemek olmaz. Hattuşili ve Puduhepa 
Kadeş savaşı sonrası evlenmişler, evlilikleri 
sonrası birbirlerine büyük bir aşkla bağlan-
mışlardır. Öyle ki, Hattuşili devlet işlerinin 
idaresinde bu soylu kraliçeye büyük yetkiler 
vermiş; Kadeş Barış Anlaşmasının bir yüzü-

ne Kralın kendisi, diğer yüzüne de Kraliçe 
Puduhepa mührünü vurmuştur. Kral ölüm 
döşeğinde iken Kraliçenin onu kimseye ema-
net edemeyip, bizzat kendisinin bakması ve 
bunun Hitit tabletlerinden büyük bir hüzün-
le anlatılışı destan gibidir doğrusu.

 Kızılırmak ve aşk deyince o yolu kul-
lananlar hatırlayacaktır. Ankara’ya gelirken, 
Kırıkkale’yi geçip Kızılırmak boğazına gi-
rince gidiş ve geliş yolları ikiye ayrılır; geliş 
ırmağın sağında, gidiş şeridi ise ırmağın so-
lunda kalırdı. Ben ne zaman bu yoldan geç-
sem, ırmağın iki yakasında kalan yolları san-
ki ayrılmış iki sevgiliyi düşler, sonra ileride 
yollar birleştiğinde bu iki sevgilinin vuslatı-
nın mutluluğunu yaşardım. Yolların kavuş-
ması, tarihte destan olmuş ve vuslatı yaşama-
mış aşklara inat mutlu sonla biterdi.

 Kızılırmak coğrafyaya can verir, lakin 
can almışlığı da vardır. Nitekim, kendisi de 
bendeniz gibi bir savcı olan Ahmet Şükrü 
Esen tarafından Cumhuriyet öncesi dönem-
de yapılan folklor derlemelerinde (Ahmet 
Şükrü Beyin büyük ölçüde Kayseri’de Müd-
de-i Umumluk (Cumhuriyet Savcılığı) yap-

tığı yıllarda yaptığı derlemeler ünlü Halk 
Bilimci Pertev Naili Boratav tarafından İş 
Bankası Yayınlarından basılmıştır) Güzel bir 
Kızılırmak Ağıdı yer alır. Bu ağıdı biz de ço-
cukluğumuzda dinlerdik:

Köprüye geldik de köprü yıkıldı
Beş yüz atlı birden suya döküldü
Koçyiğidin orta beli büküldü
Kızılırmak n'ettin allı gelini

Gerdanı beş karış benli gelini
Elinin kınası soldu mu ola
Gözünün sürmesi bozuldu m'ola
Uçmakta mezarı kazıldı m'ola
Kızılırmak n'ettin allı gelini
Gerdanı beş karış benli gelini
Kızılırmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salasın

Sen de benim gibi yarsız kalasın
Kızılırmak n'ettin allı gelini
Gerdanı beş karış benli gelini
Ağıt burada sona eriyor.

 Bu vesile selam ve saygılarımı sunuyo-
rum.
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

ŞEHİT POLİS MEMURU
AVNİ KUMLU’NUN AĞIDI

 Avni Kumlu Kayseri ili, Pınarbaşı il-
çesi, Büyük Karamanlı Köyündendir. Avni 
Kumlu 22.03.1979 günü Adana’da Sol - Sağ 
çatışması esnasında vurularak şehit edilmiş-
tir. Avni Kumlu’nun cenazesi Büyük Kara-
manlı Köyündeki babasının evinin önüne 
getirilince Emine Avşarkocaoğlu bu ağıdı 
yakmıştır.  Avni Kumlu Büyük Karamanlı 
Köy Mezarlığına defnedilmiştir.

AVNİ KUMLUNUN AĞIDI

Ellemen ağlısın Solmaz
Ağlamadan adam ölmez
Açın doya doya baksın
Bu yola gidenler gelmez

Ulan memmed yeter gayri
Çek elini şu gelinden
Kele bibi olmaz olsun
Biz osandık bu ölümden

Nediyin genden ağlıyor
Gelele Bebek dayısı
Belin gırıldı galkmıyor
Heral oğluyun eyisi

Gaydasına böyle geldi
Abdı darılma sözüme
Dabancanı çal beline
Gurşun sıkarlar izine

İleri gel kele Musa
Ben gasabı gatacağım
Gızılören’e giderim
Bu gün köyde yatıcığım

Geline tokanma gızım
Doğru gonuş kele Hatın
Kele benim canım yok mu?
Dabaka da galdı tütün

Gardaşım haley çekiyor
Ağ içlikte gara yelek
Bunda çoban edenidi
Polis senin nene gerek.

