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G�R�� 
 
Ya�ayan kültürel kimli�in tespiti ad�na halk inançlar�n�n yan� s�ra etnografik 

malzeme, halk mutfa��, halk tababeti, halk takvimi gibi hususlar üzerinde bu bildirimizde 
durmaya çal��t�k. Bilgileri büyük ölçüde ya�lar� yetmi�in üzerinde olan Hüseyin Halaço�lu ve 
Resul Halaço�lu ile Resul Halaço�lu’nun yetmi� üç ya��ndaki Elmas Halaço�lu’ndan ald�k. 
Ayr�ca bize bu imkânlar� sa�layan Halaço�lu köyünden Efendi Esmer den de yararland�k. 
Katk�lar� için bilgi kaynaklar�, Nuri Gündo�an ve Osman Nuri �ahin beylere de te�ekkür 
ediyorum. Bu çal��mam�z� evvelce yapm�� bulundu�umuz �ran’da ya�amakta olan Halaçl� 
Türkleri halk inançlar� ve daha sonra yapmay� planlad���m�z Ankara merkeze ba�l� Halaçl� 
köyü halk inançlar� ile bir de�erlendirmeye alaca��z. 

 
MET�N 
 
Yozgat’a elli kilometre mesafede olan �efaatli-Halaçl� köyünün halk� tamamen 

ana dili Türkçe olan Halaçl� Türkmenlerinden meydana gelmi�lerdir. Buras�; Esenli, Büyük 
Köy, �ncirli, �brahim Hac�l�, Pa�a Köyü gibi köylerle çevrilidir. Kom�u köylerden Alc� 
köyünün halk� K�rg�zistan’dan buraya gelmi�tir. Çevredeki di�er köylerden Büyük �ncirli, 
Çamurlu, Bayatl�, Sar�örenli ve K��la köylerinin halk� Alevi inançl� Müslüman Türklerden 
olu�mu�tur. Bu köyleri tan�mlamak için kom�ular� ‘Ehl-i Beyt’ tabirini kullan�rlar. Bu 
adland�rma Alevi – Bekta�i �slami kesimde Ehl-i Beyt kültürünün daha geli�mi� olmas�ndan 
gelmektedir. Çevre köylerden Ehl-i Beyt inançl�l���n en yo�un oldu�u yerle�im yeri Bahad�nl� 
köyüdür. Halaçl� köyünün halk� Sünni inançl� Müslümanlardan olu�mu�tur. Bölgenin iki ünlü 
ulu zat�ndan Osman pa�a’da ki Emirci Sultan, Pa�a Ziyareti’ne Sünni veya Ehl-i Beyt diye 
bilinen halk ayn� derecede itibar ederler. Halaçl� köyü halk� kökenlerini anlat�rlarken Bozoklu 
olduklar�n� bölgeye Ba�dat’tan ve Ba�dat’a da Türkistan’dan geldiklerini geli�lerinin 
üzerinden 250 y�l geçti�ini Ba�dat’tan göçmelerine oradaki bir k�s�m Kürtlerle aralar�nda 
ihtilaf�n ç�kmas�n�n sebep oldu�u, gelirlerken orada kalan Kürtlerle ihtilafa dü�mü� bir k�s�m 
Kürtlerin de kendileri ile birlikte Anadolu’ya geldiklerini sözlü tarihi kültürün bir ürünü 
olarak nakletmektedirler. Yozgat çevresindeki Kürt köyü olarak bilinen 3 – 5 köyün halk�n�n 
ise Kürtçe bilmedikleri ifade edilmektedir. 

 
Halaçl� köyü 100 haneden 35 haneye inmi� bir yerle�im merkezidir. Köy halk� 

sürekli göç ya�am��t�r. Tarla mahsullerinin maliyetinin alt�nda sat�lmaya ba�lamas� 
mecburiyeti �eker pancar� gibi baz� mahsullerin ekimine kota konulmu� olmas� Türk 
çiftçisinin yabanc� üretici ile maliyetin dü�üklü�ü noktas�nda yar��amamas� köy halk�n�n 
gençlerden ba�lan�larak göçmelerine yol açm��t�r. Görü�meyi yapt���m�z köy odas� 400 y�ll�k 
olmakla beraber bine her y�l bir aksam�n� yitirmek zorunda kalm��t�r. Geçmi�te köyde; Çopur 
Mehmet Kaya (a�a) Kamil Kaya, Ahmet Kaya, Adalil Kaya, Teyfik Kaya ve Abbas 
Efendinin odalar� varken halen tek oda kalm��t�r. Köylü halen bu�day, arpa, elma ve erik gibi 
ürünler üretmekte, büyük ve küçükba� hayvan yeti�tirip, besicilik yapm��t�r. 1960 l� y�llarda 
yap�lan köy okulu ö�renci azl���ndan kapat�lm�� halen köyün ö�renci çocuklar� ba�ka bir 
köyün okuluna devam etmektedirler. Köyün devaml� halk�ndan 20 – 25 hane k�� aylar�nda 
ilçeleri olan �efaatli’ye gitmekte yaz�n ekim – biçim için Halaçl�ya gelmektedirler. 1920 – 30 



l� y�llarda Akda� Madeni’ne yaylaya ç�kan köylüler halen yaylaya ç�kmamaktad�rlar. Bu 
yörede tespit etti�imiz ya�l�lar için söylenmi� özlü bir söze göre ‘Kaçan� tutam�yor 
kovalayandan kurtulam�yor’ denilmektedir. 

