
ELMADAĞ’IN ĠLKLERĠ   BÖLÜM -2 
 

Ibrahim Onay  

 ELMADAĞ'IN ĠLK POP MÜZĠK SANATCISI  : BERKANT AKGÜRGEN 

 

Berkant Akgürgen, babası Hasan Akgürgen'in Köy Enstitüsündeki görevi nedeniyle Ankara'nın 

Hasanoğlan Köyü'nde 31 Aralık 1938 tarihinde dünyaya gelmiĢtir. 

 

1945 yılında ilkokula Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde baĢlayan Berkant, babasının tayini çıkınca 

eğitimine önce Bilecik sonra da Denizli'de devam etti. 

 

Ortaöğrenim yıllarında mızıka ile edindiği müzik tutkusunu, piyano çalmaya baĢlayarak 

sürdüren Berkant, 1956 yılında yatılı olarak okuduğu Denizli Lisesi' nden mezun oldu. 

 

Sezen Cumhur Önal, Metin Bükey ve Teoman Alpay ile de çalıĢan sanatçı, 1967 yılında 

çıkardığı Samanyolu adlı Ģarkısıyla çok kısa sürede zirveye tırmandı. 

  

 

Ibrahim Onay 

 ELMADAĞ'IN ĠLK BARAJI    : KARGALI (YER ALTI) BARAJI (2013) 

  

 

https://www.facebook.com/ibrahim.onay.94?hc_location=stream
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201445728336069&set=gm.219600621523347&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201445728336069&set=gm.219600621523347&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201445728336069&set=gm.219600621523347&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201445728336069&set=gm.219600621523347&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201445728336069&set=gm.219600621523347&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/ibrahim.onay.94?hc_location=stream


Ibrahim Onay 

 ELMADAĞ' IN ĠLK BELEDĠYE BĠNASI  : FOTOGRAF (M. ALĠ SOYDAN) 

    

Ümit EkizĢık:  

YeĢil jEEP Eski belediye baĢkanlarından rahmetli SEYĠT AHMET KAPLAN ın makam aracıydı  

 

Ibrahim Onay 

 ELMADAĞ'IN ĠLK BAYAN ZABITA MEMURU  : GÜLBEYAZ AKBIYIK 

Ibrahim Onay 

 ELMADAĞ'IN ĠLK KÖFTECĠSĠ   : KÖFTECĠ ABDULLAH (ABDULLAH ÇETĠN)  

 

Ibrahim Onay 

 ELMADAĞ' IN ĠLK YÜKSEK OKULU   : A. Ü. ELMADAĞ M.Y.O. (2007) 

    

TC ġakire Yoldemir Sağlık Ġbrahimcim; Madem Elmadağ’ın ilklerini tesbit ediyoruz, Elmadağ'ın 

                                                            Ġlk Hekimi bildiğim kadarıyla Nazmi Özcan.Ġlk Hukukcusu  

                                                Cafer Çavdar.vb. sıralanabilir. 

 

Ibrahim Onay 

 ELMADAĞ'IN ĠLK MKE ÖĞRENCĠ SERVĠSĠ ġÖFORÜ : ALĠ ĠHSAN ÖZTEKĠN 
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Ibrahim  Onay 

   DÜZELTME : ELMADAĞ IN ĠLK ġEHĠTLĠK ANITI (2010) 

Ümit EkizĢık !!! DÜZELTME : ġEHĠTLĠK ANITI...  