Kele: Daha çok kadınların kullandığı “Ayol, hey, yahu” 
anlamında bir hitap sözüdür.
Bibi: Hala, babanın kız kardeşi.
Osanmak: Usanmak
Genden ağlamak: İçten ağlamak
Gaydasına böyle geldi: Kafiyesine uydurmak.
Dabanca: Tabanca.
Dokanmak: Dokunmak.
Dabaka: Tütün tabakası.
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YABANLU PAZARI
 Yabanlu Pazarı Selçuklular devrinde 
her yıl Anadolu’da kurulan, kelimenin şim-
diki anlamı ile milletlerarası büyük bir fuarın 
adıdır. Yabanlu Pazarı’na dair en geniş bilgiyi 
veren Zekeriyâ el-Kazvini’nin (ölüm: 1283) 
Asâru’l-bilad’ı geçen yüzyılın ortalarında Al-
manya’da basılmıştır. 

 XIII. yüzyılda Sivas’ta sadece sabun, 
ıtriyat ve at satışlarından Selçuklu Devle-
tinin pek büyük bir gelir elde ettiğini batılı 
bir seyyah bildirir. Türkmenlerin keçeden 
mamul kızıl börklerinin taFransa ve İngilte-
re’ye kadar yayılmasında bu devamlı ve geniş 
alış-veriş ile ilgilidir. İtalyan Cumhuriyetleri-
nin yine Türkmenler tarafından Anadolu’da 
yetiştirilen soy atlardan ve Türkmenler tara-
fından imal edilen halılardan satın almaları 
Selçuklular devrinde başlar. Türk eyerleri 
Avrupa da bu zamanda tanınmaya başlan-
mıştır. 

 Selçuklular Devrinde ihraç ve ithal 
edilen maddeler:

A. Şap: Bu madde dokuma sanayiinde 
kullanılıyordu.
B. Gümüş.
C. Bakır: Bakırdan kap kaçak ve her yere 
gönderilen güzel lambalar yapıldığı meş-
hur seyyah İbn Battuta haber veriyor.
D. Demir.
E. Lacivert Taşı.
F. Tuzla.
G. Boraks: Bilhassa ekmek yapan fırıncı-
lar tarafından kullanılıyordu.
H. Zırnık.
İ. Diğer Maddeler: Bunlar başlıca kitre, 
sakız ve reçine idi.
J. Deri.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
K. Halı.
L. Yün ve Tiftik: Tiftik ve keçeden ma-
mul kızıl renkli Türkmen börkleri Fransa 
ve İngiltere gibi uzak ülkelere de götürü-
lüyor ve oralarda da giyiliyordu.
M. Kereste.
N. Meyve.
O. Tahıl.
P. At.
Q. Koyun.
R. Balık.
S. Köle: Rus, Kıpçak, Çerkez vs. asıllı 
erkek ve kadın köleler Anadolu’ya getiri-
lip bilhassa, Sivas ve Yabanlu Pazarı’nda 
komşu ülkelerin Müslüman tacirlerine 
satılıyordu. 

 Büyük mutasavvıf Şair Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi’nin Mesnevisinde şöyle bir 
beyit vardır.

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

 Yani,  Yabanlu şehirlerarasında bu-
lunduğu için oraya bölgelerden (ülkelerden) 
emtia gelir”.
 Mesnevi’nin Türk mütercimleri Veled 
İzbudak ve Abdulbaki Gölpınarlı, bu beyti 
şöyle çevirmişlerdir: “Şehirlerdeki köylü pa-
zarına benzer adeta, etraftan alış-veriş için 
hep oraya gelirler”. Anadolu’da ve diğer hiç-
bir İslam ülkesinde şehirlerin dışında ve biz-
zat köylerde bile “köylülere mahsus” pazarlar 
yoktu. Mesnevi’nin İngilizce mütercimi Rey-
nold A. Nicholson’a gelince, o bu beyti şöyle 
evirmiştir: 

 “Orada kusurlu, sahte ve kalp emtia 
bulunduğu gibi, incilere benzer çok kıymetli 
ve kazanç getiren emtia da görülür. Akıllı ve 
tecrübeli tacirler Yabanlu’da gerçek ve kusur-
lu emtiayı birbirinden ayırt ederler. Bu tacir-
ler için Yabanlu, bir kazanç yeridir. 

