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Yerden bi,. Oglıııı çıktı 

Ulu· ilin sultaııı ... .. 

(Bugdny) 

Çok esld zamanlardan bu yana, atalarımızın en önemli geçim kaynağı çiftçi

liktir. Toprağın işlenmesi konusunda, yerleştiği yerler ve uyguladıklan bazı kü

çük farklılııkların dışında, hemen hemen bütün Türk halklarında ortak benzerlik

ler görülür. 

Çiftçili,ğin "baş mahsulü" kabul edilen buğdayla ilgili usuller, çoğu Türk 

halklarında aymdır. Biz bu aymlığın ortaya konulması ve benzerliklerin gün yü

züne çıkarılması maksadıyla bu makaleyi kaleme aldık. 

"Büyük ilin sultam", en mülıim geçim kaynağımız ve çiftçiliğin en büyük ko

lu olan buğday hakkında sohbete başlamadan önce, topraklarımızda yetişen ta

neli bitkiler hakkında söz etmek istiyoruz. 

Türkmen halkımn, toprağı çok eski zamanlardan beri işlediğini, ekin ekme

nin ve yetiştirmenin önceden beri bir geçim kaynağı olduğunu tarihı belgeler is

pat etmektedir. Eski SSCB'nin sımdarı içinde, toprak işlemenin, onun aynlmaz 

parçası olan sulamamn ve bu şekilde yapılan ekinciliğin (ziraat) başladığı en es

ki yerin, Doğu Türkmenistan'da yapıldığını gösteren tarihl bilgiler vardır. Bu 

devir, miHi.ttan önceki 4. ve 5. asırlardaki Neolit devire ait Ceytun Uygarlığı ola

rak bilinir. Bu malumatlar, Köpetdağı eteğindeki Kızılarvat ile Mane köyü ara

sında yapılan kazılarda (Ceytun, Çobantepe, Bami, Toğalak, Cagulı, Pessecİkte

pe) bulundu. Ve onların yerleştiği yerler belirlendi. Bu arkeolojik kazılarda or

taya çıkarılan buluntulardan sonra, Ceytun Uygarlığının Yakın Doğu'da tarım

cılıkta tuttuğu önemli yer anlaşıldı. Ve böylece bölgenin tarım sulaması yapılan 

ilk yer olduğu, bu örnekle ortaya çıktı. 



44 Yeriıı Giirkü Tahıldır 

Tecen civarındaki bundan 4-6 bin yıl önceye ait kanalların varlığ1, bu yerler

dc sulama yapıldığını gösteriyor. Bu su kanalları, çok büyük bir ihtimalle tarih

te kullanılan ilk su kanallarıdır. Ceytun uygarlığının sınırları, Eski Doğu'nun ku

zeydoğusunu içine alır. Burada yerleşen ve avcıhkla geçinen kabileler ancak 9. 

ve ıo. asırlarda yerleşik hayata geçip tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı

lar. Bu da tarım ve hayvancılığın gelişmesine doğrudan doğruya tesir etmiştir. 

Bahar aylarında yağışın yağması ve dağ karlarının erimesiyle oluşan dağ kay

nakları, derelerin dolmasını sağladı ve ardından sellere neden oldu. Sürüklediği 

toprak süprüntüleri de biriktiği yerlerde verimli topraklar meydana getirdi. Böy

lece düzgün ve zahmetli bir şekilde işlemektensc, böyle yerlcri işlernek ve ora

lardan ürün almak daha kolayoldu. Bu da Türkmcnistan'ın orta kesimlerinde ta

rımın gelişmesini sağladı. 

Türkmenistan'ın sınırl,m içinde yapılan arkeolojik kazılar ve bunlardan elde 

edilen buluntular, huraların bir zamanlar buğday ve arpa ekilen yerler olduğunu 

gösterir. (Göksürü düzlüğünde yapılan kazılarda bulunan huluntular buna örnek

tir.) 

Bundan yaklaşık 60 asır önce, Tecen nehrinin kıyılarındaki ormanıık ve ot

lakların kenarında hir kısım insanlar yaşamışlardır. Buralar suya yakın olduğun

dan, sulamaya elverişli idi. Yine burada yaşayanlar taneli ekinler ekmişler ve 

toprağı işleme usullerini kullanmışlardır. 

Kazılarda, toprağı işleme usulleri ile hirlikte, fosilleşen tane katmanlarına 

rastlanmıştır. Poleobotanik alimleri, bu tohumları, şimdiki Türkmenistan' da eki

len tohumlar ile karşılaştırdıklarında, hugün ekilen tohumların ataları olduğunu 

görmüşlerdir. 