Ibrahim Onay  HAKLISINIZ    ġEHĠTLĠK ANITI. (TEġEKKÜRLER)  

 

    

Ümit EkizĢık   RĠCA EDERĠM  

Halime Tetik:   [ġEHĠTLĠK TEKTĠR] ĠLK DĠYE BĠġEY OLAMAZ ĠLK OLARAK DEĞĠLDE 

ġEHĠTLĠĞĠMĠZ DĠYE TANITABĠLĠNĠRMĠ ACABA 

Ibrahim Onay  ġehitlik anıtı diye düzeltme yapılacak ilginiz için teĢekkürler 

 

Ibrahim Onay 

ELMADAĞ'IN ĠLK TARĠHĠ TAġ KÖPRÜSÜ  : BENZĠN ĠSTASYONU YANINDAKĠ KEMERLĠ TREN  

                                                                   YOLU KÖPRÜSÜ 
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Ibrahim Onay  Elmadağ'da benzin istasyonunun arkasındaki tarihi köprünün içler açısı hali.  

 

                      

AÇIKLAMA  : KÖPRÜNÜN BU DURUMUNUN DÜZELTĠLMESĠ KONUSUNDA ĠLGĠLĠ  

                                  KURULUġLAR  ĠLE ĠLETĠġĠME GEÇĠLMĠġ, VERĠLEN HASARIN DÜZELTĠLMESĠ 

                                  ĠSTENMĠġTĠR. 

Ibrahim Onay  : Serap hn' ın eskiden oturduğu lojmanın arkasındaki tarihi taĢ köprü. 

Ümit EkizĢık     : Eski AKCAN durağının arkasındaki köprü. 

Ibrahim Onay  : Fotoğrafı çekmek için gittiğimde gördüm’ki eski o eski çoçuk parkı olan alan 

  inĢaat artığı ve molozlarla doldurulmuĢ eskiden hiç bir eser kalmamıĢ. 

 

 

Ibrahim Onay : ELMADAĞ'DAN ĠLK SU NAKLĠ ; 

        

 

ANKARA'DA KALINTILARI BULUNAN TARĠHĠ ROMA HAMAMININ SUYU; 

Ankara'da kalıntıları bulunan Roma Hamamı, döneminin dünyadaki üç büyük 

hamamından biri olarak bilinir. 

 

1939'da baĢlanan bir kazı sonuçlarına göre; 12 külhanlı, dev boyutlardaki bu 

hamamın M.S. 2. yüzyıl sonu ile 3. yüzyıl baĢında yapıldığı anlaĢılmıĢtır. 

 

TaĢ temeller üzerine oturan hamamın dıĢ duvarları, dört sıra tuğlanın üs tüste 

konmasından oluĢmaktadır. Ġç duvarlar ise mermerle kaplı olup, hamam için 60 km. 

uzaktaki Elmadağ'dan taĢ borularla getirilen su, bu hamamla birlikte bütün 

mahallelere dağıtılıyordu. 
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Ankara’ya su getirilmesine dair diğer tarihi  yazıĢmalar 

 

Tarih: 09/B /1283 (Hicrî) 

Dosya No:368 

Gömlek No:18 

Fon Kodu: A.}MKT.MHM. 

Ankara’ya Elmadağ’dan su getiren Abdi Bey’e, Dergâh-ı Âli KapucubaĢılığı tevcihi. 

 

Tarih: 04/Ca/1306 (Hicrî) 

Dosya No:38 

Gömlek No:76 

Fon Kodu: MV. 

Elmadağı suyunun Ankara’ya getirilmesi için yapılan müracaat ile bu iĢin maliyeti 

hakkında. 

 

Tarih: 08/Ca/1306 (Hicrî) 

Dosya No:498 

Gömlek No:77 

Fon Kodu: A.}MKT.MHM. 

Elmadağı suyunun, Ankara’ya getirilmesi masraflarının keĢfi. 

 

Tarih: 25/L /1306 (Hicrî) 

Dosya No:44 

Gömlek No:59 

Fon Kodu: MV. 

Elmadağı’ndan Ankara’ya getirilecek su için gereken masrafların Nafia tahsisatından 

tesviyesi. 

 

Tarih: 04/Za/1306 (Hicrî) 

Dosya No:105 

Gömlek No:4517 

Fon Kodu: Ġ..MMS. 

