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Özet 

Göçer hayat tarz  sürdüren Yörükler, Türk boylar ndan 
meydana gelmi tir. Yörüklerde iktisadi hayat hayvan yeti tiricili ine 
dayan r. Co rafi hareketlilik ve hayvan yeti tirme, Yörüklerin hayat 
tarz  etkileyen ve ekillendiren iki önemli faktördür. Hayat tarzlar  
nedeniyle Yörükler sadece göçer de il ayn  zamanda mücadeleci-sava  
bir karaktere sahiptirler. 
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Abstract 

Yuruks  that  carry  on  nomadic  life  style  are  consist  of  Turkish  
tribes.  Economic  life  in  Yuruks  is  based  on  raising  sheeps.  Two  
important factors influence and shape Yuruk’s life style: georaphical 
moving and raising sheeps. Because of life style Yuruks are not only 
nomads but combatats. 
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1. Yerle ik ve Göçer Hayat Hakk nda Yerle ik Hayata 
Geçenlerin Dü ünceleri 

Yörüklerin sosyal, kültürel ve ekonomik yap lar  sa kl  bir 
ekilde anlayabilmek ve de erlendirebilmek için, onlar n yüzy llard r 

geçirdikleri hayat tarz  tan mam z gerekmektedir. Bunun için çe itli 
dönemlerde Yörükler hakk nda yap lm  gerek teorik gerekse alan 
ara rmas  yap lan bilgi ve belgelere ula mam z gerekmektedir. 
Yörüklere ili kin kaynaklarda bu insanlar n Orta Asya’dan Anadolu’ya 
gelen, göçer hayat tarz na sahip kimseler oldu u anla lmaktad r (Er, 
1996; 360). 

Çe itli bölgelerde yerle ik hayata geçmi , ancak hayat n ço u 
Yörüklerle geçmi  insanlarla görü tü ümüzde bunlar n ortak bir 
konuda fikir birli i yaparak ayn  görü leri benimsediklerini 
görmekteyiz. Bu görü ler genellikle yerle ik hayatta ekonomik 
durumun daha iyi oldu u noktas nda toplanmaktad r. Bununla birlikte 
yerle ik hayatta çar ktan kurtulduklar , rahatl a kavu tuklar  ancak 
huzur bulamad klar , geçmi  günlerini özlemle anlatmaktad rlar.  

1960’larda yerle ik hayata geçen 55 ya ndaki Kemal Metin’e 
Antalya içinde bir emlakç da rastlad k. Yörüklerle ilgili bir ara rma 
yapt  ö renince bizimle hemen ilgilenmeye ba lad .  

ehirde ya ad klar  ancak ehirli olamad klar  ve ehir hayat 
tarz na al amad  belirtti. Ancak çe itli bölgelerde, ekonomik aç dan 
yerle ik hayattan daha iyi durumda olduklar  gözlenmi tir. Buna 
kar k eskiden sa klar n daha iyi oldu unu, daha az 
hastaland klar  belirtmektedirler (Mahmut Kaplan, Payalar Köyü). 
Yurtp nar Mavulardan Hayta Yörü ü Martinli Pa an n gelini Teslime 
Kaplan 30 sene civar nda yaylada göç s ras nda deve ç kt  
belirtmi tir. Geçmi  günlerini özledi ini ancak ya land  belirtmi tir. 
Benzer ekilde 1985 y nda Recepli Yörüklerinden Ali Y ld m, eskiden 
daha rahat ve mutlu oldu unu, yerle ik hayatta geçmi  günlerinin 
özlemiyle ya ad  belirtmi tir. Bu insanlar n özlem duydu u hayat n 
ba nda toplu halde ya aman n getirdi i sosyal ili kilerdeki yo unluk 
gelmektedir. Çad rlarda toplan p sabahlara kadar sohbet ettiklerini, oysa 
imdi da k halde ya ad klar  belirtmi lerdir. 

Yörüklerin yerle ik hayata geçi i hayat tarzlar nda önemli 
de ikliklere neden olmu tur. Yörükler göçer dönemde tar m ürünleri 
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ihtiyaçlar  besledikleri hayvan ürünlerinden elde ettikleri mahsullerle 
takas ederek kar lamaktayd lar. Oysa yerle ik hayata geçince bu basit 
mübadele usulünü b rakm lar mahsul fazlas ehirde pazarlamaya 
ba lam lard r (Dönmez, 1964; 183). Böyle olunca önceden ehirle 
ili kileri oldukça az oldu u halde yerle ik dönemlere adeta ehirle 
ili kileri bütünlemi tir. 

Bu ili kilerin artmas  Yörüklerin hayat tarz na olumlu katk lar 
yapt  gibi olumsuzluklar  da beraberinde getirmi tir. Geçimsizlik, 
yalan, kavga gibi özellikler kazan rken saf ve temiz Yörük ahlak  
giderek dejenere olmaktad r (Dönmez, 1964; 184). 

Bu durumda yerle ik kültürün Yörük ailelerini uzun dönemde 
kendine benzetti ini ve Yörüklerinde k smen kendi kültürünü buna 
katt klar  kaydedilmektedir (Aktan, 1965; 5). 

Netice olarak eskiden fakirli in daha yayg n oldu u, buna kar k 
insanlar aras nda dayan man n, güvenin daha fazla oldu u 
anla lmaktad r. Yerle ik hayata geçenlerin ikayetlerinin ekonomik 
nedenlerden çok sosyal de erler alan nda oldu u gözükmektedir. 

Bütün bunlara kar  yerle ik hayattan tekrar eski hayata geçmek 
isteyenlerin say  oldukça dü ük ç kmaktad r. Yerle ik hayata 
al amad klar  söyleyen kimselerin bile köylü ve ehirli yerle ik hayata 
uyum sa lad klar  görülmü tür. Özellikle çe itli ekonomik imkanlara 
kavu an insanlar n tekrar eski hayata dönmelerinin sadece bir özlem 
oldu u söylenebilir. Buna kar k yerle ik hayata yeni geçmi  ailelerin 
birçok güçlükle kar la , bu güçlükler içersinde en önemlisinin 
ekonomik nedenler oldu u da kabul edilmektedir. 

2. Yerle ik ve Göçer Hayat Hakk nda Göçerlerin Dü ünceleri 

Bilindi i gibi geçim kaynaklar n temeli hayvanc a dayanan 
Yörükler, hayatlar  konar-göçer olarak yaylak ve k laklarda geçirirler. 
Yörükler kulland klar  keçeleri koyun yününden, karaçad rlar  ise keçi 

ndan kendileri yapar. Bu insanlar n temel g dalar  hayvanlardan elde 
ettikleri her çe it besin yan nda, köylülerden sat n ald klar  ya da takas 
ettikleri tar m ürünlerdir. 

Göçerlerin okuma-yazma oranlar  oldukça dü üktür. Sürekli bir 
yerde kalmad klar  için köy okullar ndan yeteri kadar 
yararlanamamaktad rlar. Genellikle göçer ailelerin adresi yoktur. 
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Kasabada ya da ehirde al -veri  yapt klar  bir tan k ya da dükkan 
adresi verilir (Seyirci, 1996; 592). Buna kar k Yörük insan  askerli i 
yapar, çünkü bu vatana hizmettir. F rsat bulursa oyunu kullan r. 

saca göçer Yörüklerin hayat tarz  özetlenmeye çal lm r. 
Ancak göçer insanlar birkaç yüzy l önceki göçerler de ildir. Bu insanlar 
çe itli de meler, dönü ümler geçirmi tir. Böyle olunca önemli ölçüde 
etkilenmi  ve etkilemi tir. 

Zaman içerisinde göçer Yörük a iretlerinin örgütlenme düzenleri 
bozulmu tur. Bu durumda otlak darl n önemli etkisinin oldu u 
söylenebilir. Bundan dolay  göçerler kar la  yeni durumlar 
sonucunda eskisi gibi otlaklar pe inde geni  alanlar  dola ma yerine, 

n ovaya konma, yazlar  da hayvanlar yla dikey olarak yaylaya 
kmaya ba lam lard r (Aktan, 1994; 6). Otlaklar n s rlanmas  

dolay yla giderek say  azalan çad rlar ancak birkaç aileye bir arada 
kalabilme imkan  verebilmektedir. 

Dikkati çeken bir ba ka nokta da, belli bölgelerden arazi sat n alan 
göçerler, önceleri bu arazinin az bir k sm  ekiyor, kalan  mera olarak 
kullan yordu. Böylece göçebeli e, yine devam edebiliyorlard . Sadece 

n inip bu topraklarda kalabiliyorlard . Ancak son y llarda yollar n, 
vas talar n artmas , meralar n azalmas  ve tarla haline getirilmesi, orman 
kanunlar n daha a r yapt mlar  olmas , göçebeli i çekilmez hale 
getirmi tir. Eröz’ün dedi i gibi yerle meyi istemeyen Yörük kalmam r 
(Eröz, 1966; 225-Güngör, 1941; 34). 

Yine göçerlerin kar la klar  güçlüklerden biri de, bir taraftan 
hayati önem ta yan otlak alanlar  h zla azal rken, di er taraftan 
nüfuslar n sürekli art  göstermesidir. Oysa Daniel’in dedi i gibi, 
göçerler sürekli güçlüklerle kar la rken, yerle ik hayata geçenler 
modern tar m yöntemleriyle giderek durumlar  iyile tirmektedir 
(Daniel, 1973; 202). 

Bilindi i gibi günümüzde Yörüklerin had safhaya varan iskan 
sorunlar  vard r. Yörükler hayvan sürüleriyle bir köyün civar nda 
konaklad klar  zaman hemen köylüler rahats z olup, ikayet etmektedir 
(Erden, 1994; 145). Hatta zaman zaman bu yüzden büyük çat malar 

kt  kaydedilmi tir. 

Alanya Antalya civar nda çal mam  yaparken göçer Yörük 
ailelerini daha çok Antalya Kur unlu civar nda bulabildik. Yurtp nar 
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civar nda çad rda ya ayan Honan  Yörü ü Veli Sertba  (Aral k 1996) 
150 tane keçisi ve 100 tane de koyunu oldu unu belirterek, babas n da 
bu i i yapt ,  babas n hala kendisi gibi çad rda ya ad  ve 300 
koyunu oldu unu söylemi tir. Veli Sertba  art k bu i ten yoruldu unu, 
yerle ik hayata geçmek istedi ini ve di er göçerlerin de kendisi gibi 
dü ündü ünü belirtmi tir. Birkaç sene önce Ak ehir Çimendere 
Yaylas ’nda 40-50 çad r kurulurken, görü me yapt z sene (1996) 5-6 
çad r ancak kald  belirtmi tir. Bu atadan gelen hayat tarz  çok 
sevdi ini ancak yerle meyi istedi ini, çünkü otlak alanlar n 
kalmad  söylemi tir. Genellikle göçer ailelerin dü ünceleri ortak bir 
noktada birle mektedir. Alayl  Köyünden Aks rl  Veli Y lmaz eskiden 
daha rahat olduklar , imdi yer nedeniyle rahat olamad klar  
belirterek, kurduklar  çad n yerine 10 milyon, muhtarl a otlak kiras  
75 milyon ödedi ini söylemi tir. Yine Gololuk Köyünün meras nda 
buldu umuz Honaml  Yörü ü Ahmet Kaplan bu gidi le 3-5 seneye 
kadar göçerli in bitece ini, çünkü her konuda s nt  çektiklerini 
belirtmi tir. 

