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Sakarya’nın eski adı Sagara’dır. Bu ad hâlâ kul-
lanılır. 

Sagara, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köy-
dür. Köy, Tivane, Ogeça, Orta, Büyük ve Çiftçigil 
mahallelerinden meydana gelmektedir. İlçe merkezi 
Ardanuç’a 10 km mesafededir. Çamlık denen or-
manlık alanın bitimine kurulmuş. Gunatır çeşmesi-
nin soğuk suyu daima akar. 

Rus sâlnamesinde 1905’te Sagara köyünün nü-
fusunu 573 kişi olarak vermektedir. Köyün milliye-
tini de Türk olarak veriyor. Muvahhit Zeki’nin Artvin 
kitabında, 1920 yılında köyde 78 hanenin olduğu-
nu, 191 erkek, 156 kadın olmak üzere toplam 347 
kişinin yaşadığı belirtilmektedir. 

Bir zamanlar buranın buğdayı meşhurmuş; götü-
rüp Artvin’de satarlarmış. 

Sagaralıların çalışkan, dindar ve iyi huylu insanlar 
olduğu söylenir. Komşu köylerde eksik olmayan ve 
mahkemede biten tarla davaları burada olmazmış. 
Sagara köyü, Artvinliler üzerinde derin izler bırakan 
12 Eylül öncesi terör olaylarının bulaşmadığı birkaç 
köyden biridir.

Çevre köyler Sagaralılara, Türkman Sagaralilar 
derler. Komşu köy Kılarcet’te de Türkmengil diye 
bir yer adı var. Bu isimlerden buralara Kıpçaklardan 
başka Oğuz Türklerinin de yerleştiği anlaşılmaktadır. 
Zurnacı İbrahim Usta’nın 
kasetinden Türkman Ha-
vası adında bir türkü derle-
dim. Ayrıca şimdi çalınma-
yan Türkistan Yol Havası da 
var. Bölgenin en eski çal-
gıcısı Yasin Usta’dan Laçin 
Barı, Karabağ oyun havası 
kaydettim. 

Bazı kaynaklarda, 
1247 yılında 60.000 kişi-
lik bir Türkmen grubunun 
Erzurum üzerinden Şav-
şat ve Artvin’e, oradan da 
Bayburt’a gelip yerleştiği 
belirtilmektedir.

Sagara köyü, geç kurul-
muş köylerden biridir. Bu 

sebepledir ki yaylası çok uzakta, Peynirli köyü ile 
Olur hududundadır. Bu yaylaya atla sabah çıkınca 
ikindi vakti gidilebilirdi. 

Sebze ve meyve Arevet’teki bağlarda erken ol-
duğu için yaya gidilip gelinirmiş. Göle’ye atla kızılcık 
ekşisi ve fasulye gibi şeyler götürüp peynirle yağla 
değiştirirlermiş. Kışın Bu yolculuklarda kardan bo-
ğulanlar olurmuş. 

Ardanuç’un eski merkezi olan Adakale’de Erme-
nilerin yaşadığı zaman, elle çekilen kızaklarla odun 
taşıyıp satarlarmış. Diğer köylüler gibi borçlanıp iyi 
arazilerini Ermenilere kaptırmamışlar. İçki ve ku-
mar gibi kötü alışkanlıklar yokmuş. Ardanuç’ta ilk 
birahane 1980’li yıllarda açıldı. Köyde kilim doku-
ma geleneği yok. Cecim ve hasır dokunurmuş. Şal 
çorap örülürmüş. Kadınlar, tezgâhlarda yünden şal 
dokur, erkekler tepermiş. Bu şalı götürüp Kale’de 
satarlarmış. Keci böceği denilen ipek böceğinden 
para cüzdanları ve çarbağ (bel bağı) örerlermiş. Tığ-
la örülen dantel Ardanuç’a sonradan gelmiş.

 Paşalık mevkiinde Çil Hüseyin Paşa’nın oturduğu 
söylenir. Şeyh Hafız denen bir kişi köye gelmiş, mol-
lalık yapmış. Kara Şabanların evini vermişler. Çok 
değerli bir kişiymiş. Köyü eğitmiş. Herkes ona saygı 
gösterir, yakınında bile sigara içen olmazmış. Oğlu 
Halil Hafız Efendi de Adakale’de hocalık yapmış.
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Köyden beş kişi, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 
asker olarak Yemen’e gitmiş. Yedi sene sonra ikisi 
geri dönmüş. Birisi dedemim dedesi Genç Osman. 
Rus esareti zamanında köyün medresesinde ve İs-
kender Paşa camiinde Rusların müsaade ettiği öl-
çüde eğitim almışlar. 

