Halaç Türklerinde Halk nançlar
Yaar Kalafat

GR
Yaayan kültürel kimliin tespiti adna halk inançlarnn yan sra etnografik
malzeme, halk mutfa, halk tababeti, halk takvimi gibi hususlar üzerinde bu bildirimizde
durmaya çaltk. Bilgileri büyük ölçüde yalar yetmiin üzerinde olan Hüseyin Halaçolu ve
Resul Halaçolu ile Resul Halaçolu’nun yetmi üç yandaki Elmas Halaçolu’ndan aldk.
Ayrca bize bu imkânlar salayan Halaçolu köyünden Efendi Esmer den de yararlandk.
Katklar için bilgi kaynaklar, Nuri Gündoan ve Osman Nuri ahin beylere de teekkür
ediyorum. Bu çalmamz evvelce yapm bulunduumuz ran’da yaamakta olan Halaçl
Türkleri halk inançlar ve daha sonra yapmay planladmz Ankara merkeze bal Halaçl
köyü halk inançlar ile bir deerlendirmeye alacaz.

METN
Yozgat’a elli kilometre mesafede olan efaatli-Halaçl köyünün halk tamamen
ana dili Türkçe olan Halaçl Türkmenlerinden meydana gelmilerdir. Buras; Esenli, Büyük
Köy, ncirli, brahim Hacl, Paa Köyü gibi köylerle çevrilidir. Komu köylerden Alc
köyünün halk Krgzistan’dan buraya gelmitir. Çevredeki dier köylerden Büyük ncirli,
Çamurlu, Bayatl, Sarörenli ve Kla köylerinin halk Alevi inançl Müslüman Türklerden
olumutur. Bu köyleri tanmlamak için komular ‘Ehl-i Beyt’ tabirini kullanrlar. Bu
adlandrma Alevi – Bektai slami kesimde Ehl-i Beyt kültürünün daha gelimi olmasndan
gelmektedir. Çevre köylerden Ehl-i Beyt inançlln en youn olduu yerleim yeri Bahadnl
köyüdür. Halaçl köyünün halk Sünni inançl Müslümanlardan olumutur. Bölgenin iki ünlü
ulu zatndan Osman paa’da ki Emirci Sultan, Paa Ziyareti’ne Sünni veya Ehl-i Beyt diye
bilinen halk ayn derecede itibar ederler. Halaçl köyü halk kökenlerini anlatrlarken Bozoklu
olduklarn bölgeye Badat’tan ve Badat’a da Türkistan’dan geldiklerini gelilerinin
üzerinden 250 yl geçtiini Badat’tan göçmelerine oradaki bir ksm Kürtlerle aralarnda
ihtilafn çkmasnn sebep olduu, gelirlerken orada kalan Kürtlerle ihtilafa dümü bir ksm
Kürtlerin de kendileri ile birlikte Anadolu’ya geldiklerini sözlü tarihi kültürün bir ürünü
olarak nakletmektedirler. Yozgat çevresindeki Kürt köyü olarak bilinen 3 – 5 köyün halknn
ise Kürtçe bilmedikleri ifade edilmektedir.
Halaçl köyü 100 haneden 35 haneye inmi bir yerleim merkezidir. Köy halk
sürekli göç yaamtr. Tarla mahsullerinin maliyetinin altnda satlmaya balamas
mecburiyeti eker pancar gibi baz mahsullerin ekimine kota konulmu olmas Türk
çiftçisinin yabanc üretici ile maliyetin düüklüü noktasnda yaramamas köy halknn
gençlerden balanlarak göçmelerine yol açmtr. Görümeyi yaptmz köy odas 400 yllk
olmakla beraber bine her yl bir aksamn yitirmek zorunda kalmtr. Geçmite köyde; Çopur
Mehmet Kaya (aa) Kamil Kaya, Ahmet Kaya, Adalil Kaya, Teyfik Kaya ve Abbas
Efendinin odalar varken halen tek oda kalmtr. Köylü halen buday, arpa, elma ve erik gibi
ürünler üretmekte, büyük ve küçükba hayvan yetitirip, besicilik yapmtr. 1960 l yllarda
yaplan köy okulu örenci azlndan kapatlm halen köyün örenci çocuklar baka bir
köyün okuluna devam etmektedirler. Köyün devaml halkndan 20 – 25 hane k aylarnda
ilçeleri olan efaatli’ye gitmekte yazn ekim – biçim için Halaçlya gelmektedirler. 1920 – 30

l yllarda Akda Madeni’ne yaylaya çkan köylüler halen yaylaya çkmamaktadrlar. Bu
yörede tespit ettiimiz yallar için söylenmi özlü bir söze göre ‘Kaçan tutamyor
kovalayandan kurtulamyor’ denilmektedir.