Elmadağı nam mahaldaki suyun Ankara’ya celbi hakkında. 

 

Tarih: 24/L /1309 (Hicrî) 

Dosya No:140 

Gömlek No:64 

Fon Kodu: MF.MKT. 

Ankara Ġdadisi’ne daha önce verilen suyun masrafının bildirilmesiyle, Elmadağ’dan 

akıtılmak istenen su için gereken masrafın müfredatını gösteren defterin 

gönderilmesi. 

 

Tarih: 29/Z /1309 (Hicrî) 

Dosya No:131 

Gömlek No:5627 



Fon Kodu: Ġ..MMS. 

Ankara kasabasına cari Elmadağı’ndaki suyun memleketin her tarafına isalesi için 

sarfına lüzum görünen mebaliğin ödenmesi. 

 

Tarih: 08/M /1310 (Hicrî) 

Dosya No:42 

Gömlek No:3135 

Fon Kodu: BEO 

Ankara vilayetine Elmadağı’ndan irsal olunacak su için Ziraat Bankası’ndan sarf 

olunacak mebaliğ hakkında. (Dahiliye; 161) 

 

Tarih: 18/M /1310 (Hicrî) 

Dosya No:1986 

Gömlek No:89 

Fon Kodu: DH.MKT. 

Elmadağı ile Ankara arasındaki su boruları harap olduğundan bunların yenilenmesi 

için gerekli masrafların suret-i tesviyesi. 

 

Tarih: 23/ġ /1310 (Hicrî) 

Dosya No:171 

Gömlek No:12784 

Fon Kodu: BEO 

Ankara’ya Elmadağı’ndan su celbi ve Ġzmid’den Ankara’ya kadar temdid olunan 

demiryolunun istikmali esbab-ı inĢası ve idare-i vilayetin hüsn-i suretle temĢid 

olunduğu. (Ankara) 

 

Ibrahim Onay   

ELMADAĞ' SUYUNUN ANKARA YA NAKLĠ KONULU DĠĞER TARĠHĠ 

BĠLGĠLER; 

 

GÜNÜMÜZ ANKARA’SINA  ĠLK ĠÇME SUYU ELMADAĞ'DAN NASIL GETĠRĠLMĠġTĠR. 

 

1843 yılı Preveze doğumlu Arnavut asıllı Abidin PaĢa (1843-1906), Osmanlı 

Devleti'nin son döneminde hizmet vermiĢ bir devlet adamı ve yazardır. Babası 

Ahmet Dino Bey'di. 

Abidin paĢa Devlet hizmetine girdikten sonra doğduğu yer olan Preveze'nin 

mutasarrıflığına getirilir. Tekfurdağı, Varna, Sofya, Mamüret'ül Aziz ve Diyarbakır'da 

görev yapan Abidin PaĢa, sonra Rumeli Beylerbeyi oldu. Sivas Valisi ve sonra da 

Selanik Valisi olarak gören yapan Abidin PaĢa 1880 yılında kısa bir süre Hariciye 

Nazırlığı yaptı. Daha sonra Adana (1880), Sivas (1884), Ankara (1885) ve Cezayir-i 

Bahr-i Sefid (1894) Valiliklerinde bulundu. 1906 yılında Ġstanbul'da vefat etti. Fatih 

Camii mezarlığında defnedildi. 

Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca ve Yunanca bilen Abidin PaĢa'nın yazar olarak 

en önemli eseri Mevlana'nın Mesnevi'sinin Osmanlıca tercümesi olan Tercüme ve 

ġerh-i Mesnevî-i ġerif adlı eseridir.  
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Abidin PaĢa; Ressam/karikatürcü Abidin Dino, ressam/Ģair Arif Dino, Gazeteci ve 

siyasetçi Celal Nuri Ġleri ve gazeteci ve karikatürcü Sedat Nuri Ġleri'nin dedesidir.  

