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ÖNSÖZ
“Yörüğün yükünü bir deve götürür,

Sefasını bin deve götüremez”

Türk kültür tarihinin günümüze kadar kesintisiz taşıyıcılarından biri de Yörüklerdir. Küçükbaş 
hayvancılıkla geçinen, otlak bulmak için yaylak ve kışlak arasında yer değiştiren, kendine özgü 
kültür ve sanatı olan Yörükler, Orta Asya’daki Bozkır kültürünün Anadolu’daki devamı ve yansı-
masıdır denilebilir.

Isparta yaylaları, göç yolları üzerinde olmasından dolayı yüzyıllardır Yörüklerin en önemli Yurt’la-
rından olmuştur. “Cefa istersen ek-biç, sefa istersen kon-göç” diyen Yörüklere, Sorgun, Melikler, 
Anamas ve diğer yaylalar ev sahipliği yapmıştır. Yörükler doksan dokuz pencereli çadırlarda, do-
ğaya ve insan ruhuna uyumlu yaylalarda, kendi meteorolojilerini, tedavi yöntemlerini, sanat ve 
zenaatlerini geliştirmişlerdir. Bu durum ise kendi kendine yetebilmeyi sağlamıştır. Yörük olmak 
yükü az olmaktır. 

Günümüzde Yörüklerin yaşam tarzlarındaki değişimler birçok geleneksel değer ve ritüeli ortadan 
kaldırmıştır. Bu değişim ve yok oluş sadece Türk kültürü açısından değil aynı zamanda evrensel 
kültür açısından da büyük bir kayıp olarak değerlendirilmelidir. Çünkü Yörük kültürü gelecek 
umudumuzdur.

Kitabın yazarları Rifat Görar, Mustafa Genç ve Ekrem Ali Görar Yörük hayatının içinden geldiği için 
metinler tamamen hatıralarına ve derlemelerine dayanmaktadır. Bu yönüyle de birçok araştır-
maya kaynaklık edeceğine inanıyoruz.

Üniversitelerin bulunduğu bölgenin kültürünü tespit, arşiv, tanıtım ve yereli evrensele taşıma so-
rumluluğu bilinci ile Yörük Kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu ese-
ri sizlere sunarken yine sözü Yörüklere bırakıyoruz:

“Ev yapma eğlenirsin,
Bağ dikme bağlanırsın,

Sür keçiyi çek deveyi,
Çektik sıra beylenirsin”

Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
Isparta, 2020
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İşte Aslımız

Orta Asya’dan göç eden Oğuz Türkmenleri 2 kola ayrılırlar:

1-Bozoklar

2-Üçoklar 

Bizim boyumuz Bozoklar’dandır.

Bozoklar kendi aralarında 12 kola ayrılır: Alkevli, Kazık, Karaveliler, Kayı, Yazır, Döver, Avşar, 
Dudurga, Yapraklar, Bedirli, Bayat ve Kargın.

Bizim oba Avşar boyundandır. Avşar Boyu 21 kola ayrılır : Deller, Caber, Kadirli, Cerit, İmamlı, 
Torun, Burhanlı, Horzum, Barabanlı, Haliller, Kızılışık, Çatak, Solaklar, Hacımollalar, 
Karahacılılar, Varsak, Honamlı, Cingöz, Türkmenaliler, Çakıl ve Meller.

Bizim soyumuz Honamlı kolundandır. Honamlı 8 obadan oluşur: Recepli, Sarıkeçili, Karaevli, Çoş-
lu, Hacıibrahimli, Karsavurdanlı, Ötgünlü, Hacıcelilli.

Bu günkü Isparta Gedikli Köyü’nün halkı yukarıda belirtildiği gibi; Oğuz Türmenleri’nin Bozok 
kolunun, Avşar Boyu’nun Honamlı kolunun Ötgünlü Obası’ndandır.

Yaylalarda yaşarız,
Soğuk suyumuz,
Oğuz’dur, Bozok’tur,
Avşar boyumuz. 
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Orta Asya’dan gelen Avşar boyunun içinde Ötgünlü Obası ismi yoktur. Honamlı aşireti’nin ismi 
vardır. Ötgünlü ismi bizim obaya sonradan verilmiştir. Bu isim olayı şöyle oluşmuştur; 

Bizim oba yaz aylarında Akşehir Sultandağı Yaylası’nda yaylarmış. Pazar için Akşehir’e gidip 
gelmektelermiş. Bugünkü Akşehir Engilli Köyü’nün bulunduğu yer o tarihlerde boş bir arazi 
olup, burada pazar kurulurmuş. İlkbaharda yörükler yaylada iken her hafta buraya pazara 
inerlermiş. Yörüklerin alış-verişe geldiği bu pazara diğer ilçelerdeki esnaflar da mal satmaya 
gelirlermiş ve kalabalık bir panayır pazarı oluşurmuş. O dönemdeki Akşehir Belediye Başkanı, 
oğluna sünnet düğünü yapmak istiyormuş. Düğün yeri olarak da yörüklerin pazar yeri olan 
Engilli’deki pazar yeri arazisini seçmiş. Bu dönemde Akşehir Sultandağı yaylalarında oldukça 
kalabalık yörük obaları bulunuyormuş. Belediye Başkanı tüm yörükleri düğüne davet etmiş. 
Tabi bizimkiler de bu düğüne davetlilermiş. Gece gündüz 3 gün 3 gece düğün yapılmış. Akşam-
ları meydan ateşi yakılarak marifetler sergilenmiş. En iyi yeteneği sergileyene bir kese altın ve-
rileceği vaat edilmiş. Davetlilerden yetenekleri olanlar hünerlerini sergilemişler. Bizim obadan 
Mehmet isimli birisi çok iyi taklit yapabilen bir kişi imiş. Honamlıları temsilen ortaya çıkıp; 
kurt gibi ulumuş,  keklik gibi ötmüş, köpek gibi havlamış, tosun gibi böğürmüş, koyun gibi 
melemiş, lök gibi ötmüş ve at gibi kişnemiş. Bu hüneri ile jüri heyetini etkilemiş ve büyük ödül 
bizim obaya verilmiş. Bu yetenek çok beğenilmiş ve alkışlarla 3 kez tekrarlatılmış.

Bundan sonra her şenlikte, her düğünde Mehmet’i davet edip onun yeteneklerini izlerlermiş. Bu 
marifetten sonra bizim obaya “şu öten Mehmet’in obası”, “Öten Mehmet’in mahallesi” derken  
obanın ismi Ötgünlü olarak söylenmeye başlamış. Bugün Gedikli Köyü’ndeki  Öter soyadları ile, 
Akşehir Cankurtaran Köyündeki Ötgün soyadları bu Öten Mehmet’ten ve Ötgünlü adından gel-
mektedir. Artık bu olaydan sonra obanın adı Ötgünlü adıyla anılmaya başlamıştır.
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Ötgünlü Obası Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırları içinde kışlamış, Şarkikaraağaç Ana-
mas Yaylası ile Akşehir Sultandağı yaylasında yazlayarak, asırlarca kervan çekip göçmüştür.
Ötgünlü aşireti 1937 yılına kadar hiç tarımla uğraşmamış, dışarıdan buğday ve metal eşyaları 
satın almış, diğer ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılamıştır. Gıda maddesi tüketimi genellikle 
hayvansal ürünlere dayanmaktadır. Giyim ürünlerini ise yün, kıl ve pamuğu işlemek suretiyle 
bizzat kendileri üretmiştir. Örneğin; keçi kılından: çadır, çuval, çul yapmış, koyun yününden: 
keçe, çorap, şalvar, çeket ve  şapka yapmış, deve ve koyun yününden: kilim, halı, heybe, yastık ve 
torba yapmıştır. Pamuğu ise önce eğirmiş, çullalıkta dokuyup beyaz bez yapmış, iç çamaşırlarını 
da bu şekilde üretmiştir. Devenin ve sığırın derisini işleyip çarık yapmış, ayağına giymiştir. Tarih 
boyunca Ötgünlü Obası adeta kendi yağı ile kavrulmuştur. 

1935 yılında bugünkü Gedikli Köyü’nün bulunduğu yeri ve arazilerini Şarkikaraağaçlılar’dan satın 
alarak, 1937 yılında 6 aile bugünkü köyün temelini atmış, böylece ilk yerleşim başlamıştır. Obanın 
geri kalanı göçü bırakıp yerleşik düzene geçince önce yakındaki Belceğiz Köyü’ne mezra olarak 
bağlanmış, 1948 yılına gelindiğinde çoğunluk yerleşik düzene geçmiş, 7 Temmuz 1948 tarihinde 
Honamlı Mahallesi Muhtarlığı lağvedilerek Şarkikaraağaç Gedikli Köyü Muhtarlığı mührü veril-
miş ve ilk muhtar Mehmet Süral olmuştur.

Honamlı Mahallesi, Ötgünlü ve Gedikli Köyü tarih boyunca yıkıcı olmamış daima yapıcı olmuş, 
birlik ve beraberliğe çok önem vermiş, birinin gittiği yoldan hepsi yürümüş, eğitime verdiği önem-
le de civar köylere hep örnek olmuştur.
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TORUNA MEKTUP

Sen öz Türk’sün, Türkmen boyusun, 
Sen yörüğün oymağısın koyusun,
Bak tarihe kendini bil yiğidim,
Sen Metehan’ın, Atatürk’ün soyusun.

          Kavim kavim  oymak oymak oyuldu,
          Orta Asya’dan dört bucağa yayıldı,
          Anadolu vatan oldu yurt oldu,
          Türk’ün adı yörüklerle duyuldu. 

Sen yörüksün başka millet özleme,
Doğru söyle aslını hiç gizleme, 
Sen geleceğin ümidisin, yarınısın,
Sen Yemen’de kalanların torunusun.

           Cihana dağıldık biz akın akın,
           Yörükler birbirine ne kadar yakın,
           Üçoktur, Bozoktur, Avşar boyumuz,  
           Açın tarihleri de şöyle bir bakın.

Yedi düveli yenenleri tüm cihan duydu,
Türklüğün gelmişi geçmişi buydu,
Söğüt’e ilk temeli atan bizleriz,
Taş üstüne ilk taşı yörükler koydu.
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Son Göç

Bizim ailenin son göçü, 1956 yılı Mayıs ayı ortalarındaydı. Ben o yıllarda Manavgat Çakış Köyü İlkokulu 3. sınıfını bitirmiş-
tim. Alpaslan’ın Anadolu kapılarını açması ile başlayan bu göç yolculuğu, 855. yılını doldururken, bizim için göçebeliğin 
son yolculuğu yaşanıyordu.

Kervan çekip göçeriz,
Karlı dağlar aşarız,
Sıcağa dayanamaz,

Yaylalara kaçarız.
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Manavgat Çakış Köyü civarından, Şarkikaraağaç Anamas Yaylasına kadar 12 gün sürecek göç hareketi Mayıs ayı ortalarında 
başladı. Sabah gün doğarken çadırları develere yükledik. En önde keçi sürüleri, ardından sığır sürüsü, onun arkasında 
ise deve katarı gidiyordu. Bacımın biri davar çobanı, birisi sığır çobanı, diğer bacım da anama yardım ederek eşekleri ve 
develeri çekiyordu. Yörük göçünde küçük kuzu ve oğlaklar heybelere katılarak eşeklere yüklenir. Yürüyemeyen çocuklar  
heybenin üstüne  bindirilir.Düşmemesi için çocuk belinden bağlanır. Küçük bebekler ise keçe beleğin içinde anne  sırtında 
yol alırlar. Yaşlılar eşek ve atlara bindirilir.  Çok hasta olanlar ise sallarla omuzlarda taşınarak yol alınır.

