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Do¤rugöz; Akﬂehir-Konya yolunun 8.
km.’nde nüfusunun ço¤unlu¤u tar›mla u¤raﬂan ﬂirin bir Anadolu kasabas›d›r.
Halk kültürü araﬂt›rmas› için gitti¤imiz Do¤rugöz’de geleneksel ve yöresel zanaatlar›m›zdan harman aletlerinin yap›ld›¤› bu folklor sahas›nda “anadut” ile “al›c›” n›n çok eski zamanlardan beri üretildi¤ini tespit ettik.
ANADUT: Bunlardan anadut; ekin
demetlerini arabaya koymaya ve harman›
aktarmaya yarayan, üç, dört, beﬂ, yedi çatall› olabilen uzun sapl› ayg›t, dirgen, yaba,1 olarak sözlüklerde tan›m› yap›lmaktad›r. Bu kelimenin etimolojik yap›s›na bakacak olursak; anadut<ana+dut- yani temel
anlam›na gelen ana ismi ile tutmak mastar›ndan tut->0 dut- filmin bir araya gelmesinden meydana gelen birleﬂik bir kelime
oldu¤u kanaatindeyiz.
Bu zanaat dal›, ülkemizin çeﬂitli yörelerinde anadad, anadat, anadot, anaduz,
ananat, anat, anatut, anavut, anaz›t, anazot, anazut, andat, andut, anduz ….vb. ﬂekillerde de adland›r›lmaktad›r.
Do¤rugöz kasabas›nda üretilen harman aletlerinden anadut; 2 m. uzunlu¤unda sap› ile ucunda üç parmaktan ibaret çatal› olan geleneksel bir zanaat ürünüdür.
Bu aletlerin sap›, kayak ya da sö¤üt a¤ac›ndan yap›lmakta olup malzemesi yöreden temin edilir. Sap›n ucunda bulunan ve
esas iﬂlevi olan çatall› k›s›m kestane a¤ac›ndan imal edilmektedir. Bunun malzemesi ise ‹stanbul / Beykoz ormanlar› ile ‹zmit/Kand›ra ormanlar›ndan kesim yap›ld›¤› zamanlarda getirtilir.
Anadut zanaatkarlar›, sonbaharda
malzemeyi temin ettikten sonra harman
mevsimi girinceye kadar kasabadaki yöresel el tezgahlar›nda bu aleti, y›l boyunca
imal etmeye devam ederler.
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Anadut’un çatal›n› meydana getiren
parmaklar›ndan her biri, 4 cm. çap›ndaki
kestane a¤açlar›ndan yap›l›r. Bu malzemenin önce kabuklar› b›çk› denilen bir aletle
soyulur ve daha sonra kaynamakta olan su
kazan›na at›l›r. Kaynar kazanda malzemenin daha kolay e¤ilip bükülmesi için suda
bir-iki saat bekletilir. Sonra kaynar sudan
ç›kar›larak çatal haline getirilecek olan
kestane a¤açlar› özel olarak yap›lm›ﬂ bir el
tezgah›na tak›l›r. Burada 15 gün bekletilerek kolayca bükülmesi sa¤lan›r. Bu iﬂlem
bittikten sonra tezgahtan malzemeler ç›kar›l›r; 90 cm. uzunlu¤unda olmak üzere her
biri eﬂit olarak kesilir. Bu ayn› ebattaki dallar, mengeneye tak›larak yine b›çk› ile uçlar› sivri olacak ﬂekilde yüzeyleri düzeltilerek
pürüzsüz hale getirilir. Yar› mamul hale getirilmiﬂ olan kestane a¤açlar›; kesilmiﬂ, bükülmüﬂ, düzeltilmiﬂ ve uçlar› sivriltilmiﬂ
olan 90 cm. boyundaki malzemelerden ikisi
yan yana ve birisi de üste gelecek ﬂekilde 2
in uzunlu¤undaki kayak a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ, z›mparalanm›ﬂ olan yuvarlak sapa çivi
ile çak›l›r. Ayr›ca çak›lan yerin daha sa¤lam
ve dayan›kl› olabilmesi için de üzeri s›r›m
denilen ve sicim haline getirilmiﬂ olan hayvan derisi ile s›k›ca sar›l›p ba¤lan›r.
Anadut zanaatkarlar› taraf›ndan bu
ﬂekilde el tezgahlar›nda üretilen geleneksel
harman aleti, y›1 boyunca imal edilip yaz
mevsimine girerken sat›ﬂa sunulur. Bu harman aletleri, Anadolu’nun çeﬂitli yerlerindeki toptanc› esnaf›na da¤›t›l›r; onlar›n arac›l›¤› ile de perakende olarak çiftçiye sat›l›r.
Bir anadut aletini, çiftçi e¤er dikkat
ederse iki ya da üç harman mevsiminde
kullan›labilmektedir.