 

Abidin PaĢa; Ankara Vâliliği döneminde Abidîn PaĢa, Elmadağ’dan Ankara’ya tatlı su 

getirmek için halk’ dan para toplamıĢtı, iĢe baĢlamak için dönemin halifesi olan 

Abdülhamit Han'dan izin ister. 

 

Ġkinci Abdülhamîd Han, Vâliye gönderdiği cevâb’ i yazıda; 

“Susuzlara su vermek çok sevâbdır. Dînimizin emirlerinden biridir. Bu vazîfe ve Ģeref 

bize bırakılsın. Topladığın paraları sâhiblerine geri ver. Bütün masrafı hazîne-i 

Ģâhânemden olmak üzere hemen iĢe baĢla. Milletimi iyi suya kavuĢtur!” der. 

 

Bu emir üzerine az zaman içinde Ankaralılar tatlı suya kavuĢturuldu.  

 

Abidin PaĢa'nın Ankara Kalesi ve Atpazarı'na Elmadağ Suyunu Çıkarması. 

 

Kaynak: Eski Ankara’nın Ġçme Suları: Yazar ġeref Erdoğdu Alkan Matbaacılık Ltd. 

Ankara 1965 ÇalıĢma Bakanlığı Muhasebe Müdür Muavini Ankaram Kitabı. S. 145. 

 

Ankara’nın çeĢme suları üç menbadan gelirdi. 

1) Elmadağ menbaları : Bu dağda iki türlü su vardı. Birisi menba suları, diğeri yer 

altı suları idi. Bu gün her iki su menbalarından Ankara istifade etmektedir. 

Elmadağı’nın rakımı 1300 ila 1350 metre arasındadır. Bundan faydalanılarak bu 

dağdan sular kolayca Ģehre akıtılmıĢtır. Menba sularının baĢlıcaları Kırkpınar, 

Beypınarı, Koca Pınar, Zindankaya, Özü Pınar, Kehliz Pınar, Kıprıs Yaylası Pınarı idi. 

Dağdan Ģehre su getirilmesi için muntazam kanallar açılmıĢ ve Ģehrin kale civarına 

kadar su çıkarılmıĢtır. Bu teĢkilat halen mevcuttur. Ankara’nın büyük bir derdi olan 

su, gelmiĢ geçmiĢ bütün valilerin muvaffak olamadığı yahut da vazifelerinin kısa 

sürmesi yüzünden bu iĢi ehemmiyetle ele alamamıĢlardır. Ancak AbidinpaĢa 10 yıllık 

Valiliği sırasında Ģehrin biraz da olsa su derdini halletmiĢtir. Yeni tesisatla yani 

borularla su getirilmesi iĢi Ģehremini Haydar bey zamanında olmuĢtur. 

 

2) Hanım Pınarı : Bu su KayaĢ vadisinde ve Üreğil köyü civarındadır. Bu tesisat ta 

gene AbidinpaĢa zamanında yapılmıĢ olup Ģehrin Cebeci ve alt kısımlarına akıtılmıĢtı. 

 

3) Kasımlar Suyu : Bu suyun gerek miktarı gerekse rakımın azlığı yüzünden Ģehrin 

muhtelif mahallerine su verecek halde olmadığından bilahare Elmadağı tesisatı 

yapılınca bu suyun kanalları kaldırılmıĢtır. 

 

Ankara valisi AbidinpaĢa zamanında Ģehrin en yüksek yeri olan At Pazarına su 

çıkartılmıĢ ve 12 lüleli som kargir bir çeĢme inĢa edilmiĢtir. Masrafı AbidinpaĢa 

tarafından ihtiyar olunan NakĢibendi Medresesi önünde keza som mermerden 

yapılmıĢ Elmadağ ÇeĢmesi inĢa edilmiĢti. Bu sular Ģehrin büyük su derdine cevap 

vermiĢ ve Ankara’yı ihya etmiĢtir. Ayrıca bu sudan Hacıbayram hanesinde bir havuz 



inĢa edildiği gibi Ģehrin muhtelif bölgelerine su verilmiĢtir. Ankara Hükümet Merkezi 

oluncaya kadar bu ibtidai su teĢkilatından faydalanmıĢtır. 

