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Öküz Arabası 
 

Hüner Şencan 
 

Evet, bu yazıda “öküz arabasını” anlatıyormuş gibi gözüküyorum ama aslında amacım, bir zamanlar 
gözüküp kaybolan yıldızlar gibi, kayıp bir dönemin hatırasını yaşatmak. Dünyada neredeyse her sene 
büyük âfâta neden olan tufan ve hortumlar ortalığı silip süpürürken insanoğlu dünyayı yeniden inşa 
etme uğraşısından hiç vazgeçmemiştir. Yuvaları birçok kez bozulan kırmızı karıncaların, kayıplarına 
rağmen bitmek tükenmek bilmeyen azimleriyle barınaklarını her defasında yeniden kurma 
çabalarında bulunmaları gibi bir şey bu.  Öküz arabaları geri gelebilir… Öyle düşünüyorum. Yeryü-
zünde savaşlar, teknolojik yenilikler, yararcılık, benmerkezci ahlak anlayışı yüz yıllardır bizi bir taraftan 
kan ve gözyaşına boğulmuş olarak ve diğer taraftan şeffaf ve serinletici, başımızı gökyüzüne değdiren 
bir hafiflik ve esenlikle döndürürken “öküz arabası da neyin nesi oluyor?” demeyin lütfen…  
 
Öküz arabası, on dokuzuncu yüzyılın teknoloji simgesi. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında giderek 
silikleşti ve yok oldu. Yirmi birinci yüzyılın başında onu fotoğraflarda ve müzelerde görüyoruz. 
Nostaljik hikâyelerini okuyoruz. Aslında okuduğumuz, en az yüzyıldır şiddetle esen ve saate 1000 km 
hızla, saydam havanın şeffaflığında ve küresel büyüklükte döndüğü için fark edemediğimiz kıyamet 
hortumu… Bilim adamları kıyamete “daha üç milyar yıl var” diye tarih biçmişler. Bu hızla gidersek o 
mesafeyi üç milyon yıldan daha kısa sürede aşmamız işten bile değil…  
 
Elli altmış yıl önce arabacı zanaatkârları vardı. Şu zanaatkâr kelimesi… Üniversite yıllarında iken bu 
kelime hep canımı sıkmıştır.  Kendi kendime “Niçin sanatçı, sanatkâr demiyoruz?” derdim. Zanaat’ın 
kendisi ve zanaat erbabı kalmayınca bu terimi ve ilineklerini anlamamız zorlaşıyor. İlkokulu bitirdikten 
sonra uzunca bir süre Lüleburgaz’da yaşadım. Çarşıya yakın bir yerde, üç yol ağzının tam karşısındaki 
geniş alanda büyük bir arabacı dükkânı vardı. Orada arabacı zanaatkârları çalışırlardı. Dükkânın sahibi 
baş usta, baş zanaatkârdı. Dükkânda çalışan herkes ona yardım eder, onun isteklerini yerine 
getirirlerdi. Sahibi, dükkânın işçisiydi. O da diğer işçiler gibi, belki onlardan daha fazla çalışırdı. Sekiz 
on yaşlarında çocuktum. Ellerimi arkama bağlar, onları seyreder, dakikalarca ne yaptıklarını anlamaya 
çalışırdım. En çok da, tekerleğe demir halka geçirilmesi ilgimi çekerdi. Arabacı dükkânı, bir yönüyle 
marangozhane, bir yönüyle demirhane gibiydi. Çalışanların hepsinin önünde kalın deriden yapılmış 
siyah önlükler bulunurdu. Ocakta kırmızı kor haline getirilen demir çember bu amaç için yapılmış, uç 
tarafı yuvarlak mengenelerle dükkânın önündeki meydana getirilir, burada bulunan tekerleğin 

çevresine geçirilirdi. Meydanda çember geçirilecek 
tekerleğin oynamaması için betondan yapılmış yuvarlak 
bir kalıp olurdu.  Ağaç tekerlek bu kalıba sıkıca 
tutturulduktan sonra hiç oynamazdı. Kırmızı kor haline 
gelmiş çember tekerleğin çevresine nispeten kolay 
girerdi. Fakat yine de arabacı ustası ve yardımcıları çok 
uğraşırlardı. Bazen çemberi ikinci kez ısıtma gereği 
duyarlardı. Çember tekerleğin çevresine girerken ağacı 
yakar, koyu siyah bir duman çıkarırdı. Hoş bir yanık 
kokusu kaplardı ortalığı. Çemberi tekerleğe geçirmek 
için dört beş işçi birden çalışırdı. Ellerindeki mengeneler, 
çekekler ve çekiçlerle çemberi zorla tekerleğin çevresine 
sokmaya çalışırlardı. Sıcaklık, duman ve sıkı geçme 
zorunluluğunun bulunması hepsini kan ter içinde 

bırakırdı. Ateş ocağıyla dışarıdaki tekerlek kalıbı arasında mekik dokuduklarından hepsinin yüzleri, 
üst-başları is ve karalar içindeydi. Kızgın çember tekerleğin çevresine geçtiğinde hepsinin yüzünü bir 
sevinç kaplardı. Ellerinin tersiyle terlerini silerler, bir köşeye geçip otururlar, öylece tekerleğe 
bakarlardı. Bu arada, benim de seyir zamanım dolmuş olurdu.  
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Öküz arabası… Evet, öküzlerin çektiği herhangi bir arabadır. İngilizler, iki tekerleği olan bu arabaya ox 
cart adını vermişler, yani ‘öküz arabası’... Burada “ox” kelimesi ilginç… Oks yani ökz, veya öküz… 
İsterseniz Güneş Dil teorisi deyiniz… Eski fotoğraflardan ilk öküz arabalarının hep iki tekerlekli 

olduğunu anlıyoruz. Öküz arabaları, 1900’lü yılların 
başında dört teker’li hale getirilmiş.   
 
Yalnız, bu arabaları mutlaka öküzlerin çekmesi 
gerekmez. Arabaya mandalar da koşulabilir. 
Mandalar koşulduğu zaman “manda arabası” 
olmaz, araba yine öküz arabasıdır. Nedeni, söz 
konusu nostaljik ağaç arabanın “öküz” simgesi ile 
bir şekilde bütünleşmiş olmasındandır.   
 
Osmanlılar zamanında öküz arabalarının özel bir 
türüne “koçu arabası” denmiş. Tarihçiler bu terimin 
“keçi arabası” sözcüğünden dönüştüğünü 
belirtirler. Koçu arabaları, özel yapım gezi arabaları 
imiş. İnsanlar bu arabalarla Soğuk suya, 
Rumelihisarı’na, Anadolu Hisarına geziye çıkarlar, 
piknik yaparlar akşam evlerine dönerlermiş. Bu tür 
gezilere o vakitler “teferrüç gezileri” denirmiş.  
 
Yazı dilinde edebiyatçılar “öküz arabası” terimini 
yeterince ‘nazik’ bulmazlar. Bu yüzden ‘kağnı 
arabası’ terimini kullanırlar. Evet, kağnı da bir öküz 

arabasıdır. Fakat ben çocukluğumda kağnı görmedim. Bizim oralarda öküz arabası deyince dört 
tekerlekli ağaç ve tahtadan yapılmış arabayı anlarız. Arkada kuyruğu vardır. Önde arış ve 

boyunduruğu bulunur. İki tarafında tahtadan 
yapılmış kanatlar yer alır. Ön tekerlekleri arka 
tekerleklerinden biraz daha küçüktür. Aheste yol 
alan, gıcırtılarla tıngır mıngır giden bir arabadır. Yük 
arabasıdır, ulaşım aracıdır, sabır eğitmecidir. Öküz 
arabası, belleri kalın yün kuşakla sarılmış ve 
ayaklarında manda derisinden yapılmış çarıkları 
bulunan adamların; başları beyaz yaşmaklı, uzun 
siyah feraceli kadınların, ağzı dualı ve şükürlü, sözü 
zikirli mütevekkil ve mütevâzi insanların aracıdır. Bu 

aracı, ‘öküz arabası’ şeklinde ifade etmemizin 
edebiyatımıza ve okuyucularımıza saygısızlık 
olacağını sanmıyorum. Öküz arabalarıyla büyüdük, 
öküz arabalarıyla gelin almaya gittik, öküz 
arabalarıyla taşındık, sözlüklerimizi öküz ve öküz 
arabası terimleriyle doldurduk. Edebiyatımıza niçin 
halel gelsin? 
 
Öküz arabası, hayvanlar koşulduktan sonra, 
çoğunlukla yedilerek seyr-ü sefer eder. Yedmek, 
öküzlerin önünde yürüyüp onları yularlarından 
çekerek arabayı gideceği yere götürmek demektir. 

Yeden, arabanın direksiyonunu kullanan kişi gibidir. Yeden bazen bir çocuk, bazen bir kadın, bazen bir 
erkektir. Çocuk ve kadınlar arabada iken yedme sorumluluğu erkeğe düşer. Yorulan arabaya biner, 
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dinlenen yedme görevini üstlenir. Bu süreçte kınamalar kaçınılmazdır. Yolda karşılaştığınız komşunuz 
size takılır: “Ooo Asan emmi! Arabaya kurulmuş, yedme işini bacak kadar çocuğa vermişsin?” Veya şu 
mealde başka bir söz: “Ulan bacaksız, yaşlı babanı yürütmeye utanmıyor musun?” Bu tür sözler öküz 
arabalarının cıngıllarıdır. Bazen öküz arabaları yedilmeden de “aydanır.” Öküz arabaları eğer araba 
kuyruğuna girmişlerse, öküzler yolu öğrenmişse, arabanın sağa sola kaçacağı bir yer yoksa, yokuş 
aşağı iniliyorsa yedilmesi gerekmez. Eğitilmiş hayvanlar yedilmez. Onlar yedilmeden zifiri karanlıkta 
dahi yolunu bulurlar, nereye gideceğini bilirler. 

