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Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesinde kentimizin 

somut olmayan kültürel miras öğeleri bütüncül bir koruma anlayışı 

gözetilerek ele alınmıştır. Projemiz, etnografik bir derlemenin ötesinde somut 

olmayan kültürel mirasa kaynak teşkil eden maddi ve manevi değerleri bir 

bütün olarak ele almıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen tüm çalışmalar 

sayesinde Isparta’ya ait kültür unsurlarının tespitinde önemli bir aşama 

kaydedilmiştir.

 

Bu kitap aracılığıyla, Isparta yerleşimi kapsamında elde edilen tüm verilerin 

başta eğitim camiası olmak üzere kültürel mirasın asıl sahibi olan kamuya 

sunulması amaçlanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu çalışmaların 

yürütülmesini Üniversitemiz bir görev olarak üstlenmiştir. Yaklaşık iki yıllık 

süreçte farklı yaşamlara uzanan yolculuğumuzda unutulmaya yüz tutmuş 

gelenekleri gün yüzüne çıkarmamızda ve korumamızda yardımcı olan 

kaynak kişilerimize teşekkür ederiz. “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel 

Mirasının Tespiti Projesi”  kapsamında yapılan çalışmaların somut bir 

göstergesi niteliğinde olan eserimiz siz değerli okuyucularımızın beğenisine 

sunulmuştur. Hem bizler hem de sizler için yeni ufuklara açılan bir rehber 

olmasını temenni ederiz.

 

Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Isparta, 2019

Önsöz
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Üniversitemiz Kültürel miras yönetimi, 
somut ve somut olmayan kültürel mirasın 
korunması konularındaki sosyal bilinci ge-
liştirme amacıyla, “Isparta’nın Somut Ol-
mayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi” 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü 
ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
desteği ile 1 Haziran 2017 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Projenin içeriğini oluşturan 
“Somut Olmayan Kültürel Miras” kavramı, 
nesilden nesile aktarılmış olan sözlü ge-
lenekler, gösteri sanatları, ritüeller, yerel 
festivaller, el sanatları geleneği, evren ve 
doğa ile ilgili kültürel uygulamaları ifade et-
mektedir. Söz konusu kavramın kapsadığı 
değerler bütünü, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) 17 
Ekim 2003 tarihinde Paris’te düzenlediği 
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korun-
ması Sözleşmesi” ile koruma altına alınması 
amaçlanmıştır. Bu sözleşmeye göre; “Somut 
Olmayan Kültürel Miras”, toplulukların, 
grupların ve kimi durumlarda bireylerin, 
kültürel miraslarının bir parçası olarak ta-
nımladıkları uygulamalar, temsiller, anla-
tımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin 
araç ve gereçler şeklinde tanımlanmaktadır. 
Türkiye’nin de taraf olduğu bu sözleşme 
ülkemizde 20 Nisan 2006 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Projemiz, belirtilmiş olan bu 
çerçeve doğrultusunda Isparta ve çevresini 
konu almaktadır. Isparta ve çevresi, coğra-
fi anlamda farklı kültürlerin bir kavuşum 
noktası olması nedeniyle söz konusu mira-

sın tespiti açısından zengin bir kaynak nite-
liğindedir.

Proje kapsamında UNESCO “Somut Olma-
yan Kültürel Mirasın Korunması Sözleş-
mesi”nde yer alan toplumsal uygulamalar, 
sözlü gelenekler, el sanatları gibi kategori-
ler dikkate alınmış ve farklı disiplinlerden 
oluşturulan yetkin bir ekip ile araştırma 
sahaları belirlenmiştir. İlk olarak bir altya-
pı oluşturmak adına araştırma yapılacak 
alanlar hakkında literatür taraması yapıl-
mış ve karşılaştırmalı olarak yayınlar analiz 
edilmiştir. Alan çalışması etaplar halinde 
gerçekleşmiş ve ekiplerimizin alanlara göre 
derlediği sorularla yürütülmüştür. İlk etap-
ta çalışmalar, Prof.Dr. Bilge Hürmüzlü yü-
rütücülüğünde, 1 Temmuz 2017 itibari ile 
Isparta Merkez, Gönen, Atabey ve Eğirdir 
ilçeleri olmak üzere altı aylık bir sürece ya-
yılarak gerçekleştirilmiştir. İkinci etap ise 1 
Aralık 2017’de başlamış ve 12 Kasım 2018 
tarihine kadar devam etmiştir. Bu etapta 
Doç.Dr. Mustafa Genç yürütücülüğünde 
Yalvaç, Keçiborlu, Uluborlu ve Senirkent 
ilçelerinde saha çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Son olarak 27 Temmuz’da başlayan 
ve 30 Temmuz 2019’a kadar devam etmesi 
öngörülen yürütücülüğünü Doç.Dr. Mus-
tafa Genç yaptığı üçüncü etapta, Sütçüler, 
Aksu, Yenişarbademli, Gelendost ve Şarki-
karaağaç ilçelerinde tespit çalışmaları bu-
gün hala sürdürülmektedir. Konumu gereği 
zengin kültürel öğelere ve geleneklere sahip 
kentin hafızasını diri tutacak birçok çalışma 

Giriş

VIIVI ISPARTA’NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI
S O K Ü M

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ



gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
Isparta Merkezi olmak üzere ilçe ve köyle-
rinde yapılan incelemelerde unutulmaya 
yüz tutmuş sözlü gelenekler ve anlatımlar, 
toplumsal uygulamalar tespit edilerek gü-
nümüzle olan bağlarının güçlendirilmesi; 
kültürün yaşatılmasına kaynaklık eden 
geleneksel sanatların, yöresel unsurların, 
yeme içme ve bitki kültürünün, Yörük ya-
şam geleneklerinin ve bu unsurların mekân 
ve alan ilişkisinin tespit edilerek çeşitli yön-
temler aracılığı ile belgelenmesi sağlanmış-
tır. Ayrıca yapılan tespitler sonucunda Ya-
şayan İnsan Hazineleri (YİH) sıralamasına 
girebilecek nitelikteki kişiler analiz edilmiş 
ve Isparta İl Kültür Müdürlüğü'ne isimleri 
önerilmiştir. Elde edilen tüm veriler kültü-
rel mirasın korunmasının sürdürülebilirliği, 
toplumsal bellek ve kent belleğinin koruna-
bilmesi hedeflerine uygun olarak belgelene-
rek arşivlenmektedir. Ayrıca bugüne kadar 
elde edilen veriler dijital ortama aktarılmış 
ve bilgi edinmek isteyen herkesin erişimine 
açık bir kaynak olarak http://ispartakul-
turelmiras.sdu.edu.tr adresinde yayınlan-
maktadır. 

Özellikle alan çalışması sırasında kaynak 
kişilerin ve aktarımlarının kayıt altına alın-
ması, yörenin yaşanmışlığına dair kültürel 
bir yolculuk izlenimi taşıması bakımından 
önem kazanmıştır. Böylece söz konusu de-
ğerler silinip gitmeden önce proje kapsa-
mında analiz edilmiştir. Bu yönüyle proje-
nin, yörenin geçmişini, bugünü ve yarınını 

değişim ve dönüşümleri ile gözlemlemek 
isteyenlere yeni kapılar aralayacağını söy-
leyebiliriz. Bunun yanı sıra Isparta ilçesinin 
köyleri ve kırsal alanlarında tespit edilen 
doğa ile uyumlu günlük yaşam biçimleri de 
kent yaşamında unuttuğumuz gelenekleri, 
inançları, ritüelleri, sosyal ve ekonomik or-
ganizasyonları yeniden hatırlamamıza yar-
dımcı olduğu için değerlidir. Isparta’ya özgü 
olduğu düşünülen doğum geleneklerinden 
ölüme, inançlardan kutlamalara ve sözlü 
kültürlere kadar değerlendirilen ritüeller, 
referans çevresi bakımından Somut Olma-
yan Kültürel Mirasımıza eşsiz bir kültür ha-
zinesi sunduğu proje kapsamında anlaşıl-
mıştır. Söz konusu kültürel uygulamaların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlan-
mış ve yaşam biçimlerini temsil eden uygu-
lama, gelenek ve beceriler sınıflandırılarak 
detaylandırılmıştır. Böylece proje ile birlikte 
Isparta ve çevresinde Somut Olmayan Kül-
türel Mirasın üretimi, sürdürülmesi ve ye-
niden yaratılarak gelecek kuşaklara aktarıl-
ması noktasında büyük bir adım atılmıştır. 
Proje ile kültürel kimliğimizin bir parçasını 
oluşturan değerleri, koruma ve yaşatmanın 
bu konuda toplumsal duyarlılığı ve sosyal 
farkındalığı arttırmak da amaçlanmaktadır.
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Sözlü 
Gelenekler ve 
Anlatımlar



Sözlü Gelenekler 
ve Anlatımlar

Güçlü bir aktarım aracı olan 
“söz” geleneklerin yeni nesillere 

aktarılmasında önemli bir yere 
sahiptir. Yazısız ve halkın konuşma 
diliyle kuşaktan kuşağa aktardığı 
bir kültür olan “sözlü gelenekler” 
arasında halk hikâyeleri, 
destanlar, masallar, ninniler, 
mâniler, ozanlık ve efsaneler 
sayılabilir. 

Efsane
Sözlü kültür geleneğimizin önemli türle-
rinden biri olan “efsaneler”, gerçek veya 
doğaüstü kişiliklerin, varlıkların ve olayla-
rın halk tarafından kuşaktan kuşağa sözlü 
olarak günümüze kadar aktarımlarıdır. Ef-
sanelerde olağanüstülük ağır basar ve inan-
dırıcılık vardır. Konuşma diliyle anlatılan bu 
hikâyeler genellikle konularını geçmişten 
alırlar. Bazıları ise eski çağlara kadar uzanır 
ve mit özelliği taşır. Bu nedenle efsanelerin 
içeriği aynı olsa da kültürlere ve coğrafyaya 
göre değişiklik gösterirler. 

Isparta’da gerçekleştirilen çalışmalarda ge-
nellikle insan-doğa ilişkisinin hâkim olduğu 
yöreye özgü efsane, masal, mâni gibi “söz” 
ile aktarılan kültürel değerler tespit edilmiş-
tir.
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Körküler köyünde anlatıcılar Doğucalı Dede 
olarak bilinen ormanlık alanda ve Dedeli de-
nilen yerde ağaç kesmediklerini, akşamları 
burada dolaşmadıklarını aktarırlar. Daha 
önce ağaç kesenlerin başına kötü işler gel-
diğine, çocuklarıyla aralarının bozulduğuna 
inanılmakta, hatta ağaç kesen bir kişinin ço-
cuğunun öldüğü bile söylenmektedir. Bura-
da bulunan yatırda kurban kesilip adak ada-
nır. Geçmiş dönemlerde burada bulunan bir 

çukurda dilek dilenip, çapıt bağlandığı bilgi-
sine de ulaşılmıştır. Bir başka efsaneye göre 
Dumağı Deliği denen yere giren insanların 
öksürüklü hastalıklarının geçtiğine ve şifa 
bulduklarına inanılırmış. Bu inanışlar Kör-
küler köyünde hâlâ devam etmektedir. Köy 
halkı günümüzde dahi hava karardığı zaman 
Doğucalı Dede’nin olduğu yere gitmemekte 
ve buradan ağaç kesmemektedir (Yalvaç İlçesi, 

Körküler Köyü, Ramazan Yılmaz).

Dumağı Deliği
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Su Gözü

Köylünün su ihtiyacını karşıladığı akarsuyun bir gün suyu kesilmiş. 
Köy halkı da elinde silahla bir vatandaşı bu suyun gözüne dikmiş 
ve su geldiğinde haber vermesini istemiş. Köyün suyu gelmiş fakat 
su kırmızı akıyormuş. Köy halkı da kırmızı suyu kan istiyor diye 
yorumlayarak kurban kesmişler.  Daha sonra köy halkı burada dilek 
tutup, çapıt bağlamaya ve adaklar adamaya başlamış. Bu gelenek de 
köyde böyle devam etmiş. Şu an hâlâ Bağkonak köyünde yaz döne-
mi içerisinde Su Gözü Festivali yapılmakta, adaklar adanıp, dilekler 
dilenmektedir (Yalvaç İlçesi, Bağkonak Köyü, Nuran Özbaşı).
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Kutlu Türbe
 
Yalvaç Ayvalı köyünde Sadık ve Satı adında iki yatır bulunmaktadır. 
Bu türbeye her köyden adak adanmaya gelinir. Gelini veya çocuğu 
olmayanlar adak adayıp, kurban keserler. Şaziye Yıldız, teyzesinin 
bu türbeyi temizlediğini ve gelenleri onun sattığını (adadığını) ak-
tarır. Bu türbeye satılan (adanan) kişilerin kırk gün veya üç ay el 
öpmediği bilinir. Dilek dilemeye giden kişinin yazma bağladığı, iki 
rekât namaz kıldığı, dua edip para attığı ve dua ederken bazı kişile-
rin kendini yazmayla türbeye bağladığı aktarılmıştır. İnanışa göre 
yatırların altında bulunan deliklerden böcek çıkarsa dileklerin ka-
bul olacağı, çıkmazsa olmayacağı düşünülür. Sadık ve Satı’nın tür-
besine hamileler gitmez zira dolu gidenin boş çıkacağı, boş gidenin 
de dolu çıkacağına inanılır. Bebek adaklarında ölü böceğin çıkması 
durumunda bebeğin de ölü doğacağına inanılır. Askere gidecekler 
ve sıkıntısı olanlar da burada dua ederler. Türbeye giden kişilerin 
çıkarken arkalarını dönmeden çıkmaları gerekir (Yalvaç İlçesi, Ayvalı 

Köyü, Güldurna Yıldız, Şaziye Yıldız).
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Âşık Dede
Çetince köyü iki tepe arasında kalan alanda kurulmuştur. Burada 
bir savaş olur. Köy halkı savaş sırasında tepelerden birine çıkar ve 
düşman ordusunun geldiğini görür. 1176 yılının 17 Eylül günü Kan-
lı Ova (Myriokephalon) Savaşı'nın Erenkilit Cephesi savunmasında 
düşmanlar Âşık Dede’yi öldürür ve boynunu keser. Efsaneye göre 
Âşık Dede’nin kanı, başı ve gövdesi farklı mezarlara gömülür. Âşık 
Dede’nin kanının gömülü olduğu yer Yığılı Taş mezarı, başının gö-
müldüğü yer Âşık Dede Mezarı, bedenin gömüldüğü yer ise Tekke 
Mezarı olarak adlandırılır. Yığılı Taş kuzeyde, Âşık Dede Mezarı ba-
tıda, Tekke ise doğuda  konumlanan mezarlardır. Yağmur yağmadığı 
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zamanlarda köy halkı ilk önce tekkeye ertesi gün Âşık Dede’ye kurban kesmeye giderler. 
Köy halkı yağmur duası için kapı kapı dolaşarak bulgur, para gibi ihtiyaçları kendi araların-
da toplarlar. Ağlaşa ağlaşa, koyun, kuzularla tepeye çıkar ve dua ederler.  Daha sonra kur-
banlar kesilir ve pilav dökülür. Âşık Dede mezarındaki bir başka ritüel, çocukları olmayan 
ailelerin burada dua edip, kurban kesmesi ve ağaçlara çapıt bağlayarak adak adamalarıdır. 
Adak için kendi kıyafetlerinden çapıt bağladıkları bilinir.

Ayrıca köy halkının inancına göre mezarların bulunduğu yerlerdeki çamların her biri bir as-
kerdir ve asla kesilmezler. Kesilirse uğursuzluk getireceğine inanılır (Yalvaç İlçesi, Çetince Köyü, 

Ayşe Adıgüzel).
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Kesik Baş
Isparta’da göçle gelen kişiler tarafından ku-
rulan üç ya da beş kadar Moğol Mahallesi 
varlığından söz edilir. O dönemlerde mey-
dana gelen mahalle savaşları ve kavgaların-
da Feti Bey’in başının koptuğu anlatılmak-
tadır. Bu kişinin başı koptuktan sonra onu 
koltuğunun altına alıp tekrar savaşmaya 
devam ettiği ve savaşı kazandıktan sonra 
bugünkü türbenin bulunduğu yere gelerek 
burada vefat ettiği rivayet edilmektedir. Şe-
hit Feti Bey’in Isparta’nın yedi koruyucu ev-
liyasından biri olduğuna inanılır. Dedelerin 
ve büyüklerin ifade ettiklerine göre tarihsel 
süreç içerisinde bu evliyaların sayesinde Is-
parta’ya bir tane bile düşman girememiştir. 
İnanca göre ülkenin dört köşesinden buraya 
ziyarete gelerek dua edenlerin duaları ka-
bul olur. Bunların gerçekleşmesine de ev-
liyaların vesile olduğuna inanılır. “Her şey 
Allah’tandır” düşüncesi hâkimdir. Ziyaretçi-
ler genelde cuma günlerini tercih eder, cuma 
namazı sonrasında türbede dua ederler; an-
cak türbe haftanın bütün günleri de ziyarete 
açıktır (Isparta İli, Merkez, Özcan Demirkup).