 Yabanlu, Bazar-i Banlu (Yablu) bozuk 
bir imla ile Selçuklu müverrihi İbn-i Bibi’nin, 
1282 de sona eren, eserinde geçer. 

 Yabanlu doğru yazılışı ile diğer mü-
him bir Selçuklu vekayinamesi olan Aksara-
yi’nin Müsameretü’l-ahbar’ın da birkaç defa 
zikredilir. Yabanlu, 1277 yılında Türkiye’nin 
doğrudan doğruya Moğollar tarafından ida-
re edilmeye başlanması üzerine Anadolu’ya 
tayin edilen Moğol umumi valilerinin yay-
lakları haline gelmişti. Bu umumi valilerden 
Abuşka’nın ( Tatar, Valiliği:1299 – 1304), 
İrincin (Kireyit, Valiliği 1305 – 1317), gibi 
Moğol umumi valilerinin yaz mevsimlerini 
Yabanlu’da geçirdiklerini biliyoruz. Yine Mo-
ğol umumi valilerinden Samagar Noyan’ın da 
yazları buralarda oturduğu anlaşılıyor. Çün-
kü Pazar Ören’in 10 Km. batısındaki Samagar 
Köyü muhtemelen onun adını taşıdığı gibi, 
köyün güneyindeki dağ da aynı ad ile anılır. 

Hatta bu son husus dirayetli ve aynı zamanda 
adil bir emir olan Samagar Noyan’ın bu dağa 
gömülmüş olduğu gösterebilir. Aksarayi’de 
Yabanlu’nun sadece bir yaylak şeklinde anıl-
ması, Moğolların 1277 yılında Anadolu’nun 
idaresini doğrudan doğruya ellerine almaları 
yüzünden, orada artık fuar kurulamadığını 
akla getirebilir. Fakat kesin bir şey söylene-
mez. 

 Yabanlu Pazarı üzerinde en tafsilatlı 
bilgi veren biricik müellif, Zekeriya b. Mu-
hammed el-Kazvini’dir (Ölümü: Irak’ta 1283 
yılında).

 Zekeriya el-Kazvini Asaru’l-bilad ve 
ahbaru’l-‘ibad adlı tanınmış eserinde Yaban-
lu Pazarı hakkında aynen şunları yazıyor: 
“Anadolu’da (bi-r Rum) her yıl baharın ba-
şında kırk gün süren bir pazar kurulur. Bu 
pazara Yabanlu (metin: beyelu) denilir. Bu 
pazara uzak yerlerden, doğu, batı, güney ve 
kuzeyden insanlar gelir. Tacirler bu pazara 
katılmak için pek büyük bir gayret sarf eder-
ler.  Doğu tacirlerinin emtiasını batılı tacir-
ler alırlar. Batılılarınkini de doğulu tacirler 
alırlar. Kuzeyden gelenlerin mallarını gü-
neyli tüccar ve güneylilerinkini de kuzeyliler 
satın alırlar. Bu pazarda Türk ve Rum köle-
leri (el-memalik) ve karavaşları (el-cevari = 
cariyeler) bulunur. Güzel atlar ve katırlar da 
satılır. Yine orada atlas ve sakallat kumaş-
larından yapılmış elbiseler, kunduz, (deniz 
köpeği) kürkleri ve Burtas kürkleri de satılıp 
alınır. Yabanlu’da kusurlu malların kusurları 
hayret verici bir şekilde gizlenerek satışa arz 
edilir. Bu pazarın geleneklerinden biri de şu-
dur: satın alınan bir malı asla geri verilmez. 
Anlatıldığına göre tacirlerden biri yüksek bir 
fiyatla yakışıklı bir memluk (delikanlı ve ço-
cuk yaşta köle) satın almış. Tacir, satıcı uzak-
laştıktan sonra kölenin güzel bir kız olduğu-
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nu görmüş”. 