ATKI: Do¤rugöz kasabas›nda yap›lan
geleneksel harman aletlerinden di¤eri de atk› d›r. Bu kelime etimolojik yap›s› itibariyle:
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Y›l: 12 Say›: 46
atk›< at + k› yani atmak mastar›n›n at- fil
köküne -k› fiilden isim yap›m eki getirilmek
suretiyle meydana gelmiﬂ bir isimdir.
Baz› yörelerde çatall› yaba olarak da
adland›r›lan bu harman Aleti, herhalde
Türklerin en eski zanaat ürünlerindendir.
Kelime Türkçe olup büyük Türk bilgini
Kaﬂgarl› Mahmud’a göre, “adhr›” yani “ayr›” sözü bu¤day temizlemek için kullan›lan
alettir. Bu bir çatall› a¤açtan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
Çatall› de¤nekler, eski Türklerin top
oyunlar›nda da kullan›lm›ﬂt›r. “Yaba” veya
“t›rm›k”, Türklerde ad› ve ﬂekli ile birlikte
çok eski / yerli ve köklü idi. K›rg›z Türkleri ‘yaba’ya “ayr›”, Altay Türkleri ise “ayruﬂ”
yani “ayr› tuuﬂ” derlerdi.
“Yaba / yapa” sözleri Anadolu ve Ça¤atay Türk lehçelerinde ayn› anlamlarda
kullan›lan harman aletleridir. K›rg›z Türkçesi’nde bu söz, “capa” ﬂekline girmiﬂtir.
Ayn› ﬂivede “capa t›rm›k” ﬂeklinde hem yaba ve hem de t›rm›¤› birleﬂtiren ortaklaﬂa
bir deyim de meydana gelmiﬂtir.
Bu yörede atk›; ekinin saplar›ndan
meydana gelen saman› bir yerden baﬂka
bir yere atmak ya da aktarmak için kullan›lan geleneksel bir tar›m aletidir.
Atk›; 1.60 cm. uzunlu¤unda kayak
a¤ac›ndan yuvarlak, pürüzsüz, z›mparalanm›ﬂ yüzeyi olan bir sap ile 55 cm. uzunlu¤unda, 5 cm enindeki kestane/ meﬂe ç›tas›na, ortalar›ndan e¤ilmiﬂ, yuvarlak ve uçlar› sivri 60 cm. uzunlu¤unda 7 adet parmak denilen meﬂe / kestane a¤ac›ndan mamul çatall› k›s›mdan meydana gelmiﬂtir.
Kaynar durumdaki su kazanlar›na
at›lan sert a¤açlardan meﬂe / kestane, kolayca bükülmesi için bir müddet ›slat›l›r.
Daha sonra kabuklar› soyularak bükülmüﬂ
vaziyette kalmas› icap etti¤inden el tezgahlar›na tak›l›r; burada 15 gün bekletildikten sonra çözülür, her biri 60 cm. uzunlu¤unda kesilip uçlar› sivriltilerek z›mparalan›r. Bunlar›n 7 adedi bir araya getirilir.
5 cm.x 55 cm. boyutlar›ndaki ç›taya yedi
delik aç›l›r. Bu delikli k›s›mlara a¤aç tutkal› ile 7 adedi bir araya getirilmiﬂ, bükülmüﬂ olan çubuklar eﬂit aral›klarla yap›ﬂt›r›l›r. Daha sonra çatall› hale getirilen bu
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k›sm›n ortas›na 4 cm. çap›nda delik aç›larak 1.60 cm, uzunlu¤undaki kayak sap› buraya yine tutkalla raptedilir.
Y›l boyunca üretilen bu atk›lar, gölge
bir yerde depolanarak yaz mevsimine girerken sat›ﬂa sunulur.
Bu gün Do¤rugöz kasabas›nda geleneksel harman-hasat Aletlerinden anad››t
/ atk›, üç zanaatkar taraf›ndan imal edilmekte olup onlar›n da ölümünden sonra bu
meslek dal›n›n art›k tarihe kar›ﬂaca¤›na
kesin gözüyle bak›lmaktad›r.
El tezgahlar›n›n bulundu¤u iﬂ yerlerindeki zanaatkarlar, mahiyetlerinde 1015 meslek eleman›n› (usta-kalfa-ç›rak) istihdam etmektedirler.
Türkiye’de sadece Konya/Akﬂehir/
Do¤rugöz kasabas›nda üretimi yap›lan
anadut / atk› ustalar›na göre, bu geleneksel harman/hasat aletinin geçmiﬂinin Selçuklu / Osmanl› dönemlerine kadar dayand›¤› iddia edilmektedir. (Kay. ﬂhs.: Hasan
ﬁAH‹N)
Bize göre, Orta Asya Türk kökenli oldu¤unu tahmin etti¤imiz anadut/atk› Türkiye’nin birçok tar›m alanlar›nda çiftçilerimizin vazgeçemedi¤i harman-hasat aletidir. Ça¤daﬂ tar›m teknolojisinde bu aletler,
günden güne modernize oldu¤undan bunlara duyulan talep azalmakta olup yerini
madeni aletlere b›rakt›¤› -ne yaz›k ki- gözlenmektedir.
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