1914 Kasım ayında Ruslarla Ermeniler karşı 
köyleri yakınca topluca, karlı Dalağet dağını aşıp 
Osmanlı toprağı olan Yusufeli köylerine sığınmışlar. 
Büyük kayıplar vermişler. Ardanuç Mezarlığı diye 
mezarlıklar oluşmuş. Yürüyerek, Çorum ve Çankırı 
illerine gitmişler. Oralarda kendilerine iyi yerler ve-
rilmesine rağmen 1921 yılında düşman çekilince 
büyük çoğunluğu muhaceretten geri dönmüş. Ev-
leri yanmış. Yeniden düzen kurmuşlar. Tek kişi düş-
manla iş birliği yapmamış. Atalarımızdan bize kalan 
yalnız mezar taşları vardı. Onu da bir yıl önce duvar 
yapmak bahanesiyle yok ettiler.

Köyün üzerinde Üçkürün mevkiinde mevzilerin 
olduğu, boş kovanların çıktığı ve oradaki tek mezar-
da Halit Paşa’nın askerinin yatığı söylenir. Yörede, 
efsanevî kahraman Halit Paşa’ya kurşun işlemediği 
anlatılmaktadır.

Muhacirlik dönüşü medrese eğitimi yapılma-
mış. 1939 yılında köyde ilkokul açılmış. Önceleri 
bazı erkek çocuklar, köyden çok uzak olan Kilarcet 
(Bereket) köyüne giderlermiş. Daha sonra Küniya 
mahallesinde ilkokul açılmış, köyde iki okul olmuş. 
İlk eğitmen İsmail Özkan. Köyde ilk tahsil yapan 
kişi, öğretmen İsmet Dede’dir. Daha sonra 1955’te 
Şahin Önal, Özdemir Bilgin, Cemalletin Gültekin ve 
Tekin Özkan, Kars Cılavuz Öğretmen Okulunu bitir-
miş öğretmen olmuşlardır. Köyde öğrenim gören ilk 
bayan, öğretmen Fatma Keskin, 1969’da Trabzon 
Öğretmen Okulunu bitirmiş. İlk üniversite mevzun-
ları, Hilmi Çelik ile Mevlüt Çiftçi (1964). Köyün ilk 
bayan halı hocaları: Perihan Çelik, Rivayet Çelik, 
Zümriye Karabiber.

Köye ilk defa radyo, 1950 yıllarında gelmiş. Kö-
yün yolu yetmişli yıllarda yapıldı.

Sakarya’da çocuk oyunları
1. Gügüm oyunu: Genellikle bu tür oyunlar kışın 

yapılırmış. Güğümü bir kişi isin önüne koyar, diğeri 
saklanır, başlarmış bağırmaya: 

-Güğüme giremiyoruuum!

-Ula niye giremiyorsun?

-Nazar değmiş de ondan!

-Sana kimin nazar değmiş? 

Diyerek gelip isli elini adamın yüzüne sürermiş. 
Adam anlamazmış. Millet gülermiş!

2. Mamuç: Yere büyük bir taş konur, üzerine de 
dana denen küçük taş konur. Bir de ebe seçilirmiş. 

Ellerine taş alıp danayı düşürmeye uğraşılır. Taş 
düştü mü herkes kaçar. Ebe vurur. Düşüremezse 
öteki atar. Sıkıştırıp attığı taşa ayağını basamayıp 
elini vurursa ebe olur.

3. Goci: Küçük bir kuyu yapılır. Herkes değneği-
nin ucunu oraya sokar. Ebe kaleden goci (odun par-
çası) atar. Kuyudaki değneklerini vurur geri atarlar. 
Ebe alıp getirir. Eğer kuyuda pişirirse, yani kuyuda 
ayağını basarsa ebelikten kurtulur.

4. Ölü taşı: Oyuncular, altı kişi olarak iki gruba 
ayrılır. Yere üç taş dikilir. Taş atılarak dikili taşları dü-
şürmeye çalışırlar. Düşüremeyen tarafın sırtına binilir. 