Bu aç klamalardan da anla laca  gibi göçerlerin kar la klar  
problemlerin genellikle benzer oldu u söylenebilir. K  aylar nda köy 
muhtarlar na ödenen otlak paras  ile yaz aylar nda yayla için ödenen 
otlak paras n a r bir yük haline geldi i ve her gelen senende bir 
öncekinden daha çok güçlüklerle kar la ld  dile getirilmi tir. Aral k 
1996’da küçük ba  hayvan etinin toptan 300 bin TL, sütünün kilosunun 
20 bin TL’s na sat ld  belirtilmi tir. Buna kar k arpan n kilosunun 
geçen sene (1995) 15 bin TL’s ndan, bu sene (1996) 30 bin TL’s na almak 
durumunda olduklar  söylemi lerdir. Ayr ca devletin hayvanc kla 

ra an göçerlere sahip ç kmad , senede hiç olmazsa bir veya iki defa 
(yaylaya ç karken ve dönü te) hayvanlar n veteriner kontrolünden 
geçmesi gerekti i, bunun da devlet veterineri taraf ndan kontrol 
edilmesinin istendi i kaydedilmi tir. Benzer bir durumun Do uda 
uyguland  kaydedilmi tir. Elaz , Tunceli yöresinde avakl  göçer 
Türkmenlerde her sene yaylaya ç lmadan önce devletin veteriner 
gönderdi i ve hayvanlar  kontrol ettirdi i bir çal mada belirtilmi tir 
(Kutlu, 1987; 16). 

Yine göçerlik konusunda dikkati çeken bir konuda, göçerli in 
devam  için 50-60 sene önce 200 davar  olan göçerin zengin say lmakta 
olu udur (Aktan, 1996; 18). Oysa bugün daha çok hayvan say na sahip 
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olmak gerekmektedir. Bu durumda hayvan say  artt kça riski de 
artmakta, bak  zorla makta ve hastal k, h rs zl k gibi olaylar 
artmaktad r.  

Bütün bunlar n sonucunda göçer ailelerin yerle ik hayat n daha 
rahat ve avantajl  oldu unu görmeleri, yerle ik hayatta ba ta okul olmak 
üzere köylerin bütün imkanlar ndan faydalanabilecekleri bilincine sahip 
olduklar  görülmü tür. Yine bu konuda dikkati çeken önemli bir durum 
da, daha çok göçer ailelerin birçok akraba ve kom ular n yerle ik 
hayata geçmeleri nedeniyle yerle ik hayat tarz  tan malar r. 

Netice olarak göçerlerin yerle ik hayat  benimsemelerinde ba ta 
ekonomik nedenler gelmektedir. Ancak her göçerin gönlünde uygun bir 
zaman ve zeminde yerle ik hayata geçme umudu ve iste i yatmaktad r. 

3. Gelenek ve Görenek Hakk nda Dü ünceler 

Töreye ba  olan Yörükler gelenekçidirler, Yörük soyluysa, 
almaktan çok vermeyi sever. Yörükler, karaçad rda otururlar, ancak her 
obada bir akçad r vard r. Obaya gelen konuk akçad r da a rlan r.  

Yörüklerde nesebe çok k ymet verilir. Her hangi bir Yörük 
köyünde ailelerinin eceresini hemen ezberden sayabilir. Genellikle bu 
ecere köyün en büyük say lan ailesine kadar uzan r. 

Köylerde iskan eden Yörükler adetlerinden birçoklar  zamanla 
terk etmi  olmakla beraber ruhen yerlilerle s hriyet kurma hususunda 
çok tutucudurlar. Son zamanlarda çok az say da bu adete muhalif baz  
evlenmeler olmu sa da, Yörükler genellikle bu tür tutumlardan 
rahats zl k duymaktad rlar. Onlar böyle davran lar  sonucunda neslin 
bozulaca  ve aralar ndaki dayan man n kalkaca  ileri 
sürmektedirler (Dönmez, 1968; 184). 

Yörüklerin gelenek ve göreneklerinde günümüze kadar 
orijinalli ini korumas ndaki önemli faktörün, bu insanlarda asabiyet ve 
grup dayan mas n yüksek olmas r. Grup dayan mas  bir taraftan 
bu toplum yap  içindeki s fla may  engellerken, di er taraftan da 

zl  de meye engel olmu tur (Türkdo an, 1995; 395). Bu durum, 
yerle ik hayata geçmeyen göçer ailelerde, yüzlerce y ll k al k olageldi i 
hayat tarz n ve geleneklerin devam edebilmesini sa lam r. 

Göçer ailelerin gelenekleri onlar n bütün hayat  kapsamaktad r. 
Daha çocu un do madan ba layarak kaç günlük ya da ayl k olmas na 
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göre, k z m  erkek mi olaca  de erlendirilir. Çocuk e er erkek olacaksa 
kad n az uyur ve gün geçtikçe güzelle ir (Güngör, 1941; 67). Yine 
yemeklerle ilgili, evlenme ile ilgili, ölü adetleri ile ilgili, takvim ve bat l 
inançlarla ilgili kendilerine ait orijinal adetleri vard r (Güngör, 1941; 67-
77, Artun, 1944; 25-59). 

Yukar da belirtmeye çal z Yörüklerin kendilerine has 
ananeleri daha çok göçebe karakteri ta yan a iret ve oymaklarda 
görülebilmektedir. Ancak bütün oymaklar n bir arada kalamay lar , 
birer iki er çad rlarla bölünmeleri, bulundu u mekanlar n grup halinde 
ya ayan çad rlar  zorunlu olarak parçalam r. 

Bütün bunlara ba  olarak son y llarda h zl  bir sosyal ve kültürel 
de im sürecinin ya and  bir gerçektir. Bu de im süreci içinde 
sosyal ve kültürel içerikli birçok de erin, yap n, kurumun ve hayat 
tarz n kayboldu unu da görmekteyiz. Di er yandan yeni de erler, 
olu umlar ve yeni hayat tarzlar n ortaya ç p benimsenmesine önemli 
zemin olu turmaktad r (Er, 1996; 399). 

Bu noktada dikkatimizi çeken bir konuyu aktarmak istiyoruz. 
Yerle ik hayata geçmi  bölgelerde ara rma yaparken geceleri müsait 
olan evlerde konuk olarak kald k. Birçok evin önünde traktör, otomobil 
gibi araçlar n üzerinde kontak anahtarlar yla birlikte b rak ld  
gördük. Neden böyle b rakt klar  sordu umuzda buralarda h rs zl k 
yada çalma gibi olaya rastlan lmad  söylediler. Yörüklerin aralar nda 
bu tür güvenin yayg n olu u, h rs zl k olaylar na rastlan lmay , iskan 
edilen bölgelerde aralar nda yabanc  olmay na ve birçok eski 
geleneklerin devam etmesine ba lanmaktad r.  

Zaten Yörük ailelerin yo un olarak bulundu u yerle im 
alanlar nda gelenek ve göreneklerin daha yayg n oldu u bilinmektedir. 

Göçer a iretlerin önemli bir özelli i de, milli ve manevi 
de erlerinde dinle, kendi kültürlerini birle tirerek kendi öz kültürlerini 
korumalar r. slamiyet’i kabul eden Türk gruplar  sosyal ve hukuki 
kurumlar  aynen kopya etmeyip, eski dü ünü  ve inan lar ndan, kültür 
ve ananelerden birçok unsurlar  muhafaza ederek yeni bir sentez 
olu turarak kendilerine has yeni bir cemiyet ekli olu turmu lard r. 
Böylece Sünni olsun, Alevi olsun Türkmen a iretleri milli kültür ve 
kurumlar  korumu lard r (Eröz, 1991; 27). Bu noktadan hareketle 
özellikle göçer gruplar ve daha sonra k rsal kesimdeki gruplar n yabanc  
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kültürlerden oldukça az etkilendikleri söylenebilir. Eskiden yerle ik 
alanlarda ba ta Arap-Fars ve Bizans kültürünün etkili oldu u 
bilinmektedir. 

Yörüklerde dine bak  durumu karakteristik Anadolu insan n 
tavr  olarak gözükmektedir. Bayramlar  ve Cuma günleri camiye 
giderler. Seyrek rastlan lmakla birlikte ya lar içerisinde hacca gidenler 
mevcuttur. 

Bölgede din konusunda dü üncelerini sordu umuz bir Hayta 
Yörü ü cami ile ilgili bir hikaye nakletti. ki Hayta Yörü ü kavgaya 
tutu mu , biri b ça  ç kar nca di eri kaçmaya ba lam , kaçan kimseyi 
camiye kadar kovalam , kovalayan Hayta Yörü ü camiye s nan 
kimseye “dua et ki pek camiye gitmem yoksa seni orada da yakalard m” 
demi . Hikayede bir taraftan fazla camiye gidilmedi i belirtilirken di er 
taraftan camiye kar  sayg zl k da edilmedi i ve dini k ymetlere de er 
verildi i belirtilmektedir. Yusuf Dönmez yeni yerle mi  bir Yörük 
bölgesinde dini de erlerin öncekinden daha zay f oldu unu ve saf temiz 
Yörük ahlak n dejenere olmaya ba lad  kaydetmi tir (Dönmez, 
1964; 183). 

Yine Yörüklerde dikkatimizi çeken önemli bir nokta kan davas n 
yayg n olmay  ve pek s k görülmeyi idir. Kan davas  (kan gütme 
olay ); “bir aile, kabile yada a iretin üyelerine kar  ba ka bir aile, kabile 
yada a iret üyelerinin çe itli nedenlerle duyduklar  kin dolay yla 
birbirlerinin ya amlar na son vermeleridir” (Tezcan, 1981; 6). Oysa 
özellikle Kur unlu-Aksu civar ndaki Yörüklerin asabiyet duygusunun 
yüksek oldu u daha önceki k mlarda örneklerle anlat lm r. Di er 
taraftan ülkemizde kan davas n yo un oldu u bölgelerdeki yap lan 
ara rmalarda kan davs na neden olan önemli faktörler aras nda k z ve 
kad n kaç rmada say lmaktad r (Tezcan, 1981; 122). Ancak bizim 
Yörükler aras nda sordu umuz kaynak kimselerin ortak görü ü kan 
davas na pek s k rastlan lmad r. Oysa bu bölgelerde k z kaç rma 
olaylar na oldukça s k rastlan lmaktad r.  

Yörük a iretlerin kendi aralar nda da baz  önemli özelliklerinin 
oldu u belirtilmi tir. Mavullar Köyünden Saç karal  Hayta olan 90 
ya ndaki Ahmet Göçer, Hayta Yörüklerinin silah yla ün yapt  
belirtmi tir. Bundan dolay  yörede Haytalar n silah ndan, 
Karakoyunlular n ta ndan korkuldu u kaydedilmi tir. Yine benzer bir 
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dü ünce de Bah  Yörüklerinin dokumalar  ve erkeklerinin sava  yi it 
olmalar yla bilindikleri kaydedilmi tir (Seyirci, 1996; 367). 

Yukar da anlatmaya çal z Yörüklerin kendilerine has bu 
gelenek ve görenekleri görü tü ümüz kaynak kimseler taraf ndan 
aktar lm r. Bununla beraber bu geleneklerin önemli k sm n yaz  
kaynaklarda kalabilece i, gün geçtikçe kaybolaca  hissedilebilmektedir. 

Netice olarak göçer hayat tarz nda hakim olan gelenek ve adetlerin 
bir k sm  muhafaza edilirken, önemli bir k sm  da yerle ik hayat tarz na 
fazla direnç gösteremeyerek her geçen gün yok olmaktad r. 

