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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 

012-HASAN SARIKAYA 

AMBAR SAHIBI – 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 kültü rel 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: 18.10.2021 

Görüşülen Yer: Göltarla Köyü  

Adı Soyadı: Hasan Sarıkaya 

Doğum yeri: Antalya-Elmalı-Göltarla 

Doğum tarihi: 1935 

 

51:32 – 54:42  

Adı Soyadı: Hasan Sarıkaya (Göltarla Köyü) 

51:32-54:42 

Name Vorname: Hasan Sarıkaya (Dorf Göltarla) 

00:00 - 03:23 

 

Ne işle uğraşıyordunuz, biraz anlatır mısınız? 

00:07 - 00:57 

Rençberlik yapıyorduk. Öküzlerimiz vardı, kara sabanla sürüyorduk yeri, tarlayı. Ondan sonracığıma 

elimizle biçiyorduk. Oradan sonra, düvenle çayıra çekiyorduk düz yere. Orada   eşekleri koşuyorduk. 

Arkasına öküzlerle düven takardık. Düvenle döverdik. Elimizle tınas yapardık, böyle yüksek kağnıya 

koyardık. Öküzlerin önüne koşar. Ambarın yanına getiriydik. Ambarın içine sırtımızla çuvalı çeker 

dökerdik. Samanını kağnıyla yüklerdik. Saman hanına getirir, yabaltı deriz yabaltıyla dökerdik. Ondan 

sonracığım. Böyle böyle bitirir giderdik. 

 

Welchen Job haben Sie damals ausgeübt, könnten Sie uns ein bisschen erzählen? 

Wir haben Landwirtschaft betrieben. Wir hatten Ochsen, wir pflügten das Land mit dem 

Schwarzpflug. Wir mähten von Hand. Danach zogen wir mit Dreschschlitten auf die Wiese. Dort 

spannten wir die Esel ein, dahinter hängten wir die Ochsen den Dreschschlitten an. Wir trieben mit  
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dem Dreschschlitten. Wir machten die Heuhaufen mit unseren Händen und wirbelten mit der 

Holzgabel auf. Danach legten wir die Ochsen vor den Ochsenkarren an, dann brachten wir das 

Ochsenkarren zum Getreidespeicher. Wir schütteten den Sack mit Gedreide in den Getreidespeicher. 

Wir luden das Heu auf den Ochsenkarren und brachten es zur Heuherberge und schütteten es in den 

Futtertrog aus. So haben wir unsere Arbeit beendet. 

 

Köyde Ambar var mıydı? 

00:59 - 01:38 

Vardı da bir tane daha, onu da söktü götürdüler. O da dedemindi yani. Bir onun vardı. O da gitti. Koca 

Memet’de vardı, bunların yoktu. Ya şimdi evin içine dökerlerdi. Avlanlı Salih vardı. Onların evin içine 

dökerlerdi, fakirdi, ambar o günün behrinde yüz lira, yüz elli lira para tutuyor yaptırması ama o para 

yok. Otuz beş liraya aldım ben o ambarı Başol'dan, bu gördüğün ambarı. Para da, param da yoktu, 

Ahmet hocadan aldım otuz beş lirayı. Onu aşağıda, tarla domatesi yaptım. Domatesten para kazandım, 

getirdim, burada Ahmet hocaya parasını verdim. Otuz beş lira çok para. O zaman. Yüz otuz beş değil, 

sadece otuz beş lira.  

 

Gab es ein Getreidespeicher in Ihrem Dorf? 

Es gab Einer, aber die haben sie zerlegt und weggebracht. Der gehörte meinem Großvater. Er hatte 

einer. Er ist auch weg.  Koca Mehmet hatte einen. Sie hatten keine. Sie schütteten es immer ins Haus. 