 
Halaçl� köyünde evine misafir oldu�umuz Hüseyin Halaçl�’n�n evi bölgenin di�er 

evleri gibi bahçe içerisinde. Her evin Kars yöresinde hayat olarak bilinen bir bahçesi var. Evin 
d�� kap�s�n�n iç k�sm�nda bir tül perde as�l� d�� kap�dan girilen salonun duvar�nda ‘ Allah’�n 
dedi�i olur’ yaz�l� bir tablo var. Tablonun sa� ve sol taraflar�nda Türk bayraklar� ve ortas�nda 
Atatürk resmedilmi�. Çevrenin di�er köyleri gibi Halaçl� köyü mezarl���nda da Türk bayra�� 
as�l� �ehit mezarlar� var. Köyün halk� Ankara, Tokat, Eski�ehir gibi çevre illere münferit 
aileler olarak da��lm��lar. Çiçekda� – Yerköy’de Halaçl� köyleri var. Ayr�ca Afyon’un bir 
ilçesi ve Erciyes’in ete�inde de meskûn Halaçl�lar var. 

 
Halaçl� Türklerinde de çevre köylerinde oldu�u gibi k�z kaç�rma yöntemi ile 

evlenme usulü vard�r. Ba�l�k paras� burada da al�nmaktad�r. Kan davas� gütmek ise 
Halaçl�larda yoktur. Çevrenin �ncirli gibi Ehl-i Beyt köylerle çok yak�n çok samimi kar��l�kl� 
kom�uluk ili�kilerini esas alan münasebetleri var. Ancak aralar�nda k�z al�p vererek akrabal�k 
kurmuyorlar. Evlendirilecek çocuklar�nda bilhassa k�zlara e� seçiminde kanaatleri 
sorulmaktad�r. Erkek çocuklar�na genellikle aile reisleri gelin aday�n� tespit etmektedir. 

 
Halaç’ta berdel usulü evlenmeye ‘de�i�ik’ denir. �ki taraf�n takas� ayn� anda 

oldu�u gibi araya biraz zamanda girebilir. Berdele ‘al de�i�ik’ denilen yöreler de vard�r. Ölen 
a�abeyinin e�i kayn� taraf�ndan al�nd��� da olur. Bu tür evlilik yenge ve çocuklar sahipsiz 
kalmas�n miras bölünmesin �eklinde izah edilmektedir. 

 
Çocuklar�na isimlerini aile reisleri anne ve baba koyar. Ailede büyük baba var ise 

isim ona koydurulur. �sim seçilirken baban�n, dedenin, geçmi� büyüklerin isimlerinden ve 
Kur’an-� Kerim’den isim aran�r. �sim konulurken hoca ça��r�l�r ufak bir ziyafet verilir 
çocu�un kulaklar�na ezan ve kamet okunur. 

 
 
Halaçl� Türklerinde bebe�i olmayan gelin Türk kültürlü halklar�n genelinde 

görüldü�ü gibi türbeye giderler. En fazla bilinen türbelerden birisi Emirci Sultan’d�r. 
Türbeye genç k�zlar k�smetleri aç�lmas� Allah’�n anne adaylar�na erkek evlat vermesi ve 
ya�amay�p bebekken ölen çocuklar�n ya�amalar� için dua etmek maksad� ile gidilir. Höyük 
K��la ziyaretine niyet tutturularak i�ne at�l�r ve her i�nenin sahibini belirlemek için i�nelere 
renk renk iplikleri tak�l�r. ��nesi çürüyen, paslanan niyetlinin niyetinin olmayaca��na i�lerinin 
kötüye gidece�ine inan�l�r. Biz, i�ne at�larak niyet tutuldu�unu ilk defa Halaçlar da tespit 
edebildik. Halaçl�larda da adak bezi / niyet çaputu ba�lama inanc�n vard�r. Türbelere ve bu 
arada tekkeye de niyet çaputu ba�lan�r. Niyetler için Yozgat’ta �eyhzade Ahmet Efendi’nin 
türbesine de gidilir. Ahmet Efendi Nak�ibendî �eyhidir. Çevrede Nak�ibendîlik yayg�n olan 
bir inançt�r. Türbeye gidip adak / nezirde bulunan niyetli, niyeti olunca ada��n� / nezir etti�i 
�eyi yapar. 