 
Öküz arabasının gaz pedalı,ucunda küçük bir demir bulunan 
uzun nodul sopasıdır. Arabacı, öküzlerin daha hızlı 
gitmesini istediğinde bu sopayla öküzleri hafif bir şekilde 
dürter ve hou hou diye seslenir. Bazı yörelerde bu sopaya 
üvendere adı verilirmiş. Öküz arabalarında at arabalarında 
olduğu gibi hayvanlar kırbaçlanmaz. Dürtülür. Motorlu taşıt 
sürücü kursuna devam ederken eğitmenim bana vites 
değiştirmeyi öğretmeye çalışıyordu. Vites değiştirme 

hareketlerimi sert bulmuş olmalı ki, “Vites kolu kaynanan değil. Öyle sert itmeyeceksin. Nazik 
davranacaksın.” diye uyarma gereği hissetmişti. Dürterken, öküzlere de nazik davranılır. Öküzlerin 
sırtına vuran köylüler kınanır. Bunlar “araba kullanmasını bilmeyen kişiler” olarak değerlendirilir. O 
dönemde, yavaş gittikleri için öküzleri insafsızca dürtüp derilerini kanatan çok insan olmuştur. 
Öküzlerin insanlar üzerinde çok hakları vardır. 

 
Öküz arabasının frenine 
köstek veya kızak denir. 
Demirden yapılmıştır. 
Tekerlek demirinin altına 
giren, kısa kenarlıklı demir 
bir kızaktır. Ucunda, bir 
veya bir buçuk metre 
uzunluğunda kalın bir 

zincir vardır. Her arabada en az bir tane, yokuş aşağı yolculuklarını sık yapan arabalarda iki tane olur. 
Günümüzün motorlu taşıt araçları için krikonun zorunluluğu ne ise, öküz arabası için köstek odur. Pek 
çok arabanın altında kuyruğa asılı durur. Öküz arabası yüklü olarak yokuş aşağı indiğinde bu demir 
köstekler kullanılır. Yol eğer taşlık ve yamaç da dik ise tekerleğin kaymaması için kösteğin zinciri 
tekerleğin demir çemberinin etrafına bağlanır ki, buna domuz kösteği adı verilir. Öküz arabaları 
tedavülden kalkınca, köstekler hurdacıların cazip metaı haline geldi. Uzun zaman oldu ki, köstek 
görmüyorum.  
 

Boyunduruk öküz arabasının en meşhur parçasıdır. Bunun 
nedeni kelimenin başka alanlarda da kullanılıyor olmasıdır. 
Güreşte “boyunduruk vurulmasından” söz edilir. “Zor 
duruma düşmek” anlamında “Boyunduruğa gelmek” tabiri 
vardır. Boyunduruk, öküzlerin boyun ve omuz kısmına 
yapışacak şekilde eğimli yapılmıştır. Hayvanların ensesine 
oturan hafif eğimli kısmına yaka denir. Boyunduruk, 
öküzlerin omuz kemikleriyle yükü çekmelerine imkân sağlar. 
Öküz ile kağnı arabalarının ve pulluğun boyundurukları 
farklıdır. Hepsi aynı değildir. Boyunduruk üstteki ana 

ağaçtır, fakat diğer parçalarıyla birlikte dört gözlü çerçevenin bütününe de boyunduruk adı verilir.  
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İş hayatındaki boyunduruğumuz iş sözleşmesi ve işyerinin 
kurallarıdır. Günümüz taşıt araçlarında boyunduruk, motor 
gücünü aktarma organlarına aktaran dişlilerdir. Yaşamımızı 
sürdürmek için boyunduruk ararız. Boyunduruk beğenmeyiz, 
“acıtıyor”, “işveren çok yüklüyor” deriz. Kişiyi boyunduruk 
altına almak yetmez, bir de ne olur ne olmaz deyip 
boşanmaması için, işini sıkılaştırmaya çalışırız. Boyunduruk, 
boynumuza takılan ve bizi esir alan prangalardır. Onların 
süsleriyle (makam odası, unvan, bilgisayarlar, sekreterler) 

övünür, şıngır mıngır dile getirip caka satarız. Eskiden öküz arabalarının boyunduruğunu takmak 
gençlerin görevi idi. Böylece araba koşmayı öğrenmiş olurlardı. Bazen öküzler boyunlarını sakınırlar, 

boyunduruğa sokmak istemezlerdi. Genellikle bunlar acemi 
öküzlerdi. Böyle durumlarda öküzlerle boyunduruğu tutan 
kişi arasında bir mücadele olurdu. Sonunda zavallı hayvan, 
nâçar kaderine razı olur, boynunu boyunduruğa sokmak 
zorunda kalırdı. Koçu arabalarının boyunduruklarında arkaya 
doğru uzanan iki ağaç sopa olurmuş. Bu sopalara renkli 
yünlerden yapılmış ve aşağıya doğru sarkan üç sıra  püskül 
dizisi ve zil  takılır ve böylece arabaya güzellik katılırmış.   
 
Hayvanların çene altına gelen düz veya hafif eğimli ağaç 

damaksı olarak adlandırılır. Belki damağa yakın olması nedeniyle böyle isimlendirilmiştir. Bu ağacın 
işlevi, hayvanların göğüs hizası bölgesinde dikey bağlantı çubuklarıyla boyunduruğa destek olmasıdır. 
Bu ağaca yük binmez, fakat önemli ölçüde destek ve denge hizmeti verir. Bu nedenle boyunduruk 
tahtasından daha incedir. Böylece yük azalır ve boyunduruğu kaldırıp arışa takmak kolay hale gelir. 
Damaksı, işyerinde çalıştığımız bölümün kurallarıdır. İşyerinin genel kurallarından ayrı olarak bölümün 
özel kurallarıyla da bağıtlanırız. Boyunduruğa vurulan yutkunur. Damaksı; motorlu taşıt aracımızın 
vergileri, sigortası, yıllık servisi ve bakımıdır. Damaksıyı çıkarın arabanızı yürütemezsiniz.  
 
Boyunduruk ve damaksı ağaçları birbirine zelvelerle tutturulmuştur. Zelve çubuklarının bir diğer adı 
samu’dur. Bu terim kağnı arabaları için kullanılır. İçteki zelveler ağaçtan yapılır ve sabittir. Dış zelveler 
son zamanlarda bir ucu yuvarlak kıvrıma sahip onluk kalın demirlerden yapılmaya başlanmıştır ve 
seyyardır. Bir atasözümüzde büyüğün küçüğünü kışkırtması anlamında “Büyük öküz yan bakmasa, 
küçük öküz zelve kırmaz.” denmiştir. Öküzlerin boyunlarına boyunduruk geçirileceği zaman zelve 
demirleri çıkarılır ve hayvanların boyunları bu bölümlere sokulur. Zelveler günümüzdeki araçların 
marş motorlarıdır. Zelveler takılmışsa, araba hareket etmeye hazır hale gelmiş demektir. Marş 
düğmesine fazla basmaya gelmez, yoksa volan dişlilerini kırarsınız. Zelve demirlerinin ağaçtan 
yapıldığı zamanlarda köylüler çok zelve kırmışlardır. Öyle ki atasözlerimize mesel olmuştur: “Oha 
vardır öküz durdurur, oha vardır zelve kırdırır.” denir. Marş motorunu koruyacaksın, zelveyi 
kırdırmayacaksın, patronunu eleştirmeyeceksin… Evet sağlam dişbudak ağacından yapılır ama, 
unutmayacaksın onun da bir dayanma gücü vardır. Eskiden tahammül gücü zorlanan annelerimiz 
çocuklarını “Alırsam elime zelveyi…!” diye korkuturlardı. Benliğimizi oluşturan nostaljik ifadelerin 
hatıra değerlerini yazan bir kitap var mı? 
 
Boyunduruğu arışa bağlayan ve boyunduruğun tam ortasında yer alan elemana çeki çivisi denir. 
Boyunduruğa eğer karasaban bağlanmışsa, okla boyunduruğu birbirine bağlayan pimin adı gıcıva’dır. 
Söz, ‘gıcırdama’ kelimesinden kinaye olabilir. Çeki çivisi demirden yapılır. Boyunduruk tahtasının ve 
arışın ucundaki deliğe geçirilir. Bütün yük, çeki çivisi üzerinde toplanır. Arışın ucunda, çeki çivisi için 
bazen iki, bazen üç farklı delik bulunur. Bunlar öküz arabasının vitesleridir. Öküz arabasının çektiği 
yüke göre çeki çivisi uygun deliğe takılır. Çeki çivisinin ağaçtan yapıldığı yıllarda kırıldığı olurmuş. 
Demirden bile yapılsa arabaya fazla yük yüklemek çeki çivisini bozar, boyunduruğu kırabilir. Beş kişilik 
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otomobile altı kişi bindiremeyeceğimiz gibi, öküz arabasına da son raddede iki tondan fazla yük 
atamazsınız. Aksi halde sadece öküzleri değil, çeki çivisini ve arabayı da zorlarsınız.  
 
Boyunduruk, arışın uç kısmında bulunan kepçe’ye çeki çivisi ile bağlanır. Bazı yörelerde kepçeye kulak 
adı verilmiştir. Kepçede de arışta olduğu gibi iki delik vardır. Arabanın çektiği yüke göre çeki çivisi 
kepçedeki uygun deliğe takılır. Son dönemin öküz arabalarında kepçe’nin torna makinelerinde 
modern bir şekilde yapıldığını gördük. Neredeyse iki karış uzunluğundadır. Vites delikleri 20 - 25 cm 
aralıkla yerleştirilmiştir. Arabada eğer ağır yük varsa, yokuş aşağı inerken çeki çivisi en baştaki birinci 
deliğe takılır. Birinci delik fren vazifesi görür. Arkadaki ikinci deliğe takılırsa arabanın hayvanın 
ayaklarına vurma ihtimali belirir.  Köylüler bu olayı, “İkinci deliğe takma. Arabayı kovar” diye 
anlatırlar. Yokuş yukarı çıkılıyorsa hayvanların fazla yorulmamaları için çeki çivisi ikinci deliğe takılır. 
Böylece yük daha kısa mesafeden çekilmiş olur.  
 