Da gab´s Avlanli Salih. Sie schütteten es ins Haus, er war arm. Ein Getreidespeicher kostete damals 

etwa 100/150 lira, aber kein Geld. Den Getreidespeicher habe ich für 35 lira von Basol gekauft, das 

Getreidespeicher, das Sie hier sehen. Ich hatte kein Geld. Ich habe 35 lira von Ahmet Hoca geliehen. 

Unterhalb des Dorfes habe ich Tomaten angepflanzt. Habe durch Tomaten Geld verdient und Ahmet 

Hoca die 35 lira zurückbezahlt. 35 lira waren eine Menge Geld zu der Zeit. Nicht 135, nur 35 lira.  
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Ne zaman aldınız? 

01:40 - 02:14 

79’da. Vallahi çok eski, çok eski. Epeyi var yani. On lira mı sekiz liraya mı yapılıyordu kuruyordu o ambar 

o adam. On liraya sekiz lira ambar şimdi kurulur mu? Ahmet amcanın babası kururdu yani. İşte böyle.  

On lira bir para verdim. Deli paraydı. O dibindeki 

evi yüz elli liraya duvarını ördü, başını dökmesini döktü, içini sıvadı, kapısını penceresini yüz elli liraya 

taktı adamlar babama 

 

Wann haben Sie es gekauft? 

Im Jahr 1979.  Ich schwöre, es ist sehr alt. Also ist schon sehr lange her. Dieser Getreidespeicher 

wurde für zehn oder acht lira aufgebaut. Kann man jetzt einen Getreidespeicher für zehn lira, acht 

lira aufbauen? Der Vater von Onkel Ahmet ließ es früher aufbauen. So ist das. Ich habe 10 lira 

bezahlt, das war viel Geld. Für 150 lira mauerte er die Wände des Hauses, deckte das Dach, verputzte 

die Innenwände, die Tür und Fenster für 150 lira. 

 

Ambarı nasıl yaptırıp ödediniz? 

02:17 - 03:15 

Babam yüz elli liraya, azıcık para verip tohumunu, babamda zahire çoktu. İki lira yüz seksen kuruş 

buğday. Kile deriz biz burada. Dokuz kiloya bir kile deriz yani. O adamların da, evi yapan adamların da 

zahiresi yok, fakir, Ernes köyünden. Bunlara zehire vere vere ödedi paranın üstünü. Evin, azcık bi para 

verdi ellerine. Harçlık ver bize dediler. Babamın tahmin ediyorum, elli lira- yüz lira veremedi. Elli elli mi 

verdi? Yüz değildi gibi geliyor bana. Sonra oradan buraya evvelden Elmalı'ya pazara gelirlerdi, Mersin 

getirirlerdi onlar orada Mersin çok boldu. Buradan giderken zahireyi çıkarıverdi babam, sarar götürür 

giderlerdi. Böyle ödedi yani. Işte böyle. Yevmiye iki lira o günün behrinde Işte böyle. Benimki. 
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Wie haben Sie den Getreidespeicher machen lassen und bezahlt? 

Mein Vater hat 150 lira, gegen wenig Geld die Saat der Getreide bekommen.  Mein Vater hatte 

reichlich Getreide. Ein Scheffel Weizen kostete 2 lira 180 kuruş. Neun kilo Weizen ist ein Scheffel. 

Die Männer die unseres Haus aufgebaut hatten, hatten kein Geld. Sie kamen aus dem Dorf Ernes 

und waren sehr arm.  Mein Vater bezahlte den Hausbau das meiste mit Getreide. Mit Geld hat er 

sehr wenig zahlen müssen. Sie verlangten nur Taschengeld. Mein Vater hat nicht 100 lira sondern 

nur 50 lira gegeben. Diese Leute die aus Ernes kamen, brachten Myrte auf den Markt in Elmalı mit. 

In Ihrer Dorf hatten viel Myrtebäume.  Als sie zurückgingen holte mein Vater das Getreide raus. Sie 

verpackten es und nahmen es mit. Auf diese Weise hat mein Vater die Männer bezahlt.  Damals war 

das Tagesentgelt 2 lira. 

 

 

 