Türbelerin mimari özellikleri yer seçimi, ya-
pının arazi büyüklüğü, inşa edildiği yörede 
bulunan yerel malzemeler ve sanduka sayı-
sına göre değişiklik gösterir. Farklı dönem 
ve mimari üsluplara sahip olan bu yapılarda, 
ritüellerin gerçekleştirilmesi süreçlerinde 
ihtiyaca göre mekân kullanımı tercih edil-
mektedir. Yapılarda gelenekselleşmiş ola-
rak; bebeklerinin olmasını dileyen kişilerin 
sandukaların bulunduğu alanda dua ettikle-
ri iç mekânlar, baba evinden çıkan gelinle-
rin yapının çevresinde yakınları ile birlikte 
dolaşarak evliliklerine hayır diledikleri yarı 
açık mekânlar, bazen de yakın konumda/
bahçede bulunan bir ağacın gölgesinden ve 
dallarından hastalıklara şifa için yararlanı-
lan açık mekânlar kullanılmaktadır.  Zaman 
zaman yakın konumda olan camiler için de 
cuma günleri ya da diğer özel günlerde ye-
mek yapma ve dağıtma mekânları olarak 
hizmet verir.
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Bir hükümdarın üç oğlu varmış ve ülkesin-
de bir dev yaşarmış. Hiç kimse dev ile baş 
edemiyormuş. Bu nedenle hükümdar en 
büyük oğlunu devi öldürmek için yollamış. 
Ama büyük oğlan başarılı olamamış. Sonra 
hükümdar ortanca oğlunu yollamış. Ortanca 
oğlu da başarılı olamayınca en küçük oğlunu 
yollamış. En küçük oğlu bir mal (koyun) ile 
devin yanına gitmiş. Tam dev malı yiyeceği 
zaman küçük oğlan kılıcını sallamış ve devi 
yaralamış. Hemen ağabeylerinin yanına 
gidip onlara devi yaraladığını söylemiş. 
Hep birlikte devin yaşadığı ine varmışlar. 
En büyük oğul urganla aşağı, devin yuvası-
na sarkıtılmış. Ağabey korktuğu için “beni 
hemen yukarı çekin, burası çok soğuk” de-
miş. Ortanca oğlan da aynısını söylemiş. En 
küçük oğul aşağıya sarkıtılmış ve kuyunun 
sonuna varmış. Orada bir kapı görmüş. 
Kapıdan içeri girince karşısına üç güzel kız 
çıkmış. Meğer kızlar da devin esir aldığı kız-
larmış. “Aman kardeş biz esiriz. Sen buradan 
hemen kaç canını kurtar” diye bağıran kız-
lara devin nerede olduğunu sormuş. Kızlar, 
devin yerini gösterdikten sonra, küçük oğlan 
içeri girmiş ve devi öldürmüş. Sonrasında 
en büyük kızı ve ortanca kızı yukarıya 
doğru çıkması için halata yönlendirmiş. En 
küçük kız en güzelleriymiş. Ama kız yukarı 

çıkmadan önce “eğer benim saçımdan üç tel 
alır ve bunları birbirine değdirirsen (ekler-
sen) kurtulabilirsin ve her istediğin olur” 
demiş. En küçük, aynı zamanda en güzel 
olan kız yukarı çıktığında küçük oğlanın 
ağabeyleri kızı almak için urganı hemen 
kesmiş ve küçük kardeşlerinin yukarı çık-
masını engellemişler. En küçük oğlan saçları 
birbirine bağlamış ve sonra iki koç gelmiş. 
Biri kara ve diğeri ak. Oğlan, bunlardan kara 
koça binmiş ve yerin altına gitmiş. Orada bir 
koca karı varmış. Koca karının yanına varan 
gence kurtlu bir su verilmiş. Suyun kurtlu 
olmasının nedeni yedi başlı bir devmiş. Bu-
rada, başka bir hükümdarın kızının adak 
olarak verildiğini öğrenmiş ve kızı yedi başlı 
canavarın elinden kurtarmış. Kız tam kur-
tulurken gencin sırtına bir işaret koymuş ve 
eve gidince annesi ile hükümdar babasına 
durumu anlatmış. Hükümdar, koca karının 
evinde oğlanı bulmuş ve “dile benden ne di-
lersen” demiş. “Ben ışık dünyasına çıkmak 
istiyorum” demiş oğlan. Ancak, hükümdar 
bunun mümkün olmadığını söylemiş. Daha 
sonra bir ağacın altında yatan oğlan, bir-
denbire ağacın üzerinde tüneyen ve sürekli 
yavru kuşları yiyen bir yılan görmüş ve öl-
dürmüş.  Kuşların annesi gelmiş ve çocuğu 
öldürmeye çalışmış. Ancak kuşun yavruları 

Anka Kuşu

Masal
Doğaüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların, yer ve zaman belirt-
meksizin anlatıldığı halk hikâyelerine “masal” denir. Halkın aktardığı, ağızdan ağıza, 
kuşaktan kuşağa sürüp gelen masallar genellikle iyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık gibi 
zıt durumları ve bunlarla mücadele eden kişileri, konuları ele alırlar. 

Her yöre kendine özgü masallarını üretmiştir. Anka Kuşu ve Tasa Kuşu Masalı, Isparta 
yöresinde anlatılan masallara örnek olarak gösterilebilir.
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durumu annelerine anlatmışlar. Aslında 
onları kurtaranın çocuk olduğunu ve on-
ları yiyen yılanın yerde ölü olarak yattığını 
göstermişler. Böylelikle kuş, çocuğa ne iste-
diğini sormuş. Çocuk da “beni ışık dünya-
sına götür” demiş. Kuş da, “eğer bana kırk 
koyun eti ve kırk tuluk su verirsen seni yu-
karı çıkarırım” demiş. Oğlan kırk koyun eti 
ve kırk tuluk su getirmiş. Bir kanadına su 
diğer kanadına kırk koyun eti koyan çocuk 
kuşun üzerine binmiş. Yukarı çıkana kadar 
kırk tuluk su ve kırk koyun eti bitmiş. Tam 
o sırada yukarı çıkmışlar ama genç çocuk dı-
şarı çıkmak için son eti de baldırından kes-
miş ve kuşun ağzına vermiş. Kuş çocuktan 
yürümesini istemiş ama çocuk yürüyeme-
miş. “Eğer yürümezsen seni tekrar kuyuya 
atarım” demiş kuş. Çocuk topallayınca kuş 
ağzına sakladığı baldır etini çocuğun baca-
ğına yapıştırmış. Çocuk yürümeye başlamış 
ve kuş geri dönmüş. Sonrasında çocuk bir 
terzi dükkânında çalışmaya başlamış.

Orada, kimseye meyil vermeyen güzel bir 
kız varmış, kız “bana sındı değmedik bir 
elbiseyi kim yaparsa onunla ancak öyle ev-
lenirim” demiş. Ceviz kabuğuna girecek ya. 
O’nu istiyor. Çocuk da terzi dükkânında ça-
lışıyor ya.  Çocuğun kulağına bu haber gel-

miş. Ve çocuk ben yaparım bunu demiş. Bir 
kg ceviz istiyorum demiş. İnsanlar bu cevi-
zi ne yapacaksın demişler. Ceviz kabuğuna 
sığdıracağım o elbiseyi demiş çocuk. Böyle-
likle cevizleri yemiş ve üç saç telini birbirine 
birleştirerek bir dilek dileyip elbiseyi ka-
bukların içine sığdırmış, kıza göndermiş. 
Kız durumu tahmin etmiş ama at yarışı 
istemiş ve kim at yarışında birinci olursa 
onunla evleneceğim demiş. Bu arada çocuk 
tanınmamak için kafasına bir deri takmış ve 
kel gibi görünmüş. Kızın bu isteği üzerine 
birisi çocuğa at yarışlarına katılıp katılma-
yacağını sormuş. O da “ben bu kel kafam-
la nasıl katılırım” demiş. Ama sonra üç saç 
telini birleştirerek en hızlı ata sahip olmuş 
ve yarışta uçarcasına birinci gelmiş, dük-
kâna gelmiş oturmuş. Ertesi gün yine yarış 
olmuş ve çocuk aynısını yaparak yine kazan-
mış. Yarışa katılan kardeşlerine kızdığı için 
onları da yaralamış. Bunun üzerine oğlanı 
yakalamışlar ve bunları neden yaraladığını 
sormuşlar, oğlan da başından geçenleri an-
latmış. Yaralı kardeşler hapse giderken, oğ-
lan ise dünyanın en güzel kızıyla evlenmiş 
(Keçiborlu İlçesi, Kuyucak Köyü, Yaşar Doğan).
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Bir kız ve bakıcısı varmış. Bakıcı çok düşün-
celi şekilde boynunu bükmüş otururken kız 
“Ne düşünüyorsun?” diye sormuş. Bakıcı 
“kızım tasam var” demiş. Kız da “tasa nedir 
ki? Bana pazardan bir tas alıver” demiş. Kız 
çok varlıklı, hayatta hiçbir eksiği olmayan 
bir kişi, tasayı ne bilsin. Bakıcı da gitmiş bir 
kuş almış gelmiş. “Al işte bu tasa kuşu” de-
miş. Kız bu kuşu beslerken, bir gün kuş pen-
cerenin önünde dile gelmiş. Kuş etrafta uçan 
kuşlara bakarak, “Sultanım ben de bu kuşlar 
gibi uçabileyim, kafesten dışarı çıkarıver 
beni” demiş. Kuş kafesten çıkınca uçmuş 
dolaşmış gelmiş, kızı paçasından tutmuş, 
almış gitmiş dağın başına koymuş. Kuş, 
“tasa arıyordun sen, al işte sana tasa, uğraş 
dur” demiş kıza. Kız buralarda dolaşırken 
bir kahveci dükkânına çırak olmuş. Dük-
kân sahibi (ağa) bir gün “ben evime gideyim 
yatayım, sen burada kal burada yat” demiş. 
Kız dükkânda yatarken o kuş kızın yanına 
gelivermiş yine. Kız uyurken, kuş dükkânda 
ne kadar bardak, kupa, fincan, kap kacak 
ne varsa kırmış, kızı uyandırmış, “bak ta-
sayı görüyorsun işte” demiş. Sabah dükkân 
sahibi (ağa) geldiğinde görüyor ki her şey 
kırılmış dökülmüş. Kızı dövmüş ve oradan 
çıkarmış, “senin yüzünden ben zarara gir-
dim her şeyi kırmışsın” demiş. Ama kız, her 
şeyi kuşun yaptığını ağaya hiç söyleyememiş 
ve oradan ağlayarak ayrılmış. Sonra kız bir 
terzi dükkânına girmiş. Kuş oraya da gelip 
aynısını yapmış, kumaşları yırtmış. Kız “ar-
tık kimseye zarar vermeyeceğim” demiş ve 
oradan da ayrılmış. Bir çeşmenin başına gel-
miş. O sırada başka bir ağa da atını sulamak 
için çeşmenin başına varmış. At çeşmenin 
önündeki su birikintisinde kızın yansıması-

nı görünce, suya yanaşmamış. Ağa (delikan-
lı) başını kaldırıp çeşmenin başına bakınca 
orada güzel bir kız görmüş. “İn misin? Cin 
misin?” diye sormuş kıza delikanlı. Kız, “ben 
de bir insanım” demiş. Delikanlı ağa, kızı al-
mış yanına ve onunla evlenmiş. Bunların bir 
çocuğu olmuş. Bu çocuğu, yine o kuş gelip 
gece onlar uyurken ellerinden almış ve kı-
zın da ağzını yüzünü kana bulaştırmış, “bak 
sana bir tasa getireceğim” demiş ve gitmiş. 
Kız yine kimseye bir şey söyleyememiş. Ko-
cası kalkınca bir bakmış çocuk yok, karısının 
da ağzı yüzü kan içinde. “Çocuğu bu yemiş” 
diye düşünmüş. Delikanlı ağanın annesi, 
babası oğullarına “at başından bunu” demiş. 
Ama ağa kabul etmemiş. “Sabredeyim biraz 
hemen atılır mı öyle” demiş. Bir zaman son-
ra ikinci çocukları olmuş yine aynı durum 
gerçekleşmiş. Ama kız işin aslını yine söy-
lememiş. “Bir kuş geliyor ve böyle oluyor” 
dememiş. Bunun üzerine diğerleri “tamam 
artık, olay gerçekmiş, o bu çocukları yi-
yor” diye emin olmuşlar ve oradan 
kızı kovmuşlar. Kız buradan sonra 
bir otele girmiş. Orada iki çocuğu 
ile karşılaşmış ve onları tanımış. 
Adam da bu arada karısını kov-
duğu için pişman olmuş, “yap-
tığının aslı var mıydı, yok, 
muydu?” diye içine bir kurt 
düşmüş, yollara vurmuş 
kendini. Gezerken gezer-
ken, kızın olduğu binaya 
varmış. Akşam o binaya 
misafir olmuş. Kız koca-
sını görünce biliyor ama 
bilmezlikten gelmiş. 
Meğer çocukları da bu-

Tasa Kuşu Masalı
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rada getir götür işleri ile uğraşıyorlarmış. 
Kız, çocuklardan adama armut ikram etme-
lerini istemiş. Ama armudun yanına kaşık 
koymalarını söylemiş. Adam şaşırmış, “hiç 
armut kaşıkla mı yeni” demiş kıza. Kız da, 
“Eeee beyefendi, anası da hiç çocuğunu yer 
mi?” diye karşılık vermiş. “Sen armudu nasıl 
kaşıkla yiyemeyeceksen ben evladımı nasıl 

yiyeyim?” demiş. İşte tam o sırada kuş uçup 
gelivermiş. Kuş,” bakın bu suçlar hep benim, 
sultanım hakkını helal et” demiş ve oracıkta 
çatlayıp kalmış. Ötekiler de o binada geçi-
nip, yaşayıp gitmişler.

Yalan yaa!.. Yaşar ninenin yalanları…
(Keçiborlu İlçesi, Kuyucak Köyü, Yaşar Doğan)
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Mâni
 
Türk halk edebiyatında, genellikle 
anonim olup, yazanı bilinmeyen 
fakat yörede yaygın söylenen genel 
olarak dizeleri birbiriyle uyaklı olan 
nazım türüdür. Yedi heceli olup dört 
dizeden oluşur. Halk içerisinde kıvrak 
zekâlı kişilerin birbirleriyle atışmak 
için doğaçlama olarak söyledikleri 
mâni türleri de yer almaktadır. Türk 
kültüründe mâni söyleme geleneği 
oldukça yaygındır. Mânilerin konusu 
çoğunlukla aşk ile ilgili olsa da hemen 
her konuyla ilgili yazılıp söylenebilir. 
Her mâninin kendine özgü bir ezgisi 
vardır ve mâni okuyan kişilere 
“mânici” adı verilir. 
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Yürüdük mü aynı ses
Garibi sorarsan bir nefes
Sen de deli ben de deli
Biz gibi şaşı âşıkların eylemeli
Mesh çarık çarık mesh
Yürüdük mü aynı ses

Ey Muhammet ümmeti 
Bir Fatiha’dır sende hürmeti 
Oku Fatiha’yı bulursun cenneti
Okumazsan Fatiha’yı yersin domuz eti

Saat bire çeyrek var 
Yufka bitti çörek var
Güzel laflara gerek var
Atalım kötü lafları
Okuyalım mim ile gafları 
Sık ve düzgün tutalım safları 

Kalesiz dumandan 
Kaleysiz dıhandan
Laf tutmadık yeğenden 
Gırla biten soğandan
Harmanda düğenden 
Lüzumsuz sövenden 
Zamansız uyuyandan 
Sen koru Yarabbi 

Bahar geldimi öter bülbül
Bahar geçtimi solar gül
Bu dünya işte böyle
İster ağla ister gül 
(Yalvaç İlçesi, Özgüney Köyü, İrfan Tığlı)
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Müzik Kültürü
Türküler Isparta kültüründe düğünlerde gelin ve 

damat okşamaları, kına yakma (vurma) ritüelleri, 
oyun havaları ve buna benzer uygulamalar eşliğinde 
karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra efelik, ayrılık ve 
kavuşamama gibi durumları anlatan türküler, cenaze 
ve gurbet gibi olgular için yakılan ağıtlar olarak da 
sözlü anlatımın güçlü bir öğesi olmuştur.

Efe Türküleri
Efelik kavramı, farklı kültürler ve süreçlerde çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Geçmişte, 
Batı Anadolu’da yaşamış, yerel baskılar, haksızlıklar vb. nedenlerle düzene başkaldırmış 
kişilerin oluşturduğu bir yaşam biçimi olan “efelik”, desteğini yöre halkından almış, zalim 
derebeylerine korku salmıştır. Isparta’da ismini duyurmuş, halkın saygınlığını kazanmış 
efeler ve onların hikâyeleri için yazılmış türküler tespit edilmiştir.

Köstüklü Osman Efe Türküsü
Osman Efe’nin babası köyün önde gelen kişilerindendir. Hikâyenin ne zaman geçtiği belli 
değildir. Babası oğlunu İstanbul’a okutmaya gönderdiği dönemde seferberlik çıkar. Devlet 
halktan vergi (öşür) toplamaya başlar. Osman Efe’nin babası, oğlunu okuttuğu için maddi 
olarak bu vergiyi karşılayamayacağını söyler. Ancak Kara Kadı’nın emri ile Osman Efe’nin 
babası vergiyi ödemediği için Çınaraltı’ndaki kuyudan elleri ve ayakları bağlanarak baş aşa-
ğı sallandırılır. Osman Efe’nin babası kalp krizi geçirip ölür. Bu haber Osman Efe’ye gider 
ve Osman Efe bir silahla köye geri döner; Cuma namazı çıkışı kadı efendiyi vurur. Konya’ya 
giderek orada eşkıyalığa başlar, sonra Gelendost taraflarında eşkıyalık yapar. Zenginden 
mal alır fakire dağıtır ve halkın sevgisini kazanır. Namı da bu arada büyümüştür. Bir zaman 
sonra Konya’da bir beyin kumpasıyla yakalanır ve hapse atılır. Konya savcısının hanımı, 
namı büyük olan Osman Efe’yi merak eder ve hapishaneye ziyaretine gider. Gel zaman git 
zaman savcının hanımı Osman Efe’ye âşık olur ve savcı bu durumdan şüphelenir. Osman 
Efe’yi minareden vurdurtur. Bu durum türkünün sözlerine de yansımıştır (Yalvaç İlçesi, Halit 

Toptaş).

Türkünün sözleri yörede yaygın olarak bilinmektedir. Fakat günümüzde ezgisini bilen veya 
çalan kişi bulunmamaktadır. 
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Akşehir’den çıktım saat beş idi
Kır atımla martin bana eş idi
Öldürdüğüm hain yüz on beş idi
Süpürün damları Osman geliyor
Kır atına binmiş aslan geliyor

Gece ile gündüz benim kararım
Yoktur din kardeşe benim zararım
Elimde martinim düşman ararım
Düştüm bir ırmağa ağlar giderim
Kızılırmak gibi çağlar giderim

Yüce dağ başında mangal kömürü
Konya Valisinden aldım emri
Arkadaşlar Allah size versin ömürü
Kefenim koynumda der Osman Efe
Kaçamak yolların bul Osman Efe

Konya damlarına attım postumu
Bilemedim düşmanımı, dostumu
Selam söylen anam bana küstü mü?
Okundu fermanım üç günüm kaldı
Nişanlımın koynunda müşkülüm kaldı

Konya damlarını yardım da çıktım
Katillik fermanın aldım da çıktım
Kefenin koynuma sardım da çıktım
Kefenin koynumdadır Osman Efe
Kaçamak yolların bu Osman Efe Osman’ın bindiği yaldızlı eğer

Her gelen kurşunlar Osman’a değer
Osman’ın anası boynunu eğer
Açıl kör dumanlı dağlar kaygılardayız
Garip bülbül gibi ahuzardayız

Yüce dağ başında bir ulu leylek
Leyleğin ağzında bir kanlı değnek
Osman dedikleri bir civan zeybek
Ellerim kelepçe, dal boynum lale
Lalenin yerleri pek güzel ala
(Yalvaç İlçesi, Çamharman Köyü, Fadime Öncü)
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Halk içerisinde yaşanmış olayların 
dışavurumu türkü ve hikâye gibi ezgi ve an-
latılarla dile getirilmiştir. Yöreden edinilen 
bilgilere göre, ayrılık, kavuşamama gibi ko-
nular üzerine türküler yakılmıştır. 

