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(Editör)

 Saygıdeğer okurlarımız;

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

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı 
Ocak ayından itibaren çıkarmaya başlamış-
tık. Ne mutlu bizlere ki kesintisiz olarak, is-
tikrarlı bir şekil de Derğimizi çıkarmaya de-
vam etmekteyiz.

 Avşarelleri Derneği, Dadaloğlu Vakfı, 
Dadaloğlu Derneği, Talas Avşar Türkmenleri 
Derneği ve Dünya Avşarlar Derneği Kayseri 
Şubesi ile birlikte beş sivil toplum kuruluşu 
Dadaloğlu Avşarlar Birliği’ni oluşturduk.

 Derneğimiz kurulduktan sonra ki ilk 
dini bayramımızı 5 Haziran 2019 Çarşamba 
günü saat 13.00’da Dadaloğlu Avşar birliği 
olarak hep bir arada ortaklaşa kutladık.

 Bu vesile ile tüm Avşarelleri Camiası-
na ve tüm Ulusumuza Yüce Allah’tan birlik 
ve beraberlik için de nice bayramlar diliyo-
rum.

 24 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatını 
45.yıl dönümü münasebetiyle: Kıbrıs Tür-
künün Haklı mücadelesinde emeği geçen, 
zamanın Türkiye Cumhuriyeti hükümet or-
tağı olan merhum Bülent Ecevit ve merhum 

Necmettin Erbakan beyefendilere; Ayrıyeten 
Merhum Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk 
cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı mer-
hum Rauf Dektaş beyefendilere sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun.

 Bizleri yalnız bırakmayıp, takip ettiği-
niz için hepinize çok teşekkür ediyor, sonsuz 
saygılar sunuyorum.

 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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 Avşarelleri Derneği, Dadaloğlu Vakfı, 
Dadaloğlu Derneği, Talas Avşar Türkmenleri 
Derneği ve Dünya Avşarlar Derneği Kayseri 
Şubesinin katılımı ile oluşturulan Dadaloğlu 
Avşar Birliği: Ramazan Bayramlaşmasını 5 
Haziran 2019 Çarşamba günü Bahçelievler 
Mahallesi Mevlana 2.Sokak Talas / Kayseri 
adresinde Talas Avşar Türkmenleri Derneği 
ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçek-
leştirilmiştir.

 Başta Dadaloğlu Avşar Birliği Üyeleri-
ne çok teşekkür ediyorum. 

 Ayrıyeten bizleri yalnız bırakmayan; 
Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve İsmail 
Özdemir Beyefendilere; Pınarbaşı Belediye 
Başkanı Memduh Uzunluoğlu ve Sarız Be-

lediye Başkanı Baki Bayrak Beyefendilere, 
Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey be-
yefendiye ve Tüm Avşarelleri Camiasına son-
suz teşekkürlerimi sunuyoruz.

DADALOĞLU AVŞAR BİRLİĞİ

Avşarelleri Dernek Başkanı: Okan AVŞAR-
KOCAOĞLU
Dadaloğlu Vakfı Başkanı: Hasan Fehmi ÖZ-
HAN
Dadaloğlu Dernek Başkanı: H. İbrahim YIL-
DIRIM
Talas Avşar Türkmenleri Dernek Başkanı: 
Ferhat ALTIPARMAK
Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şube Başka-
nı: İsmail ALBAYRAK

RAMAZAN BAYRAMLAŞMASI
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Kısa boyluydu babam;
Boyuna değil ama 
Burma bıyıklarına adam asılırdı.
O kısa boyda bir aslan yürek, bir dev adam
Hafiften öksürdü mü şöyle 
Sesler kısılırdı.

Kısa konuşurdu babam;
Boş lafı sevmezdi.
Açtı mı ağzını,
Gelirdi sesi derinden…
Eğip bükmezdi dilini,
Lafı gevmezdi,
Söylerdi sözünü kitabın orta yerinden.

Kısa yaşadı babam;
Bin üç yüz kırklıydı.
Doğumu Rumi,
Ölümü miladi geçti kayıtlara.
Allah bilir ya,
Günahı az, çoktu ecri,
Bir nefeslik ömür, 
Şahitlik etti nice ağıtlara.

Kısa kesti hikâyeyi babam;
Hayatı özetledi iki beyitte:
“Neler neler yedi bu diş
Ne altın oldu ne gümüş!”
Elini kulağına atıp bir türkü söyledi,
Geç anladık veda ettiğini bize:
“Buranın güzeli gönül eğlemez
Gönül eğleyecek yere gidelim.”