Son göçümüzde benim görevim ise oğlak çobanlığı yapmaktı. Oğlaklar bir komşunun sürüsüne katılıyor, o komşunun oğ-
lakları da bizim keçi sürüsüne katılıyordu. Biz bu yönteme katışık yapma usulü deriz. O komşudan bir kişi bizim sürüdeki 
oğlaklarının çobanı, ben ise onların sürüdeki bizim oğlakların çobanı olarak görevlendirildik. Çünkü benim benden büyük 
erkek kardeşim yoktu ve babam da ben 2 yaşında iken vefat etmişti. Bizim için yayla yolculuğu başlamıştı. Yörükler göçte 
konvoy halinde giderler, tek başına bir aile göçemez. Bir günlük yolculuk yaklaşık 25-30 km mesafededir. Bu mesafeye ko-
nalga denir. İlk konalga Manavgat’ın Sağarin Köyü civarıdır.  Biz de 1. günün sonunda oraya konakladık. Konaklamada eğer 
hava yağışlı değil ise çadırlar kurulmaz. Eşyalar bir yerde toplanır. Hayvanların kaybolmaması için gerekli tedbirler alınır.   



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
12

Göç konusuna bir süre ara verip, burada bir anımı paylaşmak istiyorum. Bizim bir köpeğimiz vardı. Bu köpek evin ve sürünün 
koruyucusu idi. Adı “ Kılır”  idi. Keçi sürüsüne alışkındı. Diğer hayvanlarla pek ilgilenmezdi. Sabah erken keçi sürüsü ile gider 
ve akşam yine keçi sürüsü ile eve dönerdi. Her yıl 2 yavru yapardı. Yavruları küçük bile olsa onları çadırda bırakır, sürüyü takip 
ederdi.

Kurdu kovardı, tilkiyi boğardı,
Bir köpekte aranan başka ne vardı.
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Kılır’ın son göç tarihinde 2 yavrusu vardı. Küçük kardeşim Ahmet Ali ile onları birer tane paylaşmıştık. Biz köpek yavrusuna 
enik deriz. Küçük kardeşimle ben bu enikleri yaylaya götürmeye kararlı idik. Ancak enikler yayla yolunda yürüyebilecek du-
rumda değillerdi. Bizim aile göç sabahı yola çıkarken biz göçün arkasından enikleri götürmeye çalışıyorduk. Göç katarı bizden 
biraz uzaklaşmıştı. Anam bir ara arkaya dönüp bizi gördü ve bize bağırdı. “Kendiniz yaylaya zor yürüyecek yaştasınız, birde 
enik mi taşıyacaksınız. Bırakın onları, çabuk gelin” diyerek bize bağırdı. Bizde istemeyerek de olsa enikleri oraya bırakmak 
durumunda kaldık. Bir süre gittikten sonra geri dönüp baktığımda eniklerin çömelmiş vaziyette arkamızdan bizi seyrettiklerini 
gördüm. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu.

Mini mini minikler,
Yurtta kaldı enikler.
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Yavruların anası bizim Kılır durumdan habersiz keçi sürüsünün en önünde, akşam yavrularına döneceği ümidi ile gidiyordu.  
İlk konalgamız olan Sağarin’e geldiğimizde anam “akşam Kılır’ı bağlayalım, köpek geri yavrularının yanına dönebilir” demişti. 
Ancak bacılarım akşam köpeği bağlamayı unutmuşlar. Bizim Kılır gecenin bir vaktinde yavrularına geri dönmüş.

Evlat  acısıyla kükredi çoştu,
Gidemedi yaylaya, sahile koştu.
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Biz gelelim yurtta kalan eniklerin durumuna; bizim çadır göçtükten sonra oradaki yerli çobanlar bizim yurt yerine gelirler. 
Bakarlar ki 2 tane enik var, bunları birercik alıp giderler. Bizim Kılır yurt yerine gelir. Yavrularını bulamaz ve tekrar bizim ar-
dımızdan geri döner ve ilk konalga yerine geldiğinde vakit öğle olmuştur. Bu sırada bizim çadırlar çoktan 2. konalga yoluna 
çıkmıştır. Bizi konalgada bulamayınca çaresiz yurda geri döner ve yavrularını aramaya devam eder. Bu aşamada benim teyze-
min oğlu olup keçi çobanlığı yapan Abdil Büyükcansız, Kılır’la karşılaşır. Onu götürmek için çağırır ancak Kılır onu tanımadığı 
için kaçarak mersin çalılarının içine gizlenir. Akşamları günlerce aç susuz acı acı ulur. Sesini çok uzaktaki yerli köylüler bile 
duyarlar. Kılır  asla onların yanına gitmeyip yurt yerini bekler.

Evlat acısı uyutmadı onu,
Bu olay oldu Kılır’ın sonu.

Evlat hasretiyle çoştukca coştu,
Sahibini terk edip, yavruya koştu.

Haziran ayının sıcağı başmış,
Zavallı Kılır kadere küsmüş.

Susuzlukla açlık ile yarışmış,
En sonunda kayıplara karışmış.

Yavruların anası bizim Kılır durumdan habersiz keçi sürüsünün en önünde, akşam yavrularına döneceği ümidi ile gidiyordu.  
İlk konalgamız olan Sağarin’e geldiğimizde anam “akşam Kılır’ı bağlayalım, köpek geri yavrularının yanına dönebilir” demişti. 
Ancak bacılarım akşam köpeği bağlamayı unutmuşlar. Bizim Kılır gecenin bir vaktinde yavrularına geri dönmüş.

Evlat  acısıyla kükredi çoştu,
Gidemedi yaylaya, sahile koştu.
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Biz gelelim göçün devamına; sabah erkek kalkıp develeri yüklerken anacığım köpeğin yokluğunu fark etti. Keçi  sürüsünü asla 
terk etmeyen Kılır ortalıkta yoktu. Her zaman Kılır diye bağırdığımızda yanımıza koşarak gelirdi. Hepimiz Kılır’ı çağırdık ancak 
Kılır ortalıkta görünmüyordu. Hemen Kılır’ın geri yavrularının yanına gittiğini anladık. Üzüldük ancak yolumuza devam ettik.
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Konarak göçerek 12 günlük yolculuk tamamlandı. Ben de oba ile oğlak çobanı olarak yürüyerek nihayet Anamas Yaylası’na 
geldim. 1956  yılında develerimizin tanesini 125 liradan satarak göçebe hayatını sonlandırdık. Hiç unutmam develerimiz 
satıldığında anacığım oturup saatlerce ağlamıştı. Çünkü ta çocukluğundan bu yana develerle iç içe yaşadığı için adeta 
onlarla kader birliği yapmışcasına onlardan ayrılmak istememişti. Kendini yalnız kalmış ve garip hissetmişti.

Orta Asya’dan gelen develer gitti,
Sekizyüz yıllık devir kapandı bitti.
Bu olay anacığımı bir garip etti,
Göçebe hayatı burada bitti.
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Gedikli Köyü’ne yerleştik. Ben ve küçük kardeşim Ahmet Ali, Gedikli Köyü ilkokulunda eğitimimize devam ettik. Ötgünlü 
Yörüğü’nün mensupları nerede doğmuş olurlarsa olsun, 1948 yılı öncesi doğanların kimliklerine doğum yeri olarak 
doğdukları yer değil, oba ismi olan “Ötgünlü” yazılmıştır.  Ötgünlü  Obası’nın  bir kısmı Akşehir  Cankurtaran  Köyü’nü,  
bir kısmı Senirkent  Akkeçili Köyü’nü kurmuşlardır. Diğer kısmı ise Manavgat Çakış Köyü’ne, bir kısmı da Antalya Aksu 
Mandırlar Köyü’ne yerleşip, göçebe hayatını sonlandırmışlardır.
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Kara Çadır
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Kara çadır yörüğün simgesidir. Yörükle kara çadır birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Kara çadır 900 yıldır 
yörüklerin elinde kalmış tarihi bir eşyadır. Eskiden beri çadır; keçilerin sırtından kırklıkla kırkılır, tarakla 
taranır, kirmende eğirilir, çarkta bükülür, ıstarda dokunur ve çuvaldızla dikilirdi. Bu yapım tarzı başlangıç-
tan bu güne hiç değişmeden bu güne gelmiştir. Yani 9 asırdır teknolojinin t’si girmeden çadır, çadırlığını 
sürdürmektedir. Dünya’da 9 asır boyunca yapım şekli değişmeyen başka bir ürün var mı? 
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Kara çadır, kara çadır,
Boz ardıçlı, dere çadır.
Ağrı Dağı'ndan aştın,
Nerden geldin, nere çadır.

Yapıldın keçi kılından, 
Aştın dağların belinden
Girdin malazgirt yolundan
Sen öncüsün kara çadır.

Orta Asya'dır ana yurdun,
Türklüğe bir simge oldun,
Söğüt'e sen temel kurdun
İlk başkentsin kara çadır.

Yıllara yaslanı yaslanı,
Kurudun ıslanı ıslanı,
Konuk ettin Alpaslan'ı
Sen öz Türk'sün kara çadır.

Karadan gemi ile gidenler,
İstanbul’u fethedenler,
Üç kıtaya hükmedenler 
Senden çıktı kara çadır.

Sütü, kımızı içtin,
Oğlağı kuzuyu seçtin,
Demir Dağı’ndan geçtin,
Efsanesin kara çadır.

Nereden nereye gelindi,
Söğüt’e karar kılındı,
Fermanlar sende alındı,
İlk devletsin kara çadır.
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Kara çadır yalnız içindeki insan ve eşyaları soğuktan, sıcaktan ve yağ-
murdan koruyan bir siper olmayıp, bu çadırın içinden 3 kıtaya hük-
metmiş imparatorluklar çıkmıştır. Bu çadırın içinde Oğuz Kaan vardır, 
Alpaslan vardır, Süleyman Şah vardır, Ertuğrul  Gazi vardır, Hayme Ana 
vardır. Kara çadır içinden 16 Türk devleti çıkmıştır. Bu çadırın  içinde 
sevgi vardır, saygı vardır, demokrasi anlayışı vardır. Bu çadırın için-
de dışarıdan satın alınmış bir şey yoktur, bu çadırda üretkenlik vardır. 
Dünyadaki ilk seyyar fabrikanın modelleri vardır. Cepte taşınan ilk kib-
rit, kav, çelik ve çakmak taşı olarak yörüklerin ceplerinde Anadolu’ya 
gelmiş ve buradan tüm Dünya’ya yayılarak bugünkü kibritin icadına 
model olmuştur. 