4. Evlilik Hakk nda Dü ünceler 

Evlilik konusu Yörüklerin en çok önem verdi i konulardan 
birisidir. Evlilik olay  ile aileler bir taraftan soyunun devam  ve 
asaletini korumaya titizlik gösterirken, bir taraftan da konumuna göre 
an na lay k bir dü ün yapmaktad r. 

Yörükler genellikle kendi aralar nda evlenir (kendi a iretleri 
aras nda) yabanc ya k z vermezler. Yine bir çal mada Yörüklerin 
%59’unun ayn  kabileden, %31’inin d ardan ama ayn  a iretten, 
%7’sinin ba ka bir Yörük a iretinden ve sadece %3’ünün Yörük olmayan 
topluluklardan kad nlarla evlendiklerini göstermi tir (Andrews, 1989; 
78). 

Bizim çal mam z s ras nda 55 ya ndaki Saç karal  Yörüklerinden 
Kemal Metin yabanc ya k z verme ile ilgili beyliklerinin uygulad  
ilginç bir olay  anlatm r. Yakla k 200-250 sene önce ailelerinden bir 

n Ceritli beyine kaçt , k n babas n kaçan k  bulup k çla 
öldürdü ünü ve olayda kullan lan k n kendinde oldu unu 
belirtmi tir. Benzer bir olaya da günümüzde rastlad k. Bir baban n 
köylüye kaçan k  köylüden al p getirdi ini ö rendik. K  
köylüden alan Yörük babas  ise, Yörüklerin yabanc ya k z vermesinin 
törelerinde olmad  söylemesine ahit olduk. Ancak dola z 
ba ka bir bölgede çad rda ya ayan ailenin k n bir köylü ile ni anl  
oldu unu ö rendik. Birçok aile reisi ve kaynak ki iler bu uygulaman n 
giderek kalkt , bu konudaki kat  anlay n önemli ölçüde 
yumu ad  belirtmi lerdir. 

Yörüklerin önem verdi i konulardan birisi de dü ünlerinin uzun 
ve kat n yüksek olmas r. Eskiden Yörük dü ünlerinin en az üç gün 
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sürdü ü  ancak  bir  hafta  ya  da  on  gün  süren  dü ünlere  de  s k  
rastlan ld  kaydedilmektedir (Güngör, 1941; 71). Dü ünlerin uzun ya 
da k sa olarak tertipleni inin ailelerin ekonomik gücüne göre de ti i 
bilinmektedir. 

Dü ünden önce gençlerin da a giderek dü ün için odun 
getirdikleri ve odunu ilk getiren gence hediye verildi ini ö rendik. Bu 
oduna dü ün odunu denilmektedir. Eröz, Dinar civar nda Yü rük 
Odunu dendi ini belirterek ayn  duruma i aret etmektedir (Eröz, 1966; 
6). 

Daha önce belirtti imiz gibi dikkati çeken önemli nokta, Yörük 
dü ünlerinde kat n yüksek olmas  dolay yla kalabal k olmas r. 
Önemli ölçüde eski gelenekler dü ünlere yans maktad r. Dü ün 
yemekleri geleneksel eski Yörük yemekleridir. Kat ld z gece ve 
gündüz de ik dü ünlerde bu tür geleneklerin devam etti ine ahit 
olduk. Ancak birçok de iklikler de dikkatimizi çekmi tir. Yemeklerin 
masada yenmesi, yüksek sesli müzik aletlerinin kullan  ve dü ün 
gecesinde daha çok gençlerin bulundu u, dü üne mahalli sanatç lar n 
kat ld  ve oldukça çok e lenildi i görülmü tür. Kaybolan birçok 
de erlere ra men belki en çok asabiyet ve dayan man n görüldü ü 
ortam n dü ünler oldu u söylenebilir. Ancak günümüzdeki dü ünlerin 
genellikle bir veya bir buçuk gün oldu u, Cumartesi ba lay p Pazar 
günü ak am sona erdi i görülmü tür. 

Ayr ca kaynak ki ilerin önemle üzerinde durduklar  bir konu, 
evlenecek k n soyuna ve asaletine eskiden çok önem verildi i halde, 
günümüzde art k gençlerin bu konuyu gözard  etmelerdir. Ayr ca, ya  
ki iler kendi zamanlar nda evlilik ya n daha yüksek oldu unu, oysa 
günümüzde gençlerin çocuk denecek ya ta evlenildi ini belirtmektedir. 
Buna birçok faktörün neden oldu u söylenebilir. Eskiden a rl k (kal n) 
verme gelene inin olmas  gençleri ve aileleri ekonomik haz rl klar  
tamamlamalar  için daha çok beklemek gerekti i söylenebilir. Bu 

rl n (ba k) bin alt na kadar istendi i, zaman zaman k z isteyen 
taraf n bu durum kar nda vazgeçti i kaydedilmektedir (Güngör, 1941; 
70). Günümüzde ise a rl k verme gelene inin tamamen kalkt , buna 
kar k birçok ev e yas  ve isteklerin artt  belirtilmi tir. 

Eskiden k zlar na ayr  bir ev aç lmas  dü ünmeyen aileler bugün 
zlar  istemeye gelenlere ilk olarak ev yerinin olup olmad  

sormaktad r (Er, 1996; 363). Günümüzde k z çeyizi art k yatak, yorgan, 
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heybe gibi malzemelerle s rl  kalmamakta, televizyon, buzdolab , 
çama r makinesi, salon tak  gibi e yalar da istenmektedir. Oysa ya  
kimseler kendi dönemlerinde bir çad rda iki üç evli kimsenin bar nd  
belirtmi lerdir. 

Eskiden yeni evlenecek bir genç k z gelin gidece i eve çeyiz olarak 
götürece i çanak, çömlek kalays zd r. Say lan kaplar kalayl  olursa, 
gelinin gitti i eve hakaret say r. Kalayl  kapla gitmek gelinin k z 
olmad  anlam na gelirdi (Seyirci, 1997; 594). 

Evlilik konusunda belki en önemli say labilecek bir de iklik de, 
Yörüklerin eskiden çok han mla evlenmelerinin yayg n olmas r. Yak n 

lara kadar Yörük erkeklerinin iki, üç kad nla evlendi i belirtilirken, 
günümüzde giderek tek e lili in yayg nla  söylenmi tir. 

Ara rma yapt z bölgelerde ya lar n çok e li olmas na 
kar k daha çok tek e lili in yayg n oldu u kaydedilmi tir. Kaynak 
ki ilerden Yurtp nar-Mavular Mahallesinden Hayta Yörü ü 65 
ya ndaki Teslime Kaplan’ n beyinin ölmesine ra men (Muhammed 
Kocaba ) yine beyinin ikinci e iyle birlikte kald klar  görülmü tür. 

Yörüklerin giderek tek kad nla evlenmeleri kad nlar n konumunu 
iyile tirmektedir. Kad nlar n söz sahibi olma durumlar  az da olsa 
günümüzde yayg nla maktad r. Buna ra men baba ve erkek otoritesinin 
sürdü ü, gelinlerin koca ve kay npederleri kar nda sayg  s rlar  
içinde bulunduklar , ayr  bir konutta ya amalar na kar n kocan n ailesi 
ile olan ili kilerinin kopar ld , ço u zaman birlikte yenilip içildi i 
söylenebilir. 

Yörük ailelerinin d ar ya k z al p vermemelerinin bir tak m 
özelliklerini muhafaza etmesine neden oldu u söylenebilir. Yörükler bu 
nedenle rk karakterlerini kaybetmemi lerdir. Ç k elmac k kemikleri, 
hafif çekik gözleri ile birbirine çok benzemektedirler (Dönmez, 1964; 
184). 

Di er bir özellikleri ise bo anma oran n yok denecek kadar 
dü ük olmas r. 

Di er taraftan ticaret ve yerle im biçiminde Yörüklerin akrabal a 
önem vermeleri nedeniyle uzun y llard r yerle ik hayata geçenlerin bile 
Yörük kimli ini kaybetmedi i belirtilmektedir (Andrews, 1979; 79). 
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Netice olarak Yörüklerin önemli ölçüde maddi ve manevi alanda 
kültürel de im geçirmelerine kar k, özellikle birarada oturan 
akrabal k ve dayan man n yo un oldu u bölgelerde daha uzun bir 
zaman kimliklerini koruyabilecekleri gözükmektedir. 

5. K z Kaç rma 

Yörüklerde k z kaç rma olay n yayg n oldu u bilinmektedir. 
Eskiden k z kaç rma durumlar na k z babalar n fazla a rl k (ba k) 
istemelerinin neden oldu unu kaydeden ara rmac lara da 
rastlan lmaktad r (Güngör, 1941; 70). Bu konuda baz  kaynaklarda daha 
dikkat çekici olaylardan söz edilmektedir. Seyirci, güz göçü öncesi 
Yörük a iretinden yirmi, otuz k n birden sevdi i gençle kaçt  
kaydetmektedir. Kaçan k n babas  muhtara gidip durumu bildirir. 
Bunun üzerine muhtar o lan babas  ça r, davarlar kesilir, i  
düzeltilir ve nikah k r. Hükümet ve jandarman n bu duruma fazla 
kar mad  belirtmi tir (Seyirci, 1996; 369). 

ki ekilde k z kaç rma olay  gerçekle ti i bilinmektedir. Birincisi 
n iste i d nda zorla kaç lmas  ve daha sonra k n bu durumu 

kabul etmesidir. kinci ekil ise k zla erke in önceden anla arak k n 
zas yla kaçmalar r. Bilindi i kadar yla gençlerin önceden anla arak 

kaçmalar  daha yayg nd r. Bu kaçmalar içersinde birbirleriyle sözlü ya 
da ni anl  olan gençlere de rastlamak mümkündür. 

z kaç rma olay yla ilgili olarak ara rma yapt z s ralarda, 
yine Adana’ya ba  bir Yörük köyünde ( mamo lu lçesine ba  Otluk 
Köyünde) üniversitede okuyan bir gencin kendi day n k na, 
arkada  olan gence kaçmas nda yard mc  oldu una dair bilgi 
edinilmi tir. 

Kaç rma olay ndan sonra k  sonradan ailesi affederse dü ünün 
yap p yap lmayaca na karar verilir ya da dü üne gerek kalmadan 
nikah yap larak evlenirler. 

Baz  kaynak kimselere neden e ini kaç rd , k  isterken zorluk 
kt  için mi kaç rma yoluna gittiklerini sordu umuzda, istesem 

verirlerdi ancak kendisinin kaç rmay  tercih etti ini belirtmi tir. 

Netice olarak Yörüklerde eskiden k z kaç rma olay na daha çok 
rastlan ld , günümüzde yine k z kaç rmalar n oldu u, ancak eskisi 
kadar yayg n olmad  belirtilmi tir. Önceki kaç rma nedenlerinden bir 
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ço unun günümüzde ortadan kalkmas na kar k, ba k paras n 
yüksek olu u, uzun dönem ni anl  kalma, soy- sop aramada fazla titiz 
davranma gibi nedenlerle k z kaç rma olaylar n daha uzun zaman 
devam edebilece i söylenebilir. 

6. Kad n Rolü ve Statüsü 

Yörük a iretleri aras nda kad n önemli bir yeri vard r. Erkekler 
kad nlara dan madan bir i e veya pazarl a ba lamazlar (Yalman, 1977; 
114). Yalman, kad nlar n obada önemli bir dan mal k görevi de 
yapt  belirtmektedir. Kad n suçlu olsa bile nedeninin erkek oldu u, 
kocas  ölen kad nlar n acele olarak evlendirilmesi gerekti i, çok çal an 
kad n sayg  görmesi ve ölüler arkas ndan kad nlar n a t yapmas  gibi, 
özelliklere sahip oldu u kaydedilmektedir (Yalman, 1977; 15). 

