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KIRKAMBAR  

TEKE YAYLASI ELMALI'DA GELENEKSEL ARI SERENLERİ VE TAHIL 

AMBARLARININ BELGELENMESİ, SAYISALLAŞTIRILMASI VE TANITIMI 
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TÜRKÇE DEŞİFRE / ALMANCA ÇEVİRİ 

 TÜRKISCH DECHIFFRIEREN / DEUTSCHE ÜBERSETZUNG 

031 - ÜMMÜGÜLSÜM KARACA 

AMBAR SAHİBİ – GETREİDESPEİCHER 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: 23.10.2021 

Görüşülen Yer: Ahatlı Köyü  

Adı Soyadı: Adil Alkaya 

Doğum yeri: Antalya-Elmalı-Ahatlı 

Doğum tarihi: 1945 

 

Süre: 00:00-04:35 

Adı Soyadı: Ümmü Gülsüm Karaca (Ambar Ustası Ali Karaca Eşi) – Ahatlı Köyü  

Bu ambarı Ali Usta ne zaman yaptı?  

00:07 – 00:14 

Kendi yaptı. Yılbaşı’nda. Yaptı. O zaman neyse işte kaç sene oluyor oraya geldiğimizde.  

 

Wann hat Meister Ali diese Getreidespeicher gebaut? 

Er hat das selber gebaut. Am Anfang des Jahres. Damals halt, als wir dorthin übergesiedelt sind, weiß 

nicht wieviele Jahre das jetzt her ist. 

 

Bu ambarın sizin için önemi ne? 

00:15 – 00:36 

Ambar zahremiz vardır arpa, buğday. Doluydu bu gözler öldüğünde, tükendi kalmadı  

Onarıma ihtiyacı var, bilmem, kullanan yok, olsa kullanmıyor. Valla bilmiyorum, duruyor. Bir şey diyen 

de yok. Öyle duruyor bilmem ne olacak. 

 

Wie wichtig ist diese Getreidespeicher für Sie? 

Im Getreidespeicher ist unsere Gerstevorrat. Diese Kammern waren voll, als er gestorben ist, jetzt 

ist alles aus, nichts mehr da. Weiß nicht ob es renoviert werden soll, ist nutzlos, niemand verwendet 

es, steht so. Ich schwöre ich weiß es nicht, es steht so da. Niemand sagt was dazu. Es steht einfach 

da. Keine Ahnung was damit geschehen wird.  
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Keresteyi nereden aldı? Nasıl getirdi Kaş’tan.  

00:37 – 00:53 

Usta Kaş’tan aldı geldi. Yılbaşı’nda. Arkadaşı varmış, ormancılar orada. Ormancılardan parayla aldık 

hani keresteyi. Getirdi yaptı bunu. Hızar vardı. Kesti, biçti, yaptı böyle 

 

Woher hat er die Holzbretter? Wie hat er die aus Kaş tranportiert? 

Der Meister hat sie aus Kas gebracht. Am Neujahr. Er hatte seinen Freund dort, sie sind Förster dort. 

Wir haben das Bauholz mit Geld von den Förstern gekauft. Er hat hierhergebracht und dann selbst 

aufgebaut. Er hatte ein Sägewerk. So hat er damit geschnitten und dann aufgebaut.  

 

İlk ambarı bu köyde mi yaptı?  

00:54 – 00:59 

Nerede yaptığını bilmiyorum. Her yere yaptı. Çok ambar yaptı. 

 

Hat er das erste Getreidespeicher in diesem Dorf gebaut? 

Weiß ich nicht, wo er es gebaut hat. Er hat sie überall gebaut. Er baute viele Getreidespeicher.  

 

Sen hatırlıyor musun buranın yapılışını?  

01:00 – 01:04 

Ben evdeydim bu ambarı yaptığında 

 

Erinnern Sie sich an den Aufbau hier? 

Ich war zu Hause als er diese Getreidespeicher gebaut hat. 