 Yabanlu Pazarı adı, onun milletlerarası 
bir fuar olduğunu gösteriyor. Gerçekten Ya-
banlu Pazarı, bize göre, “başka ülkelere men-
sup olanların (Yabanlu) Pazarı, yani yaban-
cılara mahsus pazar, yabancılar için pazar, 
yabancıların katıldığı Pazar” demek olmalı-
dır. Fuarın ehemmiyeti diğer kaynaklarca da 
teyit edilir. Mesela Yabanlu Pazarı’nın kurul-
duğu yeri 675 (1277) yılında bizzat görmüş 
olan müverrih Muhyiddin İbn Abdu’z-Zahir: 
“bu pazarda dünyanın her bölgesinden gel-
miş insanların teşkil ettiği bir kalabalık top-
lanır. Bu sebeple Yabanlu’da her ülkeden ge-
tirilmiş mal bulunur.” Sözlerini yazmaktadır. 

 Zekeriya el-Kazvini’nin metninde ge-
çen kürkler Karadeniz ile Hazar denizlerinin 
ötesindeki kuzey ülkelerinden getiriliyordu. 
Müellifin metninde zikredilen Burkas, Orta 
İtil (Volga) havzasında yaşayan bir kavmin 
adı olup İslam Âleminde kürkleri ile tanın-
mıştı. 

 Yine Müellifin metnindeki Türk adı 
ile XIII. Yüzyıllarda bilhassa Don – Volga 
arasında yaşayan Kıpçaklar kast ediliyor. O 
zamanlar da bu Türk kavminden İslam Âle-
mine çokça köle getiriliyor. Yine orada zik-
redilen atlara gelince, bu atlar Anadolu’daki 
Türkler tarafından yetiştirilmekte olup, Maço 
Polo’nun “güzel Türkmen atları” dediği atlar 
işte bu atlardır. Sakallat’a gelince bu, bir tür 
ünlü ipekli olup bundan dolayı bazı dillerde 
ona saklatün, saklatin, sakarlat denilirdi. 

 Bilindiği üzere çoğu yine Türkiye’deki 
Sivas’ta ve Yabanlu Pazarı’nda satılan Kıpçak 
asıllı köleler Bağdad halifeliğinin ve diğer 
bazı devletlerin olduğu gibi Eyyubilerin de 
hassa askerini teşkil etiler; 1250 yılında da 

Mısır’da müverrihlerce, “ed-Devletü’t-Türki-
yeye” adı verilen kendi devletlerini kurdular.

 Bu devlet yine bilindiği üzere, Moğol 
ilerleyişini durdurarak onların yenilmez bir 
kavim olmadığını ispat etti. Bu Türk Mem-
lukleri aynı zamanda milli dillerine bağlı 
insanlar idiler. Arapça öğrenmeye hiç ehem-
miyet göstermiyorlar, yerli halka Tat, kendi 
aralarında yaşayan, fakat Türk asıllı olma-
yanlara da Yavı adını veriyorlardı. Memluk-
ler devrinde, Türkçe öğrenmek maksadıyla 
pek eser eser yazılmasının sebebi budur. İşte 
bu eserlerin en tanınmışlarından birini ya-
zan Eseriddin Ebu Hayyan (ölümü:1345) Ki-
tabu’l-idrak li-lisani’l-Etrak adlı esrinde fuar 
hakkında şu bilgiyi veriyor: “Yabanlu Paza-
rı-bu, Anadolu (Rum) ülkesindeki pazarlar-
dan biri olup çölde (fi’l-berriye) kurulur ve 
kırk gün sürer.” Görüldüğü gibi Ebu Hay-
yan da fuarın kırk gün sürdüğünü yazarak 
el-Kazvini’yi teyit eder. 

 Zekeriya el-Kazvini Pazar’ın baharın 
başlarında (evvel rebi) kurulduğunu kayde-
diyor. Bununla beraber Pazar’ın mayısta, en 
geç haziran ayı içinde de kurulduğu kuvvetli 
bir şekilde ileri sürülebilir. 