Yörük ailelerinde kad n statüsünün iyi olmas n sonsuz 
nedenleri say labilir. Göçer hayatta insanlar n daha çok sa kl , güçlü, 
çal kan ve maharetli olmas  hayati önem ta maktad r. 

Çad n yönetimi evin en ya  kad ndad r. Kad n evin ayakta 
kalmas  sa layan en önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. Çocu u 
do urup sa kl  bir ekilde yeti tirmek kad n i idir. Misafiri gerekti i 
ekilde kad n a rlar. Kilimi, çad , heybeyi, kolan  kad n dokur. Evin 

ihtiyac  olan hemen bütün el i iyle yap labilecek e yalar  kad n yapar. 
Hayvandan sütü kad n sa ar. Üzerlerine giyilen giysileri kad n diker. 
Keçiden, koyundan k rk lan yünü, k  kad n temizler, e irir, boyar ve 
çe itli motiflere dönü türür (Seyirci, 1996; 199). 

Çad n duman  kad n tüttürür, k saca üyelerin beslenmesi, 
sa , giyimi ve bar nmas  kad ndan sorulur. Yörük kad  sevginin, 
çal kanl n, vefan n ve iffetin en iyi örne idir. Görüldü ü gibi göçer 
Yörük kad n i i erkekten daha zordur. Sabahleyin erkekten çok önce 
kad n kalkarak  i e koyuldu u ve ak amda erkekten daha sonra yatt  
halde, Yörük kad  halinden ikayetçi de olmamaktad r. 

Kad n önemi ve fonksiyonu hakk nda Yörüklerin toplumsal 
bilincinden do mu  ortak dü üncelerini yans tan deyi leri dikkati 
çekmektedir (Eröz, 1991; 52). 

Dah demeden yürüyen at 
Buyurmadan dutan evlat 
Bir de eyi ç kt  m  avrat 
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Nedeceksin dü ünü, nedeceksin bayram  
Gir oyna, ç k oyna. 
Hababam ha yürümez at 
Bir ga k su vermez evlat 
Bir de dirliksiz ç kt  avrat 
Nedeceksin ölümü, gir a la, ç k a la. 
Yörükler tutucu olmad klar  için, kad n erkek birbirleriyle rahatça 

konu urlar. Genç k z ve genç delikanl  birlikte çe itli i ler yapt klar  
halde kimsenin namusuna leke gelmez. E er yanl  bir ey yap rsa 
kurallar çok kat r. Bu konuda Yalman kayda de er bir olay 
anlatmaktad r (Yalman, 1977; 112-113). Yalman, Yörükler aras nda 
ara rma yapt  s ralarda Gö dere’de bir çad rda misafir kal rken, evin 
genç k n kendi yata n yan na yata  serip yatt  kaydetmi tir. 
Aile reisi neden böyle yapt klar  sordu unda bu adetin ata-deden 
devam etti i ö renmi tir. Yörük k zlar n, kad nlar n nefislerine 
hakim oldu u, e er misafir bir hainlik yaparsa onun da 
ya at lmayaca  belirtmi tir. 

Yerle ik hayata geçmeyle birlikte yukar da anlatmaya çal z 
birçok özelli in de kayboldu una ahit olduk. Yörük kad nlar n 
hayvan sütü ve ürünlerinden eskisi gibi fazla çe itli malzeme ve ev 

yas  yapmad klar  görülmü tür. Özellikle çad rda ya ayanlara keçeyi, 
l çad  kimin yapt  sordu umuzda, art k keçeyi, çad  ve her türlü 

giyim e yalar  Isparta’dan yada Konya’dan sat n ald klar  
belirtmi lerdir. Elbiselerinin köylülerden farkl  olmad , kad nlar n 
önceki geleneksel giyim ve üretim biçimlerini yapamad klar  
belirtmi lerdir. Hatta çad rda gördü üm Kepenek’i kimin yapt  
sordu umuzda (keçeden yap lm  çoban giysisi), sat n ald klar  

rendik. 

Netice olarak yerle ik hayata geçen ailelerin kad nlar n 
statüsünün daha iyi oldu u, çad rlarda ya ayanlar n da k smen 
eskisinden daha iyi oldu unu söyleyebiliriz. Çünkü eskiden birçok mal 
ve hizmeti üretmek zorunda kalan göçer kad nlar günümüzde bunlar n 
ço unu haz r olarak sat n almaktad r. Buna kar k misafir a rlama, 
nöbetle e davar yayma gibi geleneklerin göçerlerde devam etti i 
görülmü tür. 
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7. Yaylac k 

Bilindi i gibi Türk toplumunda yaylaya ç kman n özel bir yeri 
vard r. Bu al kanl k özellikle s cak bölgelerde yayg n hale gelmi tir. 
Bundan dolay  gerek yerle ik hayata geçmi  gruplarda gerekse göçer 
gruplarda de ik amaçl  olmakla beraber yaylac k önemli yer 
tutmaktad r. 

arl Teksiye, Küçük Asya Tarihinde güneyde Türklerin mesken 
olduklar ehirlere yaz mevsiminde bir yabanc  giderse kendisini mezara 
girmi  zannetti ini belirtmektedir. Bütün evlerin bo  oldu unu, 
çar lar n kapal  oldu unu hatta ehirde güçlükle bir bekçi 
bulundu unu kaydetmektedir (Erten, 1940; 135). 

Buna kar k ehirlerde ticaret geli tikçe, yaylaya göçün giderek 
daha zor duruma gelmesiyle ve en önemlisi geçim s nt n 
artmas yla yaylac n eski önemini kaybetti i bilinmektedir. Ancak 
Türkmen ve Yörükler her ne kadar topra a yerle seler de, s tmaya, 
sine e ve s ca a dayanamad klar  için yaylac a devam etmektedirler. 

Göçerlerin yerle ik hayata geçmesinin sa k durumlar  üzerinde 
olumsuz etki yapt  kaydedilmektedir (Dönmez, 1964; 184). Bundan 
dolay  Yörükler yaylalar n temiz ve serin havas na, suyuna al lard r. 
Böyle olunca s cak alanlar n (düzlüklerin) bo ucu ve nemli havas na 
uyum sa layamam lard r. Bunu sonucunda da sa k aç ndan menfi 
yönde etkilenmektedirler. Ayn  olumsuz etkinin hayvanlar üzerinde de 
oldu u, özellikle koyunlar n s cak ve nemli havaya dayanamayarak 
birkaç günde yüzlercesinin öldü ü söylenmi tir. 

Di er taraftan zaten yaylac k ruhunu özlerinde ta yan bu 
insanlar yaz aylar nda k sa süreli de olsa yaylaya ç kmaktad rlar. 
Hayvanc kla geçimlerini sa layan göçer ve yar  göçerler hariç 
tutulursa, günümüzde yerle ik hayata geçen insanlar n yaylac k 
eklinin ve tarz n tamamen boyut de tirdi ini söyleyebiliriz. 

Günümüzde yaylaya gitme vas talar  tamamen modern usullerle 
yap lmaktad r. Bu vas talar traktör, kamyon, otomobil gibi vas talard r. 

Yaylada bir taraftan eski, ta tan yap lm  evlerde kal rken, di er 
taraftan tu ladan, briketten ya da ah aptan yap lm  evlere 
rastlan lmaktad r. Yayla evlerinin çat  genellikle çinko ile kapat lm r. 
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Özellikle son y llarda turistik amaçl  kullan lan çad r türü de 
yaylalarda kullan lmaktad r. Y llarca karaçad rda kalan ancak 
günümüzde turistik çad r kurmay  tercih edenler, bu duruma neden 
olarak bu tür çad rlar n kurulmas  ve kullan lmas n daha kolay 
oldu unu belirtmektedir. Yine dikkati çeken noktalardan biri de varl kl  
ailelerin birle erek yaylada evlerine su getirmeleridir. Varl kl  kimselerin 
baz lar  jeneratörlerle evlerinde elektrik enerjisinden faydaland klar  
kaydedilmi tir (Er, 1996; 363). Bu duruma örnek olarak Geyik Da nda 
Söbüçmen Yaylas nda (genellikle Bat  Alanyal lar n kulland  yayla 
olarak bilinir) Osman A an n evinde jeneratör kullan ld  belirtilmi tir. 
Yine Payallar Yaylas nda halen elektrik kullan lmaktad r. 

Bununla birlikte önemli bir geli me de son y llarda yaylac n 
turizm amaçl  geli mesi dolay yla bir taraftan Yörükler eski yaylac k 
geleneklerini tekrar canland rmak için yaylalar enlendirmeye 
çal rken, di er taraftan turizm amaçl  yaylac  yerel yönetimler 
te vik etmektedir. Serik bölgesinde Karakoyunlu Derne i ba kan sa 

r Yayla Yolunu Yapt rma ve Ya atma Derne i kurarak (1984) 
Yörüklerin çe itli katk lar  neticesinde yayla yolunun ula ma aç ld  
belirtmi tir. 

Yaylaya ç kman n di er bir önemli boyutu da yaylada insanlar n 
yaz boyunca de il, çe itli sürelerle kalmas r. Bu süre hafta sonlar  ya 
da 15 gün kadar oldu u gibi, bir-iki ay kadar da olmaktad r. 

Yerle ik hayata geçen insanlar n bu bölgelerde ekonomik 
ili kilerinin devam etmesi nedeniyle, aile üyelerinin tamam n yaylaya 

kmas  yerine bir k sm  köyde, ehirde rutin i leri takip ederken, bir 
sm n da yaylaya ç kmas  dikkati çekmektedir. Bu durum köylülerin 

hep birlikte yaylaya ç kma adetini de ikli e u ratm , aile üyeleri 
kendilerine uygun zamanda ve durumu uygun olanlarla beraber 
yaylaya gidip gelmeye ba lam lard r. Köylerde kalanlar yaylada 
kalanlar n görev ve fonksiyonlar  sürdürmektedir (Er, 1996; 363). 

Göçer gruplarda ise yaylac k daha farkl  ve de ik olmaktad r. 
Bu insanlar n ekonomik durumlar  tamamen hayvanc a ba  oldu u 
için, hayat tarzlar  ve yaylaya ç kma durumlar  da birinci derecede 
besledikleri hayvanlar na ba r. 

 aylar nda genellikle denize yak n, man bölgelerde geçiren 
göçerler yaz aylar  sab rs zl kla beklemektedir. Havalar n nmaya 
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ba lamas yla beraber yaylaya göç haz rl  da ba lamaktad r. Yaylaya 
kma tarihi genellikle oban n birlikte karar vermesi ile belirlenir. Bizim 

çal ma yapt z bölgelerde yaylaya ç kma tarihinin de ik aylarda 
oldu unu ö rendik. Kur unlu, Aksu göçerleri Nisan ay nda yaylaya 

kmaya ba lamaktad rlar. Ancak genellikle Nisan ve May s ay nda 
yaylaya ç lmaktad r. Hatta Bah  Yörüklerinin Mart-Nisan aylar nda 
yaylaya ç kt klar  kaydedilmi tir (Seyirci, 1996; 368). Ayn  konuda 
genellikle May s ay n ilk yar nda göçün ba lad  belirten de ik 
kaynaklara da rastlan lm r (Korum, 1996; 275). Bilindi i May s ay  
sonlar na do ru k laklarda ot kurumakta, ye illik azalmakta ve 
hayvanlar için yay m s nt  ba lamaktad r. Di er taraftan Yörük ve 
hayvanlar için dayan lmaz nemli ve bo ucu s caklar ba lamaktad r. 