Bu çadırın içinden Mustafa Kemal’in kahraman askerleri ve efelerin efe-
si Yörük Ali Efe çıkmıştır. Askerler cepheye bu çadırdan uğurlanmış, 
gaziler bu çadır önünde karşılanmış, kurbanlar burada kesilmiş, şe-
hitler için ağıtlar bu çadırın içinde yakılmış, düğünler burada olmuş, 
zeybekler burada oynanmış, gelinler bu çadıra indirilmiş, cenazeler de 
buradan uğurlanmıştır. Kısaca kara çadır acısı ile tatlısı ile şenliği ile 
yası ile 9 asra tanıklık etmiştir. Bu çadırın içinde değişmeyen örf - adet 
ve gelenekler görenekler vardır. Velhasıl bu çadırın içinde öz be öz 
Türklük vardır.



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
25



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
26



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
27

Çadır içinde, arka tarafta çadırın uzunluğuna göre 2 sırık ağaç uzatılır. Ağaç bulunamayan yerde 
ise birbirine yakın 2 sıra taş sıralanır. Bunların üzerine ala çuvallar, dimi çuvallar, kıl çuvallar, 
tuz ve un çuvalları sıralanır. Yüksek olmayan çuvallar bir araya dizilir ve bunların üzerine yatak, 
yorgan, döşek, yastık, yedek keçeler ve battaniyeler konulur. Bunun adına yığıntı denir. Yatak ve 
çuvalların üzerine desenli bir kilim örtülür. Çadırın ortasına önce bir kıl çul serilir, onun üzerine 
deve yününden dokunmuş bir ihram ve onun üzerine de ala keçe serilir. Kenarlarına koyun ve 
deve yününden dokunmuş desenli yastıklar sıralanır. Çadırın direğine dolma tüfek ve kaval asılır. 
Çadırın kenarlarına ve ön kısmına 1 metre yüksekliğinde kamıştan yapılarak dokunmuş hasırlar 
gerilir. Anlatılan bu kısım oturma ve yatak odası görevini görür.

Yörük Çadırında 
“İç Mekan”
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Çadırın mutfak bölümü ayrıdır. Mutfak bölümünde yine sıralanmış taşlar üzerine yağ, çökelek, peynir 
ve hort derileri ile yoğurt tulukları sıralanır. Mutfak bölümünün yan kısımlarına kazan ve tencerelerle 
küçük büyük yemek tasları, helkeler, hamur leğenleri konulur. Bir başka bölümde de ekmek iteğelerini 
koyarlar. İteğenin içinde un ve ekmek bulunur. Bunların üzeri de desenli bir kilimle örtülüdür. Ayrıca 
mutfak bölümündeki hasırlara dikey olarak çadır boyunda kazıklar çakılır. Bu kazıklara çivi ile kaşıklık 
torbası asılır. Kaşıklar bu torbadadır. Onun yanında çomçalar, yayıkta kullanılan bişşek ve tuz torbaları 
bulunur. Yörükler ilkbahar aylarında haftada bir hayvanlara tuz verirler. Tuzlar bu iş için özel olarak 
deve ve koyun yününden dokunmuş, üzeri desenli 8-10 kg lık küçük torbalarda korunur ve taşınır. 
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Çadır içinde aydınlatma ve ısınma amaçlı ocak bulu-
nur. Bu ocağın arkasına taştan duvar örülür. Ocak üs-
tündeki açıklıktan duman dışarı çıkar ve çadır içinde 
duman hissedilmez. Kıl çadırın yapısı itibarı ile sıcak 
havada gözenek arasından süzülen hava nedeniyle 
sıcaklık fazla hissedilmez. Yağmur yağdığında ise do-
kumanın gözenekleri ıslak nedeni ile kapanır ve suyu 
içeri sızdırmaz. Öte yandan çadır içindeki ocaklıktan 
çıkan duman çadır içinde hissedilmez, duman doğru-
dan dışırıya çıkar.
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Çadırın birkaç metre önünde 2. ocaklık vardır. Bu oca-
ğın üstü tamamen açıktır. Bu ocaklıkta yufka ekmek 
yapılır, kazanlar kurularak süt, çökelek ve hort kayna-
tılır. Ayrıca kazanlarda aşure pişirilir, buğday kaynatılır 
ve bulgur yapılır. Yine çadırın dışında bir kenarda yayık 
yayma için çatma bulunur. Çatma 3 düzgün ağaçtan 
yapılmış direklerin uçlarının birbirine bağlanması ile 
yapılmış 3 bacaklı bir sehbadır. Yayık yaymak için tu-
luklar 3 yerinden bu direklere bağlanır. Tuluğun içine 
yoğurt doldurularak bişşekle yayık yayılmaya başlanır.

Yayığın dayağı çatma,
Yayık yayan  benim Fatma.
Oğlan dolanıp durma,
Sabah sabah bana çatma.

Mutfakta ayrıca su için testiler ve su kapları bulunur. 
Ancak yaylada her yerde su kaynağı bulunmayabilir. 
Susuz yaylada yörükler su ihtiyaçlarını kar suyundan 
temin etmişlerdir.
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Kar Kesme

Toroslar’ın zirvelerinde Ağustos sonuna kadar kar bulunur. Hatta bazı zirvelerin kuytu noktalarında karlar eri-
meden kış gelir. Toroslar’ın her yaylasında doğal kaynak suyu yoktur. Bu durumda yağan kardan içme suyu 
sağlama yoluna giderler. Karlar daha çok dağın kuzey yamaçlarındaki kuytu yerlerde birikir. Karların çabuk 
erimemesi için üzerlerine ağaç dalları ve ardıç ağacının kabukları ile örtü yapılır. Buna kar bastırma denir.
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Yörükler susuz yaylalarda su temini için topluca kar kesmeye giderler. Çünkü karların bulunduğu kısımlar yük-
sek, dik ve meyilli arazilerdir. Bu yüzden karı kesip eşeklere yükleyip aşağılara inebilmek için yardımlaşmaya 
ihtiyaç vardır. Eşeklere; heybeleri, çuvalları, tahra ve balta, ayrıca 2 adet de kar sarma dayağını (sırığı) alarak 
yola çıkarlar. Her eşek için bir heybe ve bir çuval alınır. Karın bulunduğu yerde baltalarla, karları bu heybe ve 
çuvalın alabileceği şekillerde keserler. 

Heybeler yardımlaşarak eşeklerin üzerine, onun üzerine de karla dolu çuval konup bağlanır. Karın bulunduğu 
dik yamaçlar aynı zamanda karsuyu nedeni ile ortam kaygan olduğundan yine yardımlaşarak birlikte geçilip geri 
çadıra dönülür. Acilen eşeklerden karları indirerek önceden çadır içinde hazır olan kar oluğuna koyarlar. Karlar 
yüksek rakımdan aşağı indiği için damla damla erimeye başlamıştır. Kar oluğunun altına bir su kabı konulmuş-
tur onun içine buz gibi su damlamaktadır.
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Peynir çalma, yoğurt çalma,
Karlar erir, damla damla
Konup göçmek kutsal hayat,
Hazreti Musa’dan kalma.

Karlar kış ayında tuzlanınca erirken, yaz aylarında ise 
tuzlanan kar sertleşir. Bu sebeble  çadırdaki karın 
üzerine bir miktar tuz serpilir ve üzeri temiz bir bezle 
örtülür. Damlalardan toplanan sular buz gibi soğuk-
tur. Oluğun hemen yanındaki direkte su tası denilen 
metal, saplı bir bardak asılı durur. Çok sıcak havalar-
da yayık yayarken tuluğa katılan yoğurtlar yayılma-
ya başlayınca yoğurdun içindeki tereyağı kolayca bir 
araya toplanmaz. Böyle bir durumda  tuluğun içine bir 
miktar kar katılınca tereyağı biraraya birikir. Çomça 
ile yağlar tuluktan alınıp kazanlara katılır. Ayrıca karı 
büyükce bir tasın içine katarlar. İçine pekmez döküp 
karıştırırlar, dondurma yerine bunu yerler. Buna da 
karlama denir. Kar yoğurt içine katılarak kaşıkla da 
yenilebilir ve ayrana karı katıp içerler buna da soğuk 
çalkama derler. Getirilen bu karların ömrü en fazla 
10 gündür. Daha sonra obalar tekrar toplanarak kar 
kesmeye giderler.   
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Çadırın hemen dışında yufka yapmak için saç ve saçayağı bulunur. Yörükler saçayağına sağancak derler. 
Ocaklığın hemen yanında ayrıca köpeklere yal pişirmede kullanılan bir tencere vardır. Buna yal haranısı denir. 

Çadırın arka veya yan kısmına, çadırdan dışarıya kazıklar çakılıp, etrafı sitil ve çullarla çevrili küçük bir yer 
yapılır. Bu yer banyo olarak kullanılır. Yörükler yıkanmaya çimme derler. Banyoya çadırın içerisinden girilir.  
Çadırın oturma odası olarak kullanılan kısmının bir kenarında seccade, tespih, yanında ıstarda dokunmuş 
desenli küçük bir torba içerisinde Kuran-ı Kerim, kalem ve defter bulunan torba asılıdır. Yaz aylarında mutfak 
kısmındaki derilerdeki yağların erimemesi için mutfak bölümünün üzerine yani çadırın o bölümüne bir keçe 
örtülür ve rüzgarın atmaması için çadıra sıkıca bağlanır. Buna da çadıra gölge atma denir.

Yörükler yatkındır yeni akıma,
Onlarda bilir yazma okuma
Eşyaların hepsi elde dokuma,
Fabrikayı kendi kurar yörükler.
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Yörük Eğlencesi
“Herik”
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Yörükler yaz aylarında bazı günlerde eğlence yaparlar. Genellikle akşamları yapılan bu eğlence  çadırın önüne 
bir meydan ateşi yakarak  hem çadırın içini hemde dışarıyı aydınlatırlar. Kadınlar çadır içerisinde erkekler ise 
dışarıda eğlenirler.  Yörükler bu eğlenceye henk derler. Henk yapılacağı diğer obalara duyurulur. Hasta olanlar 
ve ileri derece yaşlı olanlar dışında herkes henke katılır.  Kadınlar tef ve çeç (tirki çalma) eşliğinde oynarlar ve 
maniler söylerler. Bilhassa yaşlı kadınlar da boğaz çalarlar. Boğaz eşliğinde  söylenen manilerden  örnekler;

Bu yıl kışlar az olsa, bahar olsa yaz olsa
Ben türküyü söylerim, elimde bir saz olsa.

Yaylalara gidelim, oğlak kuzu güdelim
Ak koyuna tuz verdim, kız ben sana söz verdim,

Bilezikler kolunda, helkeleri elinde,
Aşkımızı duymuşlar, cümle alem dilinde.

Koyun kuzu melesin, bana dilek dilesin,
Komşu obanın kızı, bizim eve gelesin.

Bir tenhaya gidelim, kavli karar edelim,
Anamas’a çıkalım,  güzün düğün edelim.

Derelerde yosunlar, çamaşırı yusunlar,
İkimizi yan yana bir mezara koysunlar. 
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Erkekler çadır dışında ateşten atlama yarışı yaparlar. Sıra türküleri söylerler. Kızgın taş ve dilsiz oyunu  oynar-
lar. Herkes oturunca kaval dinlenir ve eşliğinde maniler söylenir.  Hemen hemen her çoban kaval çalmayı bilir.  
Şimdi kaval eşliğinde söylenen bir mani dinleyelim.

Karda kışta kepeneği sürüdüm,
Koyunum seni geceleri örüdüm,
Ben seni gözüm gibi korudum,
Meleme koyunum ağlatma beni.