Ayrılık, Kavuşamama 

Üzerine Yazılan Türküler

Abacılar Türküsü
Hatice Aba Yalvaç’taki evinin köşkünde otu-
rurken, Hüyüklü köyü’nden gelen bir at ara-
bacısı Hatice Aba’yı görür ve ona âşık olur. 
Bu türkü âşık at arabacısı tarafından Hatice 
Aba’ya yakılmıştır.

Türkü daha önce Muzaffer Sarısözen tara-
fından “Bergama Türküsü” olarak kayıtlara 
alınmıştır. Halit Toptaş’tan elde edilen bilgi-
ye göre türküde sözü geçen Abacılar Mahal-
lesi, Bergama’nın değil, Yalvaç’ın bir mahal-
lesidir. Muzaffer Sarısözen, bu türküyü Ali 
Can’ın Bergamalı olan eşinden dinleyerek 
kayda almış, bu nedenle kayıtlara “Bergama 
Türküsü” olarak geçmiştir.
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Abacılar yokuşu saatimin gümüşü
Abacılar yokuşu saatimin gümüşü

Hiç aklımdan çıkmıyor kaymak Mevlüde’m
Bu yârimin gülüşü

Hiç aklımdan çıkmıyor kaymak Mevlüde’m
Bu yârimin gülüşü

Çaya vardım çayladım çayda balık avladım
Çaya vardım çayladım çayda balık avladım

Balık değil ehkarım kaymak Mevlüde’m
Ben yarimnen oynadım

Balık değil ehkarım kaymak Mevlüde’m
Ben Yarimnen oynadım

Arpa ektim yerlere sezdirmedim ellere 
Arpa ektim yerlere yoldurmadım ellere

On beşinde yar sevdim kaymak Mevlüde’m
Sezdirmedim ellere 

On beşinde yar sevdim kaymak Mevlüde’m
Sezdirmedim ellere

(Yalvaç İlçesi, Abacılar Mahallesi, Halit Toptaş)
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Emmim oy, evimizin bekçisi
Çocuklarımın çobanı Emmim ooyy
Merdivenden inerken ayacığıma doldu diken 
Ölüm ile bu ayrılış belleri büken 
Ciğerimi yakan emmim ooy

Evlerinin önü erik kimisi ermiş kimisi goruk
Zaten ciğerim küçücük hem de yanık 
Ciğerimi yakan emmim ooyy

Evlerinin önü asma kaldır silerini basma
Bana derman bulmadılar diye küsme 
Dermansız dert imiş emmim oyyy

Heba oldu heba oldu yandı ciğerim kebap oldu 
Allı gelin gardaşcığıma Antalya’nın yolları sebep oldu
Sen iyiydin emmim ooyy

Bir para buldum yazısız çıktım baktım yollar ıssız 
Torunların yavruların koydunda düşürmedin yollara bir 
gönüllü bir gönülsüz
Sen iyiydin emmim ooyy
(Yalvaç İlçesi, Hüyüklü Kasaba, Hatice Tuzlu)

Ağıt
Ağıt, yöre içerisinde yaşanmış üzücü olaylarda ya da ölen bir kişinin ardın-
dan acıyı dile getirmek için söylenen ezgisel sözlerdir. Bu olayların etkisiyle 
üzüntü, isyan gibi duygular “Ağıt Yakma” ile dile getirilmektedir. Ağıt ya-
kanlara ise “Ağıtçı” denilmektedir.

Hatice Tuzlu, amcası vefat ettikten sonra arkasından bir ağıt yakmıştır:
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“Kına vurma”, düğün süresince gerçekleş-
tirilen bir ritüeldir. Kadınlar önden def ça-
larak, erkekler ise arkadan türkü söyleyerek 
köyü dolanırlar. Bilen kişiler önden söyler, 
diğer kişiler onlara eşlik eder. Kına havasın-
da söylenen türkü örneği:

Aşağıdan gelen çifte dervişler
Ayrılık ekmeğini yolda yemişler
Bir güzeli bir çirkine vermişler
Yemin olsun günahına girmişler.

Önde söyleyenler arkada eşlik edenler kol 
kola yürüyerek birlikte gelin evine kadar 
giderler. Kız evin önüne ulaşınca şu sözler 
söylenir:

Pınar senin sağ yanında sazlar var
Sazların içinde ördek kazlar var
Ay gız senin bir külçelik zorun var 
Ertesi gün kervan geçer yol olur
Erenlerin türbesini taşladım 
Bilmem sevap bilmem günah işledim 
(Diğerleri: Varol yaşaaa!)
Sızı girsin otuz iki dişine

Kızın evinin önünde erkekler geri çekilerek 
kadınlara yol verirler. Kadınlar da erkekle-
rin aralarından geçip kız evine girerler. Kız 
evinde çeşitli çerezler ikram edilir. Kızlar-
dan bir tanesinin elinde kına sepeti, diğer 
bir kızda çerez tepsisi bulunur. Bunlar kız 
evine verilir. Sonra davul zurna eşliğinde 
oyunlar oynanır (Yalvaç İlçesi, Eyuplar Köyü, Ra-

mazan Uslu).

Kına Yakma (Vurma) Türküsü
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Damat Okşaması
Kına gecesi günü erkek evinde damadın arkadaşları toplanır ve damat odanın ortasında 
bir sandalye veya minderin üstüne oturtulur. Damadın akrabaları ve arkadaşları çeşit-
li türküler söylerken damada kına yakılır. Bu ritüele “damat okşaması” denir. Damat 
okşamasının arkasından hep beraber eğlence yapılır ve oyun havaları oynanır. Damat 
okşaması yapılırken şu sözler söylenir:

Kestane gömdüm ocağa,
Patladı çıktı bucağa;
Gel derim gelmez kucağa
Ağabeyim kınan kutlu olsun,
Yar ile dilin tatlı olsun.

Yeşil kayar gelir,
Yavrularını sayar gelir.
Senin emmin dayın duyar gelir.
Ağabeyim kınan kutlu olsun,
Yar ile dilin tatlı olsun

Elimi koydum asdara
Parmağımı kesti ustura,
Allah’ım şirinlik göstere,
Ağabeyim kınan kutlu olsun 
Yar ile dilin tatlı olsun. 

On para buldum yazısız
Çıktım baktım yollar ıssız 
Çıktım baktım yollar ıssız
Hem anasız hem babasız 
O da güvey oluyorsun,
Kahır evine giriyorsun
(Yalvaç İlçesi, Eyuplar Köyü, Ramazan Uslu)
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Tepsiye goyarlar balı
Tepsiye goyarlar balı
Üstüne örteler alı
Üstüne örteler alı

Büyük evin küçük kızı
Büyük evin küçük kızı
O da gelin oluyoru
Kahrevine giriyoru

Buba beni gelin ettin 
Ana beni gelin ettin
Yakın yerine yattığınım 
Yakın yerine yattığımın
(Yalvaç İlçesi, Çetince Köyü, Ayşe Adıgüzel)

Bismillah deyin kınasına ünleyin gelsin halasına,
Altın basın Kınasına Ay gızım kınan kutlu olsun.
Yarenin dili tatlı olsun.
Ak güvercin kayar gelir. Ak güvercin kayar gelir.
Yavruları sayar gelir. 

Ay gız baban duyar gelir ay gızım kına kutlu olsun. 
Yarenin dili tatlı olsun hem orada hem burada dilin tatlı olsun. 
Kavak kavağa da yaslanır. Kavakta bülbül beslenir.
Ay gız baban seni seslenir ay gız kınan kutlu olsun. 
Yârin ile dilin tatlı olsun.
(Yalvaç İlçesi, Mehmet Çam)

Gelin Okşaması
Kına gecesi oğlan ve kız evinden kadın davetliler kız evine kına yakmaya giderler. Kız evinde def eşliğinde oyun 
havaları çalınır ve eğlenilir. Daha sonra gelin okşaması için kına hazırlanır. Hazırlanan kına, başına al pullu örtülen 
gelinin eline sürülür. Bu sırada gelini hüzünlendirerek ağlatmak için yörenin hüzünlü türküleri söylenir. Buna “ge-
lin okşaması” denir.
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Kına Okşaması
Düğünler de ve kına yakmalarında kadınlar çalgı olarak tef çalar ve kerem havası söy-
ler. Kınalarda söylenen türkülere “Kına Okşaması” denir. Aynı ritüelin Yalvaç ilçesindeki 
ismi ise “Gelin Okşaması”dır.  Kına okşamaları gelin ağlatılana kadar devam eder. Kına 
okşamalarında gelinin avuç içine altın koymak sonradan adet haline gelmiştir. Kına ok-
şamaları kına yakılmadan önce ve kına yakılırken söylenir. 

Kalam ben anama doymadım hele doymadım 
Siğince siğince yağan yağmurlar hele yağmurlar.
Anamın gözünün yaşına benzer hele ya benzer
Ilgınca salgınca görünen dağlar hele ya dağlar
Babamın evinin başına benzer hele ya benzer
(Keçiborlu İlçesi, İncesu Köyü, Hatice Öztaş)

Çaktılar ocak başını ney ney ney aman 
Kurdular düğün aşını, kurdular düğün aşını ney ney ney aman
Çağırın gızın gardaşını ney ney ney aman 
Gız gardaşsız gelin olmaz gelin olsa ata binmez ney ney aman
(Keçiborlu İlçesi, İncesu Köyü, Hatice Öztaş)
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Kerem der ki ak çiçeğin oluyum
Bedesten içinde yiğit yârim
Bi tanecik oluvermez arıyım 
Kovunlar dolusu balım var vay benim balım var benim
Bi tanecik oluvermez arıyım 
Kovanlar dolusu balım var vay benim balım var benim

Oturdum da kalkamadım yerimden
Geleyim de hemen dutayım elinden
Al bohçayı düş ardıma gidelim 
Kurtar beni kötülerin dilinden gelin dilinden
Al bohçayı düş ardıma gidelim 
Kurtar beni kötülerin dilinden gelin dilinden

Haydi, haydi ben gidiyem ellere
Düğün mü olur beş yüzüne binlere
Haydi, hadi bağlamanın burgusu
Sende yandın bende yandım doğrusu
(Keçiborlu İlçesi, İncesu Köyü, Hatice Öztaş)

Kerem Havası 
Türk halk müziği literatüründe “Kerem Ayağı” olarak adlandırılan 
türküler yörede, “Kerem” olarak isimlendirilmekte ve çalınmak-
tadır. Yöre halkına göre “Kerem” İncesu köyü’nün müzik kültürü 
içerisinde büyük önem taşımaktadır. Kerem havasında farklı pek 
çok türkü vardır.



28 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

İstiklal Mahkemesinde yargılanıp idama mahkûm olan bir kişinin duygularını ve yaşa-
dıklarını anlatmaktadır. Türküde adı geçen kişi, Isparta’da yaşayan “İngili’nin Osman”-
dır.

Hökümetin önünden geçmeyeydim ben
Ecal şerbetini içmeyeydim ben 
Yağlı urgan kurulmuş gaçmeyeydim ben 
Koyver cellat kollarını annemi buleyim
Top zülüflü Zehramı kimlere goyeyim 

Hökümetin önünde çatmam çatıldı
Evrakım yazılıp boynuma takıldı
Anne bir oğlunun boynu büküldü
Koyver cellat kollarını annemi buleyim
Top zülüflü Zehramı kimlere goyeyim

Hökümetin önünde bir uzun arık
Komşuların geliyor yollar kalabalık
Anne bir oğlunun boynu buruk
Koyver cellat kollarını annemi buleyim
Top zülüflü Zehramı kimlere goyeyim

Armudun çiçeği dalında kaldı
İstiklal Mahkemesi Burdur’a kalktı
İngili’nin Osman delirdi kaçtı
Koyver cellat kollarını annemi buleyim
Top zülüflü Zehramı kimlere goyeyim
(Gönen İlçesi, İğdecik Köyü, Bekir Aksoy)

Hökümetin Önünden 
Geçmeyeydim Ben

Neyleyim Türküsü
Çevremi astım dut pazarının duduna 
Dudu derler sevdiğimin oğlum adına 
Eremedim lezzetine dadına

Neyliyem neyliyem aman benim yârim yar değil 
Gülerim oynarım aman deli gönlüm şen değil

Deryalar yüzünde de yatan gemiler
Vallahi görmedim aman böyle goygun seviler
Yar yoluna oldum aman bende deliler

Yaz gelince her dereler yeşerdi
Al altın üstüne aman vurdum yeşil eğeri
Güz gelince annen seni everi
(Gönen İlçesi, Veli Acar)
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Güle Çıktım Gülmedim
 
 
Türkü, Keçiborlu’nun Ardıçlı köyü’nde İbrahim Yurdakul’dan der-
lenmiştir. Türk Halk Müziğinde uzun hava diye bilinen ezgiler bu 
yörede daha çok “gurbet havası” ve “guval” diye adlandırılır. Bu ha-
valar genellikle tek başına kullanılmaz, teke zortlatmasına bağlanır.

Güle çıktım gülmedim 
Gülden düştüm ölmedim 
O yar ile gezmesi 
Sefa imiş bilmedim 
Öleceğim senin için

Uzandım kamış oldum 
Damladım gümüş oldum 
Ben sevdaya düşeli 
Yuva tutmaz kuş oldum
Öleceğim senin için

Çayır çimen üstünde
İnek güderim inek 
Muhbile’nin yüzünden 
Yedim yüz elli değnek
Öleceğim senin için
(Keçiborlu İlçesi, Ardıçlı Köyü,

İbrahim Yurdakul)
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Isparta’nın Güzelleri

Ak elleri kirkit vurur
Hemi söyler hemi dokur
Oturmuşta tezgâhına
Bir türküdür tutturur

Sabahın seherinde 
Türküler dillerinde
İpliklerimiz renk renk
Şekillenir ellerinde

Çizgi çizgi çizelenir
Taze gülleri derlenir
Gülün güzel kokusuna
Gül yareni eklenir

Güldereni, gülsereni
Bolca olur gülvereni
Gülle yatar, gülle kalkar
Isparta’nın güzelleri

(Isparta İli, Merkez, 

Hilmi Özdemir)

Fotim Bağım Çözüldü

Fotim Bağım Çözüldü
Bağla güzelim bağla
Ben askere gidiyom
Ağla güzelim ağla

Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas
Ben seninim ister öldür ister as

Mücessemim iki kat 
Birin bağlan birin sat 
Ben askere gidiyom
Döşeklerde rahat yat

Haydi güzelim kunduranı sağlam yere bas
Ben seninim ister öldür ister as
(Isparta İli, Merkez, Güngör Çakmakçı)
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Ramazan Mânileri
 
Isparta’nın Gönen İlçesinde Mehmet Ali Uğur tarafından uzun yıllardır ramazan mânileri çalıp söylenmektedir. 
Eski ramazanların renkli günlerinden bugüne kalan ramazan mânileri “segâh makamı”nda söylenir. Bu gelenek 
ramazan boyunca devam ettirilir. Lakabı “Karabeydir” olan Mehmet Ali Uğur, bütün mânilerini kendisi o anda olu-
şan durumlara ve kişilere göre söylediğini belirtmiştir.

Hadisenize kalksanıza 
Lambaları yaksanıza
Daha da uyku olur mu?
Davulcu geldi gapınıza

Buna ramazan bayramı derler
Balığınan da baklavayı yerler
Bu adet böyle gurulmuş
Davulcular mâni söyler

Bacadan duman tüter 
Herkes bunu merak eder
On bir ayın sultanı 
Bayrağı çekmiş gider

Kara koyun meler gelir 
Dağları deler gelir
Acele etmen arkadaşlar
Baş işimiz şimdi gelir

Kara koyun kuzuladı
Sıra sıra çiziledi
Çok bekletme arkadaşım 
Bacaklarım sızıladı

Şekerim var ezilecek
Mor tülbentten süzülecek
Acele etmen arkadaşlar
Çok yerim var gezilecek
(Gönen İlçesi, Mehmet Ali Uğur)

Yayla Yollarında Buldum İzini
Yayla yollarında buldum izini, Yayla yollarında buldum izini 
Duman sandım şalvarının tozunu

Elma yanaklı kızlar kiraz dudaklı kızlar 
Öptüksüre dat verir kiraz dudaklı kızlar

Ardıç arasında biten naneler, ardıç arasında biten naneler
İnce belli kız doğuruyor anneler, anneler

Çıktım vardım şu yaylanın düzüne, çıktım vardım şu 
yaylanın düzüne 
Aşık oldum Yörüklerin kızına, kızına

Düzen verdim elimdeki sazıma düzen verdim elimdeki sa-
zıma
Ben bakmam oralıya oralı, buralıya 
Allah nasip eylesin davullu zurnalıya

(Sütçüler İlçesi, Sarımehmetler Köyü, İshak Yeşil)

Koca Osman’ın Hanımı
Zamanın birinde köyde damat eve balık geti-
rir, annesine verir. Annesi pişirirken balıkların 
kafasını ayırmayı unutur. Balıklar pişince kötü 
bir koku etrafa yayılır. Pişen balıklar yenmez ve 
dışarı atılır. Evin mor kedisi de atılan balıkları 
yemiş ve daha sonra ölmüştür. Bu olayın üzeri-
ne bir türkü yakılmıştır.

Duyuldu altın balık kokusu karnınıza kuru ke-
kik yakısı 
Balıkların kafasını almamış kınamayan ömrün-
de görülmemiş
Balıkları tencereye doldurmuş kokusundan 
mor kediyi öldürmüş
Arkadaşlar kızdırmayın canımı bunu yapan 
koca Osman’ın hanımı

(Sütçüler İlçesi, Sarımehmetler Köyü, İshak Yeşil)
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Gösteri Sanatları
Köy Seyirlik Oyunları
 
Geleneksel Türk Tiyatrosu türlerinden olan “Köy Seyirlik Oyun-
ları”nın kaynağı çok eski ritüellere dayanır. Bu oyunlar, kuşaktan 
kuşağa aktarılmış, zamanla bazıları unutulsa da bugüne kadar var-
lığını sürdürmüştür. Baharın gelişini kutlamak, bereketi artırmak, 
bayram ve düğün kutlamalarında eğlenmek amacıyla köy halkının, 
yılın belirli zamanlarında oynadıkları Köy Seyirlik Oyunlarının ha-
zırlanmasına ve gösteriye sunulmasına “oyun çıkarmak” adı verilir. 
Bu oyunların yazılı metni yoktur, doğaçlama olarak oynanır ve oyun-
larda güldürü öğesi ön plandadır. Seyirciyi de oyunun içine çeken 
köy seyirlik oyunlarını köylüler, kendi olanaklarıyla hazırlarlar ve 
oyunculuğunu da kendileri yaparlar. Bu oyunlarda oyuncular gibi 
müzisyenler de yine köyün içindendir. Köy seyirlik oyunları köy 
meydanlarında, köy odalarında ve düğünlerde oynanır. Oyunlarda, 
müzik ve danstan yararlanılır, köy halkının belirlediği oyuna göre 
aksesuar ve makyaj da kullanılır. Köy seyirlik oyunlarında oyuncu 
ve seyirci bir bütündür. Köy seyirlik oyunlarını erkekler oynarken, 
kadınlar seyirci olarak katılır. Kadın rolleri için erkekler kadın kı-
lığına girerek oynamışlardır. Seyirlik oyunlarda kıyafet önemlidir. 
Köy seyirlik oyunlarının en önemli karakteri “arap” tır. Bu karakter 
için, oyuncunun yüzü kömür ya da baca isiyle siyaha boyanır.