Yörüklerin genellikle gittikleri belirli yaylalar  vard r. 
Ba vurdu umuz kaynak ki ilerden Antalya Yörük ve Kültür Dayan ma 
Derne i Ba kan  Abdullah Duman Yurtp nar, Aksu Kur unlu civar nda 
oturan Yörüklerin genellikle Anamas Yaylas na ç kt klar , 1996 y nda 
yakla k 40-50 göçer çad r oldu unu söylemi tir. Elmal  taraf n Söbüce 
Yaylas na ç kt  ve 1996 yaz nda yakla k 100 kadar göçer k l çad rl  
bulundu unu belirtmi tir. Di er taraftan Anamas deyince E ridir, 
Yalvaç, Gelendost, Bey ehir ve Ak ehir’in bir k sm  kapsad  
belirtilmi tir. Söbüce Yaylas  ise Korkuteli’nin Da kesik Köyü, Yelten, 
And ya ve Hac bekar’dan olu maktad r. Ayr ca Seydi ehir’in Karada  
Yaylas , Konya Höyük ve Ketenlik Yaylas , Ak ehir’in Cankurtaran 
Yaylas  ve Beyda lar nda Sakl kent Yaylalar  Yörükleri taraf ndan 
yayg n olarak kullan lan yaylalard r. 

Ayr ca Avsallar, Payalar (Bat  Alanya) civar ndaki Yörüklerin 
Söbüçme Yaylas na (Geyik Da ) gittikleri ve bu bölgede Alara, 
Ye ilköy, Avsallar, Akdam ve Musakiyalarda oturanlar n en fazla 
%20’sinin hayvanc k yapt  belirtilmi tir. Bu bölgeden (Payalar) 96 
ya ndaki Hüseyin Aslan, yine ayn  bölgeden 85 ya ndaki Ahmet 
Öztürk ve Türkler Kasabas ndan 57 ya ndaki Mustafa Yüksel yak n 
tarihe kadar develerle Geyik Da na göç yapt klar  ancak son y llarda 
bu bölgelerde (Bat  Alanya) devenin hiç kalmad  belirtmi lerdir. 
Görü tü ümüz kaynak ki iler son 3-5 y ld r bu bölgelerde devenin 
görülmedi ini ve Bat  Alanya civar nda göçer çad rl  Yörüklerde 
devenin kalmad  belirtmi lerdir. Yayla konusunda yap lan çe itli 
ara rmalarda üzerinde geni  otlaklar n yer ald , Toros Da lar n 
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üzerindeki yaylalar, Do u, Güneydo u ve Bat  Anadolu civar ndaki 
Toros Da lar  akla gelmektedir. Do u ve Bat  Toroslar n üzerindeki 1500 
metreden 3000 metreye kadar yükselen yaylalar Yörüklerin yo un 
oldu u bölgelerdir (Seyirci, 1996; 589). 

Antalya bölgesindeki belli ba  yaylalar olarak K lda , Söbüce, 
Anamas, Sultanda  Yaylas , anl  Yaylas , Melik (Merdiven, Gembos, 
Sülek) Yaylas , Seydi ehir (Nodar) ve Gemi  Da  (Söbüçmen, E rigöl, 
Kar ngöl, O uz ve Yenice) Yaylalar  say lmaktad r (Ercenek, 1996; 137, 
Eren, 1979; 8799). 

1996 senesinde 7 temmuzda Isparta Çad r Yaylas nda, 13 
temmuzda Antalya Söbüce Yaylas nda Yörükler enli i yap lm r. 

Yaylac kta dikkati çeken önemli bir noktada hayvanc kla 
ra mayan, yerle ik hayata geçen aileler daha çok bir arada oturma 

konumunu tercih etmektedirler. Böyle olunca bu bölgelere çe itli 
hizmetlerin daha rahat götürülebilece i söylenebilir. Oysa yerle ik 
hayata geçmeyen hayvanlar yla yaylaya ç kan aileler en fazla birkaç 
çad  bir arada kurabilmektedirler. Çünkü bu aileler için yay lg  (otlak) 
hayati önem ta maktad r. Bundan dolay  göçer ailelerin da k ekilde 
çad rlar  kurmalar  hayvanlar  nedeniyle bir zorunluluk haline 
gelmektedir. Böyle olunca da hayvanlar  daha iyi beslemekte ve daha 
fazla hayvansal ürün elde edilmektedir. 

Di er bir nokta da, göçer ailelerin yaylaya ç lar  konaklaya 
konaklaya bir haftadan bir aya kadar sürmektedir. Yayla dönü ünde ise 
göçer aileler genellikle güzleklerde de kalarak Ekim-Kas m aylar nda 
ancak k laklara inmektedirler. Güzleklerde kalmalar bir aydan iki aya 
kadar uzamaktad r. Bu konuda köylülerin hasad n kalkmas  ve 
özellikle pamuklardan al nan ürünün gecikmesi ve bu tarlalar n 
yay n Yörükler taraf ndan kiralanmas  önem ta maktad r. 

Netice olarak Yörüklerde yaylaya ç kma gelene i yerle ik hayata 
geçme sonucunda bir süre için duraklama gösterdi i san rken, son 

llarda boyut de tirerek geleneksel usullerden modern yap lara 
dönü mek suretiyle giderek daha yayg n hale gelece i söylenebilir. 

8. Yörük Göçü 

lak, yaylak, güzlek aras nda a iret halk n hayvanlar na mera 
temin etmek için, bütün hayvanlar yla birlikte mevsimden mevsime 
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nizaml ekilde yap lan harekete göç denilmektedir (Eröz, 1991; 56). 
Di er bir deyi le Antalya yöresindeki k  alanlar , May s ay  ortalar na 
kadar bol otlaklar n olmas na kar k, bir taraftan s caklar artarken di er 
taraftan da otlaklar kurumaya ba lar. Ancak bu s ralarda yüksek yayla 
kesimlerinde otlar boy vermeye ba lam r. Sonbaharda ise bu sürecin 
tam tersi görülür. Yaylalar k a girerken sahiller manla r. Yörük 
üretimini do an n bu yap  üzerine oturtmu tur. Öte yandan bu olgu 
zaman ve mekan bak ndan iki hatta üç evreli bir hayat tarz  demektir. 

te K lak, Yaylak ve Güzlek aras nda mekan de tirmenin ad  “Yörük 
Göçü”dür (Ercenek, 1996; 135). 

Yörüklerde göç olay  önemli yer tutmaktad r. Özellikle yaylaya 
göç Yörüklerin en çok önem verdi i olayd r. Belki de Yörüklerin 
yüzy llard r göç gelene ini bozmadan yapt klar  kendilerine özgü en 
önemli bir hayat tarz r.  

laklarda k layan a iretler ilkbahar n gelmesiyle ve havalar n 
nmas yla birlikte yaylaya göç için sab rs zlanmaya ba lamaktad r. 

Hatta baz  kaynaklarda e er göç gecikirse ya  hayvanlar n sürülerin 
önüne geçerek yayla yoluna koyulduklar  kaydedilmektedir (Seyirci, 
1996; 590). Daha önce göç aylar  belirtti imiz gibi genellikle Nisan-
May s aylar nda hayvanlar n yavrular  yürüyecek duruma gelmi tir. 
Yürüyemeyecek kadar küçük kuzu ve o laklar ise hayvan s rtlar nda 
(develerle) ta narak götürülür. 

Baz  a iretlerde a iret reisi belirli bir kafile ile önceden yaylaya 
gitmekte ve a iret için yaylada haz rl k yapmaktad r (Eren, 1979; 8801). 

Ancak genellikle a iretin erkekleri göç ba lamadan birkaç gün 
veya birkaç hafta önce bir araya gelerek göç gününü kararla rlar. Bu 
kararda, Yörük beyi Yörük obas n ya  kocalar , sözü dinlenenleri 
çad ra davet eder. Beyin ba kanl nda göçe karar verilir. Göç günü 
kararla rken Sal  günü olmamas na dikkat edilir. Sal  ve Cuma günü 
göç ba larsa u ursuzluk say r. Bundan dolay  göçün u urlu olmas  için 
Per embe günü ba lamas  tercih edilir (Artun, 1996; 27, Seyirci, 1996; 
591). 

Bundan sonra göç haz rl klar  ba lar. Develerin havutlar , atlar n 
eyerleri gözden geçirilir. Hayvanlar nallan r, bu tür tak mlar bir taraftan 
haz rlan rken eksiklerin yenileri al r. Tamir edilecekler tamir edilir. 
Çuvallar gözden geçirilerek, sökükler dikilir. Tüfeklerin, b çaklar n 
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bak  yap r. Deveye, koyuna, keçiye tak lacak çanlar gözden geçirilir. 
Devenin aynal  al n ve dö  süsleri tamir edilir. 

Di er taraftan göçten önce çama rlar y kan r. Yola yetecek kadar 
taze ekmek yap r. Çökelek, peynir, so an, katmer ve mayal  ekmek 
kat r. Yaylada ihtiyaçlar  olan eker, kahve, sabun ve tuz gibi maddeler 
sat n al r. D ardan temin edilecek basma, yazma gibi giyim ve 
ku amla ilgili eyler tamamlan r. Genellikle ak amdan herkes giysilerini 
giyer. Özellikle genç k zlar n ve çocuklar n giysileri çok renklidir. 
Ak amdan çad rlar y r, güzelce dört kö e durulur. Kaplar, zahireler 
ve elbiseler ayr  ayr  çuvallara doldurulur. Heybelere yolda yetecek 
kadar un ve yiyecekler konulur. Sabah erkenden çuvallar, yük ve 
çad rlar develere sar r. Üstlerine ala kilimler at r. Develere yükleme i i 
çok düzenlidir. Bundan dolay  e yalar n yükleme düzeni bütün 
kafilelerde genellikle ayn  düzen içerisindedir. Kazanlar yüklerin üstüne 
ba  gelmek üzere konulur. Hatta kümes hayvanlar , küçük köpek 
yavrular  bu yüklerin aras nda giderler. Atlara çocuklar ya lar 
bindirilir (Eren, 1979; 8802). 

Yörük Göçü s ras nda önemli bir noktada göçe karar verilirse, 
birçok olumsuz olaylar göçü engelleyemez. Göç esnas nda hastal k, 
do um, hayvan kaybetme dikkate al nmaz. Hastalar da göçe kat r. 
Yörüklerin ço u yollarda do mu tur. Buna kar k Yörüklerin ço u da 
yollarda ölmü tür. Ölen insanlar en yak n köy mezarl klar na ya da 
kendilerine ait olan Yörük mezarl klar na konur. Göç s ras nda 
yard mla ma had safhadad r. Herkes birbirine yard mc  olur. Yörü ün 
yard m severli i ve iyili i göç s ras nda belli olur (Seyirci, 1996; 592). 

Göç günü devenin donan  da önem arzetmektedir. Deve 
donan  da önem arzetmektedir. Deve donan nda Havut, Deve 
Ba , Deve Önlü ü, Çanlar (Bacak Çan , Hatap Çat , havut veya Kar n 
Çanlar , Boyun Çan , Ba  Çan , Kuyruk Çan ) ve Kolanlar (Gö bet 
Kolan , Dö  Kolan , Kas k Kolan  ve eker pi veya Çeker pi) bulunmas  
gereken malzemelerdir (Eren, 1979; 8595). Di er taraftan göç an nda 
develerin üzerinde bulunan yükler a daki ekilde say lmaktad r 
(Eren, 1979; 8596). 