Sakarya’da bazı âdetler
1. Arafana: Kış akşamları her haneden un ve 

yağ toplanıp bir evde otururlarmış. Bişi, lokum pi-
şermiş. Koyun kesip kebap yaparlarmış. Kebap ge-
nelde erkeklere arasında yapılırmış. Erkekler, kadın-
lar ayrı ayrı kendi aralarında eğlenirlermiş. 

2. Hedik: Her evden kuru mısır ve fasulye top-
lanıp haşlanırmış. Tuzlayarak yenirmiş. Birbirlerinin 
kaşıklarına vurarak düşürüp tavana atar gülerler-
miş. Kadınlar erkek kıyafeti giyer, yüzlerine un sürer 
oynarlarmış. Kadınlara sarılırmış, kaçırmak istermiş. 
Hasso, Kıro diye bağrışırlar, mani söyleyip oynarlar-
mış.  

3. Hıdırellez: O günü akşamdan kadınlardan 
yüzük toplanır, güvece konup ağzı bağlanarak gül 
dibine konulur. Sabahtan toplanılır, mani söyleyerek 
yüzükler teker teker çıkartılır.  

4. Pampara: Baharın çayırlarda çıkan bitki olan 
pampara tuzlanıp yenir. Köyün kadınları, toplanıp 
çayırlara giderler. Türkü mani söyleyerek pampara 
toplarlarmış. Bu bir eğlence şeklinde olurmuş.

5. Nazar gezmesi: Yağmur yağmadığı aylarda 
çocuklar el ele tutuşarak nazar tekerlemesini söyler, 
ellerinde kaplarla un ve yağ toplarlarmış. Ev sahibi 
çocukların üzerine su serper; bişi veya lokum pişiri-
lerek köye dağıtılırmış:

Nazar nazar ne gezer,

Nazar burda ne gezer!

Kepçe, kepçe un ister,

Tarlada çamur,

Teknede hamur,

Ver Allahım ver,

Sulica yağmur!

Amin!    
    

6. Cenaze defni: Sala verildikten sonra, cenaze 
cecimlerle çevrili yerde yıkanır. Teneşire konur. Su 
ısıtılır. Cenaze yıkanır. Birisi su döker. Kefene sarılır, 
tabuta konulur. Mezar kazana para ve helva verilir. 
Ölüye hizmet edenlere para verilir. Ölünün üstü başı 
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yatağı yıkanır. Üst baş fakirlere verilir. Şimdi yakılı-
yormuş. Ölü evdeyken şişmesin diye karnına demir 
parçası konur. Kur’an okunur, dua edilir. Ölü evden 
çıktıktan sonra da Kur’an okunur. Komşular evi te-
mizler. Yufka ve ev helvası dağıtılır. Eskiden cemaate 
para dağıtılırmış. Ölü evine komşular üç gün yiyecek 
getirirler. Daha sonra acı ekmek denen yiyecekler 
hazırlayıp baş sağlığına giderler.

7. Yılbaşı: Bir erkeği gelin gibi bezermişler. Ya-
nında soytarıları olurmuş. Başlarına posttan kalpak, 
bellerine dango (çıngırak) bağlarlar. Ceketleri ters 
giyerler. Zurnacıyla evleri gezer, gelinin etrafında 
oynarlar. Gelini kaçırmak isteyenleri değnekle dö-
verler. Evlerden yiyecek toplayıp birlikte yerlermiş. 
Komşu köylere de gidilirmiş. Artvin’in zeytin yetişen 
köylerinden Bak köyünden arpayı zeytinyağıyla de-
ğişip bişi, lokum yaparlarmış. Yiyecek istendiğinde 
şunlar söylenirmiş:

Yaz kadı yaz,

Bir kilo buğday!

Yaz kadı yaz,

Bir kilo arpa!

Yaz kadı yaz,

Bir kilo yağ!

Yaz kadı yaz,

Bir tuzlu siçan!

Oda sana!

Sakarya’da inanmalar
Meşe adamı olduğuna inanılır. Yarıya kadar in-

san yarıdan aşağısı kıllı bir hayvanmış. Meşelerde 
gezer, insanın dediğini tekrarlarmış.

Cazilerin kuyruklu olduğuna ve tepur taşa gittik-
leri söylenir. Köyden bazı insanların da cazi olarak 
göründüğü söylenmektedir.