Arış, taşıyıcı ve çekici düzlemdir. Çift koşumlu at arabalarında bu parçaya benzeyen düzenlemeye ok 
adı verilir. Öküz arabalarındaki arış, dik bacağı uzun olan bir Y harfi gibidir. Boyunduruk Y harfinin dik 
bacağına takılır. Boyunduruğa takıldıktan sonra arışın ucu bir karış kadar dışarıya taşar ki, bu taşan 
bölüme süsen adı verilir. Sebebi, ‘süsen öküzün’ boynuzuna benzediği içindir. Y harfinin yan kanatları 
ön tekerleğin altına girer ve her birine paça adı verilir. Paçalar dingilin üzerinde hareket eder. Arış 
ağacının öküzlerin kuyruklarının altına gelen genişçe kısmına köp adı verilir. Arış ilginç bir kelime. Arş 
ile bağlantısı var mıdır bilmiyoruz. Arş; tavan, çatı,  dam, çardak demek. “Arş, arş ileri..!” şarkı 
sözünde Fransızca marş kelimesinden bozularak ‘yürü’ anlamında kullanılmış. Fransızca marş’ı, bir 
harfini düşürerek ‘arş’ haline getirmişiz. Kelimenin Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulmasına kadar 
uzanan bir geçmişi var. Günümüz Türkçesinde bu şarkı sözünden başka hiçbir yerde ‘yürü’ anlamında 
kullanılmıyor. Biz, ithal olmayan kendi ‘arş’ kelimemizi düzlem veya kademe olarak isimlendirebiliriz. 
Arş-ı âla, meleklerin taşıdığı yüce kat, taht veya düzlem anlamında. Veya daha doğrusu 
şekillendiremediğimiz, tahayyül etmekte zorlandığımız ve bu nedenle “taht” diyerek işin kolayına 
kaçıp cismanîleştirdiğimiz, fakat aslında bütün bunların dışında olan bir olgu. Peygamberimizin 
“Allah'ın Arş'ını yüklenen meleklerden sadece bir tanesinin kulak memesi ile omuzu arasındaki 
mesafe yedi yüzyıllık yoldur.” dediği rivayet edilir. Arş’ın niteliğini ve büyüklüğünü anlatmak için 
yapılmış bir benzetme… Mekândan münezzeh olan Cenabı Mevla’ya herhalde dünyevi terimlerle arş 
yakıştırması yapamayız. Kuran’ın öğretmesiyle “Kıyamet vuku bulduğunda Rabbimizin arşını sekiz 
meleğin taşıyacağını” bilir ve öylece inanırız. Müfessirler bu ayete çeşitli yorumlar getirmişlerdir… 
Demişler ki, “Bu gün, söz konusu arşı dört melek taşımaktadır. Ama kıyamet gününde onu sekiz 
melâike taşıyacaktır.  Söz konusu dört meleğin her birinin dört farklı yüzü vardır. Meleğin bir yüzü 
öküz, bir yüzü aslan, bir yüzü kartal ve bir yüzü de insan yüzü gibidir.”Kanıtı olmayan cüretkâr 
yorumlar bunlar… İsrail peygamberlerine kadar uzanan izleri var… Arış kelimesini kullanırken çağrışım 
yaptığı için ister istemez arş kelimesine de değindik… Açılmış ve gerilmiş serçe parmakla başparmak 
uçları arasındaki mesafeyi karış olarak isimlendirmişiz. Arış, karışa benziyor. Türkçe sözlüklerde 
“dirsekten parmak uçlarına kadar uzanan mesafeye” arış adının verildiği bildiriliyor. Neredeyse bütün 
Türk lehçelerinde var. Uzun bir doğrultu ve ucunda çatallaşan bir düzenleme… Öküz arabalarındaki 
düzenlemenin yapısı da bu nitelikte olduğundan arış adı verilmiş olmalı. Cumhuriyete kadar 
kullandığımız 70 cm uzunluğundaki demirden yapılmış ölçüm aracı, arşın’ı da unutmayalım. Arş, arşın, 
arış, karış… Düşünmeğe değer… Eğer derin düşünürsek, lâhuti alemde, rûh-u mücerred başımız belki 
yükselerek arşa değer… 
 
İlk öküz arabalarında uzun bir ağaç sırık, bir ucundan üçte bir oranında yarılmak ve iki parçaya 
ayrılmak suretiyle paçalar yapılmıştır. Yarılma daha ileriye gitmesin diye orta bölümü demir bir kuşak 
ile çivilenir ve buraya bir ağaç kama konur. Bu ağaç kamanın adı tapa’dır. Teknolojinin gelişmesiyle 
sırığı yarma işleminden vazgeçilmiş, paçalar uzun sırığa sonradan yandan eklenmiştir. Arışın paçaları 
ön dingilin üzerine oturur. Üzerine dingile oturması için yuvalar yapılmıştır. Öküzleri “aydayan” kişi 
için paçaların iki işlevi vardır. Birincisi, arabaya binmeyi kolaylaştırır. İkincisi, arabayı sürerken kişinin 
ayaklarını bu paçaların üzerine yerleştirmesine imkân sağlar. 1970’li yıllarda öküz arabaları çürüyüp 

http://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%B6k%C3%BCz
http://tr.wiktionary.org/wiki/k%C4%B1s%C4%B1m
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dağılmaya başlayınca arışlar samanlıklarda dam ağacı olarak kullanılmaya başlandı. Arışın paçaları 
arka tekerleğin dingiline kadar uzanmıyor. Ön dingilin arkasında bir veya iki karış bir uzunluğa sahip. 
Uçları serbest. Böylece araba rahatlıkla sola ve sağa doğru dönebiliyor. Öküz arabasındaki arış, 
hayvanlar boşandırıldıktan sonra boyunduruğu çıkarılarak çoğunlukla yere bırakılır. Böyle bir 
durumda insanların arışa takılma ihtimali söz konusu olduğundan buna bir çözüm bulunmuştur. Arışın 
kepçesine uzunca bir değnek takılarak arışın yere paralel durması sağlanır ki, bu değneğin adına 
genelde dayak adı verilir. Fakat biz çamurluk derdik. Nedeni kışın yere, çamurun içine konmasını 
önlediği içindi. Dikkat etmez, arışın ucunu ayağınıza düşürürseniz, ayak başparmağınızın tırnağını 
zedeler, üç ay tırnak acısı çekersiniz. Son dönemlerde yapılan modern öküz arabalarında dayak veya 
çamurluklar demirden yapılarak arışa sabitlenmeye başlamıştır. Böylece dayak sopasını arama 
zahmeti ortadan kalkmıştır.   
 
Öküz arabalarının iki dingili vardır. Birincisi iki ön tekerlek arasında uzanır, ikincisi ise arka tekerlekler 
arasında… Kağnı arabalarında ise dingil yerine tekerlekle birlikte dönen mazı kullanılır. Dingil kelimesi 
hayatın diğer alanlarına da girmiştir. Türkçemizde bir söz vardır: “Orada dingil gibi dikilip durma” 
denir. Hareketsizliği tanımlar. Saf ve ahmak insanlara da argo bir terim olarak dingil dendiği olmuştur. 
Arabanın yükü sağlam yapılı dingiller üzerindedir. Günümüzde motorlu taşıt araçlarının akslarıdır. Ön 
ve arka dingiller arasındaki mesafe sabit değildir. Arabanın taşıdığı yük hafif ve hacimli ise ön-arka 
dingiller arasındaki mesafe açılır. Dingilleri birbirine kuyruk bağlar. İlk öküz arabalarının dingilleri 
ağaçtan, son zamanlardaki arabaların dingilleri ise demirden yapılmıştır. At arabalarının dingilleri hep 
demirdendir. Dingillerin uçlarında yer alan bir karış uzunluğundaki bölümleri yuvarlak ve incedir. 
Buraya yaprak demirleri takılır. 
 
Koşuma hazırlanacak genç danaları ‘araba çekmeye alıştırmak için’ arışa tek dingil bağlanır. Bunlar 
tek dingilli minyatür öküz arabalarıdır.  Böylece danalar fazla zorlanmadan tek dingili bu arabayı (!) 
çekmeye başlarlar. Okul çağındaki çocuklar, tek dingilli arabaları sürmeyi çok severler. Hatta bazen 
arışı ön dingile ters bağlayıp paçaların üzerine sekiz on çocuk birden binerler ve bayır aşağı kayarlar. 
Arışın bu şekilde ters bağlanmış haline dümencik adı verilir. Köy çocuklarının, ailelerinden veya 
komşularından habersiz arış ve dingili gizlice alarak dümencik oynamaları meşhurdur. Bu oyunu 
eğlenceli hale getiren, bayır aşağı kayışta dengesi bozulan çocukların yere düşüp yuvarlanmalarıdır. 
Gülüşmeler ve bağrışmalar, durumu fark eden komşunun öfkeli kovalamasıyla sona erer.  
 
Traktörlerin ön dingilini ve arka dingilini inceleyin ağırlık merkezleriyle dingillerin kalınlığı arasında 
bağlantı olduğunu görürsünüz. Öküz arabalarının dingil genişlikleri standarttır. Çok az değişiklik 
gösterir. Taş köprüler hep öküz arabalarının dingil genişlikleri dikkate alınarak inşa edilmiştir. Yüklü iki 
öküz arabasının yan yana rahatlıkla geçmesi yeterli görülmüştür. ‘Her iki tarafın söz söyleme hakkı 
olduğunu’ belirten “Bazen teker döner, bazen dingil.” şeklinde bir atasözümüz bulunsa da gerçekte 
dingil dönmez, sabittir. Dingil veya mazı, kağnı arabalarında döner. “İşkilli dingil tıngırdar.” sözü 
günümüzde “motordan ses geliyor” ifadesini hatırlatır. Şikâyet ve yakınmalar, kuşkusuz bir takım 
sorunların ön belirtileridir. “Mıhsız tahta dingil atar”  sözünde ise, “işini sağlama al” tavsiyesiyle 
karşılaşırız.  
 