Anamas’ın dereleri çağladı,
Kara koyun kuzusuna ağladı,
Yaktı beni ciğerimi dağladı,
Meleme koyunum ağlatma beni.

Aşayım gideyim dağlar ardına, 
Yiğit derler yiğitlerin merdine,
Kara koyun çok dert kattı derdime,
Meleme koyunum ağlatma beni.

Tuzlalarda koyunları tuzladım, 
Anamas’ın yaylasında yazladım,
Sen kuzunu ben yarimi özledim,
Meleme koyunum ağlatma beni.
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Yörüklerde “Destan Yazma”

Yörükler aralarındaki sohbetlerde  daha önceleri yaşanmış olan veya kendilerinin görüp duydukları olayları 
birbirine anlatır, bu öyküleri ibretle dinlerler. Kendilerini çok etkileyen olayların unutulmaması için çoğu kez bu 
olayı şiirsel olarak söylerler. Buna da destan yazma derler. Destan yazma konusunda ustalardan biri de benim 
anamın anası olan Meryem Ebe’dir. Bu kadın 1870 yılında doğmuş ve 1940 yılında ölmüş olup mezarı Manavgat 
Çakış Köyü’ndedir.

Meryem ebemin okuma yazması olmayıp tamamen cahil bir kadın olmasına rağmen destanları ona sipariş 
verirlermiş. Şimdi bu olaylardan bir tanesine kulak verelim:

Kış aylarının birinde komşunun birinin keçi sürüsü çam ağaçlarının altında yatarken, yağmur başlar ve keçi 
sürülerinin üstündeki çam ağacına yıldırım düşer. Gökgürültüsünün şiddetinden uyanın ev halkı durumdan 
şüphelenip, sürünün yattığı çam ağaçına doğru koşarlar. Sürünün en iyileri erkeçlerdir ve erkeçlerin altında 
bulunduğu ağaca yıldırım düşmüş ve 35 erkeç telef olmuştur. Buna çok üzülüp Meryem Ebe’den destan yak-
masını isterler. Sürü sahibinin gelini Fatma Aslan’dan öğrendiğimize göre;  Meryem Ebe aynen şunu söylemiş:
Gökten geldi bu kez ölüm,
Yıldırımdır bu bir zulüm,

Düşmüş ölüm batağına,
Uzanmışlar yatağına.

Gök gürledi duman tüttü,
Tam otuzbeş erkeç gitti,

Gidiyorduk yayla seyil,
Üzülmemek elde değil.
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Koru Dağı’na gelince,
Yağmur yağdı ince ince,

Keçiler meleşti kaldı,
Oğlakları ölünce.

Ah Koru Dağı, Koru Dağı, 
Sütler oldu zehir ağı,

Bir daha sana uğramam,
Yaktın bizi Koru Dağı.

Koru Dağı’nı atladım,
İkiz oğlak topladım,

Baktım çavuşlar geliyor,
Oğlakları sakladım.

Ebem böyle deyince misafirler “Ne oldu? Biz bir şey anlayamadık.” demişler. O zaman ebem kalkıp oğlakların 
üzerindeki çulu kaldırmış.  “İşte böyle oldu, keçilerde bol süt olunca oğlaklarım zehirlendi, öldü.” demiş. Okuma 
yazması olmayan ebem önceden hazırlığı olmadığı halde anında bu destan, dilinden dökülmüş olup, okuma 
yazması olsaydı acaba neler yazar ve söylerdi? Bendeki destan yazma merakının Meryem Ebem’den geldiğine 
inanıyorum.

Ebem Meryem’in kendi yaşadığı felaket üzerine de şu sözleri söylediğini anam Huri Görar bize şöyle aktardı :

Bizim oba her yıl Manavgat Çakış Köyü yakınlarında kışlarken senenin birinde Köprü Çayı’nın Serik yakasındaki 
Koru Dağı mevkisinde kışlamışlar. Orası kıl keçileri için daha elverişli imiş. Yiyecek çok olunca keçilerin yarıya 
yakını ikiz doğurmuş. Keçiler de bol süt vermiş. Yeni doğan oğlaklarda doygunluk hissi bulunmadığından karın-
larını tıkabasa doldurmuşlar. Henüz küçük oldukları için kuzluk denen ağıllarda kapalı tutuluyorlarmış. Çok süt 
emen oğlaklar fazla hareket etmedikleri için yediklerini sindirememişler ve kısa zamanda ölmüşler. Bu ölüme 
süt zehirlemesi denir. Bir gün obanın ileri gelenlerinden Mehmet Çavuş, Dede Çavuş ve Hasan Çavuş atları 
ile Meryem Ebemin çadırına doğru gelirken ebem onları görmüş. O anda 6 tane oğlak süt zehirlenmesinden 
ölmüş ve bir kenarda sıralanmış yatıyormuş. Ebem misafirler görmesin diye oğlakların üzerine bir çul örtmüş. 
Misafirleri çadıra buyur etmiş. Misafirler keçenin üzerine oturmuşlar hoşbeşten sonra misafirler “ne var yok?” 
diye sormuşlar. Ebem aynen şöyle demiş: 
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Diğer bir acı olay üzerine Meryem ebenin söylediği destana kulak verelim :

Bizim yörükler Manavgat Çakış Köyü’nden yaylaya göçerken Mehmet Çavuş askerden yeni gelmiş, nişancı 
ve av meraklısı bir gençmiş. Çadırlar bir yere konaklarken yanına o zaman 12 yaşında bir çocuk olan Abdul-
lah Vural’ı (Koca Dede’yi) alarak beraber Torosların eteğine ava çıkmışlar. Önde Mehmet Çavuş arkasında 
Abdullah varmış. Olayın oluş şeklini Abdullah Vural anlatıyor; Ağır ağır ilerliyorduk. Arazi çok meyelli ve 
ormanlıktı. Genellikle meşe ve çilek ağaçları vardı. Çilek ağacının biri yıkılmış yerde yatıyordu. İkimizin de 
silahlar elimizde silahların horozları çekilmiş durumdaydı. “Her an kaşımıza bir av çıkabilir, dikkat et” diye 
beni uyarıyordu. Önde o, ben de 3 metre kadar arkasından geliyordum. Bir ara yerde yatan çilek ağacının 
üzerine basarak geçmek istedi, o anda ayağı kayıp yere düştü. Silahı elinden bir kaç metre ileriye, namlusu 
kendine doğru yere düştü. Tüfeğin horozları çekilik olduğundan tüfeğin iki namlusu da birden ateşlendi. 
Saçmalar Mehmet Çavuş’un karnına isabet etti. Hemen koşup kaldırmaya çalıştım. Vücudu kanlar içindeydi. 
Ancak bana “ben vuruldum, acele obaya haber ver” dedi. Çadırlar yakındı. Koşarak 10 dakika içinde çadırlara 
ulaştım ve durumu anlattım. Olayı duyan herkes oraya koştu. Ben de önlerine düşüp olay yerini gösterdim. 
Maalesef Mehmet Çavuş çoktan ölmüştü. Şimdi Meryem Ebem’in bu olaya yaktığı destanı dinleyelim.
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Manavgat’tan çıktım yola,
Mehmet Çavuş gitmiş ava,

Çilek ağacı kırıldı,
Kendi silahı ile vuruldu.
Acı olay yaşandı,
Kendi silahı boşandı,

Obamızı acı sardı,
Küçük yavruları vardı.

Köprü Irmağı çağladı, 
Taze gelin karaları bağladı,

Mehmet Çavuş’un ölümüne
Tüm obalar yas tuttu ve ağladı.
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Yörük Kültüründe “İnançlar”
Aydaş Çimdirme

Yörüklerde yıkanmaya çimme denir. Bir çocuk 2-3 yaşına geldiği halde bünyesi 
zayıf ve akranlarına göre vücudu fazla gelişmemiş ise aydaş olmuş denir. Yörükler 
zayıfa aydaş derler. Aydaş çimdirmeyi yapan belli kadınlar vardır. Çocuk bu kadına 
götürülür. Çocuğun yıkanmasına karar verilir. Aydaş yıkamasından sonra çocuğun 
gelişiminin hızlanacağı düşünülür. Önce 4 yol kavşağına bir kazan kurulur. Çocuk 
kazanın içinde çıplak vaziyette ayakta tutulur. Bir kişi kurumuş keçi veya koyun 
kafa tası getirip kazanın içindeki çocuğun kafasının üzerinde bu kuru kafayı tutar. 
Ehil kadın, çocuğun tepesinden suyu dökerek çocuğu yıkar. Üç kez aynı şekilde 
tekrarlayıp su döker. Böylece çocuğun aydaşlıktan kurtulacağına ve vücudunun 
gelişeceğine inanılır.
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Köstek Kesme

Bu usul küçük çocuklara uygulanır. Çocuk yeni yeni yürümeye başladığında düşe kalka gidiyorsa yani düzenli 
yürüyemiyor, sık sık düşüyorsa kösteği bağlı olduğuna inanılır, bu durumda kösteğin kesilmesi gerekir. Köstek 
kesme işini yapan belli kadınlar vardır. Çocuk ona götürülür, o da kösteğin kesilmesine karar verir. 
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Bir makara ipliğine yufka ekmek tesbih gibi dizilir. Bir köpek getirilir, ehil kadın çocuğu kucağına alır ve çömelir 
vaziyette çocuğun ayaklarını öne doğru uzatır. Üzerinde ekmek dizili makara ipliği çocuğun iki ayağı arasına ge-
rilir. Köpek dizili ekmeğe doğru yaklaştırılır. Köpek ekmeği görünce hücum eder ve ipi kırıp ipteki ekmeği ağzına 
alır. Ağzı ekmekli köpeği hemen oradan kovarlar, köpek hızla uzaklaşır. Köpek ne kadar hızlı gider ise çocuğun 
da o derece hızlı yürüyeceği düşünülür. Çocuğun bundan böyle düşmeden, düzgün yürüyeceğine inanılır.
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Kurt Ağzı Bağlama

Yörükler hayvancılıkla geçindiklerinden her evde bol miktarda  küçük-
baş hayvan mevcuttur. Çobanlar hayvanları otlatırken bazı günlerde 
koyun veya keçinin bir kısmı sürüden ayrılıp başka bir yöne gider. 
Buna belinme denir.
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Çobanlar belinen hayvanları ne kadar arasalar da bazen bulamazlar. 
Akşam çoban sürüyü çadırın yanına getirince sürünün bir kısmının 
belindiğini, belinen hayvanları aradığını ancak bulamadığını ev halkına 
anlatır. Çadırın reisi “bu saatten sora hava karardı, arasak da belinen 
malları bulamayız” der. Kaybolan hayvanlara zarar vermemeleri için, 
hemen kurtların ağzının bağlanmasına karar verir. Çobana hayvanla-
rın hangi mevkide kaybolduğu sorulur. Çoban hayvanların kaybolduğu 
mevkiyi anlatır. Ev reisi çadır dışına çıkıp yönünü hayvanların kaybol-
duğu tarafa dönerek, kendi kuşağındaki bıçağı çıkarıp bıçağın ağzını 
açar. Bir elinde bıçak olduğu halde diğer eliyle hayvanların kaybolduğu 
mevkiyi havada çizdiği bir daire içine alıp o daire sınırlarına üfler ve 
elindeki ağzı açık bıçağa da üfler. Bunu 3 kez tekrarlar ve bıçağın ağzını 
kapatıp beline geri koyar. Bu şekilde kurt ağzı bağlanmış olur. Bu çi-
zilen daire içinde kalan hayvanlara kurdun zarar veremiyeceği, sürüye 
saldırsa bile, ağzı bağlandığı için hayvanları ısıramayacağına inanılır. 
İnanca göre bıçağın ağzı açılmadıkca kurdun ağzı da açılmaz. Ne za-
man belinen mallar bulundu, o zaman bıçağın ağzı açılır.
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Armut Taşlama

3-5 veya daha fazla kız çocuğu olup da, erkek çocuğu olmayan kadının, belirli 
yerlerde bulunan yaşlı armut ağacını taşlaması gerekir. Bunun için yanına baş-
ka bir kişiyi de alarak armut ağacının yanına gider. Erkek çocuğu olmayan kadın 
eline 3 tane taş alır. Yanındaki kişi sorar “ne taşlarsın?” der. Kadın da “armut 
taşlarım” der. Diğeri “neden taşlarsın?” deyince “kıza doydum, oğlana başla-
rım” diyerek elindeki taşı ağacın başına fırlatır. Bu sözleri 3 kez tekrar ederler 
ve arkalarına hiç bakmadan tekrar çadıra dönerler. Bundan sonra kadının erkek 
doğuracağı düşünülür.
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Ayrıca :

Ay tutulması sırasında o anda dolu bulunan tüm silahlarla havaya ateş edilir. İnanca göre ateş edilmez ise o 
silahın avı tutulur yani bir daha o silahın ateş edildiği avı vuramıyacağı düşünülür.