1.     Çuvallar (bunlar ala yani elbise ve hububat çuvallar r). 
2.      Çad rlar. 
3.      Çad r direkleri. 
4.      Tezgahlar. 
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5.      Kazanlar. 
6.      Bakraçlar. 
7.      Senitler. 
8.      Has r, keçe ve çe itli dokuma ve yayg  ve örtüler. 
9.      Kümes hayvanlar . 
10.  Sepetler. 
11.  Davar ve köpek yavrular . 
12.  Küçük çocuklar. 
Di er taraftan hayvan sürüleri ayr  yerde göçe haz rlan r. Davar 

(keçi), koyun ve s r sürüleri ayr  bir yerde tutulur. Sürüler sabah 
erkenden yola ç kar. Göçerlerin Taka dedi i çanlar sürülere tak lm r. 
Bu çanlar iki büyük, iki orta, iki küçük olmak üzere alt  adettir (Seyirci, 
1996). Bu çanlar sürülerin yürümesinde uyum içerisinde ahenkli sesler 

kar r. Sürüleri genç insanlar sürer. 
Böylece Yörük göçü ilk kalk a haz r hale gelmi tir. Genellikle 

deve katarlar  ailenin yeni gelini veya genç k  çeker. Y llarca katar 
göçünü çeken Gelendos Yaka Köyünden 65 ya ndaki Hayta Yörü ü 
Fatma Özkan’a ve yine yakla k 30 sene katar göçünü çeken Mavular’da 
oturan Hayta Yörü ü Teslime Kaplan’a neden göçü a iretin genç k  ya 
da gelininin çekti ini merak edip sorduk. Belirli bir nedenin olmad  
ancak bu uygulaman n senelerdir gelenek haline geldi i için cevab  
ald k. Teslime teyzeye o zaman niçin y llard r kendisinin göçü çekti ini 
ve di er genç k zlar n yada gelinlerin çekmedi ini sorduk. Teslime 
Kaplan göç katar  çekmenin bir usulü oldu unu, her genç k z yada 
gelinin hemen göçün ba na geçip, katar  çekemeyece ini belirtti. Ayr ca 
en önemli nedenlerden birinin genellikle di er genç k zlar ve gelinlerin 
devlerden korktu u için bu i in kendilerine kald  söylemi tir. 
Kendisinin en çok bu i i sevdi ini ve deveyle çok iyi uyum 
sa lad klar , adeta katar n ba ndaki deveyle kader birli i yapt , 
birbirlerini konu madan anlad klar  ve devenin de insan gibi sevgi ve 
efkate ihtiyac  oldu unu belirtmi tir. Ayr ca yola ç kt nda devenin de 

göçe istekli oldu unu bunu gevi  getirerek a n köpü ünü sa a sola 
saçarak gitmesinden anla ld  söylemi tir. 

Göç katar n en önüne bohur tohumunun erke i (Beserek) yoksa 
boz devenin erke i kirinci ba lan r. En arkaya da maya (bohur 
tohumunun di isi) ba lan r (Eröz, 1991; 87). 

Göçten önce sabah n erken saatinde hayvanlar yola koyulur. Esas 
rl k arkadan gelir. Göç esnas nda öyle sürüler görülür ki yüzlerce ba  
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hayvan  bir tek delikanl  veya bir iki genç k z ya da kad n götürür. 
Esasen göç zaman  hayvanlar  kendi hallerinde b raksalar 15-25 günlük 
bir yürüyü ten sonra yaylaya var rlar. Zaten hayvanlar bu göçe al kt r 
(Saraco lu, 1968; 436). 

Bu arada a iretin baz  erkekleri atlarla önden giderek hem öncülük 
yapar hem de yol güvenli ini sa larlar. Yörük beyi ve birkaç atl  
üzerinde katar n etraf nda giderek yükleri kontrol eder. Her kafilenin 
etraf nda genellikle birkaç iri çoban köpe i kafileye bekçilik eder. 

Göç esnas nda deve say  a iretlerin ekonomik durumlar na göre 
de mektedir. Eskiden yüzlerce deveyle çan sesleriyle da larda 
yank lar göç yap rken, son y llarda deve say  oldukça azalm r. 
Kur unlu yöresinde son göç kald ran Honan  Süleyman ahin en son 5 
deve ile göç etti ini, 5 tane de at  oldu unu (1990) belirtmi tir. Bu 
kaynak ki inin verdi i bilgiye göre günümüzde (1997) ayn ekilde göç 
yapan K ll  köyünden Bozahmetli Yörükleri 8-10 çad r yaylaya 
gitmektedirler. 

Yaylaya ç ta göç daha çok konalgalarda dinlenir. Genellikle bu 
yürüyü ler 4-5 saattir. Zaten yürüyü  esnas nda senelerdir kullan lan 
konalgalara gelindi inde göçü çeken deve orada durur. Kolay kolay 
dinlenmeden yürümez. Konalgada e er havalar iyiyse çad r kurulmaz 
ancak kaynak kimseler eskiden konalgalarda da çad r kuruldu unu 
belirtmi tir. Havalar ya  ise hemen çad r kurulur. Yükleri indirme, 
çad rlar  kurma, e yalar  yerli yerine koyma i i çok k sa zamanda biter. 
Kad nlar bu i i pratik hale getirmi lerdir, genellikle bir saatte her ey 
yerli yerindedir (Eröz, 1991; 89). Kad nlar çad r düzenleme i ini 
bitirdikten sonra ate  yakmak için odun toplamaya giderler. E er 
yak nda su yoksa uzak yerlere tuluklarla su getirmeye giderler. Erkekler 
develerle u ra r, koyun ve davar sürüleri ba ka yoldan gelmi tir. 
Hayvanlar bir bölgede dinlenirler. Ertesi gün yine sabah erkenden 
yükler düzenli ekilde yüklenip yola devam edilir. 

Yaylaya ç ta daha çok konalgalarda mola verilerek gidilir. 
Dönü te daha az mola verilerek dönülür. Bunun nedeni ise yön 
göçünde, sürüde o lak, kuzu, deve dö i, dana olaca  için bunlar n 
uzun yolculuklara dayanamazlar. Yayladan dönü te ise yavrular 
büyümü  ve genellikle ya  hayvanlar sat lm r. 

Konaklama yerlerinde genellikle her ailenin kuraca  çad r yeri 
bellidir. Kimse ba ka birinin konalgas na çad r kurmaz.  
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Göç esnas nda hayvan sürülerinin hareketi oldukça a rd r. Çünkü 
hayvanlar otlayarak giderler. Baz  konalgalarda üç dört gün hatta bir 
hafta kal nabilir. Bunun nedeni hayvanlar n zay flamamas , otlaklar n 
müsait olmas r. Konaklama yeri olarak genellikle sulak yerler seçilir 
(Eren, 1979; 8803). 

Göç esnas nda zaman zaman köylülerin arazisinden geçme an nda 
kötü olaylar, huzursuzluklar ya an r. Halen Kur unlu civar nda çad rda 
göçer hayat ya ayan Honanl  Yörü ü Ahmet Kaplan, yörü ün 
dayanamad  en güç durum köy bekçilerinin (korucu) göç s ras nda 
hayvanlar na el koymalar  oldu unu belirtmi tir. Buna kar k 
köylülerin, baz  Yörük a iretlerinin göçlerini kar layarak a iretlere 
sayg  ve sevgi gösterdikleri de olur. Yörük beyinin de köylüye kuzu 
keserek ikram ettiklerini söyleyen Mavular’dan Haytal  65 ya ndaki 
Martinli beyinin gelini Teslime Kaplan, büyük bir özlem ve burukluk 
içerisinde senelerdir göç katar  çekti ini ve göç esnas nda bir çok 
Yörük geleneklerini ayr nt lar  ile anlatm r. 

Göç s ras nda bazen ba ka göçer a iretlerle kar la r. Bu 
durumda daha büyük olan a iret küçük olan a ireti a rlar. Kuzu keser 
birlikte yerler. 

Yörük göçü ilkbahar ay nda yayladaki konaklama yerine 
var ncaya kadar yukar da anlat lan biçimde devam eder. Bu yolculuk 
yaylan n uzak ya da yak n olmas na göre günler haftalar sürer. Bizim 
dola z bölgelerde göçün bir haftadan bir aya kadar de ti i 
belirtilmi tir. 

Yaylaya var ld nda herkesin çad  kuraca  yer bellidir. Yine 
kimse kimsenin yerine çad r kurmaz. Ancak yayla bölgesi kendisine ait 
olan a iretlere kimse kar amaz, istedikleri gibi tasarruf edebilirler. 
Fakat kendilerine ait olmayan yaylalarda konaklayan Yörük aileleri 
önemli miktarda köylülere para, ya , peynir ya da canl  hayvan vermek 
durumundad rlar. Bazen hayvan say  hesaplanarak köylüye belli bir 
miktar ödenirken, son y llarda belirlenen bir miktar para üzerinde 
anla lmaktad r. Bizim konu tu umuz göçer aileler çad r ba  100 ile 150 
milyon aras nda (1996 yaz nda) para ödediklerini belirtmi lerdir. 

Eröz son y llarda Yörük göçlerinin eski saltanat ve debdebe yerine, 
iktisadi zorunlulu un ve fakirli in yaratt  bir peri anl k olarak 
de erlendirmektedir. K k dökük e yalar n 5-10 deveye yüklenerek 
otlak arayan, hayat n zorluklar ndan b km  Yörüklerin yer de tirmesi 
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olarak nitelemektedir. Kat ld  bir Yörük göçünde yeterli devenin 
olmay ndan ve yükün fazla geli inden dolay  dört ya ndaki erkek 
çocu unun günlerce yaylaya kadar yürümek zorunda kald  
kaydetmi tir (Eröz, 1991; 90). 

Netice olarak günümüzde örneklerine çok az rastlan lan Yörük 
Göçü, belki son örneklerini ya amaktad r. Bu kadar güçlüklere ve 
zahmete kar n yine de göçe kat lan insanlar n göç günlerini özlemle 
and klar  görülmü tür. Di er taraftan göçlerin ekli de mi , yukar da 
anlatmaya çal z geleneksel göç tarz na oldukça az rastlan rken, 
motorlu vas talarla e yalar n ve insanlar n yaylaya ta nmas , yaln z 
hayvanlar n otlayarak yaylaya ç kar lmas  devam etmektedir. 

9. Hayvanc k Hakk nda Dü ünceler 
Yörüklerde hayvanc k hayati önem ta maktad r. Esasen 

Yörüklü ün devam  için Yörük geleneklerine göre ya aman n anlam  bir 
bak ma hayvanc kla me guliyetin bir gere idir.  

Çal mam n hemen her safhas nda hayvanc a ili kin bilgileri 
yeri geldikçe kaydetmi  bulunuyoruz. Bu ba kta Yörüklerin çe itli 
hayvanlara kar  dü ünceleri, onlara gösterdikleri özen ve sevgileri 
hakk nda ula abildi imiz baz  konular  kaydetmek istiyoruz. Ayr ca 
geçmi teki hayvan sevgisinin günümüzdeki durumunu belirtmek 
istiyoruz.  