Halaçl köyünde evine misafir olduumuz Hüseyin Halaçl’nn evi bölgenin dier
evleri gibi bahçe içerisinde. Her evin Kars yöresinde hayat olarak bilinen bir bahçesi var. Evin
d kapsnn iç ksmnda bir tül perde asl d kapdan girilen salonun duvarnda ‘ Allah’n
dedii olur’ yazl bir tablo var. Tablonun sa ve sol taraflarnda Türk bayraklar ve ortasnda
Atatürk resmedilmi. Çevrenin dier köyleri gibi Halaçl köyü mezarlnda da Türk bayra
asl ehit mezarlar var. Köyün halk Ankara, Tokat, Eskiehir gibi çevre illere münferit
aileler olarak dalmlar. Çiçekda – Yerköy’de Halaçl köyleri var. Ayrca Afyon’un bir
ilçesi ve Erciyes’in eteinde de meskûn Halaçllar var.
Halaçl Türklerinde de çevre köylerinde olduu gibi kz kaçrma yöntemi ile
evlenme usulü vardr. Balk paras burada da alnmaktadr. Kan davas gütmek ise
Halaçllarda yoktur. Çevrenin ncirli gibi Ehl-i Beyt köylerle çok yakn çok samimi karlkl
komuluk ilikilerini esas alan münasebetleri var. Ancak aralarnda kz alp vererek akrabalk
kurmuyorlar. Evlendirilecek çocuklarnda bilhassa kzlara e seçiminde kanaatleri
sorulmaktadr. Erkek çocuklarna genellikle aile reisleri gelin adayn tespit etmektedir.
Halaç’ta berdel usulü evlenmeye ‘deiik’ denir. ki tarafn takas ayn anda
olduu gibi araya biraz zamanda girebilir. Berdele ‘al deiik’ denilen yöreler de vardr. Ölen
aabeyinin ei kayn tarafndan alnd da olur. Bu tür evlilik yenge ve çocuklar sahipsiz
kalmasn miras bölünmesin eklinde izah edilmektedir.
Çocuklarna isimlerini aile reisleri anne ve baba koyar. Ailede büyük baba var ise
isim ona koydurulur. sim seçilirken babann, dedenin, geçmi büyüklerin isimlerinden ve
Kur’an- Kerim’den isim aranr. sim konulurken hoca çarlr ufak bir ziyafet verilir
çocuun kulaklarna ezan ve kamet okunur.

Halaçl Türklerinde bebei olmayan gelin Türk kültürlü halklarn genelinde
görüldüü gibi türbeye giderler. En fazla bilinen türbelerden birisi Emirci Sultan’dr.
Türbeye genç kzlar ksmetleri açlmas Allah’n anne adaylarna erkek evlat vermesi ve
yaamayp bebekken ölen çocuklarn yaamalar için dua etmek maksad ile gidilir. Höyük
Kla ziyaretine niyet tutturularak ine atlr ve her inenin sahibini belirlemek için inelere
renk renk iplikleri taklr. nesi çürüyen, paslanan niyetlinin niyetinin olmayacana ilerinin
kötüye gideceine inanlr. Biz, ine atlarak niyet tutulduunu ilk defa Halaçlar da tespit
edebildik. Halaçllarda da adak bezi / niyet çaputu balama inancn vardr. Türbelere ve bu
arada tekkeye de niyet çaputu balanr. Niyetler için Yozgat’ta eyhzade Ahmet Efendi’nin
türbesine de gidilir. Ahmet Efendi Nakibendî eyhidir. Çevrede Nakibendîlik yaygn olan
bir inançtr. Türbeye gidip adak / nezirde bulunan niyetli, niyeti olunca adan / nezir ettii
eyi yapar.