 

1800’LÜ YILLARDA ANKARAYA SU GETĠRME ÇALIġMALARI 

 

Bugün AbidinpaĢa ismi ile anılan bu semtte, Abidin PaĢa köĢkünü yaptırırken, 

Ankara’nın muhtelif semtlerine bir koyunun etinden astırmıĢ ve en geç bu sırtlara 

astırdığı et kokmuĢ ve köĢkünü bu güzel ve hakim tepeye yaptırmıĢtı. Kadirbilir 

Ankara’lılar, onun bu köĢkünü 80 yıldır muhafaza etmiĢ, bu köĢk hala ayaktadır. 

 

 

Abidin PaĢa;  Atpazarına suyun çıkmasını çok arzu etmiĢ, Mühendisler suyu ancak 

Cebelağası yokuĢunun baĢına kadar getirmiĢler ve daha yukarı çıkmasına tazyik ve 

seviye müsait olmadığı için çıkaramamıĢlar. 

 

Rivayete göre PaĢa, Mühendisleri toplar ve suyun bir haftaya kadar Kale önünde 

yaptırdığı çeĢmeden akmasını, aksi takdirde hepsini azledeceğini emir buyurur. Bunun 

üzerine su büyük bir törenle bir hafta sonra akıtılmıĢ.  

<<Ġyi niyetle çalınan çalgı, mürainin teĢbihinden iyidir.>> sözü bu değerli paĢanındır. 

 

 

 

 



Ibrahim Onay 

ELMADAĞ' DA ĠLK KAYAK SPORU ETKĠNLĠĞĠ . 1933-1934 

 

ELMADAĞ VE KAYAK SPORU; 

 

Eski Türkler ve Osmanlılar, zorlu doğa koĢullarına karĢı koyabilmek amacıyla ”Ġvik” 

adını verdikleri ve bir anlamda kayak görevi gören ayakkabılar giyiyorlardı. O dönem 

devlet adamları ve padiĢahlarının gerekli ilgiyi göstermemesi nedeniyle, kayak sporu 

ülkemizde hiçbir geliĢme gösteremedi ve zamanla unutuldu.  

 

Modern anlamda kayağın tanınması ise, Silahlı Kuvvetleri’nin 1915’te askeri amaçla 

kurmuĢ olduğu kayak birlikleri aracılığıyla gerçekleĢti. Aynı yıl Erzurum Kerim Hitli 

Tabyası’ndan açılan kayak kursunda Avusturya’dan getirilen Alberth Bilstein 

önderliğinde, orduda kayağa baĢlandı ve Arif Hikmet Koyunoğlu, Cemal Dursunoğlu, 

Kemal Hasip gibi ilk kayakçılar yetiĢti.  

 

1917 yılında ise Erzincan’da 4 bölükten oluĢan kayak taburu kuruldu. Aynı dönemde 

ilk kayak okulu da Hikmet Koyunoğlu tarafından SuĢehri’nde (Buldur Köyü) açıldı. 

 

1933 yılında Galatasaray Lisesi öğretmenlerinin Uludağ’a çıkarak kayak yapmaları ile 

bu spor yeniden canlandı.  

 

1933-1934’te Bursa Halkevi’nin Uludağ’da,  

Ankara Halkevi’nin Elmadağ’da,  

Erzurum Halkevi’nin Palandöken’de  

 

düzenledikleri kayak faaliyetleri önemli hareketler oldu. 

 

Kayağın 1935’te Latif Osman Çıkıgil baĢkanlığında Dağcılık ve KıĢ Sporları 

Federasyonu’na bağlanmasıyla birlikte, Türkiye’de resmi kayak faaliyetleri de baĢlamıĢ 

oldu.  

