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KIRKAMBAR  

TEKE YAYLASI ELMALI'DA GELENEKSEL ARI SERENLERİ VE TAHIL 

AMBARLARININ BELGELENMESİ, SAYISALLAŞTIRILMASI VE TANITIMI 

 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS (SOKÜM) BELGELEME / 

DOKUMENTATION ZUM IMMATERIELLEN KULTURERBE 

SÖZLÜ TARİH GÖRÜŞMELERİ / ORAL HISTORY 

TÜRKÇE DEŞİFRE / ALMANCA ÇEVİRİ 

 TÜRKISCH DECHIFFRIEREN / DEUTSCHE ÜBERSETZUNG 

004 – AYŞE TOY  

AMBAR SAHİBİ / GETREIDESPEICHER BESITZER 

Kırkambar-Teke Yaylası, Elmalı’da Geleneksel Tahıl Ambarları ve Arı Serenlerinin Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı” T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği  ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve 

Diyalog-II(CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak 

Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak 

kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel 

miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik 

edilmesidir. 

Koordinatörlüğünü Antalya Kültürel Miras Derneği’nin üstlendiği Kırkambar Projesi Avusturya’dan Diskeles ve Türkiye’den Antalya Büyükşehir 

Belediyesi ile Elmalı Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilmektedir. 
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Görüşme tarihi: 21.09.2021 

Görüşülen Yer: Bayındır Köyü  

Adı Soyadı: Ayşe Toy 

Doğum yeri: Antalya-Elmalı-Bayındır 

Doğum tarihi: 1941 

 

 

Süre: 04:36- 10:00 

Dauer: 04:36-10:00 

Adı: Soyadı: Ayşe Toy (Bayındır Köyü) 

Name und Vorname: Ayşe Toy (Dorf Bayındır) 

 

Eviniz nasıldı bundan önceki eviniz? 

00:07 – 00:27 

Karşıda karşıdaydı bizim ev. Orada ev var. Üstü dambeş deriz, yuvarlamalı. Böyle bir in gibi bir şey. In 

gibice bir evceğiz, bir tekçe gözce, bir gözcük evceğiz, işte onun altında olduğumuzu biliyorum ben. 

 

Wie war Ihr Haus, ihr ehemaliges Haus? 

Unser Haus lag auf der anderen Straßenseite. Dort gibt es ein Haus. Das Dach ist Dambeş (Flachdach) 

so sagen wir dazu, mit Abwalzung. Ein kleines Haus, so wie eine Höhle, mit nur einem Zimmer.  Ich 

erinnere mich, das wir in diesem Haus gelebt haben. 

 

Ilk kiremit ev sizin ev mi?  

00:28 – 00:40 

Orda bi komşunun vardı, bir de bu. İkicik şey. Bu ağaçları tahtacılara biçtirdiler, bunları.  

Şimdiki düzeni ne ararsın gari, garibanlık bu. 

 

Gehört Ihnen das erste Haus mit Ziegeldach? 
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Da hat ein Nachbar eins, und dieses Haus. Insgesamt nur zwei Häuser. Diese Bäume haben sie den 

Tachtadschis (Förster)  fällen lassen. Damals war es nicht so wie heute, es war armselig. 

 

O zaman ambarın tahtalarını da mı tahtacılar getirdi acaba? 

00:41 – 00:56  

Ambar O zamanlar yok gızım, ambar mambar akılda yok. o zamanlar daha evle uğraşıyoruz, ondan 

sonra, kaç sene sonra yapıldı ambar, ambarın yapıldığı tarihi bilmem, unutmuşum gari, sade bi evinkini 

biliyom. 

 

Vielleicht wurden die Holzbretter für das Getreidespeicher damals auch von Tachtadschis (Förster) 

mitgebracht? 

Damals gab es keine Getreidespeicher, ich erinnere mich nicht. Damals beschäftigten wir uns noch 

mit dem Haus. Danach, nach ein paar Jahren wurde das Getreidespeicher gebaut. Datum weiß ich 

nicht mehr, hab´s vergessen. Weiß nur wann das Haus gebaut wurde.  

 

Sizin ambarınız var mıydı?  