Türbelerde talepler türbede yatan ahstan istenmez. Türbedeki zata Allah rzas
için dua edilir. Böyle zatlara ‘delildir, ricacdr’ denilir. ‘O da dilerse dilek olur’ inanc
vardr. ‘iyilerin hürmetine’ diye dua edilince türbelerdekiler gibi zatlar kastedilir. Kadir gecesi
gibi ulu gecelerde de ayrm yaplmadan dua edilir. ‘Allah bütün kullarnn rzkn verir’ inanc
vardr.

Baht kapal kzn bahtnn açlmas için toplanlr. Kur’an- Kerim okurlar
böylece kzlarn bahtnn açlacana inanlr. Çocuu yaamayp devaml ölen aileler
çocuklar yaamas için onlara Yaar, Duran gibi isimler koyarlarken sürekli kz çocuu olan
ailelerde bundan sonraki çocuklarnn erkek olmas için Kzdöndü, Kzyeter gibi isimler
koyarlar. Bu uygulama Türk kültürlü halklarda çok görülen öteki âleme mesaj verme amaçl
olup daha ziyade eski Türk inançlar balantldrlar.
Halaç Türklerinde bölgenin dier insanlarnda olduu gibi bir komunun bebei
dünyaya gelince sadece bebee dua edilmez, dua etmeye hayrlamak denir. Hayrlarken
‘hayrl evlat olsun anasna babasna ailesine milletine tüm Ümmet-i Muhammed’e insanl
hayrl olsun salkl büyüsün’ denir. Keza yeni gelin dualanrken de ‘hayrl gelin olsun
yuvasna çevresine hayrlar getirsin salkl ve mesut yaasn. Yeni evine dua ile geldi
kefeni ile çksn’ denir. ‘Ayrca Allah geçim ehli versin’ denir. Kefeni ile çkmas istenirken
ölüm Hak’tr, sadece ölüsü çksn yeni evini evi bilsin gözü darda baba evinde olmasn,
istenilmi olur. ‘Sen buraya gelin geldin iyi geçin’ de denir. Gelin kz evinden çkarken
ardnca su dökülür bununla su gibi akp giden bir hayatn olacana inanlr.
Halaçlarda gelin yeni evine gelince eikten içeriye girmeden evvel kapnn üst ba
tarafna ya sürülür ve çivi çaklr. Kuzey Afganistan Türklerinde yatr bayrann gönderine
çivi çaklr. Tarsus ve Nahcivan’da Yedi Uyurlar maarasna di arsnn geçmesi için çivi
çekilir. Kars yöresinde kz istemeye gidilen evin ve imtihana girilen snfn kapsna konular
lehine döndürme amacyla ine batrlr.
Halaç Türklerinde gelin yeni evinin önünde attan inerken eikten geçmeden evvel
önünde çanak krlr. Buna ‘ayana çanak krmak’ denir. Bu çanaktaki etrafa saçlan
cevizleri çocuklar kaparak sevinirler. Bu bir nevi saçdr. Bat Türklerinde gelin yeni evinin
eiinden geçmeden ters çevrilmi bir taba basarak krmas istenir. Buna Azerbaycan
Türkçesinde ‘tabak sndrmas’ denir. Krlmak suretiyle ses çkaracak tabak kara iyelerin
gitmesini saladna inanlr. Makedonya Türklerinde gelinile damat oynarken içi ceviz dolu
testi oyuncularn ayaklarnn altna atlr, amaç ayndr.
Halaçl Türklerinde gelin getirilince ve bilhassa baka bir köyden gelin getirilince
gelin alay mezarln etrafnda dolatrlr tavaf edercesine tur attrlrd. Bununla amaç,
büyüklenme kibir haramdr ölüm Hak’tr burada yatanlarda gelin veya damat oldular imdi
beyaz gelinlik giydin unutma kefende beyazdr zihniyetini canl tutmaktr. Bir hadise göre
günde yirmi defa ölümü hatrlayan kimse cennete gidecektir.
Halaçl Türklerin ve yakn çevresi halklarnda ‘ekmek bayra’ gelenei vardr.