Ve gitti…
Bir yaz günü gökler gözyaşı dökerken,
Her ölüm gibi o da çok erken…
Şimdi el açıp duadayız Mevla’ya:
Mahzun gönlünü hoş,
Makamını Cennet eyleye

KISA BOYLUYDU BABAM

Aslan AVŞARBEY (Mülkî) 2016-Ankara
(1 Haziran 1992 tarihinde vefat eden "Ağa’mın aziz hatırasına.)Aslan AVŞARBEY
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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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Aşkar: Battal Gazinin ünlü atı.
Düldül: Hz. Ali'ye Hz. Muhammed tarafından armağan edilen katırın adı.
Torun: Avşarlar'da bir oba adı.
Hoğlamak: Üstüne yürümek, saldırmak, nara atarak öne atılmak.
Siftah: İlk.
Oba: 1. Beş, on çadırlı aşiret. 2. Yaylada çadır kurulan bölge. 3. Çuldan yapılan çadır. 4. Mahalle. 5. Bir soy-
dan kimselerin oluşturduğu topluluk, kalabalık. 6. Yabancı. 7. Komşu.
Karartı: Beden, varlık
Kasavet: Üzüntü, tasa, kaygı, sıkıntı.
Bıldır: Geçen yıl, bir yıl önce
Yatır: Yatıyor.
Ali Paşa, Kara Ahmet: Avşar savaşçıları.
Sadık Bey: Avşar beylerinden biri.

Şiir, Halkbilgisi Haberler Mecmuasından alınmıştır.

BİNER DÖVÜŞÜRÜM DER TÜRKMENOĞLU
 Avşarlar içinde Türkmenaliler (kısaca Türkmenler de denir) diye bir oba vardır. Türk-
menler'in büyük çoğunluğu Sarız ilçesinde otururlar. "Türkdönmez, Pontömeroğlu, Türk-
men" soyadlı kişiler. Sarız ilçesinin İncedere köyünde de Türkmenler vardır. Bunların so-
yadları da "Tunç"tur. Ayrıca Çukurova'da da Türkmenler'den bazı aileler bulunmaktadır. Şiir 
acaba bu Türkmenleri mi yoksa başka Türkmenleri mi anlatmaktadır. Orası tam olarak bi-
linmemektedir.

Bindiğin at Aşkar mıdır ya Düldül
İrengi bozadır, der Türkmenoğlu
Eyerlen kır atı mahzun kalmasın
Biner dövüşürüm der Türkmenoğlu

Ali Paşa'm her ülkeyi bağladı,
Ah etti de Torun deyi ağladı.
Her obadan üç beş yiğit hoğladı
Siftah hoğlayan da bir Türkmenoğlu

Karartısı çoktur ordusu fena
Döğüşen yiğitler boyanır kana
Kasavet mi çeker doğuran ana
Nöbet bıçağa bindi der Türkmenoğlu

Kara Ahmet der ki etme inadı
Bıldır deden dedemizi sınadı
Benim koğduğumun kalkmaz kanadı
Çekerim çeneni der Türkmenoğlu

Elinde kargısı oylukta satır
Kesilen kelleler meydanda yatır
Korkma beyim korkma salavat getir
Arkamızdan gelen koç Türkmenoğlu

Gezdir Dadaloğlu'm kır atı gezdir
Nallan dökülmüş yeniden düzdür
Kargının ucuna «Maşallah» yazdır
İlet Sadık Bey'e ver Türkmenoğlu

 Şiir iki aşiret arasında yapılan bir kavgayı anlatmaktadır. Ama kavganın tarihini, kav-
gada geçen kişileri şimdi hatırlamıyoruz. Dadaloğlu bu kavgada kahramanlık gösteren Türk-
menoğlu'nu övmektedir.