Demir veya ağaçtan yapılan dingilin üzerindeki ağaca bağarcık adı verilir. Bağarcık, dingil ile yastık 
arasında yer alır ve çember demirleriyle veya çivilerle dingile sıkı sıkıya kenetlenmiştir. İşlevi, yastığın 
kendisi üzerinde sağa sola serbestçe hareket etmesini sağlamaktır. Modern arabalardaki diferansiyel 
vazifesini görür. Hareket kolaylığı sağlamak için bağarcık ile yastık arası sık sık yağlanır. Aslında lafın 
gelişi ‘yağlanır’ dedik. Doğru söz ‘katran - neft yağı ile yağlanır’ olacaktı. Eski Türk dilinde bağırçak adı 
verilen bu parçanın böyle isimlendirilmesinin nedeni hareket ve oynama sırasında gacur gucur ses 
çıkarmasından olabilir. Ne kadar yağlarsanız yağlayın gıcırdama sesini duyarsınız. Bağarcığın üzerinde 
ona paralel uzanan başka bir ağaç vardır ki ona da yastık adı verilir. Yastıklar arabanın kasasını  taşır. 
Kasa, yastık kirişleri üzerinde durur. Uzun kuyruk ağacının baş tarafı, ön dingilin orta bölümünde, yuva 
açılarak bağarcık ile dingil arasına yerleştirilmiştir.  
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Yastık kirişlerinin her iki yanında hafif bir şekilde yana doğru uzanan 70-80 cm yüksekliğinde, dar enli, 
bilek kalınlığındaki tahtalara süve adı verilir. Süve ve yastık tahtaları dayanıklı olması nedeniyle 
karaağaçtan yapılır. Bir öküz arabasında dört süve ağacı bulunur. Süve, kenarlık kirişleri demektir. 
Binalarda pencere ve kapı kenarlarındaki yükseltili bölümlere mimari terminolojide söve adının 
verilmesi ilginçtir. Osmanlıda 1850’li yıllardan sonra neoklasik mimariye uyun olarak yapılan evlerin 
pencere ve kapıları hep söveli yapılmıştır. Söve ve süve kelimeleri bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır. 
Süve kirişleri, yastık tahtalarında dişkakan adı verilen oyuklar açılarak buraya sıkı bir şekilde sokulur. 
Son zamanlarda yapılan öküz arabalarının dayanıklılığını artırmak için dişkakan oyuklarının yanına 
burmalı demir çubuklardan ayrıca bir destek daha yapılmıştır. Süve ağaçlarının işlevi arabanın 
kanatlarını tutmasıdır. Süve ağaçları kanatlardan bir karış daha yüksek olur. Kanatlar süve ağaçlarına 
toka ile tutturulur. Ön süve ağaçlarında toka bulunmaz, sadece arka süve ağaçlarında vardır. Tokalar 
ince demirden yapılmış yuvarlak halkalardır. Küçük bir zincir parçasıyla kanatlara çivilenmiştir. 
Kanatlar arabaya yerleştirileceği zaman söz konusu halkalar arka süve ağaçlarına geçirilir. Böylece 
kanatların araba içine doğru kapanması önlenmiş olur. Fakat kapakların ön tarafı, eğer kapatılma-
mışsa yine güvensizdir. Bu nedenle yolda giderken arabanın ön tarafına oturmuş kişilerin kanatlara 
tutunmaları sağlıklı değildir. Bu kişiler haldur huldur sallanırlar. Önde oturanlar sallanmamak için süve 
ağaçlarına tutunurlar. Odun taşıyan köylüler, arabaya daha fazla yük atmak için bazen süve 
ağaçlarının yanına başka uzun ağaçlar eklerler.  
 
Arabanın tekerleği başlı başına bir sanat eseridir. Tarih kitapları, “tekerleğin icadından önce ve teker-
leğin icadından sonra” diye bahis açar. Milattan önce 2000’li yıllarda keşfedildiği ileri sürülen parmaklı 
tekerleğin parçaları espit, ayak, poyra, yaprak, başlık, şına, espit çöpü, başlık çemberi, dingilbaş, 
katalak gibi isimlerle anılır. Ön tekerleğin çapı 80, arka tekerleğin çapı 90 cm’dir. Bazı arabacılar ön ve 
arka tekerleğin boylarını eşit tutarlar ki bu arabaların estetik görünümü daha güzeldir. Bu arabalarda 
yük konulan kasa eğik durmaz.  
 
Espit, ağaçtan yapılmış tekerleğin kasnak dilimleridir. Beş altı parçadan oluşan tekerlek çemberinin 
kısa bölümlerinden her birine verilen addır. Ön tekerleklerde beş, arka tekerleklerde altı espit 
bulunur. Daha büyük tekerleklerde espit sayısı sekize, ona ve hatta on ikiye kadar çıkarılmıştır.Top 
arabalarının tekerlekleri oniki espitlidir. Espit kelimesi ile bisiklet anlamında kullanılan velespit 
kelimesi arasındaki ses benzerliği ilginçtir. Velespit, Latince Velocipede kelimesinden kaynaklanır ve 
“hızlı ayak” anlamına gelir. Velespit, ilk yıllarda “göbekten pedallı tekerleklere sahip” bisiklet 
anlamında kullanılmıştır. Tekerleğin demir çemberi espitlerin üzerine geçirilir. Espitler birbirine espit 
çöpü adı verilen işaret parmağı uzunluğundaki kısa ağaç çubuklarla bağlanır. Önce espitlerin her iki 
ucunun tam orta kısmına yarım parmak uzunluğunda delikler açılır. Espit çöpünün yarısı bir espite 
diğer yarısı da ikinci espitin deliğine sokulur. Sonra espitler çöp bağlantılarıyla geniş bir daire yapacak 
şekilde birbirine hafifçe tutturulur. Tekerlek ustaları ellerindeki çekiçlerle espit sırtlarına dengeli bir 
şekilde vurmak suretiyle çöplerin espitlerin ve ayakların da ayak yuvalarının içine girmesini temin 
ederler. Espite bazı yörelerde ispit denmiştir. İspit sözcüğünü “Mahmudum” isimli Balıkesir türküsü 
ile tarihe mal etmişizdir: Arabamın ispiti, deh deh aman da / Dolaşalım Kepsi'ti gel, gel aman da / 
Aslan Mahmud'um gel… Dilimize Rumcadan geçtiği ifade edilen espit veya ispit kelimesi sözlüklerde 
“jant”, “jant kenarı”, “bisikletin dış jantını göbeğe bağlayan yarıçap teller” anlamında da 
kullanılmıştır. Günümüzde kayışın kasnağa değen yuvarlak kısmına yine ispit adı verilir. Mimaride 
kemer, tonoz ya da kubbe inşası için gerekli olan ahşap kalıp strüktüre ispit denmiştir. Yoldan 
geçerken gördüğümüz o düzenleme bizim için sadece bir “kalıp”tır, ama teknik adamlar kendi 
aralarında konuşurken ispitten söz ederler. İspit kelimesi Rumca da değildir, belki Bizansçadır ve hatta 
Roma dilinden kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Türkçe olduğunu iddia edenler de vardır. Acaba 
Türkçe olmasa, bizim için bir eksiklik mi sayılacaktır? Beş cm kalınlığındaki espitler, sağlam gürgen 
veya dişbudak ağacından yapılır. Çünkü arabanın üzerindeki bütün yük onların üzerindedir. 
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Espitlerde çoğunlukla iki ayak vardır. Bazen tek ayak takıldığı da olur. Ayak tekerleğin tam ortasında 
yer alan göbek ile espitleri birbirine bağlar. Bazı köylerde ayaklara parmak denmiştir. Ön 
tekerleklerde 78-80 cm uzunluğunda 10, arka tekerleklerde 90 cm uzunluğunda 12 ayak vardır.  
 
Tekerleğin 1 cm kalınlığında ve 4 cm genişliğindeki demir çemberine şına adı verilir. Şına espitlerin 
üzerine ateş ocağında kızdırılarak geçirilir. Şına üzerinde birer karış arayla delikler bulunur. Buralara 
espitlere geçen demir çiviler veya vidalar takılır ki, şına kendisini atmasın. Bunlara şına çivisi adı 
verilir. Şına demiri zaman içinde gerek fren uygulamalarından ve gerekse çok kullanılmaktan dolayı 
aşınır. Özellikle kenarları iyice incelmiş olabilir. Bu şekilde incelmiş olan şınalar arabacılara 
götürülerek şına demirleri değiştirilir. Kışın yağmurlu havalarda köy yolları diz boyu çamur olur. 
Öküzler böyle durumlarda arabayı çekmekte oldukça zorlanır. Tekerleklerin kenarlarında büyük 
çamur parçaları toplanır. Bu çamurları temizlemek için kış mevsiminde arabada bir sıyırgı 
bulundurulur. Sıyırgı, ucunda üçgen şeklinde küçük demiri olan bir sopadır. Tekerleğin kenarında 
toplanan çamurlar bu sopa ile temizlenir.  
 