 Yabanlu Pazarı’nın ne zaman sona er-
diği hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Ya-
banlu Pazarı’nın faaliyeti Moğol hâkimiyeti 
devrinde, XIII. Yüzyılın sonlarında veya XIV. 
Yüzyılın ilk çeyreğinde sona ermiştir. Yaban-
lu Pazarı’nın varlığına ilim âleminin dikka-
tini ilk defa çeken Merhum Profesör Osman 
Turan’dır. 

 Pazar Ören’in 8 Km. kuzeydoğusun-
daki, şimdi halkımızın Kuş Kalesi dediği zapt 
olunmaz Zamantı Kalesi de fuar’ın emniyeti-
ni korumakta idi. 

 Esasen o devrin tacirleri için uzaklı-
ğın bir mesele teşkil etmediğini pekiyi bil-
mekteyiz. Hong-Kong’a, Kanton’a, Malaka 
yarımadasına ve hatta Kore’ye kadar giden 
tacirlerin Yabanlu Pazarı’na katılmaları işten 
bile değildi. Ancak bu fuarın kurulmasında 
ikinci mühim bir amil vardı ki, o da, Selçuk-
lu sultanlarının takip ettikleri şuurlu ticaret 
politikasıdır. Bu akıllıca politika ile onlar o 
zamanların en büyük ve en uzun süren ve bu 
bakımlardan dünyanın biricik milletlerarası 
fuarının kendi ülkelerinde kurulması başarı-
sını göstermişlerdir. 

 Zamantı Kalesi Türkler devrinde de 
asırlar boyunca ehemmiyetini korudu. Ka-
lenin altında ve güney tarafında bulunan 
Melik Gazi Türbesi, ismin de gösterdiği gibi 
muhtemelen, Danişmendliler’in hükümdar-
larından en büyük ve Haçlı muharebelerinin 
en meşhur şahsiyetlerinden Gazi’ye (ölüm: 
1134) aittir. Bu türbe Danişmedliler’in de 
yaz mevsimini burada geçirdiklerini gösterir. 
Kale sonra Selçukluların idaresine geçti. 

 Kanuni devrinde Zamantu, Elbistan 
sancağına bağlı kazalardan biri idi. Bu kaza 
ilk zamanlarda Pınarbaşı, Çörümşek Özü ve 
Hanzir (?yahut Hınzır?) adlı üç nahiyeye ay-
rılmıştı. Zamantı kazasında aynı adı taşıyan 
ne bir kasaba, ne bir köy görülebiliyor. Şimdi 
bir ilçe merkezi olan Pınarbaşı da köy (karye) 
şeklinde anılmakta olup 1862 (=1279) yılın-
da Zamantı Kayseri’ye bağlı kazalardan biri 
halinde bulunuyordu. 

 Selçuklu ve Memluk kaynakları Za-
mantı kalesini biliyor ve bu kalenin, halkımı-
zın Kuş Kalesi dediği ve haritalarda da aynı 
adla gösterilen Pazar Ören’in 8 Km. kuzey 
doğusunda ve Pınarbaşı’nın 13 Km. batısında 
ve Melik Gazi türesinin yanındaki kale oldu-

ğundan emin bulunuyordum. Çünkü Avşar-
ların “Zamantılı” adını verdikleri yörenin en 
eski Türk Halkının yaşadıkları bu yörede Kuş 
Kalesinden başka kayda değer bir kale yoktu. 

 Kale yüksekliğinin deniz seviyesinden 
2116 m. olduğu bildiriliyor. Kale yüksek bir 
tepe üzerinde inşa edilmiştir; batıdan Köş-
kerli, kuzeyden Koca Dağ, doğudan da bir-
birine bitişik yüksek tepeler ile çevrilmiştir. 
Kalenin üzerinde bulunduğu tepe ile arıza-
lar arasındaki mesafe pek dardır. Onun için 
kalenin zaptı, imkânsız denilebilecek derece, 
pek güçtür. Yaşlılar komşu köylerdeki bir-
çok kimsenin ev yapımında kullanmak üzere 
kaleden pek çok taş söktüklerini söylediler. 
Sathın tam ölçüsü alınamadı. Fakat dört dö-
nümden az olmadığı hususunda görüş birli-
ğine varıldı. 