 

Türkiye’de uluslararası kurallara uygun ilk kayak yarıĢması 1944’de Asım Kurt’un 

çabalarıyla gerçekleĢtirildi. 

 

1948 Yılında Asım Kurt’un Dağcılık ve Kayak Federasyonu BaĢkanlığına gelmesiyle 

kayak sporu yeniden canlandı ve baĢta Uludağ, Erciyes, Elmadağ’da olmak üzere 

kayak merkezleri oluĢturularak sporcu yetiĢtirilmeye baĢlandı.  

 

Elmadağ kayak merkezi, Ülkemizdeki baĢlıca Kayak Merkezleri arasında gelmektedir. 

 

Yunus Bayrak : Elmadağ'da ilk kayak takımı kullanan kiĢinin Lütfü'nün Ercan olduğunu sanıyorum  

                         1963-1964 lerde tabi Ģimdiki kayaklar gibi otomatik kilit değil, kayak ayakkabıya 

                         deri kemerden yapılmıĢ bağcıkla sabitlenirdi. Batonlarda biraz uzunca idi. Allah 

                         rahmet eylesin. 
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Ibrahim Onay : Amin. Herhalde kayak merkezinde değil ilçe merkezinde kullandı. 

Yunus Bayrak:  Aynen evlerinin yanındaki Ģimdiki geniĢ yolda. 

Ibrahim Onay: Öğrendiğime göre Belediye BaĢkanı Sn. Gazi ġahin'in çabaları ile Elmadağ ilçe 

                        Merkezi ile kayak merkezi arasında yol açılmıĢ. ĠnĢaalah bir gün bu yoldan kayak 

                        merkezine  çıkmak temennisi ile Sn. Gazi ġahin'e Grup adına teĢekkür ediyorum. 

 

Ibrahim Onay 

ELMADAĞ'IN ĠLK TENEKECĠLERĠ   :ĠSTASYON TARAFI - MEVLÜT DĠNLER (TINGIRCI) 

             ARKA KÖY TARAFI - HALĠL BAĞCI   

Ibrahim Onay 

ELMADAĞ'IN ĠLK ZABITA MEMURLARI  : ÇAKIR DAYI 

 : ALĠ BOSTAN 

Mustafa Ceylan: Offfffffff... Kaç yıl evvele götürdünüz beni. Helal olsun. Rahmetle anıyorum,  

                           mekanları  Cennet olsun... 

 

Ibrahim Onay   : ELMADAĞ'IN ĠLK CEZA EVĠ : MUHARREM' ĠN DAMI 

Ibrahim Onay   : Yeni kuĢak Elmadağlı' dostlarımız için Muharrem'in Dam denilen ceza evi binası, 

                           Ģimdiki otobüs güzergahı üzerinde değirmen durağında Elektrik trafo binasının  

                           yanındaki Pastacı Gani bey'lerin yaptığı binanın olduğu yerde idi. 

Ibrahim Onay   : Elmadağ'ın ilk ceza evi olan Muharrem'in Damı, olarak bilinen cezaevinin yerine  

                           yapılan yeni bina. Yani günümüzün yeni trend'i olan apartman 

 

Halime Tetik  : ġU ANDA BEN BU EVDE TATĠL YAPIYORUM KAYINVALĠDEMĠN EVĠ 

Ibrahim Onay:HOġ GELDĠNĠZ. HABERĠMĠZ YOKTU. BENĠMDE 

 

Ibrahim Onay : Elmadağ'ın gazileri : ali eysen (kore savaĢı gazisi) 

  Diğer gazilerimizi bilen ve tanıyanlar varsa, katıldıkları savaĢ'la birlikte bildirirlerse 

                          seviniriz. 