Tekerleğin tam ortasında ağaçtan yapılmış göbek bulunur.  Bazı köylülere göre, bunun adı poyradır. 
Şemseddin Sami'nin Kâmûs-i Türkî'sinde; poyra için “Tekerleğin ortasında parmakların sokulduğu 
etrafı delik, ağırşak göbek.” açıklaması yapılmıştır. Görüştüğüm bazı kişiler “Biz apsut deriz.” 
demişlerdir. Tekerlek göbeğine top diyenleri de görmüşümdür. Göbeğin sert ve dayanıklı ağaçtan 
yapılması esastır. Arabacıların göbek yapmak için gözde ağaçları vardır. Bazıları karaağacı, bazıları 
cevizi, kimileri de meşe veya gürgen ağacını tercih ederler. Göbeği her arabacı yapamaz. Eskiden 
göbek yapan arabacılar Adapazarı’nda bulunurdu. Göbek 30-34 cm genişliğinde ve 22-25 cm 
kalınlığındadır. Göbeğin ortasında 4-5 cm genişliğinde bir delik bulunur ki, dingil bu deliğe girer. 
Dingilin göbek deliğini aşındırmaması için bu deliğin içine demirden yapılmış küçük bir boru takılır. Bu 
borunun adı poyradır. Ağaçtan yapılan göbeğe poyra adının verilmesi, poyra denen boru ile göbeğin 
bütünleşmiş olmasındandır. Pınarhisar kasabasından çıkıp Demirköy-Vize istikametine doğru giderken 
Poyralı köyünden geçersiniz. Rivayete göre, öküz arabalarının en dayanıklı poyraları bu derenin 
boyundaki karaağaçlardan kesildiği için bu yerleşim yerine Poyralı köyü adı verilmiş. Tekerlek 
göbeğinin üzerinde ayakların gireceği dört köşeli delikler vardır. Deliklerin sayısı ön tekerlek 
göbeğinde 10; arka tekerlek göbeğinde 12’dir. Göbeğin sıcak havalarda kuruyup çatlamaması için uç 
tarafına küçük bir demir çember geçirilir. Buna poyra başı adı verilir.  Arabaya tekerleklere basarak 
binmek isteyen kişiler ayaklarını bu demirin üzerine koyarak kendilerini yukarıya çekerler. Göbekte 
ikisi arka, ikisi ön bölümde olmak üzere dört küçük demir çember vardır. Bu çemberler yağmurlu 
havalarda ıslanan göbeğin kuruduğunda çatlayıp dağılmasını önler. Poyra başına takılan çemberlerin 
kimisi geniş, kimisi dardır. Göbeğin arka tarafında, tekerleğin içeri kaçmasını önlemek için, dingile 
demirden yapılmış yassı bir halka geçirilir ki, bu parçaya katalak adı verilir. 
 

Ağaçtan veya demirden yapılan dingil, poyra içinde döner. Fakat dingil ucunun dönerken poyrayı 
aşındırmaması için yaprak adı verilen yarım silindir şeklinde ayrı bir demir daha kullanılır. Bazı 
yörelerde buna pabuç adı verilmiştir. Yaprak demiri dingile mıhlanır. Böylece dingil, yaprak aracılığıyla 
poyranın üzerine basınç yapar. Tekerlek, neft yağı ile yağlanmış iki demir arasında kayarak döner. 
Aşınma olmaması için bu bölüm sürekli olarak neft yağı ile yağlanır. Biz önceleri neft yağı derdik. 
Sonra baktık, insanlar ‘katran’ demeğe başlamışlar, biz de katran kelimesini kullanmaya başladık. 
Aslında neft yağı bir tür ham petrol ürünü idi. Neft yağı bulamayanlar şırlan yağı kullanırlardı. 
 
Dingilin göbekten dışarıya çıkan uç kısmında bir delik vardır. Buraya gegesi olan, demir bir çubuk 
takılır ki adı dingilbaş çivisidir. Eskiden düğünlerde, gelin alıcı geldiğinde kız ailesine yakın kişiler 
bahşiş almak için dingilbaş çivisini çıkararak tekerleği söküp saklarlardı. Biliyorsunuz, şimdilerde 
otomobillerin önünü kesiyorlar. 1960’lı yıllarda Berkant’ın bestelediği Mahmudum isimli şarkı ile 
dingilbaş sözcüğü folklorumuza da girmiştir: “Yılmaz Mahmud’um gel… Aslan Mahmudum gel… 
Arabamın dingilbaşı… Dolaşalım dağ taşı…  Deh aman da deh...”  Öküz arabalarında ağaç dingiller 
yerine demir dingillerin kullanılmaya başlanmasıyla dingilbaş çivileri de mazi olmuştur. Demir 
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dingillerin ucuna kalın yivler çekilerek dingil uçları bir tür cıvata haline getirilmiştir. Son yıllarda dingil 
uçlarında, altı köşeli kocaman dingil somunları kullanılmaya başlanmıştır. İmalatçılar bu amaçla 
demirden özel dingilbaş anahtarları yapmışlardır. Kara demirden yapılan bu ağır anahtarlar, 
dirsekten avuca kadar uzanan ön kol uzunluğunda ve büyüklüğünde idi.  Bizim gördüğümüz dingilbaş 
çivileri, tarlalarda ayrık otu ayıklayan ağaçtan yapılmış ızgara tırmıklarına takılan türden, topuz 
başlıdır. Fakat yaşlılardan öğrendiğimize göre, çok daha önceki dönemlerin dingilbaş çivileri bir karış 
uzunluğunda ve parmak kalınlığındaki bir demirin dingil deliğine geçirildikten sonra ters V harfi 
oluşturacak şekilde bükülmesiyle oluşturuluyormuş. Gegeliymiş. Dört beş yaşlarında çocuktum. 
Rahmetli hacı ninemlerin evine gittiğimizde kendisinin gülerek bana “haydi, bir dingilbaş at bakalım” 
diye seslendiğini hatırlıyorum. Bazı komşularımız bu hareketi “dingilkobak” olarak isimlendirirlerdi. 
Dingilbaş veya dingilkobak atmak, takla atmak anlamına geliyordu. O günlerin insanları, söz konusu 
vücut pozisyonunu dingilbaş çivisine benzetmişlerdi. Eski zamanlarda bu eylem için kullanılan 
yardımcı fiili herkes farklı söylüyordu. “Dingilbaş kur” diyenler de, “dingilbaş git” diyenler de vardı. Bir 
çocuk eğlencesi olan “takla atmak” eylemi giderek yok oluyor. Günümüzde ‘takla atma’ eylemini artık 
trafik kazalarıyla birlikte anıyoruz. Öğretim üyesi arkadaşım, bir sohbet sırasında “Bizde ‘dingil hava 
havuzu’ vardır.” dedi. Kendisi Diyarbakırlı idi. Diyarbakır’da Saray Kapısı’ndan iç kaleye girildiğinde 
Dingil Hava ve Küpeli yüzme havuzları varmış. Yüzmek için Kale’den bu havuza atlanırken bel öne 
doğru eğildiğinden ‘dingil hava’ terimini kullanırlarmış… 

 
Arabanın kanatlarından birine öküz veya manda 
boynuzunun uç kısmından kesilerek yapılmış bir 
yağdanlık asılır. Bu yağdanlığın içine biraz uzunca, 
sert bir horoz tüyü yerleştirilmiştir. Bu tüy, yağlama 
işlemi için fırça vazifesini görür.  Arabanın dingili, 
gacur gucur diye ses çıkarmaya başladığı zaman 
yaprak içine horoz tüyü kullanılarak neft yağı sürülür 
veya akıtılır. Neft yağı, yanık yağdan daha iyi 
performans verir, fakat son zamanlarda, belki erişim 
kolaylığı nedeniyledir yanık yağ kullanılmaya 
başlanmıştır. Yağdanlık, öküz arabasının ya kanat 
tahtasında veya arışta asılı dururdu. Öküz arabası 

tarih olunca, köyümüzdeki Kahveci Mamut kaybolmaması ve hatırasını yad etmek için onu dükkanın 
duvarına asmıştı. Zamana karşı direnen bu nostaljik manda boynuzunun orada ne kadar asılı 
kalacağını kim bilebilir? O şimdi, kendisine her bakıldığında gönül titreşimi yaşayan son öküz arabası 
erlerinin terki dünya etmesini bekliyor.  
 
Biliriz ki yarış atlarına isim verme geleneği vardır. Aynı durum öküzler için de geçerlidir. Köylü aile 
içinde etkin bir iletişim kurmak için sahip olduğu öküzlerine belirli adlar vermiştir. Bu adlar öküzlerin 
kolay tanınmasını sağlayacak niteliktedir ve oldukça anlamlıdır: Beyaz öküz, azman, sarıbaş, gökçe, 
çıvga, çıvga arap, uzun kuyruk, sarı öküz, benekli öküz… 
 