 Selçuklular devrinde Sarus (Sarız) ida-
ri bir yöre idi. Gerek Sarus, gerek Zamandu 
(Zamantı) naibler ile idare ediliyordu. Hatta 
Sarus’da Selçuklular devrinde 658-659 (1259-
1261) tarihlerinde gümüş para basıldığını bi-
liyoruz. Fakat bu idari yörenin merkezi ne-
resi idi, işte bu, bilinemiyor. Şimdiki Sarız’ın 
eski adının “Köy Yeri” olduğunu biliyoruz. 
Yabanlı Pazarı ile Karatay Kervansarayına 
giden yollardan söz edeceğim. Bu mevki-
lerden biri Yalak’tır. Yalak, Sarız’ın takriben 
28-30 km. güneybatısında düz vadi üzerinde 
bulunan bir nahiye merkezidir. Türkçe olan 
Yalak’a Yeşil Kent adı verilmiş ise de orası 
ağaçsız bir yerdir; halkını Avşar’ın Koca Nallı 
oymağı mensupları meydana getirir. Köyün 
yakınında ve güney doğusunda kilise kalın-
tıları olduğu gibi eski yani tarihi mezarlık da 
bu kalıntıların karşısında bulunuyor. İkisi 
arasından geçen yolun eski kervan yolu ol-
duğu söylenir. Bu yol Yalak’dan onun kuze-
yindeki Kemer’e gitmektedir. Bu iki mevki 
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arasındaki yol “daş” la döşenmiştir. Yol Ke-
mer’den batıya İmirza Ağa köyüne doğru yön 
almaktadır. Bu köyün (İmirza Ağa) kuzeyin-
de Kuru Çay kısık’ı vardır. Han harabesi kısık 
ağzında bulunur. Burada tarihi bir köprü de 
vardır. Yol buradan Cingöz köyüne, oradan 
da Han köyüne gider. Adının da gösterdiği 
gibi, burada bir kervansaray’ın bazı kısımları 
henüz ayakta olup devletin alaka ve himme-
tini görmek için yolları gözlüyor. Buradan 
yol Kara Dayı (Karatay) Hanı’na varır. Kara 
Dayı (Karatay)’dan da Zerezek – Kamber’den 
geçilip İsbile (İsbele) Hanı’na gelinir. Bura-
dan da Talas’a ulaşılır. 

 Yedi Oluk’un karşısındaki yerden gi-
den bir yol, Gölcük – Eğri Söğüt – Savalan’dan 
geçerek Pazar Ören ile Pınar Başı arasında ve 
Pazar Ören’e takriben 15 km. mesafedeki Kı-
zıl Han’a ulaşır. XVI. Yüzyıla ait tahrir def-
terlerinde geçen Yarmaç Han pek muhtemel 
olarak, bu Kızıl Han’dır. Çünkü Kızıl Han ya-
kınındaki Savalan’ın Yarmaç Han’ın yanında 
olduğu yine defterlerde kaydediliyor. Kızıl 
Han’ın izleri, halkı 93 (1876) göçmeni olan 

aynı addaki köyün yanındadır. 

 Bana gelince, ben arkadaşlarım ile bir-
likte Pınarbaşı – Sarız yolunda, Yedioluk’tan 
önce soldaki Kabaktepe’den gidip Toybuk 
yaylası, Değirmentaş Köyünden yıkık Han’a 
vardık. Han’dan şimdi bazı temeller kalmış, 
bunlar da birkaç Avşar yayla evi ve ağılı için 
kullanılmıştır. Han’ın taşlarından pek çoğu-
nun 93 (1876) göçmenlerince Değirmentaşı 
köyünün inşasında kullanılmış olduğu söyle-
niyor. Yıkık Han’dan Mezgidli, İcadiye, (Ka-
rakilise) yolu ile Han köyüne ulaştık. Yolda 
Roma mil taşlarına sık sık rastgeldik. Hatta 
bu taşlarda veya bunların yanındaki sütun-
larda latince yazılar vardır. Avşar’dan olan 
Han köylüleri eskiden kağnı ile Kavlaklar, 
Samağar yolu ile Karadayı (Karatay) kervan-
sarayı’na gidildiğini söylediler. 