00:57 – 01:17 

Ambarımız vardı da babam rahmetliğin, horadan hötte vardı, evleri, orada, ambar babama düştü, aldık 

buraya getirdik, yaptırdık. 

 

Hatten Sie eine Getreidespeicher? 

Dort hatte mein verstorbener Vater eine Getreidespeicher. Er hat es geerbt. Das Getreidespeicher 

von dort haben wir geholt und hierher gebracht, wir ließen es bauen. 

 

O ambar babanın ambarıydı, peki baban kimlere yaptırtmış o ambarı?  

01:18 – 01:23 

İlerisini bilmiyorum kızım ilerisini dünyada yokmuşuz taa önceden 

 

Diese Getreidespeicher war das Getreidespeicher deines Vaters, wem hat dein Vater das 

Getreidespeicher bauen lassen? 

Was in der Vergangenheit war, weiß ich nicht. Wir waren da nicht mal auf der Welt. 



 
 
 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

                                          This project is funded by the European Union. 

        “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” 

 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.  İçerik tamamıyla Antalya Kültürel Miras Derneği’nin sorumluluğu  altındadır ve 

Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 

 

Sen yokken mi yapılmış ambar?  

01:24 – 01:42 

Ben yokken daha önceden. Dedem şeyde kalmış. Babam şeyin başında kalmış ailenin başında şeye işte 

oradan eskiymiş ambar. Tabii dedemgilin herhalde. Çok eskiydi şeydi. Ambarda eskimiş iyice. Yeniledik 

gari getirdiğimizde. Çoluk çocuğu yetmiyor yani.  

 

Wurde das Getreidespeicher vor Ihrer Geburt gebaut? 

Bevor es mich gab, viel früher sogar. Mein Großvater hatte es. Dann gab er es meinem Vater. Also, 

es gehörte meinem Großvater. Das Getreidespeicher war sehr alt. Wir haben es erneuert, als wir es 

zurückgebracht haben. Es reicht im Moment nicht mal den Kindern. 

 

Senin bildiğin ustalar var mı bu ambarları yapan? Mesela buraya geldikten sonra tamir ettirdik dedin 

kim tamir etti?  

01:43 – 01:48 

Mehmet Şentürk isminde usta vardı. Ona yaptırdık biz bunu.  

 

Kennst Du Handwerksmeister, die diese Getreidespeicher gebaut haben? Sie sagten zum Beispiel, 

Sie hätten sie reparieren lassen nachdem sie hierher gekommen waren. Wer hat sie repariert? 

Es gab einen Meister namens Mehmet Şentürk. Bei ihm haben wir sie reparieren lassen.  

 

Demek tahtacılar burada kaldılar.  

01:49 – 02:02 

Burada kaldılar Tahtacılar, yatırdık şey ettik de işleri bitti gittiler. Bir kızı var yanında. Bir de oğlancık 

var. Bir de babaları üç kişiydi.  

 

Also, blieben die Tachtadschis (Förster) hier. 

Die Tachtadschis sind hier geblieben und haben auch hier geschlafen.  Nach dem sie ihre Arbeit 

beendet haben sind sie gegangen. Seine Tochter war mit ihm und sein Sohn. Mit dem Vater selber 

waren sie zu dritt.  
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Ama kendi sökmemiş. 

02:03 – 02:27 

Şimdi altındaki toprak çürümüş dedi onları yeniledik. Bunlar siz bilmezsiniz, çürüyeni yeniden getirttirdi 

yaptı ambarı. 

 

Aber Der Tachtdaschi (Forster) hat das Getreidespeicher nicht selber abmontiert.  

Er sagte: der Boden darunter ist verrottet, den wir dann erneuert haben. Du weißt nicht wie die sind, 

die haben das Verrottete wieder bringen lassen und das Getreidespeicher gebaut. 

 

Temelini nasıl yaptılar?  

02:28 – 02:35 

Temelini aynı taşın üstüne koydu. 

Wie haben sie das Fundament gebaut? 

Er hat das Fundament auf denselben Stein gelegt. 

 

Kiremit ne zaman yapıldı? 