Günümüzde, ‘erkek sığırın iğdiş edilmiş olanına’ öküz deniyor. Yani, öküzler kısırlaştırılmış hayvan-
lardır. Fakat geçmişte her türlü ‘erkek sığır’ öküzdür. Mevlana, şiirlerinde ‘öküz metaforunu’ çok 
kullanır. Tasavvuf düşüncesinde öküz benzetmesi, “yeme, içme, uyku ve cimâ” gibi hayvânî  ve 
nefsânî  sıfatları ifade etmek üzere kullanılır. Yunus Emre “Bir öküzü yere serdim, boğazladım / Sahibi 
gelip ‘kazımı niye boğazladın’ diye sordu.” der. Burada öküz sahibi, nefs-i emmâresini yenememiş 
kişidir. Hz. Mevlana’nın “obur öküz” hikayesi de meşhurdur. O, bu hikâyesiyle doğrudan günümüz 
insanına hitap eder: “Büyük bir adada, obur bir öküz yaşarmış. Ada otlar, çayır ve çimenlerle dolu 
imiş. Obur öküz, akşama kadar otların hepsini yer bir davul gibi şişermiş. Gece olunca "Bütün otları 
bitirdim; yarın ne yiyeceğim?" düşüncesiyle derde kapılırmış. Sabahleyin kalkınca, merayı önceki 
günkünden daha mebzul bulurmuş.  Yine yer içer, geceleyin aynı derde düşermiş. Yıllardır bunu yaşar; 
fakat bir gün bile Allah’a güvenmezmiş.” Ben bu hikaye ile, öküze biraz haksızlık edildiğini 
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düşünüyorum. Mutasavvıflar uygun olmayan davranışları niçin hep öküze hamletmişler? Bu yaklaşım 
peygamberî bir gelenek değil… Sevr Mağarası (Öküz Başı Görünümlü Mağara) peygamberimize 
koruyuculuk yapmış. Tarihimizde Öküz Mehmet Paşa var… İslam âlimlerinin büyüklerinden Hazreti 
Şeyh Süfyan-ı Öküzî’yi kaç kişi tanıyor? Tabii… ‘Süfyan-ı Sevrî hazretleri’ deyince durum değişiyor. 
Rivayete göre, camiye sol ayağı ile girince kendisine ‘Öküz Süfyan’ lakabı takılmış. “Daha ziyade 
edepsizlik edersen, kıyas eyle ki ne derler?” denmiş.1 Öküzün özellikle mutasavvıflar tarafından ‘tu 
kaka’ edilmesi tarihte bir dönem kendisine tapınılmış olmasından kaynaklanabilir. Mısırlılar, İsrail 
Oğulları ve Hintliler öküze, ineğe, buzağıya tapınmışlar.  İspanyollar adına ‘boğa güreşi’ adını 
verdikleri kanlı eğlenceleriyle onları öldürmeyi maharet saymışlar. Çin’de yaşayan Donk halkı 400 
yıldan beri köylerindeki en güçlü öküzü alıkoyup boynuna ve ön ayaklarına bir ip bağladıktan sonra 
onu yüksek bir ağaçta asarlarmış. Asılı öküzün depreşmesini ve can çekişmesini ölünceye kadar zevkle 
seyredip eğlenceler düzenlerlermiş. Donk’ların fikrince, ağaçta asılan öküz onlara uğur ve bol mahsul 
getirirmiş. Tapınılmış, eziyet edilmiş, öldürülmüş, aşağılanmış, kutsanmış, melekleştirilmiş garip bir 
hayvan şu öküz… 
 
Sezai Karakoç, “Fecir Devleti” isimli şiirinde, 
…. 
Ve kutsal dağların önünde eridiği kutlu ekmek 
Güneşi çapalayan çiftçi 
Dağı memnunluğundan boynuzlayan öküz 
İşte böyle bir tarlanın ufkunda …  (Gün Doğmadan içinde, 415-422). 
…. 
 
derken, bana göre eğri büğrü hale gelen çarpık bir “yapı”nın yeniden doğrulacağından ve bir Fecir 
Devleti’nin doğacağından söz eder.  
 
Öküz, gerçekten garip bir hayvan... “Dağı boynuzlama” gibi özel memnunluk hallerinin dışında, Allah 
ona köylülerin böğelek adını verdiği bir sineği musallat etmiş. Latince adı “tabanus bovinus” olan bu 
sinek öküzü bir ısırdı mı hayvan çıldırır, ne yapacağını bilemez hale gelir. Böğelek ısıran öküz 
arabalarının deli gibi sürüldüğünü ve hatta devrildiğini görürsünüz. Allah kimseyi böğelek tutmuş öküz 
arabası içinde bulundurmasın. Böğelek sinekleri öküzlerin çoğunlukla sağrılarına konar. Öküzler, 

1 Kaynak: Feridüddün-i Attar, Tezkiretül Evliya, Çeviren, Mehmet Zahid Kotku Efendi. Açıklama: O vakitler, "Ya 
sevr" veya "Ya sevrî" derken toplumsal kabullenme ile günümüzdeki toplumsal kabullenmenin aynı olmadığının 
farkındayım. Hatta Arapça sevr kelimesinin kullanılması ile "kabalık" bir ölçüde örtülmüş gibi oluyor. Ama gerçek 
değişmiyor. Davranışın öküzce olduğuna vurgu yapılıyor. Bu olay, günümüzde bazı kişilerin kendisine "kıtmir" 
(köpekçik) demesine benziyor. Mutasavvıflar veya tasavvuf yolunda olduğunu düşünen insanlar benliğini 
öldürmek için bunu hep yapıyorlar. Aslında mutasavvıflar, kendinden önceki mutasavvıflara atıfta bulunuyorlar. Bu 
olayları bize Süfyan-ı Sevrî anlatmıyor, Feriddüddin-i Attar anlatıyor. Onun şahsında, onun nefsini öldürmeye 
çalışıyor. Mehmet Zahid Kotku Efendi de tercüme ederek naklediyor. Mevlana dahil olmak üzere öküz benzetmesi 
mutasavvıflar tarafından kullanılıyor. Küçümseme ve saygısızlık işareti olarak kullanmaksızın Türkçeleştirmeye 
çalışıyorum: "Hazreti Süfyan-ı Öküzî". Ne sağlayacak ne getirecek derseniz... Saygısızca davranışların toplum 
tarafından kaba hayvan davranışına benzetileceği olabilir. Aslında mutasavvıflar, gerçek anlamda insan 
davranışlarını inceltmeye çalışıyorlar. Öküz kelimesinden sadece bir analoji olarak yararlanıyorlar. Tarım 
toplumunun analojisi. Bu tür analojileri biz, diğer hayvanlarla ilgili deyimlerde de yapıyoruz. Kıtmir deyince 
kabulleniyoruz. Şahıs, kendisine "köpek", dese tüylerimiz diken diken olur. Amacım insanların "ihtiram 
duygularını" incitmek değil. Biraz farkındalık yaratmak ve eski insanların daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Fakat 
pek çok zaman derin düşünemeyip yüzeyde kalabiliyoruz. O nedenle ifadeyi aslına sadık biçimde çevirmeye 
çalıştım:  "Süyân-ı Sevrî (Öküzî) hazretleri"... Belki daha derin bir tasavvufi bakış açısına ihtiyacımız var. Tüm 
hayvanları Allah'ın "hikmet çerçevesi" içine alıp, hiç bir uygunsuzluğu onlarla ilişkilendirmeden, eğer birisi camiye 
sol ayağı ile girmişse,  ona bir şey demeden, ona duyurmadan...  Kendimize, "Ey gafil! sağ ayağınla basıp içeri 
girmeyi âdet edinmemişsin, gözün başkalarının ayağına kayıyor..."  demeliyiz. Öküz yerine, "gâfil veya gaflet" 
terimi daha uygun değil mi? Mutasavvıfların kullandıkları her benzetmeyi iyi düşünüp özel olarak seçtiklerini 
zannetmiyorum. Bu terimlerden bazılarının İslâmî düşünceyi ve değerlerimizi iyi yansıttığı kuşkuludur. Kendi 
çağlarındaki uygunluk, günümüzde de uygun olmasını gerektirmiyor. Kullandıkları terimler, metaforlar, 
benzetmeler bu çağa uymuyor diye şüphesiz onların tarihsel değerini inkâr edemeyiz. Fakat o söylemlere de 
takılıp kalamayız. Gafletten kurtulmanın yeni söylemlerini geliştirmemiz gerekiyor.  

                                                           



11 
 

sağrılarına konan bu sinekleri kuyruklarıyla kovalayamazlar. Arıya benzeyen bu böceğin zehri nasıl bir 
acı veriyorsa öküzlerin tek çareleri vardır: Şeytan görmüş gibi kaçmak. Çifteler atarak, sekerek, 
zıplayarak deli gibi koşarlar, koşarlar... Atalarımız “Ağustosta yatan öküzü zemheride böğelek tutar.” 
diye bir söz söylemişler. Yazın saz çalan Ağustos böceğinin kışın çok yorulacağı anlamındadır. Bu koca 
cüsseli hayvan belli bir mevsimde hikmeti O’na ait bir nedenle deliler gibi koşturuluyor. Sanki kan 
damarları açılsın, kasları elastikiyet kazansın, insanlar delilik halinin neye benzediğini görsünler 
isteniyor gibi bir durum var ortada…  
 
Öküzler arabaya koşulduklarında kafalarına yular geçirilirdi. Yuların öküzlerin başına ve yüzüne takılan 
yerleri iki parmak genişliğinde deri kayıştan yapılırdı. Yular başlığının çene altındaki halkasına ya bir ip 
bağlanır veya ince bir zincir takılırdı ki, bu ip veya zincire çılbır adı verilirdi.  
 
Yular kayışının iç tarafında şakaklar bölümünde, iki küçük sivri demir olurdu. Bu demirler hızlı yürüsün 
diye yular çekildiğinde hayvanın somağına batardı. Bu demirlere akrep adı verilirdi. Hayvanı 
hızlandırmak isteyen yedici yuları çeker, akreplerin hayvanı rahatsız etmesini sağlardı. Öküzlerin 
ayaklarında el ayası büyüklüğünde düz nalları olurdu. Nalların çivisine mıh denirdi. Hayvanın ayağına 
nal çakmadan önce nalbant hayvanın toynağını ve tabanını suntraj adı verilen kesici alet ile düzeltir, 
tesviye yapar, nalı ondan sonra çakardı. Çünkü uzun toynaklı hayvanlar yürüyemezlerdi. Fakat biz 
toynak kelimesini kullanmazdık, tırnak derdik. Uzayıp kırılan tırnaklar hayvanlara zarar verirdi.  O 
vakitler gezici nalbantlar olurdu. Bu kişiler atla köyleri gezerler, hayvanların tırnak bakımlarını 
yaparlar, onlara nal çakarlardı. Nalbantlar normal olarak kasabalardaki hanlarda çalışırlardı.  
 
Öküz arabasının kasası; taban tahtası, kanatlar ve savak tahtaları olmak üzere beş parçadan oluşur. 
Bu parçaların her biri bağımsız ve seyyardır. Taban tahtası, altındaki yan yana çakılmış iki kiriş 
tahtasıyla yastık tahtaları arasına yerleştirilir. Böylece hiç oynamaz. Taban tahtasının tam alt 
ortasında enlemesine çakılan bir tahta daha vardır ki bu tahtanın adına belleme denir. Belleme 
tahtası, taban tahtasının orta bölümünün çökmesini önler.  
 