Evliliklerde olan evi gelin gelmeden evvel ekmek yapar ve bayrak dolandrr bunun anlam
ekmeimize buyurun demektir. Biz daha evvel halka inançlarmzda ekmek ve bayrak
konularn çalmtk. Ancak ekmek bayrana ilk defa bu çalmada ahit olduk.
Olan evi tarafndan evin bacasna bir bayrak dikilir. Gönderin tepesine bazen iki
elma bazen bir elma ve bazen de bir elma ve bir soan taklr. fade edildiine göre elma
gelinin az tatllln ve soanda damadn sert kiiliini temsil etmektedir. Bizim yaptmz
çalmalarda Türk kültürlü halklar arasnda elma zürriyeti, hâkimiyeti nesillerin devamn
temsil etmektedir. Soan kabuklar ise yaklmas cin çarpaca inanc ile sakncal görülür.
Halaç Türkleri ve yakn çevresinde bayrak direinin altnda düün esnasnda elma,
ayna, eker ve tuz konur. Bunlar alacak olacak çocuklarn sevinmesi salanm olunur.
Ayna ve tuz da Türk kültürlü halklar arasnda bir koddur. Halaçlarda gelinin annesi kz evden

çkarken ona tuz ve çörek otu verir. Bunlar bereketi temsil ettiklerine inanlr. Nazar için
tütsü yaplrken bu çevrede tütsünün üzerine tuz dökülür.
Halaçl Türklerinde hayvanclkla uraan dier Türk kesimlerinde olduu gibi
gelinin önüne bir koç getirilir. Atn üzerindeki gelin koçu tutup kaldrabilir ise koç onun olur
ve gelinin güçlülüünü simgeler. Kucana erkek çocuk konulmu gelinin ise ilk çocuunun
erkek olacana inanlr. Baz yörelerde erkek çocuk gelinin yata üzerinde yuvarlandrlr,
amaç ayndr.
Gelinin bohçasna Kur’an- Kerim ayna ve kna gibi eyler muhakkak konulur.
Gelin baba evinden çkmadan eiin önünde Kur’an- Kerim yüksekten tutulur gelin onun
altndan geçer ve bu Kur’an geline verilir. Buna bal olarak geline kuan erkek kardei
balar. Üç defa balayp açar ‘karde yolu’ diye bilinen uygulamada ise gelinin yolu kardei
tarafndan kesilir ve para alnnca yol açlr. Kuak balama ilk defa evlenen bekar kzlar için
yaplr ve kuak temizliin, safln, bekaretin simgesidir. Bu uygulamalardan birisi de
‘sanda oturmadr’ dr. Gelinin sandnn üzerine oturulur ve para alndktan sonra kalklr.
Kz tarafnn yapt uygulamalardan birisi de ‘kap kitleme’ dr. Gelinin bulunduu odann
kaps kilitlenir açlmas için para alnr. ‘Yastk çerezi’ olan evinde knadan sonra ve
yemee müteakiben yaplr. Hazrlanm çerezler konuklara ikram edilir.
Halaç Türklerindeki rüya tabirlerinde dier Türk kesimler itibariyle ayrlklar ve
ortaklklar vardr. Rüyada at görmek iyiye saylr, su ferahlktr. Ylan ve köpek düman
olarak alglanr. Ekmek ksmet ve devlet büyüü görmek itibardr.
Halaçlar ve yakn çevresinde ölüm olay üzerine tutulan yas 3 – 5 gün sürerken
uzak çevreden e dostun ziyaretin 3 – 5 ay sürebilir. Ölünün taziyeye gelen yaknlar ölü evine
lokum, kolonya etli ekmek gibi eyler getirirler ve ayrca taziyeciler camide mevlit okuturlar.
Türk kültürlü dier halklardan farkl olarak Halaçlarda ölünün evinde ocak yaklr.
Halaçl halk inançlarna göre ruh kii ölünce onun azndan çkarak gider.