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

1.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa V.
2.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 5.
3.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

5,6,7,8,9.
4.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 11.
5.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 12.
6.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 13.
7.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

13,14.
8.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 14.
9.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 15.
10.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 16.
11.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

16,17.
12.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 17.
13.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 18.
14.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 19.
15.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

19,20.
16.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 23.
17.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 24.
18.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

35,36.
19.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

39,40.
20.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 

41,42.
21.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 43.
22.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 77.
23.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 78.
24.   Prof. Dr. Faruk Sümer: Yabanlu Pazarı – Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar – Sayfa 78.
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AVŞAR AĞZI

Beddualar:

Yün atacağı: Yıkanıp top top olmuş yünün 
tellerine ayrılması ve ip olarak eğirilmeye ha-
zır hale gelmesi için yaya gerili kirişle hızla 
çırpılmasını sağlayan gereç.

Ağaç yaşken eğilir: Çocuklara zamanında 
belli eğitimin verilmesi ve yaşlarına uygun 
davranış sergilemelerinin beklendiğini anla-
tan deyimdir.

Ağartısı olmayanın damağı kuru kalır: 

Çubuk iken çıtılamayan, ağaç iken kütüle-
mez: Çocuklara zamanında belli eğitimin ve-
rilmesi ve yaşlarına uygun davranış sergile-
melerinin beklendiğini anlatan deyimdir.

Ho ha var öküz eğlendirir, ho ha var zelve 
kırdırır: 

Köy yerinde dövüş ya çocuk yüzünden ya it 
yüzünden çıkar: Büyük sonuçları olan olay-
ların basit sebeplerden kaynaklandığını ifade 
eder.

Küçükken ne ise büyünce de öyle olur: Ço-
cuklara zamanında belli eğitimin verilmesi 
ve yaşlarına uygun davranış sergilemelerinin 
beklendiğini anlatan deyimdir.

Ne umuyon bacından, bacın da ölüyor acın-
dan: Umut bağlanan kişinin de durumunun 
iyi olmadığı manasında kullanılır.

Öküz olmadan göpe ediyor: Belirli bir ter-
cübesi olmadan, bilmediği işleri yapacağını 
sanan, palavra atan kişileri ifade eden bir de-
yim.

Öküzü aldatmasında ne var, okunu ağır eder 
göpüne binersin, göpünü ağır eder okuna bi-
nersin: Saf kişileri aldatmanın çok kolay ol-
duğunu ifade eden bir deyim.

Yünde de var, çekte de var, yün atan hortlakta 
da var: Suçun tek taraflı olmadığı manasında 
kullanılır.

Ata Sözleri:

Adı silinecise: Ölesice.

Adı Söönesice: Ölesice.

Adın Bebeğe Vurula: Öl de ismini yeni doğan 
bir bebeğe koysunlar.

Adın Go Daşlara Vurula: Öl de ismini yeni 
doğan bir bebeğe koysunlar.

Ağzı Kitlenesice: Ölesice.

Batasıca: Ölesice anlamında ilenç.

Bir Solukluk Olasıca: Bir anda ölüp git.

Boyu boz tahtaya gelesice.: Ölesice.

Boyun Devrile: Öl.

Boyun tahdiye gele.: Ölesice.

Boyun Tahtalara Gele: Öl de ölünü teneşire 
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koysunlar.

Boyuna Boz İpler Ölçüle: Ölesice. Mezar veya 
tabut için boyunun ölçüsünün alınması.

Caniin Derdine Düşesin: Ölümcül hastalağa 
yakalanıp bütün amacının canını kurtarmak 
olsun.

Ciğerinin sapından vurulasıca.: Çaresiz bir 
derde yakalanasın.

Çeneciği Çekilesice: Sus. Ölüm sonrası çene-
nin donması, geriye çekilip kalması. Genelde 
fazla konuşana denir.

Çerçilerle Haberin Gele: Çok uzak yere gidip, 
oraya yerleşesin. Durumuyun ne olduğunu 
çerçilerden haber alalım. Eskiden telefon ve 
hızlı araçlar olmadığı için geçtikleri yerlerde-
ki durumu çerçiler taşırmış. Genlede kızına 
sinirlenen anlar söyler.

Dericiğine Çekile: Derine konulsun. Küçük 
baş hayvanın derisi yüzülüp, kurutularak tu-
lum yayılır. Bu tuluma peynir basılır. Yani 
derisine peynir çekilir. Kimseye bir şey ver-
meyeni kısmık kişiler için kullanılır.