Ço-Ço kuşu ötene kadar ineğin ağzını yersen 
kuşu yenmiş olur, hastalanmasın. Gurutu kuşu öte-
ne kadar taze çağala yerse kuşu yenmiş olur. Buna 
kuş yenkmasi diyorlar.

Hastaların iyileştirmesi için hasta terletilirmiş. 
Bir bezin kenarlarına taş koyup terleyip iyileşmesini 
beklerken kendi çocuklarını öldürenler bile varmış. 
Şifalı otları sıcak suyun içine koyup iyileştirmeyi de-
nerlermiş. 

Ku-ku kuşu ötmeden önce namaz kılınmalıymış. 
Buğday ekmeği yenmesi lâzım. Hopopo kuşu öt-
meden abdest alınıp ağız çalkalanmalıymış. Kuştan 
önce kalkmak lâzım. Kuş öttükten sonra namaz kı-
lınırsa kuşa yenik düşer hali canı olmaz. Sabahtan 
anneler çocuklarını kaldırırken, “Kalkın ki kuku sizi 
yener!” dermiş. Şu mani söylenir:

Safa gelindi,

Büyük kuş;

Karnım doygun,

Gönlüm boş. 

Çocuğu olmayan kadınlar çermiğe gider.
Balla kabak çekirdeği yenirse böcek düşer.
Yağ papası yapılıp çıbanın üzerine sürülür. On-

dan sonra çam pisi/reçinesi bağlanırmış.
Moloki otunu suda haşlayıp arpa unuyla papa 

yapılıp yaralara bağlandı mı iyileşir.
Çocukların sancılanmasına, çiriş barut tozu, kü-

lün tozu içirilir.
Küçük cevizin içi çıkarılıp çocuklara içirilirmiş.
Matavur hastalığı: Çocuklar ateşli bu hastalığa 

yakalandığında, gübrelikte yaşayan böceklerin yedi 
tanesini yakalayıp ezerek çocuğa içirilir.

Tavuk yağı: Çocuklarda sancıya iyi gelirmiş.
Beşikte yatan çocukların altına bez yerine toprak 

konurmuş.
Soğan közde pişirilip soyup yaralara sürülür.
Parmaktaki dolamaya, çam pisi sürülür.
Demravi: Egzama türü olan bu hastalığın geç-

mesi için, sabit kalemle etrafı çizilir. Külün parpi-
si sürülür. Kulhüvallah okunur. “Demravi geldi, yer 
etti; kül geldi, veran etti!” derlermiş.

Göze bir şey düştü mü, kirpikten tutulup, “Çöp 
ise çayıra, kum ise bayıra!” denilir.

Saçın uzaması için, saçtan tutulup, “Saç aşağı, 
kız yukarı; insin gitsin göt aşağı!” denir.

Koğoların (küçük sinek) kaçması için tezek yakılır.
Ardanuç’ta çocuklar hastalandığında 

Camandar’da iki tane renkli taş var. Ona götürülüp 
suyundan banyo ettirilip iyileştiğine inanılırmış. 

Kaledeki gâvur beyine Arevet’te Müslüman kızı 
gelin etmiş götürürlerken kız Allah’a yalvarmış: 
“Beni taş et!” diye. Duası kabul olup gelin alayıyla 
birlikte taş olmuşlar. Gelin kayasından damla damla 
su gelir. Çok kurak bir yer olmasına rağmen. Altına 
kürün yapılıp su biriktirilmiş. Taşları kızdırıp ısıtarak 
bu suya girilip hastalığa şifa aranır.           

Sakarya’da el sanatları
Şal tepmek: Siyah kuzu yünü yıkanır, taranır ve 

eğrilir. Tel bükülür. Çiviler yere çakılıp iplik uzatılır. 
Kuciya tarağa alınır. Dokuma tezgâhına alınıp doku-
nur. Tezgâhtan çıkardıktan sonra rulo haline getiri-
lir. Bakraçlarda su ısıtılarak üzerine dökülür. Gemin 
üzerinde erkekler teper. Kumaş hâline gelir. Eskiden 
pazarda da arşınla satılırmış. Erkek kıyafetleri şal-
dan dikilirmiş.

Hasır örmek: Mısır koçanının yaprakları (porçi) 
ıslatılıp bükülür. Tezgâhta uzatılır. Mısır yaprakları 
inceltilir, tezgâhta örülür. Yer sergisi ve tahıl kurut-
mada kullanılır
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