Vücuttan ayrlan ruh mevtay tamamen terk etmez kabre defnedilinceye kadar cesedin ait
olduu vücut üzerinde duru ve etrafnda döner adeta tavaf eder. Halaç Türklerinde yakn
çevrenin dier halklarnda olduu gibi türbe ziyaretlerinde de türbenin etrafnda üç veya yedi
defa dönülür bu esnada dualar okunur ve Allah’tan neler dilenilecekse onlar söylenilir. Türbe
etrafnda dönmek sadan balanlarak yaplr.
Rüyasnda ölüsünü gören ahs ölünün ruhu için sadaka verir. En iyi sadaka bir
Fatiha ve üç hlâs’n okunmasdr. Ölmü kimse yaknlarnn rüyasna girmekle onlarn hayr
ilemeleri dua edip Kur’an- Kerim okumasn istedikleri inanc vardr.
Halaçlarda da Cuma akamlar helva kavurma ve helvay fakir fukara kolu
komuya datma gelenei vardr. Cuma günü için müminlerin bayramdr denir. Helva
yaplrken abdestli olunmas ve yapann Ayet-el Kürsi yi okumas istenir. Hayr için yaplm
helvay tadan kimse yapann ve tüm geçmilerinin ruhuna Fatiha okuyup gönderir.
Türbe ziyaretlerinde bir Fatiha üç hlâs okunduu gibi bir Fatiha on bir hlâs
okumann da uygun olduuna inanlr.

Halaçllar ve dier çevre halknda Aure Ay’nda Allah rzas için Aure yaplp
datlr. Aure tas Auresi yenilip sahibine iade edilince ykanlmaz ykamamak sevaptr
denilir. Sahibine iade edilen aure tasna bir eyden konulmadan geri verilir.
Halaçl Türklerinde gelin olacak kza, hacca gidecek hanmlara, kurban edilecek
koça kna yaklr. Yozgat – Sorgun’da askerin saçna kna yaklr. Bununla askerin vatana
millete kurban olarak adand inanc yaatlm olur. Kurban kesen aile ‘Vatan saolsun,
evladm kurban olsun’ demi olmaktadr.
Halaçl Türklerinde meccan (meccane, kuru kuruya, yerli yersiz, sebep yokken,
gerekmeksizin) yemin edilmez. Kii yemin ettirilirken ‘Allah rzas için..’ veya ‘yukarda
Allah var…’ diye uyarlr. ‘ Üç’ten Dokuz’a art etmek’ türünden yeminden kaçnmak
gerektiine inanlr. Bu tür yeminler aza alnmaz. Böyle hallerde tekrar dönmemek üzere
telak gerekir.
Halaç Türklerinde yeni doum yapm hayvann ilk sütü olan avuz dan bahçenin,
bostann ilk sebze ve meyvesinden sahibi tatmadan komuya tattrlr. Onun da hakk
olduuna ve böylece hayr ilenilmi olacana bereketin artacana inanlr.
Halaç Türklerinde doum yaptran ebeye kna, 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
vardr. Ona sayg duyulur. Ebenene ölünce onun mezar dourttuklar ve yaknlar tarafndan
bayram vs. vesilelerle ziyaret edilir. Ruhuna Fatiha okunur.
Halaçlarda, hanm eine ismi ile hitap etmez ‘herif’ der. Erkekte hanmna ismi ile
hitap etmez ona, ‘kz’ veya ‘hac’ der. Geçmite kaynvalideye ‘nene’ denirken imdi ‘anne’
denilmektedir. Hanm veya ei çocuklarn anne ve babalar kaynpeder ve kaynvalidelerinin
yannda sevmekten ar ederler. Uymayan kimselere ‘töresiz’ denir. kaz edilirken bunlara
‘töreli ol’ denilir.
Hac adaylar dier yörelerde olduu gibi hazrlklara balaynca yakn uzak
çevreleri ile helalleirler. Yemek verir köylü kendisini köyün dna kadar yolcu eder. Yolcu
etme ve karlama yerine ‘köyün eii’ denir. Hacca gidene onu yolcu edenler ‘bizi de davet
et’ derler, selam göndeririler. Hastalar ve sorunlar için dua edilerek yardm edilmesi istenir.
Haclar dönünce köyün eiinde veya havaalannda karlanrlar. Eskiden köyden hacca giden
ahsn evinin kaps koyu yeile boyanr, üzerine beyaz boya ile ay yldz yaplrd.