 

Beraber mi yapıyorlar?  

01:05 – 01:09 

Bütün bu köye yaptı hepsini. Hacı Veli'ye yaptı, Hatıplar’a yaptı. 

 

Bauen sie es gemeinsam? 

Er hat für das ganze Dorf gebaut. Für Hacı Veli hat er aufgebaut, für die Hatips. 
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Ne zaman ustalık yapıyordu? 

01:10 – 01:37 

Evvelden yapıyormuş ustalığı, öğrenmiş ne bileyim ne zaman ta nerelerdeyse? Kara Cibril vardı Kaş’ta. 

Oralarda öğrenmiş. Geldi buralarda yaptı öyle ambar. Her evlere ambar yaptı bu köyün hepsine. Gitti 

taaa Mursal’a yaptı, Kuzköy’e gitti, yaptı. Her yerlere gitti. Çalıştı oralarda. Öyle.  

 

Wann hat er als Handwerksmeister gearbeitet?  

Er hat schon früher handwerklich gearbeitet, er hat es gelernt, keine Ahnung wann und wo. In Kas 

gab´s den Kara Cibril. Er hat dort gelernt. Ist hergekommen und hat hier solche Getreidespeicher 

gebaut. Er hat in jedem Haus des Dorfes Getreidespeicher gebaut. Er ist sogar bis Mursal, Kuzköy 

gegeangen und dort gebaut. Er ist überall gewesen, arbeitete überall. So ist es. 

 

Tahmini kaç ambar yapmıştır? 

01:38 – 01:51 

Bilmiyorum anam kaç yaptı gayri. Çok yaptı her yerlere yapmış. Nerede yaptığını bilmiyorum. Sahillerde 

yaptı, burada yaptı. Her yeri yapmıştır zaaar.  

 

Wieviele Getreidespeicher hat er gebaut? 

Keine Ahnung wieviele er gebaut hat. Viele hat er gebaut und überall. Ich weiss nicht wo er gebaut 

hat. An den Küstengebieten, hier. Überall wahrscheinlich.  

 

Hep hızara mı kestiriyordu? Hızara mı kestiriyordu herkes? Tahtacılar gelmiyor muydu?  

01:53 – 02:04 

Hızara kestirirdi. Gelen olmaz hızara, herkes, ambar yaptıranlar kendi alıyor şeyini ötesini berisini. 

Yapıyor burada. Ustalığını yapıyor. Yapıyor.  

 

Hat er es immer von einem Sägewerk schneiden lassen? Haben sie es alle von einem Sägewerk 

geschnitten bekommen? Kamen die Tachtdaschis nicht? 

Er ließ es in einem Sägewerk schneiden. Niemand kommt zum Sägewerk. Jeder der eine 

Getreidespeicher wollte, kaufte das Material selbst. Er baute es hier. Er war der Meister. Er baut. 
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Anladım. Peki şimdi kullanılıyor mu bu ambarlar? Niye kullanılmıyor?  

02:05 – 02:09 

Yok zahire yok katacak. Yok, olmayınca ne katacaksın?  

 

Verstehe. Aber werden die Getreidespeicher jetzt genutzt? Warum werden sie nicht genutzt? 

Es gibt keinen Vorrat zum Hinzufügen. Gibt nichts, was willst du hinzufügen, wenn´s nichts gibt? 

 

Köyde kaç ambar vardı senin hatırladığın bu köyde? Hepsini Ali Usta mı yaptı? 

02:10 – 02:25 

Bilmiyorum başka yapan da olmuştur yani bilmeyim gayri. Ali Usta yaptı ya. Hatıplar’a yaptı.  Oradan 

daha kim Hacı Veliler'e yaptı köyün hepsine beş on kadar yaptı. Bütün yaptı onlara.  

 

Wieviele Getreidespeicher existierten im Dorf, an die du dich erinnern kannst?  Hat Meister Ali sie 

alle gebaut?  