Bir kişi başkasının elinde herhangi bir yiyecek maddesi görür de, gören kişiye bir tadımlık vermezse onun 
ummaca olacağı düşünülür.

Hıdırellez  yağmurunun suyundan, süte maya olarak katılacak olursa o sütün maya tutacağına inanılır.

Her hangi bir şeyden aşırı korkan kişiye yedi kardeş kanı (Arabistan’dan getirilen ve topraktan çıkarılma kaya 
tuzu benzeri bir maden) içirilmezse korkanın ödünün patlayıp öleceği düşünülür.

Yufka açılırken ekmeğin sık sık bozulmasının eve bir misafir geleceğinin habercisi olduğu düşünülür.

Babasının evinden ayrılıp, yeni eve taşınan ailenin evdeki ilk ateşini eşi ölmemiş veya eşinden boşanmamış bir 
kişinin yakması istenir. Böylece yuvanın sağlam olacağı düşünülür.

Yufka pişirmede en son kalan beze ile kalın bir bazlama yapılır. Buna son bazlaması denir.

Değirmenden yeni üğütülüp gelen un çuvallarının üzerlerine birer taş konur. Taş gibi sağlam olup çabuk tüken-
mesin diye.

Yeni undan ilk yapılan yufka ekmek köpeklere dağıtılır. Sebebi köpekler ekmeği idareli yerler. Köpeğe vermekle 
bu unun bereketli olacağı düşünülür.

Yufka yapılırken gelen her kişiye bir yufka verilir. Gören gözün hakkı vardır diye.

Çadır içindeki üstüste yığılı yatakların yere düşmesi halinde, bir kız kaçacağının işareti sayılır.
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Yoğurt tenceresinin tabanını kaşıkla sıyıran erkek yada kızın düğününde kar yağa-
cağı düşünülür.

Kuzgunun “gag gag” ötüp durması sürüye canavar geleceğinin işareti sayılır.

Eşeğin geceleyin sık sık anırması sabahın yaklaştığına işarettir.

Kuşların sıkça ötmesi akşamın yaklaştığına delalet eder.

Bir hayvan kesen veya yüzen kişiye “etiniz yağlı olsun” denir. Çünkü yörükler yağlı 
eti severler.

Öküz veya at ile çift süren kişiye “kuvvet ola” denir. Yani hayvanınız kuvvetli olsun, 
yorulmasın anlamında.

Deriye çökelek veya peynir basan kişiye “kuvvetli ola” denir. Burada peynir yada 
çökeleğin tadının kuvvetli olması dilenir.

Mezar kazan kişiye “mezarınız geniş ola” denir. Bunun konulacak kişiyi kabir azabın-
dan koruyacağı düşünülür.

Birinin elbisesinin düğmesi kopmuş ve kıyafeti üzerinde iken düğme dikiliyorsa el-
bise sahibinin ağzına bir çöp alması istenir. Aksi halde düğme ile birlikte aklının da 
dikileceği düşünülür.

Horozun vakitsiz ötmesi, köpeğin ara sıra uluması, baykuşun ötmesi, salı günü işe 
başlamak, insanların sık sık esnemesi, sol gözün seyrimesi, gün battıktan sonra 
başkasına biber, soğan ve tuz vermenin uğursuzluk getireceği düşünülür. 
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Horozun vakitsiz ötmesi, köpeğin ara sıra uluması, baykuşun ötmesi, salı günü 
işe başlamak, insanların sık sık esnemesi, sol gözün seyrimesi, gün battıktan 
sonra başkasına biber, soğan ve tuz vermenin uğursuzluk getireceği düşünülür. 

Bir kadının herhangi bir mükellef erkeğin gideceği yerdeki yolu keserek geçmesi 
saygısızlık olarak düşünülür. 

Bir gencin babasının yanında sigara içmesi saygısızlık sayılır. 

Bir gelinin veya kızın misafirlere su dağıtırken bir elinin göğsünün üstünde olma-
sı gerekir. Aksi durum saygısızlık sayılır.

Güvercin, leylek ve kırlangıç uğurlu kuş kabul edilir. İlkbaharda leyleği ilk gören-
ler yerden bir taşı ters çevirir. Şayet taşın altından karınca çıkarsa yıl boyu eline 
çok para geçeceği düşünülür.

Meyve bahçelerinin kapısına kuru hayvan kafatası takılır ise bahçeye nazar değ-
miyeceği düşünülür. 

Gözleri yeşil olan kişinin nazarının değebileceği düşünülür.

Güzel bir şey görüldüğünde  maaşallah denir. 

Rüya gördüm diyene hayırdır denir.
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Kara Çadır Nasıl Yapılır

Kara çadır keçi kılından yapılır. Kıl, keçinin sırtından kırklık denilen makasla kesilerek 
toplanır. Özel kıl tarağı ile taranır. Yani eğrilecek şekle sokulur. Burma yapılarak kola 
takılır. Kirmende eğrilerek yumak haline getirilerek çarkta bükülür. Bu hali ile kıl, ip 
halini almış, dokumaya hazırdır. Çadırlar genelde 5 ayrı parça kanat şeklinde yapılır. 
Ancak 7 kanat şeklinde daha geniş çadırlar da yapılır. 5 kanatlı çadırlar 3 direkli, 7 ka-
natlı çadırlar 4 direkli olur. Hazırlanan ipler dokunacak çadırın uzunluğuna göre 2 kazık 
arasına gerilir. İplerin 2 kazık arasına çözümleri yapılır. Dokunurken iplerin birbirine 
karışmaması ve düzgün bir şekilde durması için kazıkların arkasına birer kişi durarak 
çözülen ip tellerini ayrı ayrı sıraya dizerler. Buna kücüleme denir. Yörükler kaç adet 
tinden bir kanat oluşacağını bilirler ve o miktarda çözgü yaparlar. Bundan sonra çözüm 
işi bitmiştir. Artık dokuma için tezgaha takılacaktır. Çadır dokuma tezgahına ıstar denir. 
Istara, çözgü takılarak dokuma aşamasına geçilir. Bir kadın yaklaşık 2 günde bir kanadı 
dokuyabilir. Sırayla kanatlar dokunup, tezgahtan çıkarılır. Sıra çadırın dikim işlemine 
gelmiştir. Obalardaki çadır dikmede usta kişiler toplanarak düz bir arazi üzerine kanat-
lar yan yana serilir. Kanatların 2 uçlarına ağaçtan kazıklar çakılarak gerdirilir. Çadırın ip 
kalitesindeki ipler ikiye katlanıp çuvaldızlara takılarak bu iplerle dikim işlemine birkaç 
koldan başlanır. Dikim işleri bittikten sonra daha önceden hazırlanmış çadır ipinden 
yapılma yaklaşık 25 cm eninde, boyu çadır boyuna denk siyeçler arka ve ön bölüme 
monte edilir. Çadır kurulduktan sonra bu siyeçlere sitiller takılacaktır.  Ayrıca çadırı sağ-
lamlaştırmak için çadırın tavanına ve kenarlarına ve orta yerine aynı siyeçlerden dikilir. 
Böylece çadırın temel çatısı hazırlanmış olur.
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Çadırın 8 tane bağı vardır. 7 kanatlı çadırlarda 10 tane bağ vardır. Yani 10 yerinden yere bağlanacaktır. Çadırın 
bağlama kollarının monte edildiği kısımlara  ayrıca  ağaçtan yapılmış sıkıştırmayı sağlama amaçlı 25 cm uzun-
luğunda ağaç takılır, buna makara denir. Her bağın doğrultusuna birer kazık çakılır. Eğer zemin kazık çakılama-
yacak kadar sert bir zemin ise bu durumda ağaçlardan küçük dallar kesilip, üzerlerine taş konulup sağlamlaş-
tırılarak çakılacak kazığın yerine, çadır bağı buraya bağlanır. Bu işleme bastırma denir.

Çadır  Nasıl Kurulur
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Çadırın bağlarının hepsi bu kazık veya bastırma taşlarına bağlandıktan sonra sıra çadırı kaldırmaya gelmiştir. 
Önce çadırın bir köşesi havaya kaldırılır. Ucuna çanak takılmış olan direk çadırın orta kısmına monte edilmiş 
sağlamlaştırma kuşağına denk gelecek şekilde kaldırılıp direğin biri dikilir. Diğer direklerde dikildikten sonra 
çadırın bağları asılınarak ve makaralardan sıkıştırılarak çadır gerginleştirilir. Kenarlarına sitil germe işine geçilir. 
Sitiller çadır ipi kalitesindeki iplerden dokunmuş ve enleri çadır kanat uzunluğunun 2 katı eninde olup, boyları 
çadır boyuna göre değişir. Sitillerin çadıra montajında kürtlük ağacından yapılmış ahşap çiviler kullanılır. Bu çi-
vilere sitil çöpü denir. Sitiller bu çivilerle çadırın 4 bir yanına monte edilir. Çadırın bağlarından 2 tanesine böğür 
bağı, 6 tanesine de pinti bağı denir. Böylelikle çadırın kurulma işlemi tamamlanmış olur. Çadırın arka kısmına 
yağan yağmurun çadır içine girmemesi için çadır boyunca bir su arkı kazılır. Eşyalar içeriye serilerek yerleşilir.
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Korur bizi sıcaktan,
Kazan kaynar ocaktan,
Keçe kilim serilir,
Sitilleri gerilir.
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Yörüklerin Kültüründe 
“Hayvancılık”

Deve

Develer yörüğün ağır vasıtasıdırlar. Devesiz bir yörük düşünülemez. 
Yörükler develerin etinden, sütünden, derisinden, yününden ve taşıma 
gücünden yararlanırlar. Ayrıca ihtiyaçları dışındaki develeri satarak eko-
nomik kazanç sağlarlar. Develer 2-3 yılda bir yavru yaparlar. Hamilelik 
süresi 12 aydır. Devenin yavrusuna köşek denir. Develer yavrularını 1 
yaşını bitirene kadar emzirirler.  Develer yerine göre çok uysal ve sa-
dık olmalarına rağmen lök denilen erkek develer kızgınlık döneminde 
çok hırçın ve saldırgandırlar. Kendisine haksız olarak bir sopa vuran 
kişiyi aradan zaman geçse bile bunu unutmazlar ve o kişiye saldırırlar. 
Bu yönü ile de kinci hayvanlardır. Devenin 2 yaşına basan yavrusuna   
dorum adı verilir. Erkek doruma kirinci, dişisine kaylık denir. Kaylıklar 
doğurunca ana deve grubundan sayılır.