  Selam ve sevgilerle 

  ibrahim onay 

Ibrahim Onay 

Sn. Birnur Bingöl Or, Sn. Özlem Çavdar, Sn Serdar Özdemir, Sn Cemal Üge, 

Sn. Güner ġahin,' gruba katılımları nedeni ile hoĢ geldiniz diyorum. 
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Nezaket Zararsız Ceyhan HOġGELMĠġLER  

Serdar Özdemir HoĢ Bulduk Ġbrahim abi. 

 

Ibrahim Onay 

Değerli Grup Üyeleri; 

Elmadağ düğünlerinin kına yakma adeti sırasında erkeklerin kadın kılığına, kadınların 

ise erkek kılığına girerek karĢı taraf'a gidip oyun çıkartmaları konulu adeti bilmeyen 

yoktur sanırım.  

Yine böyle bir düğün ve böyle bir adet'in uygulanması esnasında düğün alayının 

geçirdiği kaza sonucunda yaralıların hastaneye götürülmesi sonucu ortaya çıkan olayı, 

Grup üyesi Seyhan Özdemir'in anlatımı ile sizinle hoĢ bir anı olarak paylaĢmak 

istedim. 

Sn: Seyhan Özdemir "Ben küçükken teyzemin kızının düğününde kaza geçirdik. 

Elmadağ hastanesine yeni gelen acildeki doktor, müdahale sırasında yaralanan 

erkeklerin bıyığını siliyor kadın  çıkıyor. Yaralanan kadınların elbiselerinin altından 

erkek çıkıyor. Doktor Ģok yaĢamıĢtı. 

OLAYI BĠZLER ANLATANA KADAR, OOOOO !!!! 

"ÖZEL NOT; SADECE ANLATIM'DAKĠ ĠMLALARA BĠRAZ MÜDAHALE ETTĠM" 

 

Ibrahim Onay Elmadağ Düğünlerinde yaĢanan bir kaza olayını da ben anlatmak istiyorum. 

 Tahminim 1974-1975 yılları gibi. Düğün baĢlamıĢ, kız evi ile oğlan evi arasındaki baĢ 

gezme, kına atma, çeyiz serme gibi adetler yapılıyor. Tabi,  o yıllarda Elmadağ araç 

yönü ile çok zayıf. 

Düğün sahibi, Davetlileri (Okuntuları) Ġstasyon tarafı ile Arka köy arasında taĢımak 

için düğün sahibi,  Erzurumlu DadaĢ Fevzi beyin Damperli Kum Kamyonu kullanmak 

için anlaĢırlar.  

Gene böyle kına yakmak için istasyon tarafındaki davetliler, Arka köye gitmek için 

kamyonun damperine doluĢur ve arka köye hareket eder. Tabii düğün alayı olduğu 

için davul zurna ve oyun havaları' da damperde mevcuttur. 

Fakat bu curcuna sırasında aracın ön tarafına binen davetliler oyunlara tempo 

tutarken farkında olmadan damperi kaldıran kola veya butona müdahale eder.  

Damper baĢlar kalkmaya ve içindekileri yola döke döke gitmeye. Yola dökülenler 

bağırıp çağırır ama, Ģöfor zanneder' ki damperdeki kiĢiler davul zurna ile pürneĢe 

oynuyor. Arka köye indiklerinde bakarlar' ki damper kalkmıĢ, içindekiler yollara 

dökülmüĢ. 

Bir çocuk ise, (Adını vermiyorum) o zamanki damperlerin üst tarafında bulunan ve 

kum küreği takılan yerdeki kum küreğinin sapına tutunmuĢ ve o vaziyette yola 

düĢmekten kurtulmuĢ.  

Tabii sonra kamyon bu defa yola dökerek gittiği davetlileri geri toplamak için yola 

koyulmuĢ.  

 

ġimdiki düğünlerde yapılmakta olan düğün adetlerini izlerken bu olay sık sık aklıma 

gelir ve için - için, buruk - buruk, kendi - kendime acı ile karıĢık bir Ģekilde 

gülümserim.  
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