 
Türbelerde talepler türbede yatan �ah�stan istenmez. Türbedeki zata Allah r�zas� 

için dua edilir. Böyle zatlara ‘delildir, ricac�d�r’ denilir. ‘O da dilerse dilek olur’ inanc� 
vard�r. ‘iyilerin hürmetine’ diye dua edilince türbelerdekiler gibi zatlar kastedilir. Kadir gecesi 
gibi ulu gecelerde de ayr�m yap�lmadan dua edilir. ‘Allah bütün kullar�n�n r�zk�n� verir’ inanc� 
vard�r. 

 



Baht� kapal� k�z�n baht�n�n aç�lmas� için toplan�l�r. Kur’an-� Kerim okurlar 
böylece k�zlar�n baht�n�n aç�laca��na inan�l�r. Çocu�u ya�amay�p devaml� ölen aileler 
çocuklar� ya�amas� için onlara Ya�ar, Duran gibi isimler koyarlarken sürekli k�z çocu�u olan 
ailelerde bundan sonraki çocuklar�n�n erkek olmas� için K�zdöndü, K�zyeter gibi isimler 
koyarlar. Bu uygulama Türk kültürlü halklarda çok görülen öteki âleme mesaj verme amaçl� 
olup daha ziyade eski Türk inançlar� ba�lant�l�d�rlar. 

 
Halaç Türklerinde bölgenin di�er insanlar�nda oldu�u gibi bir kom�unun bebe�i 

dünyaya gelince sadece bebe�e dua edilmez, dua etmeye hay�rlamak denir. Hay�rlarken 
‘hay�rl� evlat olsun anas�na babas�na ailesine milletine tüm Ümmet-i Muhammed’e insanl��� 
hay�rl� olsun sa�l�kl� büyüsün’ denir. Keza yeni gelin dualan�rken de ‘hay�rl� gelin olsun 
yuvas�na çevresine hay�rlar getirsin sa�l�kl� ve mesut ya�as�n. Yeni evine dua�� ile geldi 
kefeni ile ç�ks�n’ denir. ‘Ayr�ca Allah geçim ehli versin’ denir. Kefeni ile ç�kmas� istenirken 
ölüm Hak’t�r, sadece ölüsü ç�ks�n yeni evini evi bilsin gözü d��ar�da baba evinde olmas�n, 
istenilmi� olur. ‘Sen buraya gelin geldin iyi geçin’ de denir. Gelin k�z evinden ç�karken 
ard�nca su dökülür bununla su gibi ak�p giden bir hayat�n olaca��na inan�l�r. 

 
Halaçlarda gelin yeni evine gelince e�ikten içeriye girmeden evvel kap�n�n üst ba� 

taraf�na ya� sürülür ve çivi çak�l�r. Kuzey Afganistan Türklerinde yat�r bayra��n�n gönderine 
çivi çak�l�r. Tarsus ve Nahcivan’da Yedi Uyurlar ma�aras�na di� a�r�s�n�n geçmesi için çivi 
çekilir. Kars yöresinde k�z istemeye gidilen evin ve imtihana girilen s�n�f�n kap�s�na konu�lar� 
lehine döndürme amac�yla i�ne bat�r�l�r. 

 
Halaç Türklerinde gelin yeni evinin önünde attan inerken e�ikten geçmeden evvel 

önünde çanak k�r�l�r. Buna ‘aya��na çanak k�rmak’ denir. Bu çanaktaki etrafa saç�lan 
cevizleri çocuklar kap��arak sevinirler. Bu bir nevi saç�d�r. Bat� Türklerinde gelin yeni evinin 
e�i�inden geçmeden ters çevrilmi� bir taba�� basarak k�rmas� istenir. Buna Azerbaycan 
Türkçesinde ‘tabak s�nd�rmas�’ denir. K�r�lmak suretiyle ses ç�karacak tabak kara iyelerin 
gitmesini sa�lad���na inan�l�r. Makedonya Türklerinde gelinile damat oynarken içi ceviz dolu 
testi oyuncular�n ayaklar�n�n alt�na at�l�r, amaç ayn�d�r. 

 
Halaçl� Türklerinde gelin getirilince ve bilhassa ba�ka bir köyden gelin getirilince 

gelin alay� mezarl���n etraf�nda dola�t�r�l�r tavaf edercesine tur att�r�l�rd�. Bununla amaç, 
büyüklenme kibir haramd�r ölüm Hak’t�r burada yatanlarda gelin veya damat oldular �imdi 
beyaz gelinlik giydin unutma kefende beyazd�r zihniyetini canl� tutmakt�r. Bir hadise göre 
günde yirmi defa ölümü hat�rlayan kimse cennete gidecektir. 

 
Halaçl� Türklerin ve yak�n çevresi halklar�nda ‘ekmek bayra��’ gelene�i vard�r. 