02:36 – 02:46 

Kiremiti sonra yaptırdık, önce şeyde tahtaydı böyle tahtalıydı. Yellik tahtası olurdu. Yellik tahtasını 

söktük. Büyük kiremite çevirdik.  

 

Wann wurde das Ziegeldach gebaut? 

Das Ziegeldach haben wir später anfertigen lassen. Zuerst war das Dach aus Holz, yellik Holz (leichtes 

Holz). Wir haben das Yellik Holz entfernt und zu einem großen Ziegeldach umgewandelt. 

 

Kimler giriyordu mesela ambara?  

02:47 – 03:08 

Zahire çıkaracak olsa var çıkarır gider. Biri daha olur, bir de çuval açar. Iki elinden beri yana. Çıkarır 

gelirler birini. Oradan şeye motoru şeye yanaştırıverir sonra içine, vagona. Şimdi vagon var eskisi gibi 

eşek yok. Eşek yok. Öyle eşek sarılacak iş yok 

 

Wer alles hat das Getreidespeicher betreten? 



 
 
 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

                                          This project is funded by the European Union. 

        “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” 

 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.  İçerik tamamıyla Antalya Kültürel Miras Derneği’nin sorumluluğu  altındadır ve 

Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 

Wer das Getreide heraus holen will, geht hinein und holt das Getreide. Da ist noch einer, der den 

Sack öffnet. Einer der Beiden holt es heraus und fährt das Fahrzeug heran, danach ladet er es in den 

Wagen. Heutzutage gibt es Wägen, nicht wie damals mit Eseln. Keine Esel.  Es gibt keine Arbeit mit 

der man die Esel aufladen kann. 

 

Eskiden eşeğe sarıyordunuz  

03:09 – 03:20 

Eşekle değirmene gidiyoruz. Getiriyoruz. Zahireyi alıyoruz, eliyoruz, temizliyoruz. Ondan sonra 

çuvallara katıyoruz. Haydi eşeğe sarıyoruz. Öküzgözü’ne bile gittik 

 

Sie haben damals den Esel aufgeladen. 

Mit dem Esel gehen wir zur Mühle, bringen das Getreide zurück, sieben und reinigen es. Danach 

füllen wir das Getreide in die Säcke. Dann laden wir es auf den Esel. Wir sind sogar zur Öküzgözü 

Dorf gegangen.   

 

Nasıl rezil oldunuz?  

03:21 – 03:34 

Eşeklerle hadi bakalım. Değirmene varıyon, değirmene yıkıyorsun orada öğüttürüyorsun. Bir de nöbet 

yoksa bekle bakalım sabaha kadar. Öğütüyorsun bir daha sarıyorsun 

 

Dann wart ihr total erschöpft oder? 

Mit dem Esel kommst du zur Mühle. Ladest das Getreide ab und wäscht es. Lässt es dort mahlen, 

Und wehe wenn es kein Wachdienst gibt, dann kannst du bis zum Morgen warten. Du mahlst es und 

ladest nochmal auf den Esel. 

 

Seni değirmene kim götürdü?  

03:35 – 03:45 

Ben kendim giderdim çoluk çocuk işte bir arkadaş olur. Seninle değirmene gidecek misin?  Gideceğim 

kız ben de gideceğim. Arkadaş olarak giderdik. 
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Wer hat dich zur Mühle gebracht?  

Ich ging selbst hin. Manchmal mit einer Freundin.  Ich fragte eine Freundin, ob sie mit mir zur Mühle 

kommen will.  Wenn die Freundin ja sagte, dann gingen wir gemeinsam zur Mühle. 

 

Sizin köyünüzde değirmen var mıydı?  

03:46 – 04:00 

 

Değirmen yok. Vardı da sonradan değirmenci benim ini’m vardı. Değirmenci orada. O zaman daha rahat 

olduk sonra yıkama, yıkama değirmenleri çıkınca bu sattı gari. 

 

Gab es in eurem Dorf eine Mühle? 

Es gab keine Mühle. Nachher gab es Eine. Ich hatte einen Schwager, der Müller war dort. Danach 

wurde es angenehmer für uns. Als dann die Wassermühlen herauskamen, hat mein Schwager seine 

Mühle verkauft. 

 

 

 

Senin gittiğin değirmenler neyle çalışıyordu?  