Kanat tahtaları hafif yan olarak süve tahtalarına dayandırılır. Kanat tahtaları 60-70 cm yüksek-
liğindedir, fakat eğik yerleştirildiğinden tabandan fiili yüksekliği 50 cm’ye düşer. Kanat tahtalarında, 
alttaki belleme tahtasının uğurunda ve tam orta bölümde dikey çakılmış bir tahta bulunur. Bu dikey 
tahtaya ters V harfi şeklinde iki tahta daha çakılır. Bu tahtaların işlevi kanatın sağlam ve dayanıklı 
olmasını temin etmektir. Kanat tahtalarını iki kişi yukarıya kaldırarak yerine yerleştirir. Kanat 
tahtalarının alt ucu taban tahtasının değil, yastık tahtalarının üzerine oturur. Böylece alt ucu içeriye 
doğru kaçmaz. Taban tahtası, kanat tahtalarının alt kenarının yastık tahtasına oturmasını sağlayacak 
şekilde her iki taraftan iki parmak boşluk kalacak şekilde dar tutulur. Kanat tahtaları üst orta 
bölümünden gergi adı verilen zincirle birbirine bağlanır. Bunun amacı, arabaya ağır yük atıldığında 
kanatların açılmasını önlemektir. Bazı yörelerde kanat tahtalarına yancak adı verilmiştir.  
 
Kasanın arka bölümüne ikiz kenar yamuk şeklinde yerleştirilen tahtanın adı savaktır. Su bentlerinde 
suyu tutmak için tahtadan yapılan kapaklara da savak adı verilir. Arabanın savak tahtası geçmeli 
olarak yapılan yuvasına yerleştirilir. Kanat tahtalarının baş taraflarında iki tahtanın yan yana çakılması 
suretiyle oluşturulmuş savak tahtalarının geçmesine imkân sağlayan yuvalar vardır. Savak tahtası bu 
yuvaya girdiği zaman oynamaz ve yerinden çıkmaz. Öte yandan ön savak tahtaları özel durumlar 
haricinde sık kullanılmaz. Hatta bazı arabaların ön savak tahtaları bile yoktur. Bu tahtanın yapılması 
biraz da arabanın kullanım amacına bağlıdır. Günümüzün insanları öküz arabasının taban tahtasına 
otursalardı herhalde epey rahatsız olurlardı. O günlerde de arabayı aydayan kişinin rahatsız olmaması 
için bu bölümde her zaman içi saman dolu bir şilte bulunur, insanlar onun üzerine otururlardı.  
 
Öküz arabalarına bazen; buğday demeti, saman yığını, mısır sapı veya kurumuş ot yüklemek üzere 
uzun ve yüksek parmaklı kanatlar takılırdı. Bazen hiç kanat takılmaz tabanına yerine göre söğüt 
ağacından veya ıhlamur ağacının kabuğu sıyrılmış ince dallarından örülmüş serenler yerleştirilirdi. 
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Anlayacağınız, öküz arabasının kasası seyyardı. İhtiyaca göre tahta kanatlı kasa, parmaklı kasa veya 
sadece seren yerleştirilirdi. Seren yerleştirileceği zaman, yastıkların üzerindeki süve tahtaları 
oyuklarından çıkarılırdı. Böylece geniş bir düzlem oluşturulurdu. Serenin genişliği beş, uzunluğu on 
metre civarında idi. Serenli araba neredeyse bütün yolu kaplardı. Buğday demetleri, başakları 
arabanın içine gelecek şekilde serenin üzerine yığılır ve böylece hububat, en az zayiatla harman 
yerine taşınırdı.  
 
Arabanın alt ortasında, birinci dingilin üzerinden başlayıp ikinci dingilin üzerinden geçen ve dışa doğru 
uzanan uzun bir sırık olur, bunun adına kuyruk denirdi. Kuyruk bazı arabalarda arka savak 
tahtasından sonra bir metre, bazılarında ise iki metre uzunluğundaydı. 1960’lı yılların başında ilkokula 
giderken fabrikaya şeker pancarları öküz arabaları ile taşınırdı. Yaklaşık 1 km uzunluğundaki yolu 
yürümemek için öküz arabalarının arka tarafında bulunan bu sırığın üzerine biner, araba gıcırtıları 
içinde yorulmadan okula giderdik. Araba pancar yüklü olduğundan çoğu kez arabacı bizi fark etmezdi. 
Fark eden köylülerin bir kısmı bize aldırmazken, bazıları da izin vermezdi. İzin vermeyenler ellerindeki 
kamçıyı arkaya doğru sallarlar bizi kuyruktan indirirlerdi. Fakat biz vazgeçmez, onlara fark ettirmeden 
yine kuyruğun üzerine binerdik. Eskiden, araba kuyruklarının niçin o kadar uzun yapıldığına bir mana 
veremezdim. Çok sonraları öğrendim. Kuyruğun uzun yapılmasının iki amacı vardı. Birincisi ot, saman 
gibi hacimli malzemeler taşınmak istendiğinde arabanın ön dingili ile arka dingili arasındaki mesafe 
uzatılıyor ve araba daha uzun hale geliyordu. Bu amaçla kuyruk sırığının orta bölümünde 30 cm 
aralıklarla yapılmış üç ayrı delik bulunurdu. Araba uzatılmak istendiğinde, kırlangıç tahtalarının 
kavuşma yeri en sondaki deliğe takılırdı. Kuyruğun uzun tutulmasının ikinci amacı, dar mekânlarda 
arabanın arka kısmını sağ veya sol tarafa atmak içindi. Kuyruk uzun olunca, ağırlık hafiflerdi. İki kişi 
kuyruktan tutarak arabanın arka tarafını yana doğru atar, hatta gerektiğinde arabayı döndürürlerdi.  
 
Kuyruğun tam orta tarafından arka dingilin sağ ve sol taraflarına uzanan iki bağlantı ağacı daha vardır. 
Bunlara kırlangıç denirdi. Kırlangıç ağaçlarının işlevi, kuyruk sırığı ile arka dingilin sağ ve sol uçlarının 
dengeli bir şekilde çekilmesini sağlamaktı. Köylerde yapılan öküz arabalarında bu ağaçlar basit bir 
şekilde balta ile yontulmuşken, şehirlerde yapılan arabalarda bıçkıdan çıkarılırdı. Kırlangıç ağaçları 
arka dingilden sonra bir karış uzunluğunda olurdu, fakat bazen bu kollar daha uzun tutulurdu.  
 
Öküz arabası, evet çoğunlukla yük taşımak için kullanılırdı ama eski zamanlarda aynı zamanda 
köylülerin gelin almaya gitmek için kullandıkları ulaşım aracı idi. Evlenen gençler kız evinden gelini 
almaya öküz arabaları ile giderlerdi. Bu arabalara bazen öküz, bazen manda koşulurdu. Bunun için 
Kızılderili arabasına benzeyen üzeri tente ile örtülü özel bir öküz arabası hazırlanırdı. Öküz arabasına 
tente yapmak için meşe ağacından bilek kalınlığında beş adet uzun sırık kesilir ve bunlar eğilerek bir 
kısmı arabanın süve tahtalarına tel ile bağlanır ve diğerleri de arabanın kanatlarına sağlam bir şekilde 
çivilenirdi. Tente kirişlerinin üzerine ise ikişer karış aralıkla yatay uzun sırıklar bağlanırdı. Bu sırıkların 
üzerine papurdan yapılmış bir hasır serilirdi. Hasırın üzerine keçeden yapılmış kilimler atılır, yağmur 
yağma ihtimaline karşı gerekli önlemler alınırdı. Arabanın üst tentesinin renkli yün kilimlerden 
oluşmasına özen gösterilirdi. Gelinin taşınacağı araba önemli olduğundan ve kadınların da 
gözükmemesi gerektiğinden tentenin ön ve arka boşluklarına beyaz çarşaflar asılır, içinin dışarıdan 
görülmesi engellenirdi.  
 
Gelin alayında, gidilecek yerin uzaklığına göre üç dört arabadan başlayıp sayıları yirmi otuza varan 
öküz arabası olurdu. Gelin almak için köy dışına çıkılacaksa araba sayısı daha da artardı. O yıllarda 
köylerde at çok olduğu için, kendi atına binip gelenler de konvoya katılırlardı. Hısım akraba ayrı 
arabalara, komşular, genç kızlar ve kadınlar ayrı arabalara binerlerdi. Gelin alıcı olan düğün sahibi 
sabah erkenden köyü dolaşır, akrabalarını ve komşularını gelin alayına davet ederdi. Kimin hangi 
arabaya bineceği önceden ayarlanırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü arabayı koşmak her zaman damadın 
yakınlarına düşen bir görevdi. Çalgıcılarla birlikte şarkılar, türküler söylenerek düğün konvoyu kız 
evine doğru yola koyulurdu. Gelin evine yaklaşıldığında sağdıçlar tarafından aynı anda birkaç el tüfek 
atılırdı. Tüfek seslerinin duyulmasıyla kız anasının yüreğine ateş düşer, telaşı bir kat daha artardı. 
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Gelin alayı kız evine vardığında öküzler arabalardan boşandırılır, erkekler kendi aralarında düzen-
ledikleri eğlenceye katılırlardı. O vakitler kadınlarla erkekler asla birbirine karışmazlardı. Kız evine 
varıldığında erkek tarafından gelen kadınlar arabalarından inerler, hızlı adımlarla bir siluet gibi 
süzülerek gelin evinin haremine çekilirlerdi. 