Evliliklerde o�lan evi gelin gelmeden evvel ekmek yapar ve bayrak doland�r�r bunun anlam� 
ekme�imize buyurun demektir. Biz daha evvel halka inançlar�m�zda ekmek ve bayrak 
konular�n� çal��m��t�k. Ancak ekmek bayra��na ilk defa bu çal��mada �ahit olduk. 

 
O�lan evi taraf�ndan evin bacas�na bir bayrak dikilir. Gönderin tepesine bazen iki 

elma bazen bir elma ve bazen de bir elma ve bir so�an tak�l�r. �fade edildi�ine göre elma 
gelinin a��z tatl�l�l���n� ve so�anda damad�n sert ki�ili�ini temsil etmektedir. Bizim yapt���m�z 
çal��malarda Türk kültürlü halklar aras�nda elma zürriyeti, hâkimiyeti nesillerin devam�n� 
temsil etmektedir. So�an kabuklar� ise yak�lmas� cin çarpaca�� inanc� ile sak�ncal� görülür. 

Halaç Türkleri ve yak�n çevresinde bayrak dire�inin alt�nda dü�ün esnas�nda elma, 
ayna, �eker ve tuz konur. Bunlar� alacak olacak çocuklar�n sevinmesi sa�lanm�� olunur. 
Ayna ve tuz da Türk kültürlü halklar aras�nda bir koddur. Halaçlarda gelinin annesi k�z� evden 



ç�karken ona tuz ve çörek otu verir. Bunlar� bereketi temsil ettiklerine inan�l�r. Nazar için 
tütsü yap�l�rken bu çevrede tütsünün üzerine tuz dökülür. 

 
Halaçl� Türklerinde hayvanc�l�kla u�ra�an di�er Türk kesimlerinde oldu�u gibi 

gelinin önüne bir koç getirilir. At�n üzerindeki gelin koçu tutup kald�rabilir ise koç onun olur 
ve gelinin güçlülü�ünü simgeler. Kuca��na erkek çocuk konulmu� gelinin ise ilk çocu�unun 
erkek olaca��na inan�l�r. Baz� yörelerde erkek çocuk gelinin yata�� üzerinde yuvarland�r�l�r, 
amaç ayn�d�r. 

 
Gelinin bohças�na Kur’an-� Kerim ayna ve k�na gibi �eyler muhakkak konulur. 

Gelin baba evinden ç�kmadan e�i�in önünde Kur’an-� Kerim yüksekten tutulur gelin onun 
alt�ndan geçer ve bu Kur’an geline verilir. Buna ba�l� olarak geline ku�a��n� erkek karde�i 
ba�lar. Üç defa ba�lay�p açar ‘karde� yolu’ diye bilinen uygulamada ise gelinin yolu karde�i 
taraf�ndan kesilir ve para al�n�nca yol aç�l�r. Ku�ak ba�lama ilk defa evlenen bekar k�zlar için 
yap�l�r ve ku�ak temizli�in, safl���n, bekaretin simgesidir. Bu uygulamalardan birisi de 
‘sand��a oturmad�r’ d�r. Gelinin sand���n�n üzerine oturulur ve para al�nd�ktan sonra kalk�l�r. 
K�z taraf�n�n yapt��� uygulamalardan birisi de ‘kap� kitleme’ d�r. Gelinin bulundu�u odan�n 
kap�s� kilitlenir aç�lmas� için para al�n�r. ‘Yast�k çerezi’ o�lan evinde k�nadan sonra ve 
yeme�e müteakiben yap�l�r. Haz�rlanm�� çerezler konuklara ikram edilir. 

 
Halaç Türklerindeki rüya tabirlerinde di�er Türk kesimler itibariyle ayr�l�klar ve 

ortakl�klar vard�r. Rüyada at görmek iyiye say�l�r, su ferahl�kt�r. Y�lan ve köpek dü�man 
olarak alg�lan�r. Ekmek k�smet ve devlet büyü�ü görmek itibard�r. 

 
Halaçlar ve yak�n çevresinde ölüm olay� üzerine tutulan yas 3 – 5 gün sürerken 

uzak çevreden e� dostun ziyaretin 3 – 5 ay sürebilir. Ölünün taziyeye gelen yak�nlar� ölü evine 
lokum, kolonya etli ekmek gibi �eyler getirirler ve ayr�ca taziyeciler camide mevlit okuturlar. 
Türk kültürlü di�er halklardan farkl� olarak Halaçlarda ölünün evinde ocak yak�l�r. 

 
Halaçl� halk inançlar�na göre ruh ki�i ölünce onun a�z�ndan ç�karak gider. 

Vücuttan ayr�lan ruh mevtay� tamamen terk etmez kabre defnedilinceye kadar cesedin ait 
oldu�u vücut üzerinde duru ve etraf�nda döner adeta tavaf eder. Halaç Türklerinde yak�n 
çevrenin di�er halklar�nda oldu�u gibi türbe ziyaretlerinde de türbenin etraf�nda üç veya yedi 
defa dönülür bu esnada dualar okunur ve Allah’tan neler dilenilecekse onlar söylenilir. Türbe 
etraf�nda dönmek sa�dan ba�lan�larak yap�l�r. 