Demek ki, Türkmenistan topraklarında düme (ekim) ve tarımcılık çok önce

ki devirlerden beri yapılıyor. Türkmenistan'ın bu toprak işleme usulleri, çok es

ki devirlerden SSCB devrine kadar tabii (ilkel) şartlarda uygulanmıştır. Tarım iş

çiliği atalarımızdan kalan bir mirastır. 

Çiftçiler arasında, taneli ekinlerin başı olan huğday ve arpanın türleri üretil

miştir. 
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Çeşitli şehir ve ilçelerde yaşayan halkın etnik özelliği ve yerin coğral1 yapı

sına göre de buğdayın cinsi değişiyor. Buralarda kullanılan yerli diyalektlerden 

dolayı da her biri ayrı ayrı adlarla anılıyor. Bu adların birkaç tanesi edebı dilde 

değişime uğ;ramakla birlikte, ayrıca sanat, siyaset ve halk dilinde kullanılır. Ama 

belli bir bölümü henüz edebı dile girmemiştir. Daha doğrusu bu adlar, henUz 

toplanmamıştır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, bizim dilimizde buğda

yın 60'tan fazla adının olduğu ortaya çıkarıldı. Elbette, buğdayın büti.İn adları 

bunlarla' sınırlı değildir. Literatürden kaybolup gitmiş başka adları vardır. İşte bu 

noktada, ziraatçılar ve dilciler cl ele verip o eski adları tekrar literatürümüze ka

zandınnalıdırlar. Türkmenistan'ın öz devletini ve öz dilini bağımsızlaştırdığı bu

gÜnlerde, bu sözleri dilimizin zenginliğine katmalıyız. Bu mesele sadece günü

mUz için değil, gelecek günlere miras kalacağı için de gereklidir. 

Buğdayın çeşitleri, cinslerine göre de adlar alırlar. Rengine göre ak buğday, 

ktzıl bıı/fday ... Değirmende öğütiilUşi.ine göre jjzlü buğday ve ifzsüz buğday ... Ta

nelerinin sert ve yuımışaklığına göre sert buğday ve yıımuşak bu/tday gibi adlar 

alır. Seyrek de olsa bnğday sözünün Farsça karşılığı olan "gendnm" sözüne de 

rastlıyoruz. Bu konuda halk edebiyatımızdan birkaç mısra örnek verelim: 

SOjJI men diyrsen ifzüne 

Orak şarkıldısm Rifr 

Sahtyl'l ReJ1(lunı menem 

Arkanda tarpıldııwl/l giir 

Buğdayın birkaç çeşidi de, tohumun etrafa dağıldığı yöreye göre değişir. Me

seHi, GürRen buğdayı (Kaka'da), Pulwr buğdayı (Karakalpak Türkmenlerindc), 

Bl/han bu/fdayı (Lebap'ta) ... gibi cinsleri vardır. Çal'lIar buğdayı ise, Türkme

nistan genelinde ekilen buğdayın yerli lUrUnün adıdır. 

Etnik gruplara göre de Türkmen bııifdayt. Rus buğdayı terimleri orıaya çık

mıştır. Buğdayın cinslerinden bazıları da başağına. tanesine, kılçığına. rengine 

göre ad alıyorlar. Yazlık buğday1l1 ak Ye kızıl cinsi tanesinin rengine göre ad alır, 

birbirinden farklılaşır. Yerli dilde "gonagılthk" (Saragt'ta), "Garabaş" (Garnga

la),da "hoşa" (Saragt'ıa), "Gızıl hoşa" ve "Gızılca" (Batı Türkmenistan'da) gihi 
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terimler, yukarıda belirttiğimiz prensiplerde türeyen sözlerdir. Bu terimlerle ifa

de edilen buğdayın cinsleri Saragt'ta, Sumbar vadisinde ve Etrek'te çok ekilmiş

tir. 

Buğdayın başka türleri de başının ve tanesinin dummuna göre: adlanıyor. 

Edebi dildeki "düyedişi" (deve dişi) buğdayı, Kaka ve Lebap'ta bu ad bilinir. 

Ayrıca Lebap'ta "at dişi" de kullanılır. 

Başının şekline göre: "Kelekbaş" veya "kelek buğday (kılçıksız yerli buğ

day), "çöle baş" (Saragt'ta, su yetersizliği yüzünden tanesiz boş başlı buğday), 

"tokmakbaş" (Gamgala'da "garabaş"), kara renkli büyük başlı güzlük buğqay 

(Lebap'ta "örme baş"), başı kılçıkh, arpanın başına benzeyen yazlık buğdayın 

yerli türü (Gamgala'da "topba baş"), topak başlı, kılçıklı buğday ... gibi adlar al

mışlardır. 

Ekim zamanına göre buğdayın tohumu, güzlük buğday (yerli ağızlarda "yıl

lık buğday") ve yazlek buğday (Lebap'ta, Saragt'ta) olarak birbirinden farklıla

şıyor. Bundan başka da Devrim'den önce yazlık buğdayın "barc" cinsi ekilmiş

tir. 