Yalvaç ilçesinde kız kaçırma oyunu, âşık oyunu, domuz oyunu tespit 
edilmiştir. Geçmişte düğünlerde seyirlik oyunlarının sıklıkla oynan-
dığı ve halkın bu oyunlara yoğun ilgi gösterildiği bilinse de; günü-
müzde bu oyunlar oynanmamakta ve unutulmaya yüz tutmaktadır 
(Yalvaç İlçesi, Eyuplar Köyü, Ramazan Uslu).
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Kız:  Kara oğlan, güzel oğlan bende zümrüt saçlar,  
 ondan mı isten Kara oğlan?

Oğlan: Yok yok yok hanım kız, vay vay vay canım kız,  
 ah bilemedin derdinden, derdinden.

Kız: Kara oğlan güzel oğlan bende hilal kaşlar var,  
 ondan mı isten güzel oğlan?

Oğlan: Yok yok yok hanım kız, vay vay vay canım kız, 
 ah bilemedin derdimden derdimden.

Kız:  Kara oğlan güzel oğlan bende elma yanak var, 
 ondan mı isten güzel oğlan? 

Oğlan: Yok yok yok hanım kız, vay vay vay canım kız,  
 ah bilemedin derdimden, derdimden.

Kız: Kara oğlan güzel oğlan bende baldır bacak var, 
 ondan mı isten güzel oğlan? 

Oğlan: Yok yok yok hanım kız, vay vay vay canım kız, 
 ah bilemedin derdimden, derdimden.

Kız:  Kara oğlan güzel oğlan bende güzel beden var, 
 ondan mı isten güzel oğlan? 

Bu sözden sonra oğlan kıza karşı kalbini yumuşatır ve hoşlanır.

Oğlan: Oh oh oh hanım kız, vay vay vay canım kız,  
 ah bilebildin derdimden vay derdimden.

Bunu dedikten sonra sarılırlar. Seyirciler burada alkışlar. Kız, kara 
oğlanı etkilediği için gülüşürler ve oyun biter. Çalgılar çalınır ve 
halk oyunları oynanır (Yalvaç İlçesi, Eyuplar Köyü, Ramazan Uslu).

Âşık Oyunu
 
“Âşık Oyunu” düğün meydanında 
oynanır. Düğüne gelen konuklar 
bir daire oluşturur ve ortadaki alan 
seyir yeri olur. Oyun, erkek ve kızın 
meydanda karşılaşması ve aralarındaki 
konuşma ile başlar:
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Kasap Oyunu

İki kişi köy meydanına çıkar der ki: “ey ahali 
biz bir koç kessek burada satılır mı ?”

Seyirci burada oyuna katılır ve “alırlar alır-
lar, hoş geldiniz” derler.

Koç seyir alanına getirilir ve orada kesilir. 
Ak toprak bulamaç haline getirilir ve bir ta-
vaya konur. Bir de kalem niyetine çöp (çu-
buk) getirilir. 

Bir kadı elindeki çöple hesap tutar.

Kadı: Butu kime verdin?

Seyirci: Ahmet’e.

Kadı: Ciğeri kime verdin?

Seyirci: Hasan’a

Usulen seyirciden para toplanır ve deftere 
hesap tutulur. 

Kadı, parayı toplayanı geri çağırır ve hesaba 
bakarlar.  Kadı çırağına dönerek, “doğru ka-
sabın hesabı, doğru olur, doğru mu çırak?”

Çırak: Doğru ağam.

Kadı elindeki bulamaç dolu tası çırağın yü-
züne çarpar.

Seyirci güler, eğlenir ve alkışlarlar (Yalvaç İlçe-

si, Eyuplar Köyü, Ramazan Uslu).

Domuz Oyunu

Domuz oyunu için oynayacak kişilerin 
sırtına yastık bağlanır. Silahı olan silah 
alır, olmayan eline değnek alır. 

Oyunculardan birisi bağırır: “Eyy kom-
şular yetişin benim bahçeme domuzlar 
dadanmış, yardım edin bahçem mahvo-
luyor”.

Elinde değnek ve silah olan adamlar, 
şöyle der: “Ahmet, Mehmet haydi koşun 
komşunun bahçesini domuzdan kurta-
ralım”.

O sırada sırtına yastık bağlanarak do-
muz kılığına giren oyuncular bahçeyi 
deşelerler ve domuz gibi ses çıkartırlar. 
Vurulan domuzlar yere yatar. Kaçan do-
muzlar değnek ile kovalanır ve sırtların-
daki yastığa vururlar. Bahçe kurtulur ve 
oyun biter (Yalvaç İlçesi, Eyuplar Köyü, Rama-

zan Uslu).
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Kız Kaçırma
 
Oyun, çeşme etrafında geçmektedir. Kız kılığına giren bir erke-
ğin eline iki testi verilir ve çeşmeye su doldurmaya gider. Cilveli 
kız kılığında, kırıtarak çeşmeye doğru yürür. Çeşmenin yakının-
da da elinde tespihli bir delikanlı oğlan onu bekler. Kızı gören 
delikanlı bir türkü çeker.

Delikanlı: Çeşme gurban olem senin başın daşına

 Mor fistanlım gelmez oldu başına

 Eğlen gelin eğlen Allah aşkına

 Gelin sana bir sözüm var diyemiyorum.

Bu sırada kız çeşmeden suyunu doldurur. Delikanlı 
da sazını atar ve kızı kapar. Kız da yardım istemek 
için yetişin diye bağırır. Kızı sırtına atar ve kaçırır. 
Kızın annesi “yetişin kınalı kuzumu kaçırıyorlar” diye 
bağırır. Delikanlı, kızı sandığın içine kapatır ve san-
dığın üzerine oturur. Jandarmalar gelir ve kızı oradan 
kurtarırlar (Yalvaç İlçesi, Eyuplar Köyü, Ramazan Uslu).
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Epilek (kelebek)  Oyunu
Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde düğünlerde maşala adı verilen eğlencelerde oynanan köy se-
yirlik oyunlarından birisi epilek (kelebek) oyunudur. Bu oyunda bir iskelet yapıldığı, üzerine 
çarşaf örtülerek kelebek kanadı işlevi gören bir düzenek hazırlanır. Bu düzenek kelebeğin 
kanatları gibi oyuncunun kollarına takılır ve oyuncu kanatlarını çırparak meydanda koşar. 
Oyuncunun etrafını saran seyirci de ateşle aydınlatılan meydanda bu gösteriyi izler. Daha 
sonra bu kanatlar gaz dökülüp yakılır. Bu da maşalanın yani eğlencenin sonunun geldiği 
anlamına gelir. “Kelebek öldü, maşala sonlandı” (Yalvaç İlçesi, Kuyucak Köyü, Ahmet Şen).

Arap Oyunu 
Düğün sırasında meydana ilk Efe çıkar ve Arap’ı çağırır. Arap hemen gelmez; ikinci kez 
çağırılır ve yine gelmez. Üçüncü çağrıda ise Arap gelir. Sırtında davar derisi, arkasında çan, 
ayağında kara lastik, her tarafı yırtılmış bir pantolonla gelir. Arap’ın gelmesiyle birlikte eğ-
lence başlar. 

Efe, Arap’a “muhtarı bul gel” der. Muhtar o sırada çıkar gelir ve gelmesiyle muhtarı yere 
düşürmeleri bir olur. 

Efe tekrar Arap’a emreder, “Muhtarın dişlerine bak” Arap, muhtarın burnunu sıkar, ağzını 
açar ve dişlerini saymaya başlar. Bu sırada muhtarın ağzının içine tükürür. Efe tamam de-
dikten sonra oyun biter, eğlence başlar, herkes oynar (Sütçüler İlçesi, Beydili Köyü, Ahmet Erol).

Köylü ilk olarak kendi emekleriyle Arap’ı hazırlar. Yüzünü, kollarını sobanın külüyle boyar, 
sırtına davar derisi giydirirler, soğanlardan haya yaparlar. Hazır olan Arap düğün meydanı-
na çıkar ve çeşitli şakalarla insanları eğlendirir. Damat ve sağdıç gülmemeye çalışır. Çünkü 
gülerlerse davar vermek zorunda kalırlar. Arap, davarı almak için damat ve sağdıcı güldürür. 
Davar getirilir ve köyün delikanlıları kesip, yerler (Sütçüler İlçesi, Beydili Köyü, Nurullah Altuntaş)

Değirmen Oyunu 
Arap düğün meydanına çıkar ve “burada değirmen eksik” diye bağırmaya başlar. Düğünden 
bir adam seçilir ve elleri ayakları bağlanarak yüz aşağı olacak şekilde bir ağaçtan sarkıtılır. 
Daha sonra adamı döndürerek dolarlar ve bırakırlar. Böylece bağlı olan kişi hızlıca dönmeye 
başlar. Bu sırada yukardan üzerine kül dökerler. Adam döndükçe kül etrafa saçılır (Sütçüler 

İlçesi, Beydili Köyü, Ahmet Erol).
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Hacca Götürme Oyunu
Düğüne gelen iki kişi meydana çıkar. Birinin elleri ayakları 
bağlanır. Diğeri ise bu kişiyi sırtına bindirir, hacca götürüyo-
rum diye koşmaya başlar. Sırtında taşıyan kişinin elinde iğne 
vardır. Koşarken taşıdığı adama iğneyi batırır (Sütçüler İlçesi, 

Beydili Köyü, Ahmet Erol).

Kız Kaçırma Oyunu
Düğünde erkeklerden birisini kadın kıyafetleri giydirerek ge-
lin yaparlar. İki üç kişinin üzerine kilim örtülür ve onlar da 
deve olur. Bir delikanlının eline tüfek verilir ve yanlarında 
Arap ile düğün meydanında yürümeye başlarlar. Yürürler yü-
rürler yürürler ve dururlar:

“Selamün aleyküm” der selamlaşır ve biz Adana’dan geliyo-
ruz derler.

“Bir muhabbet var biz onun için uğradık, kabul ederseniz 
muhabbetinize biz de ortak olacağız” derler.  Bu sırada köylü 
kendi arasında bir muhtar yaratır ve muhtar meydana çıkar. 
Yoldan gelen Arap ve oyun arkadaşlarını düğüne kabul eder 
ve oynamaya başlarlar, elinde tüfek olan delikanlı “bizim kız 
kaçırıldı” der.

Köylülerden birkaç kişi jandarma olarak sahneye gelir ve ka-
çırılan kızı bulurlar. 

“Kim kaçırdı?” diye sorulur. Kim kaçırdıysa mahkeme kuru-
lur. Suçlular hapse gönderilir. Oyun biter (Sütçüler İlçesi, Beydili 

Köyü, Nurullah Altuntaş).

Tıraş Oyunu
Düğün yerinde erkek tarafından birisi tıraş 
edilmek için meydana çıkartılır. Tarladan 
gök diken bulunup getirilir. Yüzüne kül dö-
külür ve gök dikenle tıraş edilir. Tıraş edilen 
kişinin yüzü kanar ama oyun devam eder 
(Sütçüler İlçesi, Beydili Köyü, Nurullah Altuntaş).
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Oyunlar
“Oyun” değer, gelenek ve görenekleri barındırmasının yanı sıra, 
çocukların eğlence adı altında öğrenme yetisini geliştirdikleri bir 
kavramdır. Çocuğun yaşamının bir parçası olan oyun sayesinde ço-
cuklar kendilerini rahatça ifade ederler. Oyun, çocukların dünyayı 
algılamalarını, hayal ile gerçeklik arasında bağ kurmalarını sağlayan 
önemli bir edimdir.

Çocuk oyunları yüzyıllardan beri kültürel değerlerin günümüze ak-
tarılmasında büyük rol oynamıştır. Bu oyunlar var oldukları top-
lumların yaşam tarzını, değerlerini, toplum yapısını içlerinde barın-
dırırlar. Çocuklar, oyun oynayarak paylaşmayı, iletişim ve dostluk 
kurmayı öğrenirler. Yaşamı deneyimlerken bir yandan da eğlenirler. 
Bu oyunlar kuşaktan kuşağa aktarılarak gelenekselleşip günümüze 
kadar ulaşır. 

Isparta’da bölgeye özgü çeşitli çocuk ve yetişkin oyunları karşımıza 
çıkar. 

Çocuk Oyunları
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Tombala Oyunu
Bu oyun çocukların dereden topladıkla-
rı taşlarla ve çapıtlardan yapılan bir topla 
oynanır. İlk önce dere yatağına gidilir ve 
taşlar toplanır. Daha sonra toplanan taşlar 
üst üste dizilerek tombala yapılır. Çapıtlar-
dan yapılan topla, “tombala” ismi verilen, 
üst üste dizilmiş taşlar çocuklar tarafından 
devrilmeye çalışılır (Sütçüler İlçesi, Aşağıyaylabel 

Köyü, Hamit Selvi).

Düllük Oyunu
Çelik-Çomak oyununun farklı bir türü olan 
Düllük Oyunu iki tane sopayla oynanır. Ço-
cuklar ilk önce yere bir küçük çukur kazar 
ve sopanın uçlarını hafif düzleştirerek bu 
sopayı çukurun üzerine yerleştirirler. Sırası 
gelen çocuk elindeki diğer sopayla yerde-
ki sopayı vurmaya çalışır. Bu sırada diğer 
çocuklar sıralarını beklerler. Sopa vurulduk-
tan sonra yerdeki sopanın altından destekle 
havaya fırlatılır ve vurulur. Sopayı en uzağa 
atan oyunu kazanır (Sütçüler İlçesi, Aşağıyayla-

bel Köyü, Hamit Selvi). 
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Düğün Oyunu
Genelde düğünlerde oynanan bu oyun be-
yaz bir kumaş ve silahla oynanır. Köy hal-
kı beyaz bir kumaşı açık havada bir yere 
gerer. Daha sonra bu kumaşa en az dört 
metre uzaklıkta olacak şekilde silahla ni-
şan alınır ve hedef vurulmaya çalışılır. Atış 
bittikten sonra kumaş indirilir ve kimin ne 
kadar vurduğu kontrol edilir (Sütçüler İlçesi, 

Aşağıyaylabel Köyü, Hamit Selvi).

Kütük Atma Oyunu
Sütçüler ilçesi Aşağıyaylabel Köy’ünde 
bir ailenin oğlan çocuğu olduğunda kü-
tük atma oyunu oynanmaktadır. İlk önce 
köy halkından birkaç kişi toplanır ve yaş 
odunu omuzlarına atarak oğlan çocuğu 
olan eve giderler. Yaş odunla evin kerpiç 
duvarına “tak tak” vurular ve evin babası 
dışarı çıkar. Dışarı çıkan baba, “bana bir 
davar getirin” der ve gelen davar kesilir, 
yaş odun yakılır ve o evde yemek verilir 
(Sütçüler İlçesi, Aşağıyaylabel Köyü, Hamit Selvi). 

Poyraz Tepesi Oyunu
Aşağıyaylabel köyünde çocukların oyna-
dığı bir oyundur. Köyde poyraz çıktığın-
da bütün çocuklar toplanır ve “poyrazın 
deliğini tıkıcaz” derler. Evlerin kapılarını 
çalarak

“Poyraz tepesi, tepesi
Hacıoğlunun gancık sıpası, sıpası
Vermeyenin kızı olsun”

diyerek, evlerden yiyecek toplarlar. Köyde 
boş bir alana gidip bu toplanan yiyeceklerle 
bütün çocuklar karınlarını doyururlar ve o 
alana bayrak dikip, poyrazın deliğini tıka-
dık derler (Sütçüler İlçesi, Aşağıyaylabel Köyü, 

Hamit Selvi).

Baca Baca Kaç Baca Oyunu
Bir köy büyüğü, çocukları evde toplar ve 
karşısına oturtur. Çocuklar baca baca kaç 
baca diye sorarlar. Oyunu oynatan büyük 
de “baca baca beş baca üçü erkek ikisi dişi” 
der. Yani, “köyde bir ev var, evin içinde üç 
erkek ve iki hanım yaşıyor bu ev kimin 
evi?” Çocuklar bunun üzerine hayali ola-
rak köyü dolaşmaya başlarlar, bütün so-
kakları hayal ederek tek tek gezerler ve o 
evi bulmaya çalışırlar. Böylece bütün köyü 
öğrenmiş olurlar (Yalvaç İlçesi, Kuyucak Köyü, 

Ahmet Şen).

Yetişkin Oyunları
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Yüzük Oyunu 
Normalde şapkayla oynanan bu oyun ço-
cukların şapkasının olmaması nedeniyle 
şapka yerine kitap, ekmek ya da bohça 
kullanılarak da oynanır. En az yedi kişinin 
oynadığı bu oyun, yere bohçalar, kitaplar 
ya da şapkaların koyulmasıyla başlar. Bir 
çocuk eline madeni para alır ve seçtiği bir 
bohçanın ya da oyunda kullanılan diğer eş-
yalardan birinin altına çaktırmadan koyar. 
Diğer çocuklar da hangisinin altına koyul 
ğunu bulmaya çalışırlar. Parayı bulan öbür 
oyunda ebe olur ve saklama sırası ona ge-
çer (Sütçüler İlçesi, Abdullah Ertan).

Met Oyunu
Bu oyun kazık veya sopalarla oynanır. Yere 
küçük bir çukur kazılır ve üzerine sopa 
yerleştirilir. Bir çocuk bu yerdeki sopayı 
elindeki kazık veya sopayla hava fırlatır ve 
karşısındaki çocuğa atar. O çocuk da bu so-
payı havada yakalamaya çalışır. Yakalarsa 
kazanır ve sopayı fırlatma sırası ona geçer 
(Sütçüler İlçesi, Abdullah Ertan).