 
Rüyas�nda ölüsünü gören �ah�s ölünün ruhu için sadaka verir. En iyi sadaka bir 

Fatiha ve üç �hlâs’�n okunmas�d�r. Ölmü� kimse yak�nlar�n�n rüyas�na girmekle onlar�n hay�r 
i�lemeleri dua edip Kur’an-� Kerim okumas�n� istedikleri inanc� vard�r. 

 
Halaçlarda da Cuma ak�amlar� helva kavurma ve helvay� fakir fukara kolu 

kom�uya da��tma gelene�i vard�r. Cuma günü için müminlerin bayram�d�r denir. Helva 
yap�l�rken abdestli olunmas� ve yapan�n Ayet-el Kürsi yi okumas� istenir. Hay�r için yap�lm�� 
helvay� tadan kimse yapan�n ve tüm geçmi�lerinin ruhuna Fatiha okuyup gönderir. 

 
Türbe ziyaretlerinde bir Fatiha üç �hlâs okundu�u gibi bir Fatiha on bir �hlâs 

okuman�n da uygun oldu�una inan�l�r. 
 



Halaçl�lar ve di�er çevre halk�nda A�ure Ay�’nda Allah r�zas� için A�ure yap�l�p 
da��t�l�r. A�ure tas� A�uresi yenilip sahibine iade edilince y�kan�lmaz y�kamamak sevapt�r 
denilir. Sahibine iade edilen a�ure tas�na bir �eyden konulmadan geri verilir.  

 
Halaçl� Türklerinde gelin olacak k�za, hacca gidecek han�mlara, kurban edilecek 

koça k�na yak�l�r. Yozgat – Sorgun’da askerin saç�na k�na yak�l�r. Bununla askerin vatana 
millete kurban olarak adand��� inanc� ya�at�lm�� olur. Kurban kesen aile ‘Vatan sa�olsun, 
evlad�m kurban olsun’ demi� olmaktad�r. 

 
Halaçl� Türklerinde meccan (meccane, kuru kuruya, yerli yersiz, sebep yokken, 

gerekmeksizin) yemin edilmez. Ki�i yemin ettirilirken ‘Allah r�zas� için..’ veya ‘yukar�da 
Allah var…’ diye uyar�l�r. ‘ Üç’ten Dokuz’a �art etmek’ türünden yeminden kaç�nmak 
gerekti�ine inan�l�r. Bu tür yeminler a�za al�nmaz. Böyle hallerde tekrar dönmemek üzere 
telak gerekir. 

 
Halaç Türklerinde yeni do�um yapm�� hayvan�n ilk sütü olan avuz dan bahçenin, 

bostan�n ilk sebze ve meyvesinden sahibi tatmadan kom�uya tatt�r�l�r. Onun da hakk� 
oldu�una ve böylece hay�r i�lenilmi� olaca��na bereketin artaca��na inan�l�r. 

 
Halaç Türklerinde do�um yapt�ran ebeye k�na, �eker, elbiselik kuma� türünden 

hediyeler verilir. Ebeye, ebenene denir. Bayramlarda dünyaya gelmesinde ebelik yapt��� 
çocuklar ebenenenin elini öper ziyaretine giderler. Ebenenenin köy yerinde daima itibar� 
vard�r. Ona sayg� duyulur. Ebenene ölünce onun mezar� do�urttuklar� ve yak�nlar� taraf�ndan 
bayram vs. vesilelerle ziyaret edilir. Ruhuna Fatiha okunur. 

 
Halaçlarda, han�m e�ine ismi ile hitap etmez ‘herif’ der. Erkekte han�m�na ismi ile 

hitap etmez ona, ‘k�z’ veya ‘hac�’ der. Geçmi�te kay�nvalideye ‘nene’ denirken �imdi ‘anne’ 
denilmektedir. Han�m veya e�i çocuklar�n� anne ve babalar� kay�npeder ve kay�nvalidelerinin 
yan�nda sevmekten ar ederler. Uymayan kimselere ‘töresiz’ denir. �kaz edilirken bunlara 
‘töreli ol’ denilir. 

 
Hac� adaylar� di�er yörelerde oldu�u gibi haz�rl�klara ba�lay�nca yak�n uzak 

çevreleri ile helalle�irler. Yemek verir köylü kendisini köyün d���na kadar yolcu eder. Yolcu 
etme ve kar��lama yerine ‘köyün e�i�i’ denir. Hacca gidene onu yolcu edenler ‘bizi de davet 
et’ derler, selam göndeririler. Hastalar� ve sorunlar� için dua edilerek yard�m edilmesi istenir. 
Hac�lar dönünce köyün e�i�inde veya havaalan�nda kar��lan�rlar. Eskiden köyden hacca giden 
�ahs�n evinin kap�s� koyu ye�ile boyan�r, üzerine beyaz boya ile ay y�ld�z yap�l�rd�. 