Yüzy llard r  hayvanc kla geçimlerini sa layan Yörükler birçok 
nedenlerden dolay  ekonomilerinin temel ürünü olan koyun yerine 
çe itli tür hayvan besleme yoluna gidebilmi lerdir. Bu insanlar n 
besledikleri hayvanlar n türü iklime ve co rafi yap ya göre de 
de ebilmektedir. Di er taraftan beslenilen hayvan say  genellikle 
insanlar n ekonomik durumunu belirtmektedir. 

Yörüklerde en çok beslenilen hayvanlar s ras yla koyun, keçi, s r 
ve devedir. Binek amac yla at, e ya ta ma amac yla ve besleme 
kolayl ndan dolay  e ek bulundurulur. Tahtac larda ise hayvanc k 
ikinci derecede yer al r. Bunlar genellikle kat r kullan rlar (Eröz, 1991; 
131). Ayn  kaynakta mandan n eskiden baz  Yörüklerde beslenildi ini, 
ancak günümüzde bu hayvan  tamamen yerle ik hayata geçenlerin 
besledi i kaydedilmektedir. Mandan n daha çok batakl klar  ve 
sazl klar  sevdi i bilinmektedir. 
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Yörüklerin hayvanc  dü ünülünce ba ta koyunculu un geldi i 
söylenebilir. Ancak Türk göçebeleri Anadolu’ya geldi inde co rafi 
nedenlerden dolay  keçi beslemenin de yayg nla  kaydedilmektedir. 
Keçi (davar) beslemenin 17. yüzy ldan sonra giderek yayg nla , hatta 
bu durumun ya an lan konutlara da etkisini gösterdi i ve keçe çad rlar 
yerine k l çad rlar kullan lmaya ba land ndan söz edilmektedir (Eröz, 
1991; 93). 

Yörükler genellikle yaln z koyun ya da yaln z keçi beslemeyi tercih 
ederler. kisini bir arada besleyenlere ender rastlan r. Koyun, baz  
boylar n temel ürünü oldu u yüzy llarda, sak lan, ihtimam gösterilen 
bir varl k haline gelmi tir. Bundan dolay  koyun mele i, keçi ise eytana 
benzetilir. Gerçekten güdülmesi ve zaptedilmesi keçiye göre oldukça 
kolayd r. Ancak koyuna gereken ihtimam gösterilmezse bir gecede 
yüzlercesi birden ölebilir.  

Keçi ise daha dayan kl  ve özellikle Anadolu’nun sarp 
bölgelerinde bak  ve uyum sa lamas  daha kolayd r. Keçi daha çok 
çal k bölgeleri sevdi inden kendisine uygun bölgeleri bulmak daha 
kolayd r. Ancak koyundan daha çok çevreye, a açlara zarar verir. 

Deve beslenme yönünden bak  kolay bir hayvand r. Hatta Naci 
Eren devenin göç esnas nda yürürken bile aç kalmad  boynunun 
sa a sola uzatarak tutam tutam yiyece i dikenleri kopard  
belirtmi tir (Eren, 1979; 8630). Bunun yan nda deve açl a, susuzlu a ve 
uzun yolculu a oldukça dayan kl  bir hayvand r. Göçerler için yük 
ta maya en ideal olan hayvand r. Buna kar k hastal a dayan ks z ve 
narin bir hayvand r. 

Devenin nazik ve narin olmas yla beraber Kur unlu Yörükleri 
aras nda ayr  bir önemi ve de eri vard r. Devenin tüyünden sergi olacak 

yalar n yap lmad , ancak onlar n tüyünden giyimde kullan lan 
kazak türü vs. e yan n yap lmas  gerekti ini belirttiler. E er sergi türü 
malzeme yap rsa bu tutumun deveye sayg zl k olaca  söylemi tir. 
Bundan dolay  deveye nazik, kibar ve efkatli davran lmas  gerekti ini 
söyleyen Hayta Yörü ü Süleyman ahin, turistik amaçl  kullan lan 
develere eziyet edildi ini, onlar  asfalt veya beton üzerine 
çöktürtmelerine ( ht rmalar na) oldukça üzüldü ünü belirtmi tir. 

Devenin adeta aileden bir üye gözüyle bak lmas na kar k, bazen 
çok sinirli ve kinci oldu u kaydedilmi tir. Hayvanc  1996’da b rakan 
Alanya So ukp nar Köyünden Mümin Ahmedi, kendi besledi i devenin 
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zg n oldu u bir zamanda kendisini iki aya n aras na alarak dö üyle 
ve boynuyla vurarak öldürmeye çal , çocuklar n kendisini zorla 
kurtard  belirtmi tir. Ayn  durumu Payallardan Kaz m Demir Kaya 
da teyid etmi tir. 

Buna kar k yerle ik hayata geçen insanlar özellikle narenciye, 
zeytin, incir gibi meyve bahçeleri yeti tirenlerin devenin zararl  hale 
gelmesinden dolay , deveyi terkettikleri kaydedilmektedir (Eröz, 1991; 
131). Ayr ca önemli ölçüde ula m vas talar n geli mesi ve traktörün 
yayg nla mas yla giderek deve ta mac ktaki yerini kaybetmi tir. 
Devenin fonksiyonunu kaybetmesiyle birlikte Yörükler aras nda 
görülmemeye ba lam r. 

Akkoyunlu-Saç karal  Yörüklerinden Kemal Metin a iretlerinin iyi 
cins at yeti tirdi ini belirtmi tir. Yörük köpeklerinin nas l ve nerede 
yeti tirildi ini sordu umuzda, Isparta-E ridir-Sar idris köyünde 
eskinden bilinen köpeklerin yeti tirildi ini belirtilmi tir. 

Yörükler görüldü ü gibi hemen hemen her besledikleri hayvanla 
ayr  bir yak nl k kurarak onlarla uyum sa lam lard r. Yörüklerin hayat 
tarz  incelemek amac yla aylarca içlerinde kalan Ulla Johanson hayret 
etti i olaylar  belirtirken, bir Yörük çocu unun kocaman bir deveye 
dengeli bir ekilde yükleme yapt  ve ayr ca bunu çok seri olarak 
kolayca yapt  kaydetmi tir. Dikkati çeken önemli bir nokta ise, 
Yörük ailesindeki üyelerin hemen hepsinin besledi i hayvanlar  teker 
teker tan yabildi ini, kad nlar n koyunlardan ya da keçilerden süt 
sa mas  s ras nda yüzlerce hayvan  teker teker sa  ve hiçbirini 
kar rmad  kaydetmi tir. Daha da önemlisi birkaç sürü kar nda 
bir iki çocu un kendi hayvanlar  çok k sa bir zamanda ay rabildi ini 
belirtmi tir (T.F.A., 6.7. 1970). 

Hayvanc kla geçimlerini sa layan bu insanlar n d ardan 
bak ld nda kendi hayvanlar  ba kalar ndan ay rt etmeleri belki garip 
gelebilir. Oysa hayvanc k yapanlar gerek büyük ba  hayvanlar na 
gerekse küçük ba  hayvanlar na çe itli adlar vererek onlar  zaten do um 
günlerine, renklerine ve sa k durumlar na gibi buna benzer birçok 
özelliklerinden dolay  hemen tan maktad rlar. 

Buna kar k 1996 senesinin son haftalar nda dola z göçer 
ailelerin hayvanc a ili kin birçok kurallar ndan vazgeçtiklerine ahit 
olduk. Senenin belli aylar nda özellikle sonbaharda yap lan “Koç 
Kat n” art k uygulanmad  ö rendik. Bundan dolay  Aral k 
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ay nda bir taraftan yeni kuzu ve o laklar do arken, bir k sm n üç ayl k 
oldu unu ve 1997 Nisan ay nda kurbana kadar kesilebilecek duruma 
geleceklerini belirtmi lerdir. Oysa eskiden Eylül ay n son haftas yla 
Ekim ay n ilk haftas nda Koç Kat  yap ld  ve be  ay sonra kuzular 
do maya ba lad  kaydedilmektedir (Eröz, 1991; 134). 

Ancak bilindi i gibi erken do an kuzular n Kurban Bayram nda 
sat lmas , bu bölgelerde ye illi in (yay n) her ay mevcut olmas  ve 
belki de hayvanlar  besleme s nt n az olu u geleneksel 
uygulamalar n yerine ekonomik durumlar n öne geçmesine neden 
oldu u söylenebilir. 

10. Yörüklerde Yeme- çme ekli 
Yörüklerde yemek yeme eklinin fazla de medi i söylenebilir. 

Belki kullan lan kap-kacak, tabak, ka k, çatal gibi mutfak malzemeleri 
kalite bak ndan önemli ölçüde de mi tir. Eskiden kullan lan a aç 
ka k yerine, günümüzde metal ka k, çatal kullan lmaya ba lanm r. 
Bak r ve alüminyum tencere yerine çelik mutfak e yalar  tercih edilmeye 
ba lanm r. Yine konuyla ilgili olarak dola z çad rlar n hemen 
tamam nda tüp gazl  ocak kullan lmaktad r. 

Mutfakta kullan lan e yalar n önemli ölçüde de mesine kar k 
yemek yeme eklinin fazla de medi i görülmü tür. Gerek çad rda 
ya ayan göçer ailelerde gerekse yerle ik hayata geçmi  ailelerde yayg n 
olarak yemekler yerde yenilmektedir. Sofra bezinin üzerine yakla k 20-
25 cm kadar yüksekli inde tahtadan yap lm  çember eklinde kasnak 
üzerine bak r veya alüminyum sini konarak sininin üzerine tabaklarla 
yemekler konmaktad r. Eröz’ün ara rmas nda varl kl  aileler böyle bir 
sofra kurarken, varl kl  olmayanlar sofra bezinin üzerine tabaklarla 
yeme in kondu unu kaydetmektedir (Eröz, 1991; 214). Oysa bizim 
çal mam zda genellikle bu tip yemek yeme eklinin yayg nl k kazand  
görülmü tür. Belki günümüz Yörüklerinin ekonomik durumlar n 
daha iyi olmas  neden olabilmi tir. Ancak dü ünlerde masalarda yemek 
yenildi i görülmü tür. 

Yemek yeme ekli aç ndan önemli say labilecek bir konuda 
yemeklerin ayn  kaplardan veya ayn  tabaklardan yenmesidir. Her ayr  
yemek çe idinden sofraya bir tabak yemek konulmakta ve sofran n 
etraf na oturan (ba da  kurulur) kimseler ayn  tabaktan ka kla 
yemektedir. Sofralarda çatal, ka k kullan lmaktad r. Ya  kaynak 
kimselerin belirtti ine göre eskiden fazla ka k olmad ndan dolay  ya 

M. SA D DO AN - C HANG R DO AN 
 

704

nöbetle erek tahta ka klarla yemek yenildi ini ya da ekmekler külah 
yap larak ka ks z yenildi ini söylenmi tir. Eröz, Yörüklerin ekme i 
bükerek ka k görevinin yap lmas  Yörüklerin temizli ine ve titizli ine 
ba lanmaktad r (Eröz, 1991; 214). Ayr ca gerek dü ünlerde gerekse 
evlerde ayn  su barda  ya da su tas ndan sofrada oturan herkes su 
içmektedir. 

Yemeklerin tad  aç ndan ise genellikle baharat n bol kullan ld  
söylenebilir. Gerek Kur unlu-Güzelyurt civar nda gerekse Bat  Alanya 
civar nda yemeklerin benzer özellikte oldu una ahit olduk. 

Ayr ca geleneksel Yörük yemeklerinin genellikle dü ünlerde, 
cenazelerde ve baz  özel günlerde yap ld  ancak di er günlerde pek 
ra bet edilmedi i belirtilmi tir. 