Uzun Eşek Oyunu
Bu oyun genelde düğünlerde oynanmıştır. 
Öncelikle iki grup olunur. Bir grup gözle-
rini kapatarak birbirinin arkasına doğru 
eğilerek dizilir. Diğer grup ise bu yapılan 
kuyruğun üzerine atlar. Eğilen grup dü-
şerse oyun kaybedilir. Ayakta kalırsa sıra 
değişir ve atlayan grup eğilir (Sütçüler İlçesi, 

Abdullah Ertan).

Çattı Mattı Oyunu
Uzun eşşek oyununa benzeyen bu oyunda 
sadece bir kişinin gözleri kapatılır ve kişi 
eğilir. Diğer çocuk üzerine atlar. Üstte-
ki çocuk eliyle beşe kadar olan bir sayıyı 
gösterir ve altındaki çocuğa “çattı mattı 
kaç attı” diye sorar. Eğer alttaki çocuk han-
gi sayı olduğunu bilirse kazanır bu sefer de 
üstteki çocuk alta geçer. Oyun bu şekilde 
devam eder (Sütçüler İlçesi, Abdullah Ertan).
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Toplumsal uygulamalar bir ülkenin gene-
linde kabul görmesine karşın bölgesel ola-
rak farklılaşmakta ve çeşitlenmektedir. Bu 
uygulamalar her bölgenin özgün kimliğini 
ortaya koyar ve kültürel devamlılığını sağ-
lar. Yaşamın içinde her an var olan doğum, 
ölüm, bayram, düğün, gibi pek çok olgunun 
bir ritüel örgüsü ile bütünleştirilmesi kültü-
rümüzün önemli yapı taşlarını oluşturmak-
tadır. 

Isparta ve çevresinde de pek çok toplumsal 
uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Bu uy-
gulamaların bir kısmı yok olmuş ya da de-
ğişime uğramış olsa da özellikle Isparta’nın 
İlçelerinde eski adetlere uygun olarak halâ 
gerçekleştirilmektedir. 

Toplumsal 
Uygulamalar

Asker Uğurlama Töreni 
Tam olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, askerlik gö-
revini yapmak üzere birliğe teslim olacak her genç için uğurlama 
töreni yapılır. Öncelikle erkekler camide Cuma namazına gider, bu 
sırada kadınlar ile çocuklar tören için belirlenen yerde toplanırlar. 
Namazdan gelen imam ve askere giderecek gençlerin alana gelme-
si ile törene başlanır. Meydanın ortasında askerler duayı okuyacak 
imamın yanına dizilir; kadınlar belli bir alanda dururlar. İmam dua-
yı bitirdikten sonra askerler sırayla önce yaşlı erkekler, sonra yetiş-
kin erkekler, akranları ve ardından kadınlar ile vedalaşırlar.  Veda-
laşma esnasında lokum dağıtılır (Gönen İlçesi, Rahime Günaydın, Hüseyin 

Günaydın).
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Sünnet Düğünü
Toplumumuzun en köklü geleneklerinden olan sünnet düğünlerinde, geçmişte düğün 
öncesi kına gecesi düzenlenmezken, günümüzde evlenme merasimlerinde olduğu gibi, bir 
gece öncesinden çocuklara kına yakılarak, kadın erkek karışık toplu eğlence yapılmaktadır. 
Eğlence devam ederken bir yandan da el birliği ile ertesi gün mevlit okutulduktan sonra ser-
vis edilecek kabune pilavı ve kuru fasulye hazırlanır, büyük bir bakır tavada odun ateşinde 
helva karılır. 

Sabahtan çocuğun sünnet yatağı süslenir, yorganı özel olarak diktirilir ve düğünden son-
ra kaldırılarak evlendiği zaman çeyiz olarak verilir. Eskiden sünnet olacak çocuklar at ile 
gezdirilirken, günümüzde otomobil ile gezdirilmektedir (Gönen İlçesi, Rahime Günaydın, Hüseyin 

Günaydın).
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Evlenme Adetleri
Isparta İl ve İlçelerinde evlenme ve düğünler genel olarak benzer adet-
ler içermekle birlikte yer yer farklı uygulamalar ve yorumlamalarla 
karşılaşılır. Bu adetler arasında söz kesme, nişan, maşala, nikâh, yük 
götürme, gelin alma-gelin çıkarma, el öpme gibi törenler sayılabilir. Dü-
ğünün süresi beldelere göre farklılıklar gösterir. Örneğin Yalvaç İlçesi, 
Özbayat köyünde düğün yedi gün sürmektedir. Burada düğün süresin-
ce yapılan işe göre her gün için bir isim verilmektedir. Birinci gün es-
baba (elbise alımına) gitme; ikinci gün çerez yeme etkinlikleri (nişan 
ve düğünden önceki bir gecede düzenlenir); üçüncü gün nişan gecesi: 
geline kına yakma; dört, beş ve altıncı günlerde davul eşliğinde düğün 
etkinlikleri (salı, çarşamba, perşembe veya cuma, cumartesi, pazar gün-
leridir); yedinci gün ise gelin ertesi veya erte günüdür. Gelin ertesine 
sadece kadınlar katılır. Etkinlik, düğünü takip eden günün ikindi vakti 
başlar, akşama doğru biter. Bu adetlerin bir kısmı değişime uğrarken 
bir kısmı da günümüzde halen devam etmektedir.

Gönen İlçesinde ise evlenme adetleri ortalama üç ya da dört gün sür-
mektedir. İlk gün kadınlar arasında gerçekleşen hamam eğlencesi ya-
pılır, ikinci gün ise tekrar hamam eğlencesi düzenlenir ve misafirler 
hamamdan sonra hediyelerini verip para takarlar. Aynı günün akşamı 
kına eğlencesi düzenlenir. Son gün ise nikâh kıyılır. Çeyiz sermesinin 
ardından oğlan tarafı kız evine gelir, ‘gelin alma’ töreninin ardından 
düğün biter. 

Kız İsteme
Evlenme adetleri içerisinde yer alan gelenekler sırasıyla ele alınacak olursa bunlar-
dan ilki kız istemedir. 

Kız istemedeki asıl amaç büyüklerin bu evliliğe ikna olmasıdır. Kız istemeye giden 
taraf kız isteyecekleri aileye hayırlı bir iş için geldiklerini söyler. Ev sahibi aile izzet-i 
ikramda kusur etmez. Oğlan tarafı “Allahın emri, Peygamber Efendimizin kavli 
ile kızınızı, oğlumuza istiyoruz” diyerek konuyu açar. Kız verilmeyecekse çeşitli 
bahaneler öne sürülür. Verilecekse de kız evi, naz evi inancına göre cevap olarak 
hemen “münasiptir, biz de öyle düşünüyorduk” demez. Çetince Akçaşar adetlerine 
göre oğlan tarafının ayakkabıları çıkarıldığı yerde yoksa kızın gönlünün olmadığı 
ve reddettiği anlamına gelir. Yeniden gelinmesine gerek kalmamış demektir (Yalvaç 

İlçesi, Çetince Köyü, Veysel Soysal).
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Söz Kesme
Söz Kesme, gelin ve damat adaylarının evlilik yolundaki verecekleri sözün aileler arasında 
resmileştirildiği aşamadır. Geçmişte söz kesme merasimlerinde bisküvi, lokum ve çerez gibi 
hediyeler götürülürken günümüzde ise merasimler için çikolata, çiçek gibi farklı hediyeler 
tercih edilmektedir.

Yalvaç ilçesi Çetince köyünde kız tarafından olumlu cevap alınmasına kız bitirme veya ge-
lin bitirme denir. Ancak, dünür gitme işi bitmemiştir. Bu defa oğlanın anası babası ve aile 
büyükleri ile yakınları söz kesmeye kız evine giderler. Söz kesme törenine “el öptürme” de-
nir. Gelin ve damat ev halkının ellerini öper. Kız evi tarafları damat el öperken cebine, oğlan 
evi tarafları da gelin el öperken avcuna harçlık verir. Nezaket için verilen para gösterilmez 
(Yalvaç İlçesi, Çetince Köyü, Veysel Soysal). Gönen adetlerine göre ise eskiden mendil, söz yerine 
geçermiş. İstemeye gelinen akşam mendilin verilmesi söz alındı anlamına gelirmiş (Gönen 

İlçesi, Rahime Günaydın). 
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Kına gecesi genel olarak kız tarafını kendi 
evinde, oğlan tarafının da kendi araların-
da düzenledikleri çeşitli eğlenceler ve kına 
yakma merasimini içerir. Özellikle kadınlar 
kendi aralarında tef eşliğinde oyunlar oy-
nar ve eğlencenin sonunda da gelin adayına 
kına yakarlar. Kına yakarken hasret konulu 
mâniler söylenerek gelin ve annesini ağlat-
maya çalışılır. Bazı köylerde gelinin hem el-
lerine hem de başına kına yakılır. Erkek ta-
rafında ise “maşala eğlencesi” düzenlenir. 
Meşale anlamında kullanılan maşala için 
oğlan evinin önünde yere kazıklar çakılır 
ve üstüne ekmek sacı ters olarak koyulur. 
Sacın üstüne de çıralı odunlar koyularak 
yakılır. Kına gecesi eğlenceleri bu ateşin 
çevresinde yapılır. Özbayat köyünde ma-
şala geleneğinde, düğünün ikincisi günü 
akşamı damat ile sağdıç yatsı namazını kılıp 
tekbir ve ilahilerle ortada yakılan ateşin 
etrafında yapılacak eğlence yerine getirilir. 

İmam damada ceketini giydirir ve bohçanın 
en üstüne kendi için bırakılan mendili alır. 
Sonra damat sağdıçla kız evine büyüklerin 
elini öpmeye gider; bahşişlerini alır ve ko-
şarak maşala yerine dönerler. Önce sağdıç, 
sonra damat, daha sonra da damadın ba-
bası ve yakın akrabaları olmak üzere oyuna 
kaldırılarak eğlence devam ettirilir. Sonra 
da herkes birlikte oğlan evine gider ve eğ-
lenceye orada devam edilir. Burada damada 
kına yakma merasimi, sağdıç ve damada 
eğlenceli eziyetler yapılır, çeşitli cezalar ve-
rilir; oğlan evinden çeşitli hediyeler alınır. 
Kına yakma olayından sonra damada hiç-
bir ceza verilemez. Onun için kına yakma 
işi ile görevlendirilen iki kişi herkesten ayrı 
ayrı müsaade almak zorundadır. Erkekler 
“Zeybek” (Harmandalı, Sepetçi Oğlu, 
Jandarma, Kerimoğlu) ve “Sallama” diye 
bilinen hareketli müzikler eşliğinde (Çifte 
Telli, Konyalı, Hüdayda, Mevlana vb.) oyun-

Nişan
Kız evinde gelinlik kızın saçına ve ellerine kına yakma törenine “nişan” denir. Önceleri ni-
şan günü akşamı sadece yakın akrabalardan oluşan erkek davetlilere, daha sonra da kadın-
lara pilav ve turşu ikram edilirdi. Günümüzde ise nişan gecesi verilen aşın (pilavın) yerine 
bütün köy erkeklerine ikindi namazından sonra daha kapsamlı ve çeşitli yemek verme âdeti 
ortaya çıkmıştır (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).

Yalvaç ilçesi Çetince köyünde nişan törenine “şerbet içme” denir. Önceden belirlenmiş bir 
günün akşamı, ev ev davet edilen konuklara yemek verilir. Bu yemeğin masrafları oğlan evi 
tarafından karşılanır. Yemek sonunda sütten yapılmış şerbet konuklara ikram edilir. Her 
odaya bir bohça açılır. Her konuk kızın çeyizine katkı olsun diye bir miktar para bırakır. 
Sonra kız babası ve oğlan babası bir yere getirilip söz alınır, konuklar da buna şahit olur. 
Oğlan evi kadınları, kız evi kadınlarından bir gün belirlemesini, baş kınası yakmaya gele-
ceklerini söyleyerek izin ister. Kızın başına kına yakar, oynar eğlenirler. Kız artık adaklı, 
yani nişanlıdır, başı kınalı diye anılır. Bu arada başka evlenen olur, düğün yapılırsa gelinin 
el kınasını bu başı kınalı kızlardan biri yakar. Asıl nişan töreni budur. Çetince’de nişanlıya 
yavuklu denir (Yalvaç İlçesi, Çetince Köyü, Veysel Soysal).

Kına gecesi
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lar oynar. Önceleri damat oğlan evinden maşala yerine 
arkadaşları eşliğinde şarkılar söylenerek getirilir, cami-
ye gidilmezdi. Genelde “Çarşambayı Sel Aldı” türküsü 
söylenir ve naralar atılırdı. Ancak günümüzde bu adet 
uygulanmamakta, maşalayı herkes kendi evinin önün-
de yapmaktadır. Çetince köyünde ise oğlan tarafının 
düzenlediği kına gecesi eğlencesi olan maşala, kız evi ve 
akrabalarına mahremdir, yanlışlıkla kız evi ve akrabala-
rından gelen olursa bunlara çuldan, çuvaldan bir semer 
yapılıp vurulurdu. Bu, “sen eşeklik ettin, yasağı deldin” 
anlamındaydı (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu; Çetince 

Köyü, Veysel Soysal).

Düğünün diğer aşamaları köylere göre çeşitlenmektedir. 

"Saçı Gezme, Kız Enmesi, Kız Okuma" gibi eğlenceye da-
yalı farklı gelenekler yerine getirilmektedir. Bunlardan 
"Saçı Gezme"; sabah verilen düğün yemeğinden sonra 
damadın arkadaşları ile davul zurna eşliğinde kapı kapı 
dolaşarak evlerin önünde oyunlar oynanması ve sağ-
dıcın bahşiş toplamasına denir. "Kız Enmesi" düğünün 
ikinci günü, ikindi vaktinde gelin ile birlikte akraba ve 
arkadaşlarının kendi tarafından olan bir akrabasının 
evinde yemek yemesi, tef eşliğinde oyunlar oynanması-
na denir. Etkinliğe katılan davetliler ve gelinin akrabala-
rı geline hediyeler verirler. Bu etkinliğe “Kız Endi” denir. 
Benzer bir başka gelenek de "Kız Okuma" olarak adlan-
dırılır. Bu gelenekte de arkadaşları ile toplanıp eğlenir 
(Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).
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Yük Götürme 
 
Düğünün ikinci günü sabah düğün yemeğinden önce oğlan evinden 
kız evine davul zurna eşliğinde çeyiz sandığı, yastık, yorgan vb. eş-
yalar gider ve kız evine bırakılır; geri dönülerek düğün yemeği yenir. 
Son zamanlarda yükle giden sandık geri döndüğünde kız evinde ba-
zıları çeyiz sandığına oturarak oğlan evinden bahşiş almaya başla-
mıştır.

Düğün eğlenceleri sırasında damada yapılan/verilen şakalı/eğlence-
li cezalar (damadın mendilini kapma, ceketini kapma, ayakkabısı-
nı kapma, damadı sağdıcı olmadan bir odaya kapama) karşılığında 
sağdıç veya damadın anne ve babasından bahşiş alınır. Alınan bu 
bahşiş yine damadın arkadaşları arasında birlikte harcanır (Yalvaç İl-

çesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).
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Nikâh (Nikâh Kıyma)
 
Evlenecek çiftlere resmi nikâh ve dini nikâh ya-
pılır. Gelin ile damadın dini nikâhları, gelin ve 
damattan vekâlet almış olan birinci dereceden 
akrabalar (babası, ağabeyi, dayısı veya amcası 
gibi) ve yine tanıdık iki akrabanın şahitliği ile 
imam tarafından kıyılır. Özbayat köyünde dini 
nikâhın gizli kıyılmasının sebebi, bazı art ni-
yetli kişilerin dua anında kasıtlı olarak el bağla-
ması, ipe düğüm atması vb. davranışlarla gelin 
ve damada büyü yapmalarını önlenmek olarak 
açıklanmaktadır. Nikâh anında büyü yapılırsa 
evlenen çift gerdek gecesinde halvet olamaz 
inancı mevcuttur. Buna da “büyü” veya “bağla-
ma” denirdi (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).
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Gelin Alma-Gelin Çıkarma
Gelin alma merasiminde oğlan evine toplanılarak hep birlikte kız evine gidilir. İkindi na-
mazını müteakip gelin alma zamanı gelir. Oğlan evinde toplanan gelin alayı geçmişte yürü-
yerek şimdi ise araç konvoyu ile kız evine gelir. Kız evinin önünde davul zurna çalarak bir 
süre beklenir. Bu bekleme anında köylerde davul zurna çalınarak “Yüksek Yüksek Tepelere 
Ev Kurmasınlar”, “Geliyor Düğün Alayı”, “Cezayir” gibi kız evini duygusal havaya sokacak 
türküler çalınır. Kimi zaman da bu sırada kız evinin önünde kız ve erkek evinin erkekleri 
birlikte oyunlar oynarlar (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).

Damat tarafı gelini almak için kız evine çıkar. Orada veda törenleri başlar. Kızın babası al 
pulluyu alır, kız karşısına geçer, besmele çeker ve dualar eşliğinde yüzünü de kapatacak şe-
kilde örter. Varsa Ağabey, o yoksa küçük erkek kardeş, o da yoksa amca veya dayıoğlundan 
birisi gelinin al kuşağını bağlar. Bu kuşak namusun simgesidir. Gelin akrabaları ile vedala-
şarak, oğlan tarafı ile birlikte evinden ayrılır.

Baba evinin kapısından çıkma anında, gelinin küçük erkek kardeşi veya yakınlarından biri 
kapıyı açmayarak “kapı bıçağı” adı altında damadın babasından veya bir yakınından bahşiş 
olarak para alır. Gelin alındıktan sonra köyde bir tur atılır ve oğlan evine gelinir. Gelin ara-
badan inip oğlan evine girerken sağdıç ve damat ellerindeki bulguru biraz yüksek bir yerden 
gelinin başına atarlar. Bulgur atma işi gelinin oğlan evine kendi bereketi ile geldiğini sembo-
lize eder. Sonra da şeker ve bozuk para atılır; şeker atma işini damadın annesi devam ettirir. 
Baba evinden dua ile çıkar gelin, oğlan evine de dua ile girer. Erkekler dağılır kadınlar kendi 
aralarında kısa süreli oyunlar oynar ve eğlenirler. Oyunlardan sonra gelin küçük bir testiyi 
yere çarparak kırar; testi kırma, eve canım feda olsun anlamında olmakla beraber, buraya 
tek geldim ama çoluk çocuğa karışayım anlamındadır (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).

Yine düğünlerde gelin oğlan evine geldiğinde gelinin doğurgan olması çoluğa-çocuğa karış-
ması, ailenin soyunun devamlılığı için kucağına orada bulunan küçük bir çocuk verilir.   