Develer iki grubu ayrılır. Bunlar: yoz ve tülü 
develerdir. Yoz develer tek hörgüçlüdür. Tülü 
develer ise çift hörgüçlüdür.  Tülü develerin 
dişisine maya, erkeğinin tohumluk olanına bu-
hur, enenmişine de kükürt denir. Yoz devenin 
erkeğinde tohumluk olanına lök, enenmişine 
de iğdiş denir.

Develere yaz aylarında sık sık tuz verilir. De-
venin yediği tuzlar öğütülmemiş diri tuzdur. 
Tuzlar yere serilmiş  bir çulun üzerine dökülür. 
Develer çulun etrafına çember şeklinde top-
lanıp aralarında itişip- kakışmadan bu tuzları 
kütür kütür yerler. Develer sık sık su içmezler.  
10 gün su içmeden yaşayabilirler. 
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Develere nal çakılmaz. Develer, yaz aylarında vücutlarını sinek ve böcek ısırmasın diye püse ve koyun kuyruk 
yağı ile belli noktalardan yağlanır. Develer başından bağlanmaz. Develerin yere yatmasına çökme denir. Yere 
çöktüğünde ön ayakları vücudunun altına kıvrılıktır. Devenin bir yere gitmemesi için deve başından değil, yatar 
vaziyette iken bükülü ön ayakları iple ayrı ayrı sıkıca bağlanır. Devenin sesine bozlama denir. Deve sürüsünden 
ayrılırsa, yavrusu ölürse ve ya yavrusundan ayrılırsa develer bozlarlar, yanık bir ses çıkarırlar ve gözlerinden 
yaşlar dökülür. Hayvanlar aleminde tek ağlayan hayvan devedir.
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Develerin 4 memesi vardır. Sütlerinden yoğurt yapılır ve süt olarak da içilebilir. Dört yaşına basmış bir deveyi 7 
kişi birleşerek kurban olarak kesebilir. Develerin boynu uzun olduğundan, deveyi aynı anda biri çene altından, 
diğeri ise boynun gövdeden ayrıldığı yerden olmak üzere aynı anda iki kişi beraber keserler.  Yörükler develerin 
derisini satmazlar, çarık yapıp ayaklarına giyerler. Develer çok korkak ve ürkek hayvanlardır. Dağlık ve ormanlık 
arazilerde rahat davranırlar, ancak düz ve ormansız arazilerde ise ürkek davranırlar. En küçük bir çalı veya ot 
parçasının rüzgarla savrulması dahi deveyi huysuzlaştırır. Paniğe kapıldığında hiç bir güç onu engelleyemez. 
Her biri bir tarafa dağılır, o kadar hızlı koşarlar ki kendilerini ya bir kanala, ırmağa veya bir uçuruma atabilirler 
ya da dermansız kalıp yere yığılıp kalır. Buna dolukma denir. Yere düşmesiyle zaten ayağı kırılmıştır. Büyük bir 
ihtimalle ölürler. Şayet sahibi ölmeden önce deveye ulaşabilir ise deveyi keser. Zaten deve ve eşek gibi yük 
hayvanlarının ayakları kırıldığında bu hayvanların kilosu ağır ve yörükler de sürekli hareket halinde oldukların-
dan kırık ayağın iyileşmesi mümkün olmaz. Bu durumda deveyi keserler.

Yörükler deveyi genelde yük taşımak için kullanırlar. Deveye yük sarmak için önce devenin üstüne havut çekilir. 
Havut devenin semeridir. Havutlar özel ustaları tarafından yapılır. Üzerinde 4 ağaçtan oluşan çatısı vardır. Buna 
hatap denir. Havutlar 3 tane kolan (ip) ile deveye bağlanır. Bu kolanlar: kasık, döş ve gövde kolanlarıdır. Döş ve 
kasık kolanları bir iple birbirine bağlanır. Bu ipe şeker ipi denir. Döş ve kasık kolanları havutun deve üzerinde 
ileri geri oynamasını engeller. Develere yük sarılınca develerin yuları ile dizgini arasına ince bir ip bağlanır. Bu 
ince ipe tel ipi denir. Göç sırasında develer katar olarak giderken, birbirlerine yularlarından bağlanır. Devenin 
birinin göç sırasında ayağı tökezlerse veya düşerse kendi önündeki deveyi de düşüreceğinden, bu durumda 
dizgin ile yular arasındaki ince tel ipi kopar ve tökezleyen devenin diğer deveyi düşürmesi önlenmiş olur. Buna 
devenin tellemesi denir. Tel ipi bağlanarak yola devam edilir.   
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Katarın başındaki deveye ön devesi denir. Ön devesini genellikle yörüğün  gelin-
leri çeker. Bu gelin, başı altınlı, sırtında belekli çocuğu ve omuzunda çifte dolma 
tüfekle yürür. Ön devesinin yularında iki yanağında toplam 6 tane yüz çanı de-
nilen küçük çanlar takılı olur. Öbür develerin ise boğazlarında birer çan takılıdır. 
Bu çanlara da sarı çan denir. En arkadaki devenin karın altında ise büyük bir 
çan bulunur. Bu çana ise yedek çan denir. En güçlü ses bu çandan çıkar. Deve 
katarı giderken develer aynı tempoda yürüdükleri için çanlar birbirine uyumlu 
bir orkestra melodisi gibi ses çıkarır ve deve katarı geçerken dağ taş yankılanır, 
geçilen yerlerde herkesin dikkatini çeker. 

Yaylaya çıkınca develerin havutları üstlerinden çıkarılır. Develer ormanlık sahada 
otlatıldığı için havutların ağaçlara takılma riski vardır. Hasta veya çok zayıf deve-
lerin üzerine bir çul çekilir, birkaç yerinden sıkıca bağlanır. Bu çula köpen denir. 
Develer düz bucaklarda çökerek yatıp yuvarlanmayı sever. Böylece üzerindeki 
sinek ve diğer haşereler dağılır. Devenin yatıp yuvarlandığı yere küflen adı ve-
rilir. Devenin bu hareketine de deve çalkalandı derler. Aynı küflenlerde atlar ve 
eşekler de çalkalanır.

Develer ağaç yapraklarını, otları ve özellikle de her çeşit dikeni severek yerler.
Devenin yürümesi için “ hooç“ denir. Bu sesi duyan deve harekete geçer. Deve-
nin çökertilmesi için “ıhh” denir.

Lök, kirinci develer,
Köşeğini seveler,

Tuzları diri yerler,
Dikenleri geveler. 
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Koyun
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Koyun
Koyunun etinden, sütünden, yününden, derisinden ve yavrusundan faydalanılır. Her yıl genellikle erkek kuzular 
ve ihtiyaç halinde dişi kuzular da satılır. Koyunlar her yıl doğururlar. Hamilelik süreleri 5 aydır. Koyunlar ilkba-
har ve güz ayları olmak üzere yılda iki kez kırkılır. Baharda kırkılan yüne yapağı ve güz ayında kırkılan yüne de 
güz yünü adı verilir. Kuzular ise güz ayında bir kez kırkılır. Koyunlar da kuzular da güz kırkımından önce yıkanır. 
Bizim obada yıkama işi Beyşehir Gölü’nde yapılır. Yıkama işinin yapılacağı yerde gölün içine doğru çalıdan bir 
ağıl set yapılır. Yıkanacak olan koyun, kuzu göl kenarına gelince koyunun çobanı koçun birinin boynuzundan 
tutarak gölün içine yürür. Setin bitiminden diğer taraftan kıyıya döner. Diğer koyunlar da koçu takiben suya 
dalarlar. Koyunlar su derin olsa bile yüzmeyi bilirler. Böylelikle bir saat içinde 200 koyun topluca yıkanmış olur. 
Koyunlar kuruyunca güz kırkımına başlanır. 

Temmuz ayından itibaren erkek kuzuların içinden koçluklar ayrılıp, sürüde bırakılır, diğer erkek kuzular satışa 
çıkarılır. Zaten celep denilen hayvan tüccarları bu dönemde ticaret için yaylaya gelmiş olurlar. Celep bazı küçük 
kuzuları beğenmeyebilir. Bunlar sürüye geri salınır. Bu kuzulara nizbent kuzu denir. Ağustos ayından itibaren 
koçlar sürüden ayrılarak ayrı güdüm yapılır, koyunlara karıştırılmaz. Sebebi ise kuzuların hepsinin topluca bir 
dönemde doğmaları için koçlar koyunlardan ayrı tutulup, ekim ayından itibaren koç ve koyunlar bir araya ge-
tirilir, buna koç katımı denir. Böylece kuzular aynı tarihlerde doğar. Koyun ve kuzulara haftada bir tuz verilir. 
Tuzları daha iyi yemeleri için tuzun içine kavrulmuş arpa buğday ve anason da katılır. Karışım tuz torbasına 
doldurulup çobana teslim edilir. Koyun, kuzu, keçi ve oğlak her yerde tuzlanmaz. Evlerden biraz uzak yerlerde 
belirli noktalarda düz taşların üzerine tuzlar serpilir ve tükendikçe tuz takviye edilir. Koyun tuzlamada develer 
gibi uysal olmaz önce tuza hücum ederler, doyan koyun çekilir gider. Koyunun ilkbahar kırkımından oluşan 
yapağı satılır. Güz kırkımlarındaki yünler ise dokuma işleri, keçe, çorap, ala heybe, ala çuval, kilim, halı ve el 
çantası yapımında kullanılır. Ayrıca güz yününden çoban kepeneği yapılır. Kepenek çobanın yatağı, yastığı, 
yorganı, döşeği ve paltosudur. Gündüzleri iyi havalarda çobanlar kepeneği dörde katlayıp özel olarak yapılmış 
iple bağlayıp sırtında taşırlar. Bu bağlama ipine bağcak ipi denir. Ayrıca geceleri koyunlar bir kaç saatliğine 
yattıklarında elbette çoban da yatacaktır. Ancak çoban uyurken koyunun ne zaman hareket edeceği bilinmedi-
ğinden, çoban koyunları yitirmemek için yatmadan önce koyunun birinin boynuna bağcak ipini bağlar ve diğer 
ucunu da kendi koluna bağlayıp yatar. Yani bağcak ipi çoban için bir tür uyandırma düzeneğidir. Koyun hareket 
edince ip çobanı uyandırır. Koyunlar yaz aylarında gece güdülür. Gündüzleri ise ya bir ağaç veya kaya gölgesine 
günboyu yatarlar. Bu yerlere eşme denir. Akşam üzeri kadınlar koyunların sütünü sağarlar. Bundan sonra ayrı 
bir yerde tutulan kuzular annelerinin yanına bırakılır. Bu işlemin adına emiştirme denir. Emişme sonrası koyun 
ve kuzuları ayrılır. Buna da kuzu seçme denir. Koyunlar gece otlatmaya çıkarılırken, kuzular da kuzluk denilen 
yerlere kapatılır.