 
Askere gidecek genç ‘dualan�r’ çevre ile helalle�ir. Gitmeden evvel ve dönünce 

aile büyüklerinin mezarlar�n� ziyaret eder. Kabir ziyareti uygulamas� bayram arifesinden 
önce yap�l�r. 

 
Halaçlar ve yak�n çevrelerindeki köylülerin halk inanc�na göre tilki itibarl� bir 

hayvand�r. Tilki ezan okununca inanca göre durur, ezan� dinlermi�. Ezan okunurken uluyan 
köpe�inde bu civarda Allah’a yakard���na inan�l�r. Tilki ile ilgili bu tespiti biz ilke defa bu 
çal��mam�zda yapabildik. Kurt ile ilgili evvelce yapt���m�z tespitlerde uluyan kurdun Allah 
ile rab�ta haline geçti�ine inan�ld���n� tespit etmi�tik. Su içerken her keresinden ba��n� 
yukar�ya kald�ran tavu�un, bu tutumu ile her yudumda �ükretti�i inanc� vard�r. ‘Tavuk dahi, 
tavuk hali ile su içer Allah’a bakar’ denir veya ‘Y�lan bile su içene dokunmaz’ denilir. Kara 
kedi Halaç Türklerinde de u�ursuzluk say�l�r. Bir toplant�da y�lan�n ismi geçecek olsa veya 



�eytan�n an�lmas� gerekse, bundan �iddetle kaç�n�l�r ve ‘esta�furullah el azim �errinden 
Allah’a s���n�r�m beterin beteri var’ denilir. Keza cin kelimesi de pek söylenilmez. Çevrede 
Cinlidere mevkii gibi yörelerin olmas�na ra�men bu konulara pek girilmek istenilmez. 

 
Gök gürleyip, �im�ek çak�nca salâvat-� �erif, kelime-i tevhit getirilir. ‘nimette, 

mihnette Allah’tan d�r. �nanc� vard�r’ bir de�i�e göre ‘paras� olan pazardan, iman� olan 
mezardan korkmaz’. 

 
Türk kültürlü halklar�n bulunduklar� her yerde oldu�u gibi Halaçlarda da Kurt 

A�z� Ba�lama inanç ve uygulamas� vard�r. Kurdun a�z�n� hoca veya a�z� dual� birisi ba�lar. 
Amaç yabanda kalan evcil hayvan�n kurt taraf�ndan parçalanmas�n� önlemektir. Bunun için 
a�z� aç�k b�ça�a Ayet-el Kürsi ve di�er ilgili ayetler okunurlar. Kalbi dualar (içten dualar) 
yap�l�r. Hayvan bulunduktan sonra b�ça��n a�z� aç�l�r ki hayvan açl�ktan ölmesin aksi halde 
kurdun a�z�n� ba�lay�p sonradan açmaya büyük günaha girmi� olur. Esenli çevresinde 
kurta�z� ba�lan�nca üç �hlâs ve bir Fatiha okunur. Özel bir evliyan�n muhtemelen Hasani 
Bahri Hazretlerinin ismi an�l�r. 

 
Halaçl� Türk halk inançlar�na göre dünya sar� öküzün boynuzunun üzerindedir. 

Öküzün burnuna sinek konup hayvan ba��n� sallay�nca deprem olur yer sars�l�r inanc� vard�r. 
Dünyay� öküzün boynuzu üzerinde dü�ünmek bat� ve do�u Türk kültürlü halklar�n�n ortak 
inançlar�ndand�r. Türkmen ba�� A�kabat’ta bu inanc� heykelle�tirmi�tir. Kazak ve K�rg�z 
Türklerinde mitolojik resimler yapan ressamlar�n da bu inanc� tuvale yans�tt���n� görüyoruz. 
Tacikistan havaalan�ndaki ülkeyi temsil eden abidenin kaide sütununda dünyay� öküzün 
boynuzunda yans�tan kabartmalar vard�r keza Osmanl� minyatürlerinde de dünya öküzün 
boynuzunda gösterilmi�tir. 

 
Halaç Türklerinde de Ya�mur Duas�na ç�k�lmaktad�r. Bunun için köylü ya�murun 

ya��p, kurakl���n sona ermesi amac�yla genelde bir yat�r�n mezar� ba��nda toplan�r, Emirci ve 
Pa�a köyündeki Osman Pa�a’n�n bulundu�u yere gidilir. Burada ya�mur kurban� kesilir 
ya�mur namaz� k�l�n�r ve ya�mur duas� yap�l�r, yeme�i yenilir. Ya�mur duas�nda eller ters 
çevrilir bu durumda parmak uçlar� a�a��ya gelir. Elbiselerde ters giyinilir sefil bir görünüm 
verilmek istenir. Merasim yerine çocuklar ve hayvanlar�n zay�f olanlar� da getirilir. Çok ya�an 
ya�murun durmas� için ise sela verilir. Erzurum da ya�mur duas�nda koyunlar kuzular�ndan 
ay�rt�larak melemeleri sa�lan�r. Kuzey Afganistan Türklerinde Çömçe Gelin olarak yetim k�z 
seçilir amaç merhameti celp etmektir. 