Gelin odasına da besmele ile girer ve oda kapısının arkasına kız evinden getirilen kaymak 
yağını kendi eliyle bir parmak sürer. Bu gelenek “damat yağ gibi olsun, iyi geçim olsun evine 
ailesine yapışıp kalsın” anlamındadır. Gelin yine kendi eliyle odasının kapısının arkasına bir 
çivi çakar. Bu da gelinin ve özellikle damadın evine bağlı olmalarını sembolize eder.  İlk gece 
gelin fırsatını bulursa ve uyanık davranırsa kendi elbiselerini damadın elbiselerinin üstü-
ne asmaya çalışır. Sebebi ise “benden başkasına yar olmasın başkasının kokusunu almasın, 
ömür boyu tek benimle olsun” anlamındadır (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu).
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Gelin Ertesi veya Erte 
Düğün bitimini takip eden gün kadınların yaptığı 
eğlencedir. Kadınların kendi yakını olan gelinlik kızı 
oyuna kaldırarak, isim vermeden mânilerle birilerini 
taşlar ve laf dokundururlar. Kadınlar eskiden yalnızca 
tef eşliğinde oynardı. Günümüzde ise bu adet ortadan 
kalkmıştır (Yalvaç İlçesi, Özbayat Köyü, Ercan Aksu). Çetince 
köyünde ise erte düğünün dördüncü günü ikindi sonu 
yapılır. Hısım-akraba, konu-komşu toplanır. Giysi tü-
ründen hediyeler bir törenle gelinin alı üzerine “Ge-
linin teyzesinden bir hırka!” gibi duyuru ile başına 
ardılır. Sonra kadınlar kendi aralarında çalıp oynarlar. 
“Ağız Tadı” denilen kız evinden gelin alayı ile birlik-
te getirilen baklava ve haşlanmış tavuk, gelin 
hamursuzu erte günü damadın komşu ve 
akrabalarına dağıtılır (Yalvaç İlçesi, Çe-

tince Köyü, Veysel Soysal).
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Cenaze Törenleri
 
Toplumumuzda birinin vefatı sela 
ile duyurulur. Eğer ikindiden sonra 
öldü ise cenazesi ertesi gün öğleden 
sonra kaldırılır. Eskiden, herkes ke-
fenini hazırlar bohça yapardı. Eğer 
yapmadı ise kefeni hazırlanır. Ka-
zanda sular kaynatılır ve yıkama iş-
lemi yapılır. Kefenlendikten sonra 
öğlen olması beklenir. Cenaze, evin 
önüne getirilir helallik istenir. He-
lallik alındıktan sonra tabut omuz-
lara alınır ve defnedilmek üzere 
mezarlığa taşınır.  Defin sonrasın-
da eve dönüldüğünde vefat eden 
kişinin ailesi tarafından geçmişte 
katmer dağıtılırken günümüzde 
çörek yapılıp dağıtılmaktadır. Aynı 
günün akşamı ölü gecesi olur. Ak-
raba, eş, dost ölü evine bir tepsi 
içerisinde üç kap yemek götürürler. 
Camiden çıkanlara bu yemekler ik-
ram edilir. Yemek yendikten sonra 
yine akrabalar, eş dostlar bulaşık-
ları yıkar getirdikleri kapları, tep-
sileri geri götürürler. Vefat eden 
kişinin eşyaları fakirlere dağıtılır.  
Defnedildikten bir hafta sonra pişi 
yapılır, kırkında mevlit okutulur 
ve helva karılır, senesinde ise pilav 
pişirilir. Bayram zamanlarında er-
keklerin bayram namazından sonra 
mezarlığa ziyarete gitmesi de adet-
tendir (Gönen İlçesi, Rahime Günaydın).
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Geleneksel Pınar Pazarı 
1200’lü yıllarda bölgeye yerleşen Türkler tarafından kurulan Pınar Pa-
zarı günümüzde hala devam etmektedir. Pınar Pazarı'na yalnızca yöre 
halkı değil Antalya, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar gibi çevre iller-
den de katılım olmaktadır. Eğirdir ilçesi Bağarası alanında geleneksel 
olarak kurulan Pınar Pazarı her yıl Temmuz ayında açılıp, Ekim ayının 
son haftası sona ermektedir. Pazarın en önemli özelliği canlı hayvan 
satışı ve kesiminin bu alanda gerçekleştirilmesi ve yine bölgeye özgü 
tandır kebabının yapılmasıdır. Pazarın ilk kuruluş amacı canlı hayvan 
kesimi ve satılması olmasına karşın yıllar içerisinde meyve, sebze, yi-
yecek, giysi ve el üretimi gereçler gibi pek çok ürün de satılmaya baş-
lanmıştır. 2016 yılında 5996 sayılı yasa gereği gıda ve yem güvenliği 
yanı sıra bitki ve hayvan sağlığı, tüketici ve çevrenin korunması için 
gerekli düzenlemeler çerçevesinde canlı hayvan satışı ve kesimi yasak-
lanmıştır. Geçmişte Pınar Pazarı geleneği içerisinde Kadınlar Pazarı, 
güreşler, hasır üstü yer sofrası gibi ritüeller ve eğlenceler yer alırdı. 
Günümüzde bunlar yapılmamaktadır. Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar 
Pınar Pazarı'nın son haftası yalnızca kadınlara ayrılırdı. Kadınlar Pa-
zarı olarak adlandırılan bu hafta içerisinde kadınlar kendi üretimlerini 
satarlardı. Ayrıca kendi aralarında çeşitli eğlenceler düzenler ve bekar 
oğullarına kız bakarlardı. Bugün Pınar Pazarı'nda yoğunlukla yiyecek, 
tekstil ürünleri, boynuz saplı bıçak; tel kasnak, örgü çanta gibi el yapımı 
ürünler, bakliyat, şarküteri, Isparta’ya özgü ekmekler, kurutulmuş 
yiyecek, bitkisel yağlar gibi ürünleri ve kebap satışı yapılmaktadır (Pınar 

Pazarı, Eğirdir).

Pazarlar 
 
Tarih boyunca pazarlar her toplumun yapısında önemli bir yer edinmiştir. Pazarlar ürünle-
rin satışının yapıldığı ve tüketim sürecinin gerçekleştiği alanlar olmasının yanı sıra sosyal 
ve kültürel birikimlerin paylaşıldığı, hatta gelenekselleşerek nesiller boyu bu paylaşımların 
aktarıldığı etkinliklere dönüşmüştür. Isparta ve ilçelerinde çok sayıda yerel pazar olmasının 
yanı sıra tarihi öneme sahip geleneksel pazarları bulunmaktadır. 
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Yağmur Duası
 
Pek çok yörede kuraklık zamanı yağmur 
yağması için Allah’a dua edilir. Isparta ve 
çevresinde de bu ritüele rastlanmaktadır. 
Örneğin Yalvaç ilçesi Çetince köyünde yer 
alan Âşık Dede tepelerinde kuraklık zama-
nında halk toplanır ve imam eşliğinde dua 
eder.  Dua ederken ayakta, kollar öne uzan-
mış, parmaklar aşağı bakacak şekilde duru-
lur ve saatlerce aynı şekil korunur. İmam 
“Allah’ım, yerdeki karıncaların, yılanların 
yüzü suyu hürmetine, beşikte yatan dilsiz 
bebeklerimizin yüzü suyu hürmetine yağ-
murumuzu ver” diyerek dua eder ve köy 
halkı da “âmin” diyerek duaya eşlik eder. 
Bu sırada yemekler pişirilir ve dua bittikten 
sonra yenir (Yalvaç İlçesi, Çetince Köyü, Ayşe Adı-

güzel).

Ayvalı köyünde de Kutlu Türbe yakınında 
bulunan Dede Ağaç (Dağan Ağacı) olarak 
bilinen ağaç ve çevresi köy halkının yağmur 
duasına gittikleri yerdir. Bu alanda adağı 
kabul olan kişi tarafından pilav pişirilip, 
helva karılır ve çapıt bağlanır. Bu gelenek-
ler Ayvalı köyünde halen devam etmektedir 
(Yalvaç İlçesi, Ayvalı Köyü, Güldurna Yıldız, Şaziye 

Yıldız).

Bazen tek bir ağaç, bazen tek bir kuyu ya da 
bir araya gelmiş birkaç taş yağmur duasının 
somut mekânını oluşturur.

Sınırsız bir alan oluşturmaktaki kaygı, du-
aların kesintisiz bir şekilde istenilen yere 
ulaşabilmesidir.
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Köy Odaları
 
Köy odaları misafir ağırlama, bir takım 
ritüeller ve eğlencenin gelenekselleşmiş 
mekânları olarak bilinmektedir. Bu kap-
samda yapılar köy yerleşimine dışarıdan 
gelen konuklar ve yerel halk tarafından 
farklı işlevlerde kullanılırlar. Köye gelen 
misafirlerin konaklaması;  beraberinde ge-
tirdikleri hayvanının barınması, bakımı, 
yeme içme vb. ihtiyaçlarının karşılanabil-
mesi için, misafir odası ve ahır olarak iki 
ana işleve bölünmüştür. Bu yapıların gider-
leri köyün ekonomik koşulları iyi olan kişi, 
aile ya da sülaleleri tarafından karşılanır. 
Köyün yerlileri bu yapıları, kurban kesme, 
bayramlaşma ve eğlenceler düzenleme gibi 
sosyalleşme yönlü olarak kullanırlar. Yöre-
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de birçok yerleşimde, yalnız belirli bir yaşın 
üzerinde olan erkekler için düzenlenen ve 
gece yarılarına kadar süren eğlenceler “oda 
yakması” ismi ile anılmaktadır. Bu kullanı-
mın sebebi; eğlencenin düzenlendiği gece 
masrafları karşılayan kişinin kış mevsimin-
de odanın içerisinde bulunan ocak yardımı 
ile ısınma ihtiyacını da sağlıyor olmasıdır. 
Bu gecelerde erkeklerin yemek yedikleri 
ve oyun oynadıkları bilinmektedir.  En çok 
oynanan oyunlardan biri “yüzük saklama” 

oyunudur. Kış mevsiminde yapının kapalı 
mekânları kullanılırken, yaz mevsimlerinde 
ve bayramlarda yörede hemen her köy oda-
sında bulunan davetkâr “açık sofa” mekân-
ları bu etkinliklere ev sahipliği yapmakta-
dır. Mekânsal olarak tercih edilen iki işlev 
bölümü, açık sofalı plan tipi, sofa mekânına 
ulaşımı sağlayan ahşap merdivenler, bu ele-
manların inşa edilme şekilleri, konumları ve 
sofa mekânının korkulukları bu yapı grubu 
için ortak bir üslup oluşturmaktadır. 
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Yapıldığı toplumun sanatsal beğenileri ile kültürel özelliklerini 
yansıtan el sanatları, yaşam tarzının, gelenek ve göreneklerin 

aktarılması ve devam ettirilmesinde önemli rol oynar. Bu ürünler 
geleneksel yöntemlerle elde edilen malzemeler ve ustalardan öğrenilen 
teknikle yapılırlar. 
 
Anadolu’ya 11. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlayan Türk boy ve 
oymakları yerleştikleri yeni yurtlarına Orta Asya’dan getirdikleri 
geleneksel kültürlerini yeni yurtlarındaki birikimle harmanlayarak güzel 
eserler bırakmışlardır. Bu zengin el sanatlarının yapıldığı yerlerden biri 
de Isparta ve çevresidir.
 
Isparta’nın zengin el sanatları geleneği içerisinde; dokumalar, deri 
işleri, kalay yapımı, oyalar, yöresel kıyafetler, semer yapımı, at arabası 
yapımı ve keçe sayılabilir.

El Sanatları

Dokuma
Isparta dokuma kültürü açışından her zaman 
zengin bir bölge olmuştur. 19. yüzyılın en önemli 
halı dokuma merkezi olarak hatırı sayılır bir yere 
sahiptir. Ticari dokumaların yanı sıra geleneksel 
bir dokuma kültürü vardır. Bölgenin iklimi, coğ-
rafi özellikleri ve Yörüklerin göç güzergâhında 
olması bunda etkendir. Yörüklerin en önemli sa-
nat üretimleri dokumalardır. Heybe, çul, torba, 
un çuvalı, yer yaygısı, namazlak gibi dokumaları hem günlük hem de 
özel günlerde kullanmışlardır. Baharda kırkılan koyunların yünü ve 
keçilerin kılı tarakta taranır, yayda atılır, çıkrıkta bükülür, kirmanda 
eğrilerek Torosların bitkileriyle boyanıp “Istar” tezgâhlarında doku-
nurlar. Çeyiz için yapılan “ölümlük” zililer kişi öldüğünde tabuta ör-
tülür ve camiye vakfedilirler.  Cenazede kullanılan bir başka kilim ise 
yörede “sargı kilimi” olarak adlandırılır. Bu kilimde ölümlük kilim-
leri gibi camiye bağışlanır. Düğünlerde kız evine gelin almaya gidi-

“Ya dokuyup duracan,

Ya okuyup duracan”.

Yörük atasözü
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lirken atın veya arabanın ön tarafına heybe, 
torba gibi dokumalar atılarak hediye edilir. 
Ayrıca düğünde damadın dua ile ceketinin 
giydirilmesi sırasında önüne atılan, üzerin-
de damat giydirilen ve damada para takıl-
ması töreni için kullanılan, “damat kilimi” 
olarak isimlendirilen özel kilimlerin üzerin-
de nazardan korunmak amacıyla dokuma 
sırasında atkılara geçirilerek dokuma içine 
alınan küçük göz boncukları dikilip eklenir. 
Zili dokumaların zemini boyunca aralıklı 
olarak dokumayı kullanan kişiyi ve hanesini 
nazardan koruyacağına inanılan saçaklarla 
süslenir. Bu renkli saçaklara “Tuğ”, “Koza” 
ya da “Kozalama” denmektedir (Yalvaç İlçesi, 

Körküler Köyü, Arife Güneş, Lale Tokmak).

Mutaf dokuma Isparta’nın önemli dokuma-
larındandır. Her türlü paldım yular, kolan,  
keçe haşa, köstek, gebre gibi el işleri Isparta 
ve civarının ihtiyaçları karşılandıktan son-
ra diğer yerlere gönderilmiştir. Mutafların 
çoğunluğu ise merkez dere mahallesinde-
dir. İkinci Dünya Savaşı sırasında sekiz yıl 
boyunca orduya buradan kıl heybe, at ör-
tüsü ve kıl çuval dokunmuş ve 2015 yılına 
kadar mutaf dokuması yapılmıştır (Isparta, 

Merkez, Nuri Akkulak).

Halı ve kilimin birlikte kullanıldığı Tülü’ler 
ise gelinin damat evine giderken bindiği atın 
üzerine örtülmek için yapılan dokumalardır 
(Yalvaç İlçesi, Yarıkkaya Köyü, Hanım Sarıpınar)
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At Arabası
 
Motorlu araçların kullanımının yaygınlaş-
ması ile at arabasına olan ihtiyaç azalmış, 
özellikle köy yaşantısının vazgeçilmez taşı-
ma aracı olan at arabası üretimi neredeyse 
unutulmaya yüz tutmuştur.  Geçmişte ih-
tiyaç olarak üretilen at arabaları artık iş-
levsellikten uzaklaşarak küçük boyutlarda 
dekoratif ürün olarak üretilmektedir. Yal-
vaç ilçesinde dekoratif araç olarak üretilen 
at arabalarının gövdesi gürgen, ceviz, çam 
ağaçlarından imal edilmekte ve yüzeyi usta-
nın hüneri ile motiflerle boyanarak süslen-
mektedir (Yalvaç İlçesi, Yaşar Küçüker).
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Deri İşleri 
 
Ülkemizde ilk deri iş-
letme şirketinin Yalvaç 
ilçesinde kurulmuştur. 
Burada büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan de-
rileri işlenerek,  çan-
ta, süs eşyası, kemer, 
cüzdan, taban astarı, 
kösele gibi ürünlerin 
yapılması için ustala-
ra vaketa deri olarak 
gönderilir. Deri çeşidi-
ne göre yüzey süsleme 
tekniği, birleştirme 
tekniği, aplikasyon tek-
niği, kabartma tekniği, 
dikiş tekniği, boyama 
tekniği, keserek işleme 
tekniği ve ıslatılarak 
şekil verme gibi farklı 
teknikler uygulanarak 
süslenmektedir. Yal-
vaç tabakhanesinde 
derinin bir başka iş-
lenme şekli ise büyük-
baş hayvan derisinden 
imal edilen çırçır rolesi; 
kütlü pamuğun işlene-
bilmesi, çekirdeğinden 
ve üzerindeki yabancı 
maddelerden arındı-
rılması için kullanılan 
üzeri deri şeritlerle 
kaplanmış çırçır maki-
nesi parçasıdır (Yalvaç 

İlçesi, Cihat Benzer, Yavuz 

Öztaş).
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Tabakhane
 
Tabakhane alanı bitişik nizamda konumlandırılmış çok sayıda tekil 
yapının karşılıklı akslar üzerinde oluşturduğu sokaklardan meydana 
gelmiş yerleşimdir. Kullanılan yapı malzemesi ve işlenen ürünün oluş-
turduğu görsel renk uyumunun dışında özellikle plansal anlamda ortak 
bir mimari üslupları mevcut değildir. Alanda bulunan yapıların sahip 
oldukları mekânların her biri, insanın zanaat ile, zanaatın mekan ile 
buluştuğu yerlerdir. Deri hammaddesinin işlenme sürecinde geçirdi-
ği tüm aşamalar; tezgâhlar, depolama alanları, kurutma alanları, ger-
gi elemanları, ıslatma havuzları vb. özel tefriş gerektiren alanlarda/
mekânlarda gerçekleşmektedir. 