Dünaa Dağılasıca: Evi barkı dağılsın.

Ganlar Gaşana: Kaşındığı yerden kan çıka.

Gannı gupur gusacısa: Kanlı balgam kusası-
ca. Verem belirtisi, eskiden çaresiz dert.

Gara Çıkından Gidesice: Kara çıkın hastalı-
ğından ölesin. Koyunlarda öldürücü bir ka-
raciğer hastalığıdır.

Garaltıcığın Kalka: Gölgen yeryüzünden kal-
ka, ölesin.

Garaltısı kalkasıca: Gölgen yeryüzünden kal-
ka, ölesin.

Gıfrıcan Giresice: İçlerine feryad ve figan 
gire topluca yok olasıca. Örn. Allah gıfrıcan 
gire bu ne kadar çocuk.

Gıran dıgılasıca.: Öldürücü salgın hastalık 
girsin. Toplu ölüm. ( kümes hayvanlarının 
ani ölümü : kuş gribi ) Örn. Gidin lan başka 
yerde oynayın gıran giresiceler.

Gıran dıkıla: Öldürücü salgın hastalık girsin. 
Toplu ölüm. ( kümes hayvanlarının ani ölü-
mü : kuş gribi ) Örn. Gidin lan başka yerde 
oynayın gıran giresiceler.

Gıran Giresice: Öldürücü salgın hastalık gir-
sin. Toplu ölüm. ( kümes hayvanlarının ani 
ölümü : kuş gribi ) Örn. Gidin lan başka yer-
de oynayın gıran giresiceler.

Gövden delinsin.: Vücudunda yaralar, bere-
ler çıksın anlamında bir beddua.

Gubur Gusasıca: Balgam kusasıca. Verem be-
lirtisi, eskiden çaresiz dert.

Hörtük Sokasıca: Ölümcül bir şeyin zehirle-
mesi.

Irgıırılasıca: Irkı kırılasıca, soyu tükenesice 
(kırılmak: tamamen yok olmak )

Kara çıkın derdin ola.: Bilinmeyen hastalığın 
olsun anlamında bir beddua.

Kara vurgundan gidesice: 

Kokar Canını Ala: Kokar; işe yaramaz berbat 
hayatını alsın (Allah ) Örn: Kokar canını ala 
sendemi kendini adam yerinden koyuyon.

Köpük Gusasıca: 

Lafı Başını Yesin: Sözü ölümüne sebep olsun. 
Genelde istemediği kişinin sözünü duymak 
istemeyenlerin kullandığı söz. (Örn: Boş ver 
onun sözünü etme, lafı başını yesin.)

Ocan Bata: 

Saçını başını yolasın: Başına iş gelsin, piş-
manlığından saçını-başını yolasın anlamın-
da bir deyim.

Sesin soğula: 

Sırtında sırlan yürüsün.: 

Soykana Gala: Öldükten sonra başkasına 
kala. ( Soyka ölen kişinin eşyası veya işe ya-
ramaz şey )

Südüğü Düülenesice: Sidiklik kanalları kapa-
nasıca.

Sünedir Olasın:  Elin ayağın tutmaz ola. Felç 
olasın. Elleri ile başkasına zararı dokunan 
kişi için kullanılır. Örn: hayvanını döven 
meçhul kişi için mal sahibi. ' Allah sünedir 
olasın hayvan böyle dövülürmü' der.

Şad Olasıca: Ağır yaralanasıca. Mahfolasıca.
Tangrı canını ala Allah canını alsın.

Tanrı Seyirsiz canını ala: 

Tez günlerde boy ipin ölçülür inşallah.: 

Töremeden gidesice: Soyu tükenesice, üre-
miyesin, türeyemesin anlamına bir deyim.

Töremeyesice: Soyu tükenesice, üremiyesin, 
türeyemesin anlamına bir deyim.

Vurgun Vurasıca: Ölümcül hastalığa yakala-
nasıca

Yanın Yerale: 

Yaşın Garale.: 

Yaşın Yerde Sayıla: Ölesin ve bundan sonra 
yaşın mezarda devam etsin

Yaşın yılın gara gele: 

Yer yatak bulamayasıca: 

Zıkımın dibini yiyesice: 