Yörüklerin kayda de er bir özelli i de kendilerine ait, orijinal 
yemek türlerine sahip olmalar r. Özellikle besleyicilik aç ndan önem 
ta yan yemeklerin ço unun hayvansal ürünlerden yap ld  
bilinmektedir. Ba ca g da maddeleri yay k dö me ya  (tereya ), ak 
kat k (ya  yo urdun bezde süzülmesinden elde edilir), dort, peynir, 
çökelek gibi sütten elde edilen g dalard r. Bunlar n tamam na birden 

art  da denilmektedir. Saç kavurmas  (çoban kavurmas ), ho merin, 
to ga çorbas  (toyga), paskulak kavurmas  (ard ç mantar ndan yap r), 
ta  so an  yeme i, tokluba  boranisi, peynir bükmesi, arapa , domates 
civesi, hibes, kölle gibi yemekler yap r. Kölle özel anma günlerinde 
yap r; bu day, fasulye, nohut ve bakla suda kaynat r. çine k rm  
biber, karabiber ve tuz konur. Üstüne ceviz ilave edilir. Genellikle 
çocu un ilk di i ç kt nda yap r. “Di  Köllesi” denir. Toplanan 
kalabal n önünde çocu un önüne makas, tarak, ayna, kitap, kalem, 
tesbih gibi e yalar konur. Çocuk eline hangisini al rsa o mesle i 
seçece ine inan r.  

Ayr ca lorla gözleme, helva, bulamaç, dolaz gibi yemeklerin 
günümüzde pek yap lmad  belirtilmi tir. Yukar da say lan yemeklerin 
bir k sm n ba ka bölgelerimizde de yayg n olarak yap ld  
bilinmektedir. Arapa n Yozgat, Eski ehir civar nda, Toyga çorbas n 
Osmaniye-Mersin civar nda da yayg n olarak yap ld  bilinmektedir. 

Ayr ca bizim baz  göçerlerde gördü ümüz özellikle yaz aylar nda 
etin kurutularak saklanmas  ve bozulmay  önledikten sonra bu kurumu  
eti çe itli yemeklerde kullanma al kanl na rastlan lmam r. Oysa 
1975 y nda Malatya’da göçer ailelerden çad rda ya ayan Mahkenli 
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iretinin yaz güne inde eti kuruttuklar  görmü tük. Buna kar k 
hayvan etinden kavurma yaparak (genellikle sonbahar aylar nda yap r) 

 boyunca yemeklerde kullan lmas  Yörüklerde yayg n olarak görülür. 
Bu çe it bizim k yma kullanmam za benzemekle beraber kavurman n 
önceden haz rland  için yeme e kullan lmadan da yenilebildi i 
bilinmektedir. Daha çok varl kl  ailelerin kavurma yapt  
belirtilmektedir. 

Bütün bunlardan sonra geleneksel Yörük yemeklerinin bir k sm  
unutulmaya yüz tutarken önemli bir k sm  da yerle ik hayatta da 
varl  korumaktad r. 

11. Yörüklerde Mesken Tipi 
Anadolu’daki göçer a iretlerin üç tip çad r kulland  

kaydedilmektedir (Eröz, 1991; 97). Bunlar karaçad rd r. Buna k l çad r da 
denmektedir. Karaçad r keçi k ndan yap lmaktad r. Tek katl  uzunca 
bir ev biçimindedir. Keçi k ndan yap lan (el star nda dokunan) ve 
birbirine dikilerek meydana getirilmi  direkli k l çad rlard r. 

Anadolu’daki co rafi artlar n koyun beslemeye elveri siz 
oldu undan dolay  keçi beslemenin yayg nla maya ba lamas  nedeniyle 
giderek keçe çad r terk edilirken k l çad rlar n kullan lmas na ba land  
kaydedilmektedir. Eröz, göçer Türklerin k l çad  Arap ve Kürt 

iretlerinden alm  olabileceklerini belirtmektedir (Eröz, 1991; 93). Yine 
l çad n ba kalar ndan al nmas na kar k bu çad n en ufak 

parças ndan tamamen kurulmas na kadar verilen bütün isimlerin Orta 
Asya kökenli Türk çad rlar ndan al nan isimler oldu u 
kaydedilmektedir (Eröz, 1991; 93). 

Günümüzde bu karaçad n yine göçerler aras nda kullan ld  
bilinmektedir. Ancak biz dola z göçer ailelerden ö rendi imize 
göre bu çad rlar, art k kendileri taraf ndan starlarda dokunmamakta, 
Isparta’dan, Konya’dan dokunmu  olarak sat n al nd  belirtilmektedir. 

Güngör karaçad  kullanman n tercih nedenlerini dört noktada 
toplam r (Güngör, 1941; 49). Karaçad n kurulmas n daha kolay 
olmas , ate  duman n kolayca d ar  ç kmas , ihtiyaca göre geni lemesi 
ve daha sa lam olmas  nedeniyle tercih edildi ini belirtmi tir. Ayr ca k l 
çad rda y lan ve ha arat rahats z oldu undan daha güvenli olmaktad r. 

kinci çad r tipi: Keçe ev denilen, koyun yününden dö ülerek 
yap lan çad rd r. Buna Alaç k, Alac k veya Alayc k da denilmektedir 
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(Yalman, 1977; 245). Yörük kad nlar  kendi yapt klar  keçeleri, a aç 
çubu undan yap lan iskeletin üzerine birle tirmesiyle keçe ev meydana 
getirilir. Keçe evin çabuk kurulmas  ve ucuz mesken tipi gibi özellikleri 
oldu u kaydedilmektedir (Seyirci, 1996; 595). Güngör karaçad r 
kullanmay p Alaç k kullananlar n ya fakir ya da öteden beri Alaç a 
al  olan oymaklar oldu unu kaydetmi tir (Güngör, 1941; 49). 

Üçüncü çad r tipi ise Topak evdir. Topa  ev, Bekdik çad  ya da 
Derim ev de denilmektedir. Bekdiklerin pamuktan dokunmu  veya 
keçeden yap lm  yuvarlak çad rlar r (Yalman, 1977; 246). Topak evin 
gölgesi ve kubbe biçimindeki çat  a açt r. A açlar n üzeri keçe ile 
örtülür. Hiç çivi kullan lmadan iplerin yard yla kurulur. Topak evin 
kullan  ve nmas  kolay oldu u belirtilmektedir (Seyirci, 1996; 595). 

Önemli bir noktada Yörük çad  tan yan kimselerin çad n 
kurulu undan kar ndaki oyma n hangi a irete ait oldu unu 
kestirebildi i kaydedilmektedir (Güngör, 1941; 49). 

Yukar da anlatt z göçer ailelerin mesken tipinden günümüzde 
yaln z keçe k l çad rlara rastlan labilir. Di er tipler zamanla kullan lmaz 
hale gelmi tir. Ancak eskiden kullan lan mesken tipleri yerine yerle ik 
hayata geçmeyle birlikte yeni mesken tiplerinin de geli ti i 
bilinmektedir. Mesken tipindeki bu önemli de menin nedenini 
Dönmez ekonomik durumun iyile mesi ve ehirle ili kilerin artmas na 
ba lamaktad r (Dönmez, 1964; 187). 

Bizim çal ma yapt z bölgelerde yerle ik hayata geçmi  olan 
Yörüklerin ta  duvarlardan yap lm  olan ve üzerleri eski tip kiremitlerle 
örtülmü  evlerin yayg n oldu u görülmü tür. Bunun yan nda az da olsa 
kerpiç duvarl  ve çat  yine eski tip kiremitlerle kapal  evlere 
rastlan lm r. Bu tip eski yap lar n genellikle pencerelerinin küçük tipte 
oldu u, kap lar n alt k sm n biraz aç k oldu u görülmü tür. Hatta 
penceresinde cam  olmayan ve pencerelerinde tahtadan yap lm  kapak 
kullan lan evlere rastlan lm r. Bu yap lar n karaçad rdan yerle ik 
hayat geçmesi s ras nda yap lan ilk meskenler oldu u bilinmektedir. 
Evler genellikle bir veya iki katl r. Odalar ço unlukla üstü kapal  önü 
aç k bir avluya aç lmaktad r. 

Günümüzdeki yeni yap lan meskenler ise gerek odalar n 
kullan  bak ndan gerekse duvar, çat ekli bak ndan modern 
yap lard r. Bu yap lar n duvar  tu la veya briketten yap lm , tek katl  
yap ld  gibi çok katl  yap lanlarda yayg nl k kazanmaktad r. Önceki 
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yap larda genellikle tuvaletin d ar da olmas na kar k, günümüzde 
yap lar n modern tarzda olu u dikkati çekmi tir. Eski tip evlerde 
oturanlar yeni yap lan modern evlerin daha kullan  oldu unu ve 

rsat  olunca kendilerinin de bu tür evler yapmak istediklerini 
belirtmi lerdir. Hatta baz  eski ev sahiplerinin modern tarzda yeni bir ev 
yap p eski evini y lmaya terketti ine rastlan lm r. 

Sonuç olarak, Yörüklerin yerle ik hayata geçmesiyle birlikte, 
maddi de me aç ndan meskenlerdeki de me ekilleri aç k olarak 
görülmektedir. 

Bu çal may  haz rlad  duyan hocam z, muhterem dostumuz 
Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölüm 
Ba kan  Yörük Prof. Dr. Salih im ek bize te ekkür etti. Biz de aflar na 

narak uzun y llara dayanan dostlu umuzun ve beraberli imizin 
verdi i tecrübeyle hocam n beden dilini, dolay yla e itimli bir 
Yörü ü inceleme f rsat  sosyal psikolojiye kazand rma cesaretini 
gösterdik. 

Yörükler hakk nda birçok ara rmaya imza att z için Yörük 
kültürünü hazmetmi  durumday z. Onun için Yörük as ll , yerle ik, 

itimli bir insan  incelerken bu mukayese bize zevk vermektedir. 
Yörükler çok hareketli, ne eli, keyifli, hayat n en zor dönemlerinden bile 
zevk almas  bilen etrafa pozitif k yayan güzel insanlar. Prof. Dr. 
Salih im ek her gördü ümüzde bu özelliklerini e itimle ekillenerek 
daha da güzelle ti ini görmekteyiz. On seneden beri hocam zla ayn  
üniversitenin ayr  ünitelerinde çal mam za ra men sürekli görü ürüz. 
Onu her gördü ümde mekanize olmu , e itim alm , ancak beden dili 
aç ndan genetik özellikleri fazlas yla muhafaza etti ini gördükçe 
duygulan m. Hocam n do um yeri P narba  Karaça’d r ve 30 ubat 
tarihi do um tarihini süsler. Hocam z özellikle bu bilgileri korur ve 
de tirmez. O hayat  bir saat ve sanat gibi ya ar. Her sabah erkenden 
üniversiteye gelir, derslerini muntazam bir ekilde icra eder. Yemek 
zaman  5 dakikada h zl  bir ekilde çi nemeden yeme ini yer ve tekrar 

inin ba na döner. Kütüphanesinden ö renciye dönü ümlü olarak 
kitaplar  kulland r, 24 saat ö renciye hizmet verir. Kap nda sürekli 
nerede oldu u yaz r. Ona ayak uydurmak mümkün de ildir. Onunla 
beraber yapt z yurt içi ve yurt d  gezilerimiz tarihe mal olmu tur. 
Hocam z f rsat buldukça adeta Yörüklü ünü ispatlarcas na turizm 
yapmaktad r. De erli hocam n ahs nda, Yörüklerin hayat tarzlar  
daha uzun y llar icra etmeleri temennisiyle. 
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