Askere gidecek genç ‘dualanr’ çevre ile helalleir. Gitmeden evvel ve dönünce
aile büyüklerinin mezarlarn ziyaret eder. Kabir ziyareti uygulamas bayram arifesinden
önce yaplr.
Halaçlar ve yakn çevrelerindeki köylülerin halk inancna göre tilki itibarl bir
hayvandr. Tilki ezan okununca inanca göre durur, ezan dinlermi. Ezan okunurken uluyan
köpeinde bu civarda Allah’a yakardna inanlr. Tilki ile ilgili bu tespiti biz ilke defa bu
çalmamzda yapabildik. Kurt ile ilgili evvelce yaptmz tespitlerde uluyan kurdun Allah
ile rabta haline geçtiine inanldn tespit etmitik. Su içerken her keresinden ban
yukarya kaldran tavuun, bu tutumu ile her yudumda ükrettii inanc vardr. ‘Tavuk dahi,
tavuk hali ile su içer Allah’a bakar’ denir veya ‘Ylan bile su içene dokunmaz’ denilir. Kara
kedi Halaç Türklerinde de uursuzluk saylr. Bir toplantda ylann ismi geçecek olsa veya

eytann anlmas gerekse, bundan iddetle kaçnlr ve ‘estafurullah el azim errinden
Allah’a snrm beterin beteri var’ denilir. Keza cin kelimesi de pek söylenilmez. Çevrede
Cinlidere mevkii gibi yörelerin olmasna ramen bu konulara pek girilmek istenilmez.
Gök gürleyip, imek çaknca salâvat- erif, kelime-i tevhit getirilir. ‘nimette,
mihnette Allah’tan dr. nanc vardr’ bir deie göre ‘paras olan pazardan, iman olan
mezardan korkmaz’.
Türk kültürlü halklarn bulunduklar her yerde olduu gibi Halaçlarda da Kurt
Az Balama inanç ve uygulamas vardr. Kurdun azn hoca veya az dual birisi balar.
Amaç yabanda kalan evcil hayvann kurt tarafndan parçalanmasn önlemektir. Bunun için
az açk bçaa Ayet-el Kürsi ve dier ilgili ayetler okunurlar. Kalbi dualar (içten dualar)
yaplr. Hayvan bulunduktan sonra bçan az açlr ki hayvan açlktan ölmesin aksi halde
kurdun azn balayp sonradan açmaya büyük günaha girmi olur. Esenli çevresinde
kurtaz balannca üç hlâs ve bir Fatiha okunur. Özel bir evliyann muhtemelen Hasani
Bahri Hazretlerinin ismi anlr.
Halaçl Türk halk inançlarna göre dünya sar öküzün boynuzunun üzerindedir.
Öküzün burnuna sinek konup hayvan ban sallaynca deprem olur yer sarslr inanc vardr.
Dünyay öküzün boynuzu üzerinde düünmek bat ve dou Türk kültürlü halklarnn ortak
inançlarndandr. Türkmen ba Akabat’ta bu inanc heykelletirmitir. Kazak ve Krgz
Türklerinde mitolojik resimler yapan ressamlarn da bu inanc tuvale yansttn görüyoruz.
Tacikistan havaalanndaki ülkeyi temsil eden abidenin kaide sütununda dünyay öküzün
boynuzunda yanstan kabartmalar vardr keza Osmanl minyatürlerinde de dünya öküzün
boynuzunda gösterilmitir.
Halaç Türklerinde de Yamur Duasna çklmaktadr. Bunun için köylü yamurun
yap, kurakln sona ermesi amacyla genelde bir yatrn mezar banda toplanr, Emirci ve
Paa köyündeki Osman Paa’nn bulunduu yere gidilir. Burada yamur kurban kesilir
yamur namaz klnr ve yamur duas yaplr, yemei yenilir. Yamur duasnda eller ters
çevrilir bu durumda parmak uçlar aaya gelir. Elbiselerde ters giyinilir sefil bir görünüm
verilmek istenir. Merasim yerine çocuklar ve hayvanlarn zayf olanlar da getirilir. Çok yaan
yamurun durmas için ise sela verilir. Erzurum da yamur duasnda koyunlar kuzularndan
ayrtlarak melemeleri salanr. Kuzey Afganistan Türklerinde Çömçe Gelin olarak yetim kz
seçilir amaç merhameti celp etmektir.