Alanda mevcut olan üretim serisi içerisinde, “çırçır role” yapımı gibi 
günümüzde yalnız birkaç kişinin zanaatı sürdürdüğü, endüstrileşmesi 
denenmiş ancak el yapımı ürünün verimi alınamamış olan ve kültürel 
sürekliğin yanında kendine özgü iç mekân tefrişi, kayış kesme, demir 
dövme ve role işlemleri için belirlenmiş özel alanları ile fiziksel sürdü-
rülebilirliğinin de sağlanması gereken kıymetli zanaatlar mevcuttur 
(Yalvaç İlçesi, Mustafa Kurucu)
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Kalay

Kalayın en eski ve bilinen kul-
lanım alanı bakır yüzeyleri kap-
lamaktır. Bakırın işlenmesi ve 
yaygınlaşması ile kulanım alanı 
gelişmiştir. Teknolojinin gelişimi, 
sosyo-ekonomik yapı, daha ince 
ve hafif ürünlerin bakır kap-ka-
cağın yerine tercih edilmesi bakı-
rın önemini azaltmış, böylelikle 
bakır yüzeylerin korunmasını ve 
yenilenmesini sağlayan kalayla-
ma işlemi de önemini yitirmeye 
başlamıştır. Bakır işler için son 
kat olarak tanımlanan kalaylama 
işlemi tavlama, temizleme ve ka-
laylama olmak üzere üç aşamada 
gerçekleştirilmektedir. Öncelikle 
kalaylama yapılacak olan bakır 
kap-kacak üzerindeki yağ ve le-
kelerden arınması için tavlanır 
ve daha sonra tuz ruhu ile sıva-
nır. Sıvanan kap kum ile ovularak 
temizlenir. Kap üzerinde tek bir 
leke kalmadan temizlenmesi bu 
işin ustalığını gösterir. Bu işlem-
lerin ardından üründe ezik varsa 
çekiç yardımı ile dövülerek düzel-
tilir. Son aşamada kabın üzerine 
ısı uygulayarak kalaycı pamuğu 
yardımıyla kalay ve nişadır eşit 
olacak şekilde kalaylanır (Isparta 

İli, Merkez, Adnan Tuncuoğlu).

“Siz kalaylarsanız ceza,

Biz kalaylarsak para alırız”.
Adnan Tuncuoğlu
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Keçe
 
Yünün değişik yöntemlerle sıkıştırılmasıyla 
yapılan, dokunmadan oluşturulmuş bir tür 
kaba kumaş olan keçe, Isparta Yalvaç’ta ya-
pımına devam edilen zanaatlarımızdan-
dır. Yalvaç ilçesinde keçecilik babadan 
oğula geçen bir meslektir. Süslemesin-
de tavan arası, sığır sidiği, koyungözü, 
koçboynuzu, baklava, saz, zini gibi 
yanışlar kullanılarak yaygı, çuval, 
heybe ve çoban kepenekleri yapıl-
mıştır. Günümüzde keçe ürünle-
rin kullanım alanı değişerek bel 
kuşağı, şapka, heybe, şal, yelek 
ve süs eşyaları yapılmaktadır 
(Yalvaç İlçesi, Gencer Kondal).
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Serhatlı Mesh
 
Serhatlı mesh, sığır derisi, kösele taban ve 
keçe kullanılarak dikilen boğazlı mesh türü-
dür. Uluborlu ilçesinde yoğun olarak üreti-
mi yapılan serhatlı mesh, plastik ayakkabı 
ve yemeninin içine ayağı koruması, sıcak 
veya serin tutması amacıyla kullanılır. Ço-
ğunlukla günlük kullanıma uygun olarak 
üretilen serhatlı mesh, gelin çeyizlerinde de 
yerini alır. Günümüzde serhatlı mesh yapan 
tek bir usta kalmıştır. Yapımında sığır de-
risi, koyun derisi, iç malzeme olarak kürk, 
keçe ya da polar kullanmaktadır. Meshlerin 
taban malzemesi olarak killi taban ve kösele 
kullanılmaktadır. Kilin görevi deri parçala-
rının dağılmasını engellemenin yanı sıra 
insan vücudundaki elektriğin ayak tabanın-
dan atılmasıdır. Ayakkabı kullanıldıkça kil, 
baskı ve ter ile sertleşip sağlamlaşmaktadır 
(Isparta İli, Merkez, Şükrü Şahin).
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Oya
 
Çeyizlerin vazgeçilmez unsurları olan oyalar, düğün, bayram, doğum, vb. özel günlerde 
kullanılmasının yanında özellikle kadınların boş zamanlarını değerlendirmelerinde ve aile 
bütçelerine katkı sağlamalarında da önemli bir yere sahiptir. Anadolu kadının el emeği, göz 
nuru olan oyaların geleneksel yapımı ve kullanımının devam ettiği yerlerden biri de Ulu-
borlu ilçesidir. Uluborlu ilçesi ve çevresinde genç kızların çeyizinin vazgeçilmez parçalarını 
oluşturan oyalı çekiler (yazmalar) bölgede  geleneksel olarak oğlan evi tarafından hazırlanır 
ve davetlilere hediye edilir. Oyalar yapımında kullanılan araçlarına, motiflerine, kompozis-
yonlarına ve kullanıldığı yere göre isimlendirilirler. Gelin çeyizi ve bebek yüzü örtüsü olarak 
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da kullanılan çekilerde en çok kullanılan motif yöreye özgü tığ işi “gül oyası”dır. Buna ek olarak erik 
çiçeği, gelincik, karanfil, iğde çiçeği, yasemin, hercai menekşe, papatya, narçiçeği, dut yaprağı, kır 
menekşesi, çarkıfelek oyaları da yörede en çok örülen modellerdir (Uluborlu İlçesi, Saadet Gönen).
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Hasır
 
Örgü yöntemi ile farklı desenler oluşturularak 
imal edilen “hasır”, bazı köy yerleşimlerinde 
inşa edilen yapılarda, kullanıldıkları alanlar, 
işlevleri ve kullanım oranları doğrultusunda 
mimari eleman niteliği taşır hale gelmiştir. 
Bunlar; 

• Çatı elemanlarının açık sofaya üst örtü oluş-
turduğu bölümlerde kirişlerinin üzerinin ör-
tülmesi,

• Damların üzerinde bulunan toprak katmanın üzerinin ka-
patılması,

• Oda mekânları tavan döşemelerinde estetik kaygı ve kerpiç 
malzemenin dökülmesinin engellenmesi,

• İç duvar elemanlarında kireç boyanın kullanıcıyı rahatsız 
etmemesi ve

• Örgü desenleri ve üzerlerine işlenen kumaş parçaları ile de-
koratif amaçlı olarak kullanılmıştır.
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Semer
 
Yük taşımak ve binmek için yük hayvanları-
nın üzerine konulan semerin yörede yapımı, 
Selçukluların Yalvaç ilçesine yerleşmesine 
kadar geriye dayanmaktadır. Günümüzde 
Isparta genelinde semer yapan iki usta kal-
mıştır. Giderek dekoratif ve hediyelik eşya 
olarak küçük boyutlarda minyatür olarak 
üretilmeye başlanmıştır. Yörede üretilen se-
merler sert ve sağlam olması için özellikle 
pelit ve ceviz ağacından yapılmakta ve na-
haş adı verilen gül, boncuk süslemeleri ile 
süslenmektedir (Yalvaç İlçesi, Orhan Köstüklü).
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Senek
 
Su taşımak ve içindeki suyun soğuk kalma-
sı için çam ağacından yapılan senek; ülük 
denilen iki ağızlıklı, geniş gövdeli bir çeşit 
su testisidir. Senek yapımında az budaklı, 
sık damarlı, kolay işlenebilir karaçam ağacı 
kullanılır. Karaçam ağacı suyun serinliğini 
sabit tutmasının yanında dış etkenlere ve 
havanın bozucu etkilerine karşı en dayanık-
lı çam türlerinden biri olması, sağlamlığı ve 
taşımaya elverişli olmasından dolayı tercih 
edilir (Keçiborlu İlçesi, Kozluca Köyü, Mehmet Dön-

bek).

Bardak Tezgâhı
 
Bardak Tezgâhı; tespit edilebilen kültürel 
miras öğeleri içerisinde “mimari eleman” 
ölçeğinde önem taşımaktadır. Küçük öl-
çeklilerinin “bardak”, büyük ölçeklilerinin 
“şinik”, “senid” ya da “şenik” olarak adlan-
dırıldığı ürün, günümüze kadar ulaşabilen 
üretim tezgâhları, tezgâhların bulunduğu 
işlik mekânları ve özgün yapım sistemi ve 
malzeme ile üretebilen zanaatkâr sayısının 
da birkaç âdeti aşmaması dolayısı ile sürdü-
rülmesi zor, önemli kültürel değerlerdendir. 
İşlik mekânının konumu ve mimari şekil-
lenmesini etkileyen en önemli unsur, ürü-
nün imal edilmesinde kullanılan çam ağacı 
kütüğünün elde edilmesi için zamansız ağaç 
kesiminin yasak olmasıdır. Bu durum dola-
yısı ile konutların zemin katlarında ve bah-
çelerinde gün ışığı olmayan kapalı mekânlar 
işlik olarak tercih edilmiştir. Zanaatkârın 
güç kullanmasını gerektiren bir üretim şek-
li olduğu için ahşap malzemeden yekpare 
olarak hazırlanan tezgâhlar doğal zeminle-
re yerleştirilmiştir. İşlik mekânında, tezgâh 
elemanı dışında, zanaata özel kullanılan 
aletlerin bulunduğu bölüm ve odun istifle-
me alanı mevcuttur.
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Yorgan
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Başlangıçta günlük kullanım eşya-
sı olarak üretilen yorgan zamanla 
dikiminde kullanılan malzeme ve 
modelleri ile zenginleşerek evlen-
me, doğum ve sünnet düğünü için 
yapılan bir halk el sanatı ürünü 

haline dönüşmüştür. Osmanlı Dö-
neminde esnaf teşkilatı içerisinde 
yer alan yorgancılık, 1965 yılında  
“Isparta İli Terziler ve Yorgancılar 
Odası”nın kurulmasından bu yana 
hem halk el sanatı hem de çarşı sa-

natı olarak devam etmektedir. İl’de 
yorgan dikiminde çırpma ve kalıp 
teknikleri kullanılmaktadır. Evlerde 
dikilen yorganlar ise genellikle artık 
kumaşların değerlendirildiği kırkya-
ma tekniği ile dikilen yorganlardır.
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Yöresel Kıyafetler 
 
Kıyafetler toplumların örf, adet, gelenek, 
görenekleri ile şekillenerek, geçmişten gü-
nümüze kuşaktan kuşağa aktarılan önemli 
kültür miraslarımızdandır.  Coğrafi konum, 
sosyal statü, ekonomik yapı ve inançlarla 
şekillenip çeşitlenen kıyafetlerin en özel 
örneklerinden biri gelin kıyafetleridir. Is-
parta’da gelin, şalvar, içlik, üçetek, delme 
(yelek), kuşak, öncük, bel boncuğu ve ayağa 
giyilen yün çorap, şal olmak üzere on parça-
dan oluşmuş kumaş adı verilen kıyafeti gi-
yer. Bu kıyafet yörede düğün süresince yeni 
gelin olmuş her kadının giydiği bir kıyafet-
tir. Gelinler bu kıyafete ek olarak keçe baş-
lık, ziliflik, ikilik, çığa, gırpıntı, uştu, poçu 
ve pullu olmak üzere sekiz bölümden oluşan 
özel bir başlık takar. 

Gelin kıyafetlerinin en belirgin ve tipik özel-
liği başlıklardır. Genel olarak çok renkli olan 
bu kıyafetler düğün sonrasında gelin tara-
fından gelin ardı denilen misafir ağırlama 
süresince de giyilmektedir. Günlük kadın gi-
yiminde de şalvar, entari ve önlükten oluşan 
bir kıyafet giyilmektedir. Başlıksız olarak 
giyilen bu kıyafetin renkleri parlak olmayan 
tonlarda ve gösterişsizdir. 
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Çalgı yapımı
 
Def kasnağı çam, kavak gibi ağaçlardan ya-
pılmaktadır. Ancak en dayanıklı ağaç gür-
gendir. Kasnağın çevresine takılan zilleri te-
nekeden yapılmaktadır. Bu ziller isteğe göre 
üç veya dört tane ikişerli olarak kasnağın 
çevresine yerleştirilebilir. Def’in üzerine ge-
rilen derinin iyi gerilmesi, uzun süre dayan-
ması ve çalınırken sesin iyi çıkması için dana 
işkembesindeki zar işlenerek kullanılır. Def 
yapımına başlamadan önce deriyi sıcak suda 
(yaklaşık 50°C) yarım saat yumuşatılır. Yu-
muşayan deri kasnak üzerinde daha esnek 
ve gergin serilir. Kasnak üzerine yaklaşık 
10-15 delik açılır. Bu deliklere kasnağın üze-
rine gerilen deriyi iyi şekilde tutması amacı 
ile ağaç dalından sivriltilerek yapılan çiviler 
çakılır. Deri gerildikten ve çiviler çakıldık-
tan sonra derinin fazlalıkları kasnağın dış 
kısmına yapıştırıcı ile yapıştırılır (Yalvaç İlçe-

si, Körküler Köyü, Mevlüt Dede).
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Yeme içme 
kültürü
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Ülkemizin yeme içme kültürü dünya 
mutfağında da kendinden bahsedilen önemli 

bir somut olmayan kültürel miras unsurudur. 
Bu unsur yemeklerin hazırlanmasını, 
pişirilmesini ve saklanmasını, ayrıca 
beraberinde gelişen geleneği yansıtır. Isparta’da 
geleneksel yeme, içme kültürü günümüze 
kadar gelebilmiş, halen birçok evde geleneksel 
olarak sürdürülmektedir. Çok çeşitli lezzetleri 
ve gelenekleri olan Isparta’nın Anadolu mutfak 
kültüründe ayrıcalıklı bir yeri vardır.

Ekmek Yapımı
 
Ekmek, Anadolu’da temel besin maddelerinin 
başında gelir ve bu nedenle her yörede ekmek 
ile ilgili çok geniş bir kültür oluşmuştur. Ha-
murun mayalanıp kabarmaya başladığında 
kuvvetli bir şekilde tekrar yoğrulmasına “ka-
yısısını kırmak” denir. “Eseran” adı verilen ha-
mur kesmekte kullanılan bir alet yardımıyla, 
teknedeki hamur küçük parçalar (beze) halinde 
bezin üstüne dizilir ve üstü örtülür. 30 cm ça-
pında yuvarlak yassı pide formuna getirilerek 
açma yapılır ve çöreklerin ortasına küçük bir 
delik açılarak taş fırında pişirilir (Yalvaç İlçesi, Yu-

karı Tırtar Köyü, Sultan Karakurt, Fadime Karakoyun).

Ekmek dışında, Isparta’da haşhaşlı (haşkeşli 
ekmek) ve yufka da yaygın olarak yapılır. Yufka 
Yalvaç ilçesinde “şepit” adını alır.

Yeme İçme
Kültürü
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Hamursuz
 
Yalvaç ilçesine özgü geleneksel lezzetlerinden olan hamursuzun yö-
rede önemli bir yeri vardır. Düğünlerde özellikle erkek evine gönde-
rilir. Ekmeğin yumuşak olmasını sağlamak için patates püresi ilave 
edilerek iyice yoğrulur. Hazırlanan hamur “beze” denilen parçalara 
ayrılır. Oklava yardımı ile ince bir şekilde açılan hamura, tavada te-
reyağı, sıvı yağ ve tahin karıştırılarak bol bol sürülür. Daha sonra 
yufka rulo şekline getirilir ve iki ucu birleştirilip tekrar yuvarlanır 
ve bir süre dinlendirilir. Daha sonra yuvarlanan hamurlar el ile yassı 
bir şekle getirilir ve üzerine yumurta sarısı sürülerek, üzeri tırnak-
lanır. Daha sonra susam ve çörekotu ile süslenir (Yalvaç İlçesi, Emine 

Yener, Süleyman Büyükkutlu,).

Pastırma
 
Yalvaç’da “pastırma”; davarın but kısımla-
rının kemiklerinden ayrılması sonucu ister 
kuşbaşı olarak ister bütün halde alınarak 
şekillendirilir ve ıslatılarak bir gece boyunca 
bekletilir. Sabaha beyaz rengi alan pastırma 
yıkanarak arkalı önlü tuzlanır. Süzülme iş-
leminden sonra kurutulacak olan et ipe 
veya çubuklara dizilir. Dizilen parçalar 
yemek malzemesi olarak kullanılacağı 
sırada ipten veya çubuklardan çıka-
rılarak sıcak suyun içinde bekletilir 
ve tuzlarından arındırılır. Özellikle 
Yalvaç bulamaç çorbası ve patlıcan 
yemeklerinde kullanılır (Senirkent 

İlçesi, Asuman Öncü, Emine Demirhan).
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Keşkek
 
Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden 
olan keşkek, Yalvaç ilçesine özgü bir şekil-
de hazırlanır ve her öğün tüketilen önemli 
yemeklerden biridir. Kaburga etinin tuzla 
kurutulmasıyla yapılan pastırma, bir gece 
önceden tuzunun çıkması için suya ıslatılır 
ve keşkek pişirilecek çömleğin tabanına yer-
leştirilir. Yarma buğday, tuz ve su eklendik-
ten sonra hava almaması için kenarları ha-
mur ile kapatılır ve taş fırın da yavaş yavaş 
pişirilir (Yalvaç İlçesi, Adalet Telli).
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Isparta Fırın Kebabı
 
Kebabın diğer yöre kebaplarından farkı pişi-
rilme şekli ve pişirildiği fırındır. Yöresel ismi 
“Isparta Fırın Kebabı” olan bu kebap, ateşin 
etrafına et dizilerek fırın içinde pişirilir. Fı-
rın kubbe şeklinde olduğu için yanan gaz 
yukarı çıkar, temiz hava alttan gelir ateşin 
sıcaklığı tüm kubbe içinde döner, bu yüzden 
etlerin yönü değiştirilmeden pişirilir. Pişme 
süresince fırın kapağı hiç kapatılmaz. Etin 
yumuşak pişmesi için ateşin etrafına içi su 
dolu bakır büyük tavalar yerleştirilir. Her 
bir kaburga arasından şiş geçirilir. Şiş üst 
kısmından çengele takılarak alt ucu tava-
nın ortasına üst ucu fırın duvarına gelecek 
şekilde fırının içine dizilir. Etin kemikli yü-
zeyi ateşe dönük, sırt kısmı fırın duvarına 
dönük şekilde yerleşir. Hiçbir sos veya ter-
biye görmeyen etin kaburgası, boynundan 
but bölgesine kadar tek parça halinde şişe 
geçirilir. Et piştikçe yağı bu tavaların içine 
akar, buharlaşan su ile de et yumuşak şekil-
de pişer. Isparta Kebabında sadece kaburga 
eti kullanılır. Eskiden sadece erkeç etinden 
yapılırken şimdi daha çok kuzu ve oğlak eti 
kullanılmaktadır. Et her fırına yerleştirilir-
ken “Ya Hak” denerek, bereketli olması di-
lenir (Isparta İli, Merkez, Hüseyin Açıkalın, Murat 

Varışlı, Mehmet Kınay).