 
Evin bereketi için ufak bez torbalara üzerlik ve çörek otu konulup saklan�l�r. Bu 

uygulama �imdilerde bez torba yerine ufak cam �i�eler kullan�larak yap�lmaktad�r. Gelinin 
aya��n�n u�urlu olmas� için e�i�in üstüne ya� sürülür. Kap�ya çivi çak�l�r. Aya��na kurban 
kesilir ve k�nas�na alt�n konulur. Ayr�ca depo, ambar ve ah�r�n bereketi için kap�ya at nal� 
çak�l�r. Nazarl�k için ise karaa�aç kare �eklinde küçük parçalar �eklinde haz�rlan�r. Ortas� 
yak�larak delinir. Mavi boncukla birlikte kolye yap�l�p boyuna tak�l�r. Hacdan gelmi� 
hurman�n çekirde�inden de nazarl�k yap�l�r. Nazardan korunmak için gelin o�lan evinin 
e�i�inin önüne gelince üzerlik yak�l�r. 

 
Halaçl� Türklerinde zengin bir halk mutfa�� kültürü vard�r. Çorbalar�, etli ve 

sebzeli yemekleri, hamur i�leri, pilav makarna türü yemekleri, salata ve tur�ular� içecekleri, 
tatl�lar� ve çerezleri ile Halaçl� mutfa�� genel Türk mutfa��nda özellikler içerir. 

 
Yozgat Yemekleri Kapsam�nda Halaç Çorbalar�; 



 
Düurcuk Çorbas�; Düurcuk bulgurun incesine verilen isimdir. Sabah çorbas� 

olarak bilinir. Bu çorba ikram edilirken peynirli dürümde bulundurulur. Dürümde çömlek 
peyniri kullan�l�r. Bu çorba so�an ve salça tereya��nda kavrularak yap�l�r. 

 
Yarma Çorbas�; yarmadan yap�l�r. Yaz aylar�ndan yarma haz�rlan�r. K�� boyunca 

bir yenilen içilen bir çorba olup yo�urtlu yap�l�r.  
 
Bulamaç Çorbas�; az tüketilen bir çorba türüdür. Bu çorban�n hamuru yazdan 

eri�te gibi kesilir haz�rlan�r. Bu çorban�n di�er ad� kat�kl� kesme a��d�r. Bu çorbada süzme 
yo�urt kullan�l�r. 

 
Hamur Çorbas�; bu çorba için so�an, salça, biber, maydanoz kullan�l�r. 

Kullan�lacak biber ye�ilbiber olmal�d�r. Çorban�n hamuru sonbaharda eri�te ile haz�rlan�r. 
Buna üçgen mant� denir. Et olarak tavuk eti kullan�l�r. Çorba ha�lanan tavuk etinin suyunda 
yap�l�r. 

 
Ara A�� veya Ara Çorbas�; sohbet aras�nda ikram edildi�i için bu ismi alm��t�r. 

Tavuk, hindi, kaz, güvercin gibi av etlerinde yap�l�r. Etin suyunda haz�rlan�r. Servis yap�l�rken 
ha�lanm�� et lif lif ayr�l�r ve çorba kâsesinin üzerine ekilir. 

 
Halaç Türkleri ve Yozgat’�n genelinde yenilen di�er yemeklerden bulgur pilav� 

kavurma ile yap�l�r. Haz�rlan�rken bo� siniye yufkalar serilir bunun için su, bulgur pilav�, 
domates birlikte yufkan�n üzerine serilirler. Pi�mi� pilav tenceresi bu haz�rl��a ters çevrilir. 
Banak yeme�idir ban�larak elle yenilir. Üzerine tercihen kaz eti konulur. 

 
Kavurma; bunun için et ku�ba�� �eklinde kesilir. �çerisine kuyruk ya�� konularak 

pi�irilir. 
 
Omaç; di�er ad� omaçl� dürümdür. Irgat yeme�i, çoban yeme�i olarak bilinir. 

Tipik bir bozk�r medeniyeti yeme�idir. Pekmezli omaç eritilmi� pekmeze yufka ekme�i 
do�ran�larak haz�rlan�r. Yumurtal� omaç, pekmezli omaça yumurta da ilave edilerek yap�l�r. 
Bu omaca az�k yeme�i de denir. 

 
Eri�te; sonbaharda tereya�� ile haz�rlanm�� hamur kesilerek yap�l�r. Eylül Ekim 

aylar�nda haz�rlanm�� hamur halan�l�r, suyu süzülür, eritilmi� tereya��nda kavrulur, üzerine 
çökelek (çökelek peyniri) gezdirilir. Eri�te kesimi kom�ular aras�nda imece yöntemi ile yap�l�r 
keza pekmez kaynat�lmas� da imece ile yap�l�r. 