Evin bereketi için ufak bez torbalara üzerlik ve çörek otu konulup saklanlr. Bu
uygulama imdilerde bez torba yerine ufak cam ieler kullanlarak yaplmaktadr. Gelinin
ayann uurlu olmas için eiin üstüne ya sürülür. Kapya çivi çaklr. Ayana kurban
kesilir ve knasna altn konulur. Ayrca depo, ambar ve ahrn bereketi için kapya at nal
çaklr. Nazarlk için ise karaaaç kare eklinde küçük parçalar eklinde hazrlanr. Ortas
yaklarak delinir. Mavi boncukla birlikte kolye yaplp boyuna taklr. Hacdan gelmi
hurmann çekirdeinden de nazarlk yaplr. Nazardan korunmak için gelin olan evinin
eiinin önüne gelince üzerlik yaklr.
Halaçl Türklerinde zengin bir halk mutfa kültürü vardr. Çorbalar, etli ve
sebzeli yemekleri, hamur ileri, pilav makarna türü yemekleri, salata ve turular içecekleri,
tatllar ve çerezleri ile Halaçl mutfa genel Türk mutfanda özellikler içerir.
Yozgat Yemekleri Kapsamnda Halaç Çorbalar;

Düurcuk Çorbas; Düurcuk bulgurun incesine verilen isimdir. Sabah çorbas
olarak bilinir. Bu çorba ikram edilirken peynirli dürümde bulundurulur. Dürümde çömlek
peyniri kullanlr. Bu çorba soan ve salça tereyanda kavrularak yaplr.
Yarma Çorbas; yarmadan yaplr. Yaz aylarndan yarma hazrlanr. K boyunca
bir yenilen içilen bir çorba olup yourtlu yaplr.
Bulamaç Çorbas; az tüketilen bir çorba türüdür. Bu çorbann hamuru yazdan
erite gibi kesilir hazrlanr. Bu çorbann dier ad katkl kesme adr. Bu çorbada süzme
yourt kullanlr.
Hamur Çorbas; bu çorba için soan, salça, biber, maydanoz kullanlr.
Kullanlacak biber yeilbiber olmaldr. Çorbann hamuru sonbaharda erite ile hazrlanr.
Buna üçgen mant denir. Et olarak tavuk eti kullanlr. Çorba halanan tavuk etinin suyunda
yaplr.
Ara A veya Ara Çorbas; sohbet arasnda ikram edildii için bu ismi almtr.
Tavuk, hindi, kaz, güvercin gibi av etlerinde yaplr. Etin suyunda hazrlanr. Servis yaplrken
halanm et lif lif ayrlr ve çorba kâsesinin üzerine ekilir.
Halaç Türkleri ve Yozgat’n genelinde yenilen dier yemeklerden bulgur pilav
kavurma ile yaplr. Hazrlanrken bo siniye yufkalar serilir bunun için su, bulgur pilav,
domates birlikte yufkann üzerine serilirler. Pimi pilav tenceresi bu hazrla ters çevrilir.
Banak yemeidir banlarak elle yenilir. Üzerine tercihen kaz eti konulur.
Kavurma; bunun için et kuba eklinde kesilir. çerisine kuyruk ya konularak
piirilir.
Omaç; dier ad omaçl dürümdür. Irgat yemei, çoban yemei olarak bilinir.
Tipik bir bozkr medeniyeti yemeidir. Pekmezli omaç eritilmi pekmeze yufka ekmei
doranlarak hazrlanr. Yumurtal omaç, pekmezli omaça yumurta da ilave edilerek yaplr.
Bu omaca azk yemei de denir.
Erite; sonbaharda tereya ile hazrlanm hamur kesilerek yaplr. Eylül Ekim
aylarnda hazrlanm hamur halanlr, suyu süzülür, eritilmi tereyanda kavrulur, üzerine
çökelek (çökelek peyniri) gezdirilir. Erite kesimi komular arasnda imece yöntemi ile yaplr
keza pekmez kaynatlmas da imece ile yaplr.