AHMET Z. ÖZDEMİR
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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

ALA GÖMLEK KANLI YAKAN
 Ali Kemal Yiğit Kozan’ın Bucak Kö-
yü’nden sazı ve sözü güçlü bir âşıktır. İçe 
kapanık, ince alaylı, zarif nükteli bir âşıktır. 
Birçok eseri vardır, bunlardan biri de “Kanlı 
Göynek” tir. Ali Kemal bir gün 11 hanımını 
ilçeye gönderir, hanımı geç döner oğlunun 
yanında kalır. Ali Kemal ile hanımı arasında 
bir kırgınlık yaşanır. Ali Kemal de oğlunun 
evine gider. Oğlunun evine varınca hanımı 
ile arasında bir münakaşa başlar bu müna-
kaşa esnasında Ali Kemal’in oğlu, gelini ve 
oğlunun kayınbabası Ali Kemal’in üzerine 
yürürler ve onu dövmeye başlarlar. Hanımı 
ayırmaya çalışsa da oğlu, gelini ve oğlunun 
kayınbabası Ali Kemal’in dişini kırarlar, ka-
şını yararlar ve onu kanlar içerisinde bıra-
kıncaya kadar döverler. Ali Kemal elinde 
paketlenmiş büyük bir çerçeve ile Adana’ya 
Âşık İmami’nin evine gelir. Paketin içinde ne 
olduğu anlaşılmaz. Ali Kemal başına gelen-
leri Âşık İmami’ye anlatır. Âşık İmami Ali 
Kemal’i oğlu, gelini ve oğlunun kayınbabası 
ile barıştırmayı teklif eder ancak bu olay Ali 
Kemal’in çok ağırına gitmiştir, gurur yapar 
kabul etmez. O gün Âşık İmami’nin evinde 
kalır ertesi sabah erkenden kalkar kimseye 
haber vermeden sadece bir şiir şeklinde bir 
not yazarak evden ayrılır. Ali Kemal’in yazdı-
ğı not şöyledir:

Dostlar vasiyetim ihmal etmeyin
Ölürsem gurbette varın getirin
Mateme bürünüp yasım dutmayın
Davula zurnaya vurun getirin

Meseleyi bir konuya deydirmen
Beni muhannete boyun eydirmen
Evlat kazancından kefen giydirmen
Yırtıp ceketime sarın getirin

Der Kemal’im beni kuldan seçmeyin
Kabrim derin olsun yufka açmayın
Saptırmamı hızarımda biçmeyin
Ağu ağacından kırın getirin

 Ali Kemal bu şiirle başına gelenlerden 
dolayı evlatlarına olan kırgınlığını dile geti-
rirken aynı zamanda vasiyetini de yazmıştır. 
Ali Kemal bu şiiri yazar ve gider. O gider ama 
paketlenmiş çerçevenin içerisinde ne olduğu 
geride kalanlarca merak edilir ve paket açılır, 
çerçevenin içerisinden Ali Kemal’in kavga 
esnasında üzerinde bulunan ve sonrasında 
al kanlara bulunan gömleği vardır. Ali Ke-
mal ibret-i âlem için o gün üzerinde bulunan 
gömleği çerçeveletmiş ve yanına da bir şiir 
yazmıştır bu şiir de dostlarına, arkadaşlarına 
ve diğer akrabalarına bir vasiyet niteliğinde-
dir ve şöyledir:

Ala gömlek kanlı yakan
Giymem gayri taman seni
Kefene bulaşır leken
Tabutuma komam seni 

Gel danışalım obaya
Evlat kıyar mı babaya
Şikâyet ettim Mevla’ya
Karakola demem seni

Buda yazılmış alnıma
Bu günüme yarınıma oy
Miras kalsın torunuma
Telkin etsin imam seni

Ağlayarak sırtın soydun
Besledim gözümü oydun
Davayı mahşere koydum
Mahkemeye demem seni

Ali Kemal çeker yasın
Camlatın duvara asın oy
Öz oğlundan hatırasın
Ömür boyu yumam seni

Gel danışalım obaya
Evlat kıyar mı babaya
Şikâyet ettim Allaha
Karakola demem seni

Âşık Ali Kemal Yiğit

Kaynak: Âşık İmami
Göynek: Gömlek
Muhannet: Vefasız, değersiz kimselere el açmak.
Yufka: İnce
Saptırma: Mezar içersin de ölü konulduktan sonra, ölü üzerine açılı olarak dizilen tahtalar. 
Ağu ağacı: Zakkum ağacı.
Taman: İşte, az önce, hani, hani ya, ya, tabii ki.
Telkin etmek: Arapçası kavrama anlamına gelen "lakn" sözcüğünden türemiştir. İslamiyet de gömülenlere 
imam tarafından söylenen dinsel sözler anlamında kullanılır.
Camlatmak: Çerçeveletmek.
Yumak: Yıkamak
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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: 