Devrim' den önce Zakasbi (Hazarötesi) oblastında ekilen güzlük buğdayın 

"gulab" ve "ak zİnc" türleri biliniyor. Günümüzde bu türlerin ekilmeyişi yüzün

den, onların adları da unutulmuştur. 

"Bagra" adlı tohumluk için ekilen buğday türü Türkmenistan'ın her yerinde 

bilinir. 

Bunlardan başka da, yerli ağızlarda buğdayın birkaç tiirii hakkında farklı 

farklı söylenişler vardır. Lebap civarında tohumu Kazakistan' dan getirilip ekilen 

"peygamber buğdayı"nın türii ve ona ait terimler yaygındır. "Ferayış" adlı buğ

daya sadece Kaka ilçesinde rastladık. Bu buğday, güzün ilk günlerinde ekilen 

güzlük bir tUrdür. Yazın da, kışın da ekilebilen ara buğday tohumu: Sumbar' da 

"Veremderen" adı ile bilinir. Tanesi kızılımsı ve küçüktür. Yazın ekilirse bu tii

riin tohumu beyaz olur. 

Toprağı sürmek ve ekim yapmak, çiftçileıin en mesuliyetli işleridir. Bunun 

için de çiftçiler, tarla siirmeye büyük önem vermişlerdir. Bu konuda, "toprağı iyi 
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işlemesen, tohum ile hutma - hut" (alacağı vereceği olmayan), "Yeri güz sür, güz 

sürmezsen yüz sür" gibi yerli halk deyimlerini hatırlamak yerinde olacaktır. 

Türkmenistan genelinde buğdayekim usullerinde farklı uygulamalar göze 

çarpmaktadır. Bunun sebebi sulama şekillerinin, coğrafi şartlarm ve iklim özel

liklerinin ülkenin her yerinde farklı farklı olmasındandır. Bunhmn içinde en çok 

yaygın olan aşağıdaki usullere temas edip geçelim: 

1. Kara saban ile sürmek: Sürülüp hazırlanan toprağa tecrübeli bir ihtiyar çift

çi tarafından tohum serptirilir. Bir tecrubeli ve yaşlı çiftçiye "Salar" da denilir. 

Tohumu serpmeden önce yere "ucal" çekilir. Ucal: Tohumun yere tek tek ve düz 

düşmesi için tarlayı birbirine paralelolarak sürmektir. Süriilen yerler kürekle ye

niden çizgi hillinde düzenlenir, evlek hilline getirilir. Her evleğe, "biri bin olsun" 

denilerek tohum serpilmeye başlanır. Bu evlek susamda dar, buğdayda geniştir 

(beş metre civarında). Salar denilen kişi bir evleğe tohum serptikten sonra diğe

rine geçer. Bu şekilde bütün tarlaya düzgünce tane serpilir. Sonra da tohumu 

toprağa iyice kanştırmak için bir kere daha kara saban ile toprak süriilür. Ekilen 

tarla eğer geniş ise, Salar birkaç bölüme ayınr. Her birine de "bir boyun" yer de

nir. Onlann her böleği, yanm gün sürer. Ya sabahtan başlanır öğleyin biter, ya 

da öğle başlaırıır akşama biter. 

Tecrübeli çiftçiler bu bir boyunluk yere iki veya üç ucal çekip tohumu serp

tikten sonra diğerine geçer. Bütün tarla böylece ekilmiş olur. Bu şekilde olması

nın sebebi, atılan tohumlan, süriilmediği veya geç süriildüğü takdirde kuşlann 

kapmasıdır. Hatta bunun için çiftçiler şöyle der: "Buğdayı ekip tohumu koruma

san, üçte birini kuş alır, üçte birini kış alır, üçte biri de sana kalır." 

2. Türkmenistan'ın dağlık bölgelerinde yağmur suyu ile yapılan ekincilik 

yaygındır. Bu yöntemle yapılan ekimde, ekilecek yere, sürmeden önce arpa ve

ya buğday serpilir. Yağış suyu ile sulanmadan önce, çiftçiler onu "kara", "ak" ve 

"kırmızı" olarak üçe bölerler. Sadece kara topraklı yere tane ekerler. Çiftçiliğin 

bir başka şekli de, "lelimi" denilen ve avcılıkla uğraşan halkın dağlann üstleri

ne ve eteklerine yağan yağmurlara göre ekile~ usuıudür. Daha çok Govıırdak ve 

ondan daha yukandaki dağ eteklerinde yayılmıştır. "Lel", Türk dilinde yağış su

yuna ekilen ekin demektir. 



48 )'erin (;ii,.kü TalI/ith,. 