O sırada kız evi de hareketlidir. Kız evinde gelinin hısım akrabası toplanmış çeyiz bohçalarını ve çeyiz 
sandığını derlemekle meşguldürler. Yengeler gelinle beraber bir odaya girerler ve kapıyı açmazlardı. 
Erkek tarafı kapının açılması için kadınlara bir miktar para verirdi. Çeyiz Sandığının evden çıkarılması 
sırasında gelinin kardeşlerinden biri sandığın üzerine oturur para almadan kalkmazdı.   

Erkek tarafının kadınları ve kadın komşular içeriye girdiklerinde gelin onları renkli ve sırma oyalı 
Bindallı giysisiyle karşılardı. O yıllarda günümüzdeki beyaz gelinlik yoktu. Gelinin, oğlan tarafını temsil 
eden kadınların geldiğini görünce eve kaçması adettendi. İçerde hemen gelinin başına duvak örtülür, 
misafirler için hazır hale getirilirdi. Duvak, kırmızı renkli bir krepten yapılırdı. İşlemeli, pullu, büyük bir 
tülbentti. Gelinin saçına ince şeritler halinde gümüş renkli gelin telleri bağlanırdı. Bazen gelin telleri, 
örülmüş saç peliklere ilave edilir ve uzun şeritler halinde aşağıya doğru sarkıtılırdı. Gelin tekbirler 
getirilerek evden çıkarılırken babası tarafından beline geniş ebatlı kırmızı kurdeleden yapılmış gayret 
kuşağı adı verilen bir kemer bağlanırdı. Bu kemer "Benim güzel kızım, her güçlüğe katlan, gayretli ve 
sabırlı ol" manasına gelirdi. Bazıları bu kemerin “gittiği evde tembellik yapmaması, gayretli olması ve 
işten kaçmaması için” takıldığına inanırlardı.  

Erkek evine dönüşte en süslü öküz arabası, ilk sırada yer alan gelinin bindiği araba olurdu. Gelin 
arabasına damadın kız kardeşleri veya ablaları ve gelinin yakın arkadaşları binerlerdi. İnsanların 
yolculuk boyunca rahat etmeleri için içerisi minderlerle döşenirdi. Gelinin hazırladığı çeyizin bir 
bölümü bu arabaya, kalan kısmı diğer arabalara yerleştirilirdi. Arkadaki arabalarda yine hısım akraba 
ve komşular olurdu.  
 
Gelin alayının önünde çalgıcılar ve çalgıcıların önünde ise köy delikanlıları yürürlerdi. Köy delikanlıları, 
damadın arkadaşı olan delikanlı başının talimat ve yönlendirmesine göre hareket ederlerdi. Delikanlı 
başının seçtiği bir genç bayrak direğini taşırdı. Bayraktar bu direği sıkı bir şekilde tutar, etrafında 
sürekli gözcüler bulundururdu. Çünkü bayrak direğini başkasına kaptırmamak gerekiyordu. Gelin 
alayında delikanlılar hem oynarlar, hem de bayrakla temsil edilen delikanlı başılık rolü için birbirleriyle 
kıyasıya rekabet ederlerdi. Bu nedenle bayrak direğinin yanı hiç boş bırakılmazdı. Gençlerin koro 
halinde söylediği türküler ve halay oyunlarıyla konvoy ilerlemeye devam ederdi.  
 
Adını ‘bayrak direği’ koymuştuk ama, aslında bu direkte bayrak yerine çeşitli kumaşlar asılı olurdu. Üç 
dört metre uzunluğundaki bu sırığın tepesine kocaman bir soğan takılır ve bu soğan renkli bir kreple 
sarılarak tuğa benzemesi temin edilirdi. Sırığın ucuna kız ve erkek tarafının getirdiği basmalar, 
pâzenler, tülbentler, kumaşlar, havlular, büyük mendiller asılırdı. Bu bezler açılarak aşağıya doğru 
sarkıtılır, sırığın dolgun bir görünüme sahip olması temin edilirdi.  

Delikanlı başının arkadaşları bayrağı taşıyan gencin etrafında, bayrağı korumak ve rakip gençlere 
kaptırmamak için geniş bir halka oluştururlardı. Bayrak direği ne kadar yüksek olursa, halka da o 
kadar geniş tutulurdu. Böylece, kumaşların ağırlığı nedeniyle eğer devrilecek olursa, direğin geniş 
halkanın dışına düşmesi önlenmiş olurdu. Öyle ki, bazı düğünlerde halka, harman genişliği kadar 
büyük olurdu.  Bayrak direği, damadın arkadaşı olan delikanlı başının namusu olarak görülürdü. Başka 
köylerden gelin almaya gidildiği zaman bayrak direği daha da sıkı korunurdu. Rakip gençler, delikanlı 
başının ‘forsunu’ düşürmek için her fırsatta Bayrak direğini ele geçirmeye çalışırlardı. Yabancı bir 
köyde Bayrak kaptırılırsa, bu durum köyün adının lekelenmesi anlamına gelirdi. Bu gibi durumlarda 
Bayrak geri alınmadan ‘gelin alıcı’ köye dönemezdi. O zaman köy delikanlıları bayrağı geri alabilmek 
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için istenen parayı rakip gençlerin liderine vermek zorunda kalırlardı. Düğün bittikten sonra bayrak 
sırığındaki kumaşlar delikanlı başı tarafından açık artırmaya çıkarılır, düğüne gelen misafirlerden 
birine satılırdı. Gençler, elde ettikleri parayla eğlence düzenlerler ve bu parayı aralarında paylaşırdı. 

Gelinin bindiği öküz arabası özenle süslenirdi. Bu arabanın öküzleri iri, beyaz renkli hayvanlar 
arasından özel olarak seçilirdi. Oval tentenin ön ve arka giriş kenarlarına renkli krepler bağlanır, 
havlular asılırdı. Akrabaların getirdikleri allı güllü fistanlık basmalar açık bir şekilde arabanın 
kenarından sarkıtılır zengin bir hava verilmeye çalışılırdı. Basmalar, pâzenler, krepler, gümüş ve altın 
renginde uzun sırma teller ne kadar çok ve fazla ise düğünün de o kadar alımlı ve güzel olacağı 
düşünülürdü. Sadece araba süslenmezdi, öküz ve mandalar da süslenirdi. Öküz veya mandaların 
boynuzları katran yağı ile boyanır krepler, kurdeleler ve gelin telleriyle süslenirdi. Öküzlerin iki 
boynuzu arasına üç sıra mavi ve kırmızı boncuk dizilmiş bir gerdanlık asılırdı. Bu gerdanlığın bir diğeri 
hayvanların boynuna takılırdı. Kış mevsiminde öküz kuyruklarının kıl kısımları çamura değmesin ve 
yanından geçenlere vurmasın diye kurdelelerle topuz yapılıp bağlanırdı. Bu topuz kırmızı kurdelelerle 
süslenir ve uçları aşağıya doğru sarkıtılırdı. Gelin arabasına koşulan öküz veya mandaların üzerine her 
zaman küçük bir fino köpeği yerleştirilirdi. Bu küçük köpek orada seyahat etmeye alışmış olmalıydı ki, 
yolculuk boyunca hiç kıpırdamadan hayvanın sırtında dururdu. Bu köpeğe arabacı zarı adı verilirdi. 
Arabacı zarı olan küçük fino köpeği de süslenir boynundan aşağı gümüş gelin telleri ve renkli kurde-
leler sarkıtılırdı. Zar, ‘küçük’ anlamına gelmekteydi. Arabanın arışında paçaların birleştiği yere dirgen 
veya anadut adı verilen üç kollu bir sopa yerleştirilir ve bu sopanın ortadaki ucuna büyükçe bir 
112122 saplanarak bu soğan kreple örtülürdü. Böylece bir tür tuğ yapılmış olurdu. Sopanın diğer iki 
ucuna krepler, basmalar, havlular ve kumaşlar bağlanarak renkli bir görünüm ortaya çıkarılırdı.   
 
Gelin alayı her zaman Perşembe günü düzenlenirdi. Çünkü Cuma akşamı evlenmek sevaptı. Perşembe 
günü öğleden sonra artık Cuma günü girmiş olurdu ve o kısa zaman dilimine ‘Cuma akşamı’ denirdi. 
Bu Cuma akşamı günümüz gençlerinin bildiği, Cuma gününün akşamı değildi. Hafta sonu tatilinin 
Cumartesi ve Pazara alınması evliliğe ait bu töremizi yok etti. Modernizm bir heyulâ gibi inanç ve 
değerlerimizin üzerine çöktü. Şimdilerde, insanlarımız hiç olmazsa kına gecelerini“Cuma akşam-
larında” yapmaya ve bu töremizi bir yerlerden kurtarmaya çalışıyorlar. Öküz arabası, sadece teknik 
değil, sosyal ve kültürel bir fenomendi. İnsanlar rüyalarında öküz arabası gördüklerinde birbirlerine 
bunun yorum ve değerlemesini yaptırırlardı. Hayat, neredeyse öküz arabasının çevresi ve muhtevası 
içinde geçiyordu.  

Bizde, söylenmesi hoş olmayan bir tâbir vardır. Kendisini muhatap almak istemediğimiz kişiye “Yürrüü 
öküz arabası!” diye seslenip onu başımızdan savmak isteriz. Aslında, hepimiz öküz arabası mükelle-
fiyiz. Çektiğimiz araba, sırtımızdaki küfedir. Yani; yönettiğimiz şirket, sorumluluğunu üstlendiğimiz 
görevler, geçimini sağladığımız ailemiz ve kurduğumuz ilişkilerdir. Mevlana, nefsi terbiye etmek için 
metafor olarak öküzü seçmiş. Ben, öküz arabası diyorum… Öküz; ne şeytan, ne de melek… Yüce 
Allah’ın yarattığı binlerce hayvandan biri. Öküzü putlaştırmamız da, aşağılamamız da anlamsız.  

Alaca öküz torbadan düşmüş. Yavrusunu sinek kapmış. Arabası minareden uçmuş. Acep nerededir? 
Gördünüz mü? 

 

 
 