04:01 – 04:10 

Suyla çalışıyor şeyden. Ceryanla da çalışan vardı. Öteki büyük değirmenler çıkınca onlar kapandı. 

 

Womit sind die Mühlen die du besucht hast, betrieben worden?   

Sie wurden durch Wasserkraft betrieben. Es gab auch welche, die mit Strom betrieben wurden. Als 

die anderen großen Mühlen herauskamen, wurden sie außer Betrieb gesetzt. 

 

Nasıl?  

04:11 – 04:17 

Ailemden başka benim bir kardeşim olmadığından bana kaldı, benim ev de aynı 

 

Wie ist das möglich? 
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Da ich keine Geschwister habe, habe ich die ganze allein geerbt. Mit meinem Haus war es ebenso. 

 

Senin çocukların da var. Sizin hayatınızda nasıl bir yeri var ambarın? 

04:18 – 04:21 

Ambarı pek iyi değil ama vaktinde bura kurulmuş gari.  

 

Du hast auch Kinder. Was für eine Rolle spielt das Getreidespeicher in eurem Leben? 

Das Getreidespeicher ist nicht sehr beständig aber es wurde nun mal hier aufgebaut.  

 

Senden sonra ne olacak bu ambar?  

04:22 – 04:26 

Benden sonra ne ederlerse etsinler kızım orasını kendileri bilecekler. 

   

Was wird mit dem Getreidespeicher nach dir passieren? 

Was auch immer sie nach mir tun, bleibt ihnen überlassen. 

 

Ambar her zaman her mevsim kullanılır mıydı Ayşe teyze?  

04:27 – 04:50 

Ambar devamlı durur. Ambar nereye gidecek? Zahire biterse tekrar kaldırabilseniz zahireyi katarsın. 

Ambarı olmayanda sende göz fazla göz var mı diye sorar oda atar. Birbirimizle idare oluruz çocuğum 

 

Frau Ayse, wurde das Getreidespeicher zu jederzeit, jeder Jahreszeit genutzt?  

Das Getreidespeicher steht immer da. Wo soll das Getreidespeicher hin? Wir benutzen das 

Getreidespeicher bis Getreide ausgeht. Wenn wir nochmal Getreide haben, benutzen wir ihn 

nochmal. Manchmal fragt ein Nachbar, ob er ein Kammer von der Getreidespeicher benutzen könne, 

falls es noch ein leeren Kammer gibt. So helfen wir uns gegenseitig. 

 

Nereye kaldırır? 

04:51 – 05:01  

Alır gider evinin içerisine. Ambarların çoğu bozmadan alıp gidip de konduruyorlar öyle. Götürüyorlar.  
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Wohin bringt er es? 

Er kann es nach Hause bringen. Die meisten Getreidespeicher werden Intakt gebracht, ohne einen 

Schaden werden sie zu einem anderen Ort oder Platz gebracht.    

 

 

Bildiğin kadarıyla bu ambarlar nasıl kullanılırdı? 

05:02 – 05:23 

Ambarları nasıl kullanacak? Öteden zehreyi getirdin mi, gözlerin içine dök, ambarın kullanış şekli 

aynıdır, birbirine benzer yani, gözleri dört-dört ya, gözlerine bu yana arpa, bu yana buğday, böyle 

kullanılıyor. 

 

 

Wie wurden das Getreidespeicher Ihres Wissens genutzt?  

Wie man es benutzen würde?  Wenn man von drüben das Getreide mitbringt, legt man es in die 

Kammer. Die Art und Weise, wie die Getreidekammern verwendet werden, ist das gleiche, sie sind 

einander ähnlich. Es sind ja vierer Kammern, in ein Teil der Kammern kommt Gerste, in das andere 

das Weizen. 

 

Başka ne işe yarar ambar?  

05:24 – 05:29 

Başka bir şey bilmiyorum. Başka bir şeye yaramaz ya. Zehre katmaktan başka nereye yarayacak 

 

Wofür benutzt man das Getreidespeicher sonst? 

Für was anderes weiß ich nichts.  Für was anderes ist es nutzlos.  Außer das man das Getreide 

hineinlegt. 

 

 

 