 
Pekmez Çalmas�; pekmeze usulünce özel topra��n�n kar��t�r�lmas� ile yap�l�r. 

Pekmez ek�isi pilav�n yan�nda verilir. Pekmez sadece üzümden yap�l�r. Kahvalt�da pekmez 
tüketilince her sabah içerisine tereya�� da konulur. Bu kar���ma ekmek ban�larak yenilir. 
Ak�amlar� pekmez ile tur�u ve pekmez ile yo�urt pekmezin üzerine yo�urt dökülerek 
haz�rlan�r. Pekmez k���n kar ile de yenilir. Di�li kar; ilk kardan 15 gün kadar sonra ya�an 
taneli kar üzerine dökülerek yenilir. 

 
Yozgat’ta bu arada Halaç Türklerinde yemekte içecek olarak ayran ve pekmez 

tüketilir. Çay ikram�n�n yan� s�ra içirik (kay�s� kurusu, erik kurusu) ikram edilir.  
 



Yörenin tatl�lar�ndan sini tatl�s� ünlüdür. Siniye haleler halinde bakla ve hamuru 
dizilir. �çerisine ceviz konulur. S�k�lm�� hamur görünümündedir. Alt üst yap�l�r ve köz 
ate�inde tand�ra konulur. Üzerine �erbet dökülür. S�cak servis yap�l�r ve ayranla yenilir. 

 
Yörenin sütlac� bilinenden farkl� de�ilken güveçleri ünlüdür. Bu bilgilerin kayna�� 

olan Nuri Efendi Esmer ayn� zamanda lokantac�l�k ta yapmakta olup bu yemekleri 
piyasalamaktad�r da.  

 
Hal�c�l�kta yün yuyma (y�kama) kab�, kar��t�rma sopas�, yün tara��, kirmen veya i� 

(e�irmek için) boya kazan� ve hal� makas� kullan�l�r. 
 
Halaçl�larda çift çubukla ilgili etnografik malzemenin ismini tespite niyetlendik. 

Ziraat ve hayvanc�l�k makinele�ti�i için bu niyetimizden vazgeçtik. Mutfak e�yas� olarak 
sahan (sahan), sini (tepsi), kevgir (süzgeç), elek (elek), gözer (kalbur), evrea�aç (yufkay� 
çevirme a�ac�), oklav� (oklav�), ekmek tahtas� (yuvarlak veya dört kö�e sofra), merdane 
(merdane), sini bezi (sini veya sofra bezi), helke (bakraç), çömlek (içerisine peynir konulan 1 
– 1.5 metre derinlikte kap), toprak küp (tur�u ve pekmez küpü), tereya�� çömle�i (di�er 
çömlekler gibi bu da topraktan olur), tas (tas, ayran ve su için) Halaçlarda kurut ve kavut yok 
iken hedik vard�r. Ayr�ca et kurutmada vard�r. Bu atl� bozk�r medeniyetinin bir hat�ras�d�r. 

 
 Halaçl�larda di�er mutfak malzemeleri büyük küpeli (kazan), küçük küpeli 

(kazan) cenaze suyu büyük küpelide kaynat�l�r. Bu kazanda gerekti�inde sadece bulgur 
kaynat�l�r. Bu kazan ba�ka bir amaçla kesinlikle kullan�lmaz. Büyük ilan (le�en) bunda sadece 
pekmez kaynat�l�r. Küçük ilan (le�en) bunda ise hamur yo�rulur. Kara kazan ile büyük kazan 
kastedilir. Büyük ve küçük tencereler, ibrik, el – le�en (abdest le�eni) sapl� (büyük kulplu 
kepçe üzüm için kullan�l�r.) kevgi, helva taba�� buna ilenger de denir. Kirpikli (bak�r kapakl� 
sahan) kulplu tava büyük ve küçük tavalar say�labilir. 

 
SONUÇ 
 
Halaçl� Türkleri halk kültürü itibariyle Anadolu’nun di�er Sünni inançl� Türkmen 

cemaatlerinden farkl�l�k arz etmemekte dir. Köy halk� büyük ölçüde �ehirlere göçmü� olmakla 
beraber köydeki akrabalar� ile ili�kilerini kesmemi�lerdir. Ayr�ca köyde ya�am�n� sürdürmekte 
olan Halaçl�lar k���n �efaatliye gitmekte çift çubuk zaman� Halaçl�ya gelmektedirler. Köyün 
yerle�me yeri geçmi�ten beri çevre yollar�n kav�a�� durumundad�r. Bu itibarla halk�n kültür 
de�erleri büyük ölçüde k�rsal kesim özelli�ini yitirmi�tir. Çal��mam�zdan edilen has�la daha 
ziyade alandan yap�lan tespitlerin zenginle�tirilmesi �eklinde olmu�tur. 