3. Ekinciliğin, Batı Türkmenistan'da yapılan hir başka çeşidi de "caynga 

serpmek"ti. Sel sularının birikintileri, yavaş yavaş bir yerde toplamr. Sel çekil

dikten sonra sadece halçıklı alan kalır, daha sonra da bu halçığın içindeki kaha

lar ayrılır. Toprakların yanklarına giren hu balçıklara tohum atılır ve atıldıktan 

sonra da yeşermeye başlarlar. Bu iş hir hafta sürer. 

Tecrüheli çiftçiler, kışlık buğdayı arka tohum vermesi ustdüne göre ekerier. 

Bu sistemde bir hoyun aralığına cvlek çekilir. Evleklerin hirincisine gür, sonda

kine seyrek, aralığına da nonnal tohum serperler. Bu serpme işlemi, o yılın vc

rimli veya verimsiz geçeceğinin önceden bilinmesidir. Seyrek atıında vcrimli. 

gür atımda vcrimsiz, norınal atımda da vasat yıllara göre bir hesap yapılır vc ay

nı verimin alınması göz önüne alınır. 

Ekim sırasında, tohum atmanın zamam hakkında söylenen ban güzel deyiş

ler vardır. Bunlardan hazıları: 

Mizonda eksen ekini / Yere ural' kJJküni 

Hazaııda eksen ekini / Alars/Tl befônm OkWll 

Ekinin O/'llrslI1 / Ekcnin Kiirersin 

Ekinin el bo/sa /Ora11ln hıırasal 

Ekendc ek171edik /Orandıı lık/ar 

Yandak sere / Tohum yere ..... gibi. 

Şimdiki sözlerimiz huğdayın yeşcrmesi ve hüyümesi hakkındadır. 

Toprağa atılan tohum 2-3 gün sonra içinc su alıp şişmcye haşlar. Kışlık buğ

day geciktirilip ckildiğindc, su alıp şişmeye başlar YC havaların soğumasıyla bir

liktc de şişen tohumu soğuk vmur. Buna Ancvlilerdc '"hammançalamak" dcnili

yor. Şiştiktcn sonra tohumu mizlemneyc ba,~lıy()r. Bunun siiresi, yerin nıtuheti

ne ve toprağına hağlıdır. Filizlcnmck (Tiirkmeııccdc şine urmak) yerli ağızlarda. 

"kük urmak", "mmlını yarmak", "peykamlamak" söz grupları hmindc söyleni

yor. 

Bundan sonra huğdayın biiyiimc döncmleri ba~lıyor. Yerli ağızlarda hıı dii

nem, "ncIH:c ayrıldı" (Lcbap'ıa). "Şaha ayırdı" (Saragt'la) '\liiyh ayırdı" LDa~-



J'ro( IJ,.. Mmll J'e"ciyev 

havuz'da), "kLiIçe yazdı" (Garrıgala'da) şeklinde söyleniyor. Güzlük buğday 

yazlığa göre çok köklenerek büyümeye başlar. Kış aylarında da karın altında bü

yümesini sürdürür. Bu döneme her yerde başka bir ad verilmektedir. MescJa, Sa

kar' da "çöreklepdir" ya da "kiilçe unıpdır" denilirken, M ii ıs el ilerde "külçelenip 

yatır" demektedirler. 

Toprağın verimliliğine göre bir buğday tohumunun, bir kökten başlayıp, on 

beş yirmi kökc kadar ayrıldığı görülür. Garr' gala bölgesindeki Dayna köyünde, 

ihtiyarlar, bazıı yıllarda bir tohumtın bire altmış verdiğini söylerler. 

Kışlık buğdayın üstüne sığır sürüsünün 2-3 gün yatınldığı da olur. Bunun se

bebi toprakta yatan sığırların dışkılarını oraya bırakmalarıdır. Böylece hayvan 

dışkıları toprağı daha zenginleştirmektedir. Ayrıea sığır sürüsünün çiğnediği 

yerlerde daha çok buğdayolur, kök çıkar. 

Mart aylarında kışlık veya yazlık buğdayda "bogna münmek" (boyna bin

mek) durunıu meydana gelir. Yerli dilde bu boğum sürmek (Garr'gala'da), "bo

guna galmak" (Daşhavuz'da), "gargılap çıkmak" (Dayna'da) gibi sözlerle anla

tılır. 

Buğdayla ilgili aşağıdakilere benzer sözleri halk deyişlerini hatırlamak gere

kir: 

"Alu oydo hir kanş, bir ayda altı kartş" 

"Beş ayda hir kol"/ş, bir ayda ({ltı karLş. " 

"Açık ha,ı' getir gür çeç getir (tahtl yığmı)" 

"Sürende ek, ekende biç, oranda diil', dövende at " ... 

AKl'. YlJSlJF AKGÜL 