Koyun derisine tereyağı, peynir, çökelek ve hort basılır. Ayrıca koyun derisi işlenerek dağarcık yapılır. Dağarcık 
kapalı sırt çantası biçimindedir ve içindeki gıda maddelerini yumuşak tutar, küflenmeye engel olur. Temmuz 
Ağustos aylarında koyunun sütü azalır ve koyulaşır. Bu süt çok lezzetlidir, buna yepinti denir. Koyunun sağı-
mından sonra ihtiyaç durumunda ikincil sağım da yapılabilir. Buna başaklama denir. 

İlkbaharda doğum sırasında veya sonrasında bir kuzu veya oğlağın anası ölürse, yada bir keçi veya koyunun 
yavrusu ölürse oğlak ve kuzu yakma işlemi yapılır.
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Oğlak ve Kuzuda Evlat Edinme (Yakma)

Şayet bir kuzunun anası ölmüşse ya da ikiz kuzu doğmuş ise anası ölen yavru ve ikizlerden birisi alınıp öncelik-
le kuzusu ölen anaya verilecektir. Ancak ana kendi yavrusu olmayanı öncelikle kabul etmeyecektir. Bu durumda   
ölmüş olan kuzunun derisi, yakılacak (evlatlık verilecek) kuzunun üzerine sıkıca bağlanır. Derinin üstü biraz 
ıslatılıp üzerine biraz tuz serpilir. Evlatlık alacak koyunun altına salınır. Burada iki ihtimal vardır. Birinci durumda 
evlatlık ananın yanına varıp emmek için hamle yapar. Bu durumda anne yavrunun derisini hemen koklar. Evlat-
lığın üzerinde ananın öz yavrusunun kokusu henüz kaybolmamış ise kendi yavrusu olarak görüp emmesine izin 
verir ve evlatlığı bu şekilde kabullenmiş olur. Bundan sonra kuzunun üzerindeki deri çıkarıldığında bile kendi 
evladı gibi ona bakmaya devam eder. Eğer ana yavru kokusunu alamaz ise yavruyu emzirmez ve onu reddeder. 
Bu durumda ikinci ihtimal devreye girer.

İkinci ihtimal de: kuzusu ölmüş koyunu iki kişi biri başından diğeri kuyruğundan tutmak suretiyle defalarca ken-
di etrafında, koyun ayakta duramayacak hale gelinceye kadar döndürür. Koyunu bıraktıklarında koyun kendini 
yere atar. O anda evlatlık kuzu sanki yeni doğmuş kalkamayacakmış gibi ayakları birbirine bağlı şekilde, üzeri 
yıkanmış ve tuz serpilmiş şekilde yerde yarı baygın yatan anne koyunun burnunun dibine konur. Koyunun baş 
dönmesi azalınca koyun kendine gelmeye başlar ve önündeyatan kuzuyu kendisinin yeni doğurduğunu zanne-
derek koklayıp üstündeki tuzları yalar. Tuzu yalaması kuzuyu kabullendiği anlamına gelir ve o kuzunun emme-
sine izin verir. Bundan sonra koyun o kuzuyu evlat edinmiştir. Koyun ayağa kaldırılır ve oğlağın ayağındaki bağ 
artık çözülebilir.

Bu yakma (evlat edindirme) olayı  keçiler için de aynen geçerlidir.  Bu işlemde birkaç amaç gözetilir. Birincisi 
yavrusu ölen hayvanın kısa sürede sütü kesilir. Yavru emdiği sürece süt üretimi devam eder. Yakma işlemi ile 
ananın süt üretimi sürdürülmüş olur. İkincisi ikiz kuzular aynı anayı emdikleri için ikizler fazla gelişemez. Oysa 
ikizlerden biri yakma yöntemi ile yavrusu ölmüş anaya evlatlık verilerse gelişimi daha hızlı olur.

Koyunların sonradan yaz ayında doğan yavrusuna emlik denir. Bir yaşını dolduran erkek kuzuya toklu, dişilerine 
şişek denir. Bir koyun ancak bir kişiye kurban olur. Kuzular 8 aylık olup emmeyi kesmedikçe kurbanlık olmazlar. 
Koyunlara “kiş” demekle yürürler. Koyunların çıkardığı sese meleme denir. Eğer koyun dara düşer veya bir yere 
sıkışırsa acı acı ses verir. Bu sese de koyun beğermesi denir. 
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Kara çadır otağımız,
Kepenektir yatağımız,

Değnekleri asadan,
Ta hazreti Musa’dan.

Sürüyü otlatmak amaç,
Dağlar yokuş dik yamaç,

Çobanların azığı,
Peynirli yağlı çomaç.
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Keçi
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Keçiye yörükler davar da derler. Yörükler keçinin etinden, sütünden, derisinden ve kılından yararlanırlar, ihtiyaç 
fazlasını da satarlar. Keçilerde hamilelik dönemi 5 ay sürer ve her yıl yavru yaparlar. Koyun ve keçinin doğum 
yapmasına kuzlama denir. Keçilerin yeni doğan yavrularına oğlak denir. Yaz aylarında sonradan doğan yavruya 
da körpe denir. Oğlaklar 1 yaşını doldurunca çebiç adını alır. Sürüye teke gerekli ise erkek çebiçler arasından 
teke adayı seçilir. Buna tekelik denir. Tekeler seçildikten sonra diğer erkek çebiçler enenir. Enenen çebiçlerden 
2 yaşına girenlere öğeç, 3 ve 4 yaşına girenlere de erkeç denir. Dişilerin 2 yaşına basmışları yazmış adını alır. 
Keçilerin Ağustos ayında kılları kırkılır. Keçiler koyunlar gibi yere yatırılmaz, ayakta kırkılır. Teke ve oğlaklar 
kırkılmaz. Keçiler gündüzleri otlanırlar. Koyunlar gibi düz yerlerde otlamaz, kayalık ve yüksek yerlere çıkıp, kim-
senin ayak basmadığı kayalıklardaki otları ve çalı yapraklarını yerler. Keçi sütü en yararlı besin maddelerinden 
biri olup anne sütüne en yakın süt olması nedeniyle çocuklar için faydalıdır. Keçi sütünden yapılan peynir en 
kaliteli peynirlerdendir. Ayrıca bu süt dondurma yapımında da tercih edilmektedir.
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Keçiler geceleri otlatılmaz. Akşamdan çadır yakınlarına gelip burada yatarlar. Keçiler akşamları günde bir kez 
sağılır. Emzirmeden sonra oğlaklar ayrılır ve ilkbaharda kuzluklara, biraz büyüyünce de katışık usulü komşu 
davar sürüsüne katılır. Kuzluğun tabanında ardıç ve çam dalı döşeli olup, üstünde de mevsime göre bir sitil 
örtülüdür. 

Erkeçlerin derisi işlenerek tuluk yapımında kullanılır. Tuluk yapmak için derinin dış tüyü tamamen kazınır. Kızıl-
çamın dip kabuğu dövülerek toz haline getirilir. Kırmızı bir rengi olduğundan buna kızılkabuk denir. Kızılkabuk 
bir kazanın içine atılarak içerisine meşe palamudunun meyvesinin kabuğu ve biraz da sumak katılarak az miktar 
kaynatılır. Tüyü kazınmış erkeç derisi bu kazanın içine atılır. Ateşten indirildikten sonra deri kazandan çıkarılma-
yıp bu şekilde 5-10 gün bekletilir. Sonra çıkarılarak dövülmüş kızılkabuk ile tuz karıştırılarak derinin içi ve dışı 
tuzlanır, deri dürülüp bir kenara konularak üstü sıkıca örtülüp 5 - 6 gün bu şekilde bekler. Bu aşamada tuluk ol-
gunlaşmış olup palamut ve sumak kokulu hale gelmiş olur. Daha sonra buradan alınıp, bir yere asılıp kurutulur.

Keçi derilerine tereyağı, peynir, çökelek ve hort katılarak kışa hazırlık yapılır. Keçi türü olarak; tekeler, öveçler 
ve erkeçler ile 1 yaşını doldurmuş çebiçleri bir kişi kurban olarak kesebilir. Yaşını doldurmayan çebiç kurban 
olmaz. Ayrıca keçilerin ince bağırsağı temizlenip işlemden geçirildikten sonra kirmenle büküm yapılarak kiriş 
haline de getirilebilir. Çok sağlam olan bu kirişler yaylara gerilerek pamuk ve yün işlemede kullanılır. Ayrıca keçi 
bağırsağı işlenip temizlenerek kokoreç yapımında kullanılır. Yörükler bu kokorece çözdürmeç derler. 

Toros Dağları’ndan geçtik,
Keçiden oğlağı seçtik,
Gölgeye serdik keçeyi,
Oturup çalkama içtik.
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At Yörüklerde olmazsa olmazlardan biri de 
atlardır. Atlar en hızlı ulaşım araçlarıdır. 
Atların gücünden yararlanırlar. Göçte dişi 
atlara ev eşyaları sarılır. Erkeklerine hasta-
lar, yaşlılar ve yörük ağaları binerler. Atın 
dişisine kısrak denir. Kısraklar genellikle 2 
yılda bir yavru yaparlar, gebelik süreleri 12 
aydır. Atın yavrusuna gulun denir. Gulunlar 
2 yaşına basınca tay olurlar. Atların ayak-
ları altına nal çakılır. Göç yolunda atlar de-
venin önünde giderler. Yörükler kısrak ve 
taylara topluca hayvan derler.

Atlar biraz hırçın yapıdadırlar. Onun için 
binildiğinde ağızlarına gem vurulur ve ata 
binen kişi gemin ipini elinde tutar. Geme 
bağlı ve sürücünün ucunu elinde tuttuğu 
ip, adeta firen görevi yapar, yavaşlayacağı 
veya duracağında ipi asılması yeterli olur. 
Hayvanlar yaylalarda başıboş toplu olarak 
otlatılırlar, yani başlarında at çobanı olmaz. 
Bu kendi başına otlayan at gurubuna öğrek 
denir. Öğreğin içinde bir lider erkek beygir 
vardır. At sürüsü içinde lider atın dışında 
enenmemiş başka bir erkek at varsa lider 
at bunları sürüden uzaklaştırır. Enenmiş 
erkek atlar varsa onlara dokunmaz. Lider 
beygir ayrıca sürüyü sürekli kontrol eder 
ve başka sürüden gelen erkek atları sü-
rüden uzaklaştırır. Ayrıca sürüye yırtıcı 
hayvanların yaklaşmasına engel olur. Hay-
vanların sesine kişneme denir. Düğünlerde 
gelinler ata bindirilip oğlan evine getirilir. 
Ayrıca düğünlerde at yarışı yapılır, kaza-
nana düğün sahibi ödül olarak kuzu veya 
oğlak verir. Dişi atların 2 memesi vardır ve 
1 yıla yakın yavrusunu emzirir. 