Keine Ahnung, es muss noch andere gegeben haben, also ich weiß es nicht. Meister Ali  hat gebaut. 

Er hat es für die Hatips gebaut. Für wen noch? Für Hacı Veli, für das ganze Dorf, fünf oder zehn Stück 

hat er gebaut. Er hat es für alle gebaut. 

 

Giderken söylemez miydi? Ben şu köye gidiyorum hanım.  

02:26 – 02:29 

Gittiğini bilmiyor. Ben ne bileyim gari. Giderdi yapmaya. 

 

Hat er nicht Bescheid gesagt wenn er weggegangen ist? Meine liebe Frau ich gehe zu diesem Dorf? 

Was weiß ich, er ist immer irgendwohin zum Bauen gegangen. Er hat ja nichts gesagt. 

 

Hatırlamıyor musun şu köye giderdin bu köye giderdin falan dediğini? 

02:30 – 02:40 

Demezdi ki Kuzköy’e gitti orada bir de biri ne köyün adını, Bayralar’mı neydi oralara yaptı bütün oralara 

giderdi.  
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Erinnerst du dich nicht, wenn er immer erzählte, dass er in dieses oder jenes Dorf gegangen sei?  

Er erwähnte ja nicht, dass er zu Kuzköy gegangen ist, und zu einem Dorf, wie heißt es nochmal, wie 

Bayralar oder so. Er war an all diesen Orten. 

 

Bu ambarlar yeniden kullanılabilir mi sizce?  

02:41 – 02:45 

Kullanılsa kullanılır gibi en az el alıyor ya.  

 

Glauben Sie, dass diese Getreidespeicher wiederverwendet werden können? 

Wenn man nutzen will, kann man ja, sie werden eher von Fremden gekauft. 

 

Nerelerden alıyorlar?  

02:46 – 02:57 

Sağdan soldan alıyor senden benden herkes de satandan alıyor. Şimdi şeye döküyorlar  

Değirmene. Oradan alıyorlar.  

 

Von wo kaufen sie es? 

Sie kaufen von überall, von dir und mir, jeder kauft beim Verkäufer. Jetzt werfen sie es in die Mühle. 

Sie nehmen es von dort.  

 

Bu ambar sana aileden kalan bir miras mı?  

02:58 – 03:05 

Ailede kalacağım orada duruyor atıverdiler oraya. Bilmem duruyor. Odun edip yakacağım diyorum. 

 

Ist dieser Getreidespeicher ein Familienerbe? 

Ja, von meiner Familie. Keine Ahnung steht dort. Ich würde sagen, ich will das ganze zu Holz 

verarbeiten und verbrennen. 

 

 

Ne yapsın çocuklar bu ambarı?  

03:06 – 03:25 
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Bilmem kendileri bilecek. Ne bileyim ne yapacaklarını? Bir şeyi yok. Bu her yeri şey sağlam onun. Gene 

de katsan sağlam. Bilmem korunacağını, ne bileyim duruyor korunup da bir şeyi yok. Zehre katsan içine 

olur.  

 

Was sollen Ihre Kinder mit dieser Getreidespeicher anfangen? 

Weiß nicht, sollen sie selber herausfinden. Keine Ahnung was sie damit machen werden. Es ist in 

einem guten Zustand. Es ist dennoch intakt. Weiß nicht, ob es geschützt wird, es steht da ist in 

Ordnung. Wenn man Getreide hineingibt, würde es gehen. 

 

Daha önce gelip bu ambarları soranlar, ilgilenenler oldu mu? 

03:26 – 03:45 

Olmadı, bir işi soran olmadı bize de. Alacağız ne hal demişler. Bir bir daha da gelmedi. Kimisi biri satar 

mısınız demişler de. Biz de satmadık duruyor dursun dedik.  

Tabii böyle sormuşlar da çocuk mu demişti ne? Ambarı satılacak mı ne hal ana dedi?  