Bulamaç Çorbası
 
Özellikle kış aylarında tercih edilen çorbala-
rın başında gelir. Bulamaç çorbası “Fos Fos”, 
“Kadın Ayşe” olarak da isimlendirilmekle 
beraber ana malzemesi dolaz peyniridir (Yal-

vaç İlçesi, Aşağı Tırtar Köyü, Hatice Biner).
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Allah’lık Pilav
Yalvaç Körküler köyünde her 
yıl 21 Mart tarihinde kutlanan 
Nevruz bayramında adak eti ve 
diğer pilavlık malzemeler birleş-
tirilerek yapılan bulgur pilavıdır 
(Yalvaç İlçesi, Körküler Köyü, Fatma Arı, 

Yaşar Ekiz).

Kabune Pilav
Düğün ve mevlüt gibi özel günler-
de mutlaka hazırlanan ve pişirme 
şekli ile farklılık gösteren Ispar-
ta’ya özgü bir pilavdır. Çoğun-
lukla yanında etli kuru fasulye 
ile birlikte ikram edilir. Kabune 
adının hikâyesi şu şekilde aktarıl-
maktadır: Eski zamanlarda aynı 
evde yaşayan bir gelin ve kaynana 
işle uğraşırken zamanın geçtiğini 
fark etmezler. Ancak zaman öyle 

geçmiştir ki eve yemeğe gelecek 
olan eşe, kayınpedere yedirecek-
leri bir tas yemek yoktur. Bunun 
üzerine gelin hemen mutfağa 
gider önceden kalan eti didikler, 
haşlanmış nohudu katar ve bu 
pilavı yapar. Sofra kurulur, gelin 
tencereyi getirir. Kaynana tence-
renin kapağını açar ve şaşırarak “ 
Gııı bu nee?” der. Kaynananın bu 
şaşkın feryadı zamanla “Kabune” 
ismine dönüşür. Isparta yöresin-
de yemek dökümlerinde (yemek 
verme) bu pilav bakır leğenlerde 
pişer ve yine bakır tabaklarda ik-
ram edilir. Kabune pilavını hazır-
lamanın toplumsal olarak önemi 
düğünü olacak aileye eş-dost her-
kesin yardım etmesi ve el birliği 
ile hazırlanmasıdır (Gönen İlçesi, 

Havva Ayçin, İlknur Tuncel).
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Aşure Yapımı
 
Yalnızca Isparta’ya özgü kültürel öğe olma-
dığı bilinen, Anadolu topraklarının binlerce 
yıllık tarihinde kıtlık ve savaş zamanlarında 
birlik ve beraberliği temsil eden aşure, her 
yıl Haziran ayının son haftası veya Temmuz 
ayının ilk haftası yapılmakta, genellikle ev-
lerde hazırlanıp komşulara dağıtılmaktadır. 
Ayrıca Isparta ili ve ilçelerinde yöre halkının 
bir araya geldiği aşure günü şenlikleri ger-
çekleştirilmektedir. Bu şenlikler kapsamın-
da kazanların sabah erken saatlerde kay-
natılması bir gelenek haline dönüşmüştür. 
Sıralanan kazanlara önceden hazırlanan 
tahıllar yavaş yavaş eklenir ve kaynatılır. Ar-
dından meyveler ve kuruyemişlerle tatlan-
dırılan aşure soğumaya bırakılır. Etkinliğe 
katılan herkes kazanların etrafında sıraya 
girer ve aşure dağıtımı yapılır.
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Çakal Helvası
 
Isparta’ya özgü olduğu bilinen 
“çakal helvası”nın yapımında ge-
nevir (kenevir) tohumu, haşhaş 
tohumu, pekmez gibi bölgesel ni-
telikli malzemeler kullanılmakta-
dır. Helvanın yapımı için özellikle 
kış ayları tercih edilir (Gönen İlçesi, 

Havva Ayçin, İlknur Tuncel).

Kaçamak Tatlısı 
 
Bu tatlı kış günlerinde yenilen 
Isparta’ya özgü pratik bir tatlı 
türüdür. İçerisinde sadece un ve 
tuz kullanılır. Helva pişip katılaş-
tıktan sonra baklava gibi dilim-
lenerek kızarmış tereyağı ve bir 
miktar pekmez dökülerek servis 
yapılır (Yalvaç İlçesi, Nuran Onbaşı, 

Kadriye Ayyıldız).



109ISPARTA’NIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI
S O K Ü M



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA’NIN SOMUT OLMAYAN         KÜLTÜREL MİRASI
S O K Ü M



ISPARTA’NIN SOMUT OLMAYAN         KÜLTÜREL MİRASI
S O K Ü M

Yörük
Yasamı
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Yerleşik hayata geçmeden önce konar-göçer hayatı yaşayan Türkler için 
yayla, çadır ve küçükbaş hayvan  yaşamlarının en önemli unsurların-
dan birisidir. Yaylalar, yaşamak için herhangi bir yer olmasının dışın-
da konar göçer  yaşayan Türklerin doğumdan ölüme kadar  ihtiyacını 
karşılayan yurdu haline gelmiştir. Kaynaklarda  farklı tanımlar olsada 
“yörük” konar-göçer olarak küçükbaş hayvancılıkla uğraşan, kültürü ve 
sanatı olan topluluklar olarak tanımlanır. Isparta yörükleri; Saçıkaralı, 
Karakoyunlu, Sarıkeçili, Fettahlı, Gebiz, Karatekeli ve Aksığırlı, Melli, 
Karahacılı, Horzumlu, Tüngüşlü, Eskiyürük, Honamlı, Karakoyunlu, 
Tırtar, Karaçakal ve Kütüklü Yörükleridir.

Yüzyıllarca Orta Asya kültürünün taşıyıcılığını yapan yörükler artık 
günümüz çağının zorunlu kıldığı değişimler geçirmişlerdir. Bunlardan 
“uzun göç” ve “kıl çadırda yaşama geleneği”  neredeyse terkedilmiş du-
rumdadır. Geçmişte Isparta’dan Antalya, Denizli, Muğla, Aydın, Afyon 
ve  Mersin güzergahlarında göç ederlerken, bugün bahar ve yaz ayla-
rında Yuvecca ve Anamas Yaylası’na çıkarlar, kış aylarında Isparta Ata-
bey’de yaşarlar.

Türk kültür yapısı içerisinde önemli bir yere sahip olan yörüklerin 
yaşam biçimlerinde meydana gelen değişimler sonucunda sürdüre 

geldikleri birçok uygulama, değer ve ritüel ya farklışmakta ya da 
ortadan kalkmaktadır. Bu değişim ve yok oluş kültürel miras açı-

sından, değerlendirildiğinde, geçmişi kavramada ve geleceği an-
lamada sadece Anadolu kültürü açısından değil aynı zamanda 

dünya kültürü açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

Yörüğün yükünü bir deve götürür,
Sefasını bin deve götüremez.Yörük Yaşamı

Yörük Atasözü
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Ev yapma eğlenirsin,

Bağ dikme bağlanırsın,

Çek deveyi sür koyunu,

Çektik sıra beylenirsin.
Yörük Atasözü

Yaylalara göç, baharın habercisi 
olan Hıdırellezle birlikte, havanın 
durumuna göre Nisandan itibaren 
başlar.Yörüklerin mevsimlere göre 
dört farklı çadır yeri vardır. Bun-
lar güz yurdu (güzleme), yaz yurdu 
(yazlama, yaylak), bahar yurdu (ba-
har yatağı) ve kış yurdu (kış yatağı, 
kışlak) olarak adlandırılır. Yurtlar 
biribirine yakındır. 

Önceleri göç develerle yapılır, bu-
nun için de bazı hazırlıklar ger-
çekleştirilirdi. Havut denilen deve 
semeri hazırlanır, üzerine aşırtma 
denilen keçeden örtü örtülürdü. 
Yurda çıkacak tüm eşyalar dokuma 
çuvallara konur ve devenin üze-
rine (yüklenip bağlanır) çatılırdı. 
Develer birbirine önlü arkalı tek 
sıra halinde bağlanır, bunların en 
önünde de develeri çekerek yükü 
yurt yerine görtürmesi için bir eşek 
bağlanırdı. Devenin bu göçler sıra-

sında “hiçbir şey zoruma gitmiyor 
da tüm yükü çekdiğim halde eşeğin 
ardından gitmek zoruma gidiyor” 
dediği söylenir. Böylece gidilecek 
yerin uzaklığına göre bir hafta ile 
bir ay arasında değişen göç başlar 
(Atabey İlçesi, Sarıkeçili Yörükleri; Mus-

tafa Çağaç, Musa Sayar, Hörü Sayar,). 
Ancak 40-50 yıl öncesinde Burdur, 
Antalya, Denizli, Aydın, Muğla ve 
Bodruma kadar göç güzergahla-
rının olduğu bilinmekle birlikte 
günümüzde mera alanlarının azal-
ması nedeniyle uzun göçler yerine 
kısa mesafeli göçler yapılmaktadır 
(Tınaz Dağı Yaylası, Sarıkeçili Yörükleri,  

Yusuf Hasan Gök). Yine 40-50 yıl ön-
cesine kadar hayvanlar aracılığıyla 
yapılan göç, günümüzde yaylalara 
motorlu araçların geçebileceği yol-
ların açılmasından sonra traktör 
gibi taşıtlar yardımı ile gerçekleş-
mektedir.

Geçmişten günümüze değişme-
yen uygulamalardan biri ise yurt 
kurulucak yerin hayvanların alış-
kanlıklarına göre seçilmesidir. 
Hayvanlar soğuk, rüzgârlı ya da sı-
cak havalarda dağların gedik ya da 
yamaçlarına giderek otlar. Rüzgâr 
esiyorsa rüzgârın tersine doğru ha-
reket eder ancak geçiş yolları hep 
aynıdır. Dönüşlerinde de alışık ol-
dukları noktada durur, bu nedenle 
yurtlar hayvanların geçiş yolunda 
ve alışık oldukları durak noktasın-
da kurulur. Günümüzde Isparta’da 
çobanlar, Nisan’ın ikinci yarısında 
ovadan yaylaya göç etmekte, Eylül 
ayında tekrar “kışlık yurt” dedikle-
ri ovaya dönmektedirler (Tınaz Dağı 

Yaylası, Sarıkeçili Yörükleri, Yusuf Hasan 

Gök).

Yaylalara Göç
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Çadır 
Isparta yaylalarına göçen yörüklerde aile 
genişliğine göre çadır boyu ve direk sayısını 
belirleyerek çadır kurarlardı. Çadır çam ya 
da ardıç ağacından yapılan üç, beş veya yedi 
ana direkten oluşurdu. Isparta’da Sarıkeçili 
Yörükleri, çadırlarının beş direkli olmasının 
nedenini İslamın beş şartına bağlamışlardır. 
Çadırı ayakta tutan bu beş direktir. Çadırı 
oluşturan temel parça olan keçi kılından do-
kunmuş çadır örtüsü ve “sitil çıbığı”, “siyek” 
ve bağlamada kullanılan kolanlar çadırın 
başlıca parçalarıdır. Sitil çubuğunun birleş-
tiği yere ise “siğinti” denmektedir (Yuvecca 

Yaylası, Osman Soyad ve Ailesi).

Eskiden çadırın bağlandığı iplere ve çadı-
rı oluşturan kanatlarında kullanılan  kılın, 
eğirmesinden dokunmasına kadar tüm sü-
reçleri yörükler kendileri yaparlardı. Kanat-
ların birleştirilmesi, çadır dikmede usta olan 
ortalama beş çoban ile yapılırdı. Çadır dik-
mek için, kullanılacak dokumanın bir ucu 
yere çakılmış bir kazığa bağlanır, diğer ucu 
ise dört kişi tarafından tutulurdu. Bir kişi 
kazığa bağlı çulu uçtan başlayarak diğer uca 
kadar sırıkla döverdi.  Bu işlem çadırın su 
geçirmemesi ve hava şartlarına karşı koru-
yuculuğunun iyi olması için yapılırdı. Daha 
sonra çadır dört köşesinden yere çakılır ve 
beş çoban tarafından çuvaldız ile dikilirdi. 

Barınma
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En son siğintileri ve orta kolanları dikilir, 
çadır ayağa kaldırılıp direklere takıldıktan 
sonra etrafına stil çubukları dikilirdi. Ayrı-
ca çadırı hava şartlarından ve hayvanlardan 
korumak için “çığ” adı verilen bir düzenek 
hazırlanırdı. Çığ, kamışların yan yana bağ-
lanması ile yapılır ve çadırın dört köşesini 
dolaşarak duvar görevi görürdü. Kapının 
karşısına gelen arka kısma da alta taş, üstü-
ne yatak, giyecek, yiyecek torbaları gruplan-
dırılarak yerleştirilirdi (Atabey İlçesi, Sarıkeçili 

Yörükleri; Mustafa Çağaç, Musa Sayar, Hörü Sayar). 

Genellikle ıstar tezgahında kıl çadır, heybe, 
ala çuval, yük örtüsü ve çul dokunurdu (Tı-

naz Dağı Yaylası, Sarıkeçili Yörükleri Yusuf, Hasan 

Gök). Ancak son dönemlerde bu malzemeler 
Isparta Merkezde dokuma yapan mutaflar-
dan alınmış, fakat günümüzde mutaf da 
kalmamıştır. Hatta kıl çadırları kurmanın 
zahmetli bir iş olması, taşıması ve bakımı-
nın zorluğu düşünülerek bu gelenek yerini 
hazır üretim malzemelere bırakmıştır.
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Ağıl
Günlük yaşantılarını tek gözlü çadırda geçirmek üzere planlamış aileler, hayvan-
larını çadırdan uzak, ama görebilecekleri bir alana tahtalardan yapılmış ağıllarda 
tutmakta, ağıllara yakın bir yerde insan boyutlarında üst üste dizilen taşları dışardan 
hayvanlara zarar verebilecek tehlikelerden uzak tutmak amacıyla, korkuluk olarak kul-
lanmaktadırlar. Kuzuları korumak amacıyla yaşam alanlarına yakın, etrafı taş duvar-
la çevrili başka bir ağıl daha bulunmaktadır (Yuvecca Yaylası, Osman Soyad ve Ailesi). Yay-
lalarda hayvanlar için kışın sığınmaları ve bahar ayları yavrulama  için döl guzluğu/
ağılı yapılır. Bunun için ağıl yapılacak alanın orta zemini boydan boya kazılır. Oluşan 
kanalın üstü hayvanların idrarının akıp gitmesi, hayvanlara dokunmaması için önce çalı 
sonra çalma (sığır kuyruğu/yankı) otu döşenir. Bu alana genellikle oğlaklar alınır (Atabey  

İlçesi, Sarıkeçili Yörükleri; Mustafa Çağaç, Musa Sayar, Hörü Sayar). 
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Hayvancılık
Yörüklerin geçim kaynağı tamamıyla hay-
vancılığa dayanmaktadır. Isparta ve çevre-
sinde halen küçük baş hayvancılık devam 
etmektedir. Koyun, keçi gibi küçükbaş hay-
vanların kurbanlık olarak beslenmesinin 
yanısıra  sağılan sütünden ve yününüden de 
gelir elde edilir. Yörüklerin hayvan bakımı, 
besleme biçimleri ile ilgili bazı unsurlar 
değişirken kimileri de aynen devam 
etmektedir. 

Oğlak ve kuzulara fiziksel özelliklerine göre 
kıryabır, karayabır, kıryanal, yanal, tek ku-
lak, ekti, öksüz, yanal, tek kulağın şişeği  vb. 
isimler verilir. Kulakları sarı, yüzü kahve-
rengi tüylü  olan yavruya “yanal keçi” ismi 
verilir. Koyunların yaş ve doğum yapıp yap-
madığına göre de türleri belirlenir. Buna 
göre¸ yaşına gelmeden “kuzu”, yaşından ilk 
doğumuna kadar “toklu”, ilk doğumda “şi-
şek”, sonrasında “koyun” denmektedir. Her 
çoban kendi koyununu başka sürüye karış-
masın, karışırsa rahat ayrılsın diye işaretle-
mektedir. Bu işaretlemeye “enleme” denir. 
Her çoban bu enlemeyi komşusuna göre be-
lirler. Enleme bir çok şekilde yapılır; hayva-
nın sırtına boya sürmek, kulağının arkasını 
ya da üstünün bir parçasını kesmek (dilmek) 
gibi… (Yuvecca Yaylası, Osman Soyad ve Ailesi).



122 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Yayla hayatında yörükler koyun, keçi gibi hayvanların 
etinden, sütünden, yününden, kılından, boynuzundan, 
ve derisinden faydalanmışlardır. Bunların başlıcaları yo-
ğurt, peynir, ağız, terayağı, dolaz, ve tuluktur. Yörükle-
rin geçmişten günümüze en önemli miraslarından birisi 
olan sütten yapılan yoğurt, deriye biriktirilir; miktarı 
çoğaldığında yayıkta yayılarak üste biriken yağ tencere-
lere dökülüp tahta kepçe ile sert bir şeklide uzun süre 
karıştırılarak tereyağı yapılırdı. Kuzuların doğumundan 
sonra doğum yapan hayvandan gelen ilk süte “ağız” den-
mektedir. Ağız yörükler tarafından çok tüketilen ve bes-
leyici bir süttür. Kıvamı koyu, rengi sarımtıraktır. Önce-
leri içme suyu kendi yaptıkları işlemeli tuluklarda (deri 
tulum) saklanırdı. Bu tulukların yapım aşamasında, pa-
lamut kabuğu ezilir, çalının toprak altındaki sürgünleri/
kökü çıkartılıp kabuğu soyulur ve ezilerek palamut ka-
buğu ile karıştırılırdı. Bu karışım bir süre kaynatılarak 
süzülür ve ortaya çıkan kırmızı su tuluğun içine dökülür-
dü. Bir hafta kadar tuluğun içinde bekletilen bu su hem 
tuluğun içini temizler hem de deriye rengini verir. Buna 
tuluk işleme denmektedir. Tuluk eskimeye ya da yumu-
şamaya başladıkça tekrar bu işlem yapılarak kullanılabi-
lir hale getirlirdi. Ayrıca bu tuluklarda hala günümüzde 
de bulunan “Tuluk Peyniri” denilen peynirler saklanır.

Yörüklerde Yeme – İçme Kültürü
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Yörüklerde yemek yapımı kadınların sorum-
luğundadır. Yemekler, çadırın içine girildik-
ten sonra sağ taraftaki direğin dibine hazır-
lanan “ocak” yerinde yapılırdı. Direk dibine 
“eşşek paldımsız olmaz, ocak taşsız olmaz” 
deyişiyle önce tuğla büyüklüğünde bir taş, 
sonra taşın arkasına sac parçası konur, taşın 
önüne de ocak yakılırdı (Atabey İlçesi, Sarıkeçili 

Yörükleri; Mustafa Çağaç, Musa Sayar, Hörü Sayar).
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