Pekmez Çalmas; pekmeze usulünce özel toprann kartrlmas ile yaplr.
Pekmez ekisi pilavn yannda verilir. Pekmez sadece üzümden yaplr. Kahvaltda pekmez
tüketilince her sabah içerisine tereya da konulur. Bu karma ekmek banlarak yenilir.
Akamlar pekmez ile turu ve pekmez ile yourt pekmezin üzerine yourt dökülerek
hazrlanr. Pekmez kn kar ile de yenilir. Dili kar; ilk kardan 15 gün kadar sonra yaan
taneli kar üzerine dökülerek yenilir.
Yozgat’ta bu arada Halaç Türklerinde yemekte içecek olarak ayran ve pekmez
tüketilir. Çay ikramnn yan sra içirik (kays kurusu, erik kurusu) ikram edilir.

Yörenin tatllarndan sini tatls ünlüdür. Siniye haleler halinde bakla ve hamuru
dizilir. çerisine ceviz konulur. Sklm hamur görünümündedir. Alt üst yaplr ve köz
ateinde tandra konulur. Üzerine erbet dökülür. Scak servis yaplr ve ayranla yenilir.
Yörenin sütlac bilinenden farkl deilken güveçleri ünlüdür. Bu bilgilerin kayna
olan Nuri Efendi Esmer ayn zamanda lokantaclk ta yapmakta olup bu yemekleri
piyasalamaktadr da.
Halclkta yün yuyma (ykama) kab, kartrma sopas, yün tara, kirmen veya i
(eirmek için) boya kazan ve hal makas kullanlr.
Halaçllarda çift çubukla ilgili etnografik malzemenin ismini tespite niyetlendik.
Ziraat ve hayvanclk makineletii için bu niyetimizden vazgeçtik. Mutfak eyas olarak
sahan (sahan), sini (tepsi), kevgir (süzgeç), elek (elek), gözer (kalbur), evreaaç (yufkay
çevirme aac), oklav (oklav), ekmek tahtas (yuvarlak veya dört köe sofra), merdane
(merdane), sini bezi (sini veya sofra bezi), helke (bakraç), çömlek (içerisine peynir konulan 1
– 1.5 metre derinlikte kap), toprak küp (turu ve pekmez küpü), tereya çömlei (dier
çömlekler gibi bu da topraktan olur), tas (tas, ayran ve su için) Halaçlarda kurut ve kavut yok
iken hedik vardr. Ayrca et kurutmada vardr. Bu atl bozkr medeniyetinin bir hatrasdr.
Halaçllarda dier mutfak malzemeleri büyük küpeli (kazan), küçük küpeli
(kazan) cenaze suyu büyük küpelide kaynatlr. Bu kazanda gerektiinde sadece bulgur
kaynatlr. Bu kazan baka bir amaçla kesinlikle kullanlmaz. Büyük ilan (leen) bunda sadece
pekmez kaynatlr. Küçük ilan (leen) bunda ise hamur yorulur. Kara kazan ile büyük kazan
kastedilir. Büyük ve küçük tencereler, ibrik, el – leen (abdest leeni) sapl (büyük kulplu
kepçe üzüm için kullanlr.) kevgi, helva taba buna ilenger de denir. Kirpikli (bakr kapakl
sahan) kulplu tava büyük ve küçük tavalar saylabilir.

SONUÇ
Halaçl Türkleri halk kültürü itibariyle Anadolu’nun dier Sünni inançl Türkmen
cemaatlerinden farkllk arz etmemekte dir. Köy halk büyük ölçüde ehirlere göçmü olmakla
beraber köydeki akrabalar ile ilikilerini kesmemilerdir. Ayrca köyde yaamn sürdürmekte
olan Halaçllar kn efaatliye gitmekte çift çubuk zaman Halaçlya gelmektedirler. Köyün
yerleme yeri geçmiten beri çevre yollarn kava durumundadr. Bu itibarla halkn kültür
deerleri büyük ölçüde krsal kesim özelliini yitirmitir. Çalmamzdan edilen hasla daha
ziyade alandan yaplan tespitlerin zenginletirilmesi eklinde olmutur.