 

Haben sich früher welche nach diesen Getreidespeichern erkundigt, waren welche interessiert? 

Nein, gab es nicht, keiner hat uns gefragt. Mal wollte man kaufen. Sie kamen nie wieder. Einige Leute 

fragten, ob sie käuflich sind. Wir haben sie nicht verkauft, sie stehen, soll stehen. Natürlich hätten 

sie so gefragt, aber das Kind hat gesagt, verkaufen wir der Getreidespeicher, Mutter? 

 

Ne zaman geldi bu adamlar?  

03:46 – 03:53 

Bilmem anam dursun dedim. Ben de duruyor bu, yoldaydı evimin önündeydi. Durdurmadı orada. 

 

Wann sind diese Typen gekommen? 

Ich weiss nicht, mein Lieber, soll stehen, habe ich gesagt. Es war auf der Straße vor meinem Haus. 

Hat nicht erlaubt, dass es dort steht. 

 

Ha niye buraya attı? Niye durdurmadı orada?  

03:54 – 04:02 
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Benim evimin önünde değil. Durdurmadı karı. Evin önünde istemedi. Durdurmadılar orada.  Bağ 

diktiler, üzüm yiyorlar, o yol ediyorlar. 

 

Warum hat sie es hierher geworfen? Warum hat sie es dort nicht stehen lassen? 

Es steht nicht vor meinem Haus. Sie wollte nicht, dass das Getreidespeicher vor unserem Haus steht. 

Sie haben einen Weinberg gepflanzt. Sie essen Weintrauben, so nutzen sie es. 

 

Hah! Yenisini yapmadı. Eskisini tamir etti.  

04:03 – 04:08 

Eskisini tamir etti. Şimdi bunu tamir etti.  

 

Achso! Er hat kein neues gebaut! Er hat es repariert. 

Er hat das Alte repariert. Jetzt hat er den repariert. 

 

Mesela bu tamir edilse neresinin tamir ihtiyacı var Ümmü Teyze?  

04:09 – 04:16 

Ne bileyim içinde zehre, akan yerlerini nere olursa tamir etsen yeniden aktaracak 

 

Wenn man den zum Beispiel reparieren würde, was genau müßte man reparieren Frau Ümmü? 

Keine Ahnung da wo das Getreide reinfließt, solche Teile müßten repariert werden. 

 

Mesela bunu tekrar kullanmak için ne yapılması gerekiyor? Nereleri yapılmalı? Bir bakın.  

04:17 – 04:25 

Bir şey bilmiyorum da buraları akarsa oralarda kollarını yeniden sökecek, rendeleyecek, yapacak. 

Was genau müßte zum Beispiel getan werden, um es jetzt wieder verwenden zu können? Was muss 

repariert werden? Schauen Sie sich das mal an. 

Ich weiß nichts, aber wenn es hier runterfließt, müßte er die dort liegenden Holzbretter zerlegen, 

reiben und wieder aufbauen. 

 

Şimdi Ambar ustası var mı? 

04:26 – 04:36 
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Şahin vardı bir mezarlığın yanında evi vardır. Şahin de yapardı. Bu da ikisi yapardı yaparlardı o da 

yapardı.  

 

Gibt es Handwerksmeister für Getreidespeicher? 

Da gab es den Şahin, sein Haus liegt neben dem Friedhof. Şahin hat das auch gemacht, die Beiden 

bauten, er baute auch. 

 

Bunun bu model yapılmasına kim karar verdi?  

04:37 – 04:43 

Mesela bunun köşkü var. Kendi yaptı kendi be. Kendi gitti keresteyi kendi yaptı. Yani. 

 

Wer hat also beschlossen, dieses Modell so zu bauen? 

Dieses hat zum Beispiel einen Pavilion. Er hat es selbst gebaut.  Aufjedenfall hat er die Holzbretter 

selber gesägt. 

 

 

 