Kır at, doru at yoldaşım,
Onlarladır ulaşım,
Tak eğeri çık yola,
Yol dayanmaz dörtnala. 
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Yörüklerde az sayıda da olsa eşek bulunur. Eşekler atlar gibi hırçın hayvan değildir ve uysaldırlar. Beslenme 
ve bakımları atlara göre daha kolaydır. Atlara herkes binemez ancak eşeklere herkes binebilir. Göç sırasında 
eşeğin üzerinde bir çocuk, bazılarında ise birkaç çocuk bulunur. Göçte yeni doğan buzağı, oğlak ve kuzular 
heybelere katılarak eşeklerce taşınır. Keza yaylalarda karlar veya gölden getirilen su tenekeleri çadıra eşeklerle 
taşınır. 

Eşek

Ayrıca ilkbahar ve güz aylarında ge-
celeri yaylalar soğuk olur. Akşamları 
mutlaka ateş yakılır. Yakılacak odun-
lar yine çadıra eşeklerle taşınır. Ko-
yun sürüsünün içinde çobanların azı-
ğını ve suyunu taşımak için bir eşek 
bulunur. Bu eşek küçüklüğünden 
sürünün içine katıldığından adeta bir 
koyun gibi sürüden ayrılmaz. 
Eşeklerde doğurganlık ve gebelik 
süreleri atlarda olduğu gibidir. Eşe-
ğin ve atın doğum yapmasına gun-
nama denir. Yeni doğan yavruya 2 
yaşına kadar sıpa denir. Eşeğin de 
iki memesi vardır. Sıpalar bir bu-
çuk iki yaşına kadar analarını emer-
ler. Yörükler eşek sütünü yemez ve 
içmezler. Ancak bazı hastalıkların 
tedavisinde ilaç niyetine kullanılır. 
Eşeklerin ayaklarına nal çakılır. Sırt-
larına semer veya palan çekilir. Se-
mer veya palanı olmayan eşeğe yük 
sarılmaz. Eşeklerin eti yenmez. Eşek 
sesine anırma denir. Eşekler uzakla-
ra gitmez, çadır civarında otlanırlar, 
kanaatkar hayvandırlar, bulduklarını 
yerler. Başlarında çoban istemez-
ler, kendiliklerinden akşamları eve 
dönerler. Bazı durumlarda eşeğin 
çadırdan uzaklaşmaması için onun 
ayakları birbirine bağlanır. Buna eşek 
kösteme denir. Eşeği yürütmek için 
“deh” , durdurmak için “çüş” demek 
yeterlidir. Eşeği gittiği yönden geri 
döndürmek için “kırrı” denir. 
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Yörükler ıssız dağlarda hayvan otlattıkları için yırtıcı hayvanlardan kendilerini ve hayvanlarını korumak amacıy-
la köpek beslemek zorundadırlar. Her evde üçer beşer köpek bulunur. Köpeksiz bir yörük çadırı, koyun keçi 
sürüsü bulmak mümkün değildir. Bir kurdun, çakal, ayı veya sırtlanın sürüye ne zaman saldıracağı bilinemez. 
Onun için yörükler çok sayıda köpek beslerler.  İnsanlara en kolay alışan ve uyum sağlayan hayvanların başında 
köpek gelir. Çok hislidirler ve sahibinin sözünden ve davranışından anlarlar. Bir köpeğe sert davranıp azarlar-
san sesini keser, kuyruğunu indirerek, başını yere eğer.Sert şekilde “git burden” denirse de hemen uzaklaşır. 
Yumuşak davranılması halinde de ses tonundan ve davranıştan anlar ve koşarak gelir, kuyruğunu sallar, ön 
ayağını uzatır, yatar, yuvarlanır sahibine adeta sevgi gösterisi yapar.  

Köpek
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 Köpekler 60 günde yavrular, bir batında 4 -10 arasında yavru yapan çoban köpekleri vardır. Köpek yavrusuna 
enik denir. Köpeklerin 6 tane memesi vardır. Yavru sayısı 6 dan fazla ve annede zayıf ise eniklere süt yetiremez. 
Böyle durumda yavrulardan bir kısmı ölür. Ölen yavruları anası görmeden köpek sahibi uzaklara atar. Anne 
köpek, yavrular yanına geldiğinde ölen eniğin yokluğunu fark eder ve etrafı koklayarak aramaya başlar. Koku 
alma duyusu güçlü olduğundan çoğu kez ölen enikleri bulup ağzına alarak canlı eniklerin yanına getirir. Ölmüş 
olduğunu bildiği halde onu terk edemez. Köpek sahibi bu durumda ölü enikleri bir torbaya koyup ya çok uzak 
bir yere götürüp atar yada derin çukur kazarak gömer. Ana köpek ölü eniği tekrar aramaya çıkar, ancak bu defa 
bulamaz. Enikler koşmaya başladıklarında guluk adını alırlar. Komşulardan köpeğe ihtiyacı olanlara ücretsiz 
guluklar dağıtılır. Gulukların anası eğer sürüye saldıran yırtıcı hayvanları kokusundan hemen hissedip sürüye 
saldırmadan onlara havlarsa çobanı ve diğer köpekleri uyarmış olur. Böyle bir köpeğin gulukları hemen payla-
şılır. Her zaman bir erkek bir dişi guluk anasının yanında bırakılır. Guluklar küçükten anası ile birlikte sürü ile 
gidip gelmeye alışırlar ve sürüye uyum sağlarlar. Şayet guluk küçükken anasının yanında sürü ile gidip gelmeye 
alıştırılmaz ise büyüyünce sürünün başında durmak istemez ve çadıra geri kaçar. Bu tip köpeğe de yalaka denir. 
Yörükler yalaka köpeği beslemezler. Sabah ve akşam; un, kepek karışımı,ekmek ve yemek artıkları katılıp ayrı 
bir tencerede kaynatılarak pişirilip soğuyunca köpeğe verilir. Bu yemeğe de yal denir. Bu servis usulüne de 
köpek yallama denir. Bunun dışında köpeğe verilen soğuk bir yiyecek de vardır. Buna da top denir. Yukarıda 
bahsedilen malzemelerin içine bir miktar kepek katılıp bir leğende yuğurulup hamur haline getirilerek bir öğün-
de verilecek kadar beze topu haline getirilir. Bezeler odun ateşinin kozunda pişirilip bir torbaya katılarak yüksek 
bir yere asılır. Akşam sabah iki öğün bu toplardan çıkarılır köpeğe verilir. Köpeklere öğle yemeği verilmez.
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Köpeğin Öğle Öğünü

Köpeklere sabah akşam yal ve top adı altında yemek verilirken öğle öğününde niçin yemek verilmez? Bunun 
sebebi kendisi de bir abdal olan Eğirdir Göktaş Köyü’nden Hüseyin Altıntaş’ın anlattığı bir efsaneye göre: Adem 
Peygamberin evlatlarından birine de peygamberlik gelince haber salıp halkı yanına çağırmış, herkese rızkının 
nerede olduğunu söyleyeceğini belirtmiş. Halk toplanmış, teker teker herkese rızkının nerede olduğunu söylen-
miş. Tam herkes dağılırken evinde uyuyup kalan bir adam koşarak gelmiş ve “ben yetişemedim, rızıklar herkese 
dağıtılmış ben ne olacağım” deyince, O da “tüm rızıklar dağıtıldı, başka rızık yok ancak senin için köpeklerin 
öğle yemeğini rızık olarak ayırıyorum” demiş. Halk arasında abdal denilen kişilerin bu adamın evlatları olduğu 
düşünülür. Bundan böyle köpeklere öğle yemeği verilmez. Köpekler de o günden beri gelip geçene bir şey 
yapmazken, abdalları görünce havlayıp, onlara saldırırlar.  
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Yörüklerin beslediği köpekler çoban köpeğidir. Diğer köpekler çoban köpeğinin yaptığı görevleri yapamazlar. 
Bu köpekler diğer köpeklere nazaran daha iri, uzun bacaklı, daha güçlü, daha gösterişlidir. Bu yapıları ile yırtıcı 
hayvanlara karşı daha avantajlıdırlar. Onları sürüye yaklaştırmazlar. Örneğin bir kurdun veya bir çakalın gecenin 
karanlığında olsa bile sürüye yaklaşması durumunda onun kokusunu alır ve ürerek harekete geçer, onu dağla-
rın arkasına aşıncaya kadar kovalar. Sürüdeki diğer köpek, çoban köpeği cinsinden olmazsa ve av köpeği veya 
kuş köpeği cinsinden bir köpek olursa kurt veya ayı biraz sürüden uzaklaşınca köpeğe saldırır. Çünkü o köpek-
ler küçük yapılı olduğu için ondan korkmaz, onu gözüne kestirir, ona karşı gelir. Köpek gerisin geri sürüsünün 
yanına kaçmak zorunda kalır. 

Kurt veya ayı köpeği yakalayabilirse onu paramparça eder, fakat bir çoban köpeğine böyle bir hareketi yapmaya 
cesaret edemez. Çoban köpekleri zaten o yırtıcının kokusunu aldıktan sonra iyice hırçınlaşır ve var gücü ile 
onun arkasından koşarlar. Yörüklerde az miktarda av köpeği bulunur. Çobanlar devamlı dağlarda dolaştıkları 
için içlerinde av meraklısı eksik değildir. Böyle av hastası olan çobanlar çoban köpeği yanında av köpeği de 
beslerler. Yörükler av köpeğine gupay veya çakır derler.  

Çobanlar köpeklerine tasma denilen metal bir kanca takarlar. Boyuna takılan bu çemberin üzerinde çok sayıda 
metal çivi bulunur. Köpeklerin boğuşma ve dalaşması sırasında rakibine bu çiviler batar. İlk hamlede köpekler 
birbirinin boynuna saldırır. Ağzına çiviler batınca kancalı köpek galip gelerek rakibini yenmiş olur. Nadir de olsa 
kurtlar gruplar halindeyken tenha yerde gördükleri köpeğe saldırırlar. Eğer köpeğin boynunda tasma varsa 
kurtların saldırısından kurtulma şansı vardır. Kurtlar da köpek cinsinden oldukları için ilk etapta rakibinin boy-
nuna saldırırlar.

Yeteneği olağan üstü,
Çobanın yardımcı dostu,

Bekler çadırı yurdu,
Sürüye yaklaştırmaz kurdu.

Hiç erinmez, üşenmezler, 
Sırtbaş kuşak kuşanmazlar,

Şunun garip haline bak,
Yalın ayak baş kabak.

Karda kışta yatarlar,
Sahibini çok hatırlar,
Çağırınca koşar gelir,
Sevinerek coşar gelir.
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Sürüler Arası Katışık Yapma

Oğlak ve Kuzulara En Yapma

Yörükler kuzu ve oğlak sürülerine ayrı bir çoban gö-
revlendirmemek için katışık yaparlar. Katışık; bir sürü-
nün kuzusunu veya oğlağını diğer komşunun sürüsüne, 
komşunun kuzusu veya oğlağını da kendi sürüleri-
ne katma işlemidir. Böylece oğlak ve kuzular için ayrı 
çoban görevlendirmeye gerek kalmamaktadır. Kişinin 
kendi sürüsüne katılan komşunun oğlak veya kuzula-
rının o sürünün keçi veye koyununu emmesi söz ko-
nusu değildir. Yani keçi ve koyun kendi yavrusu olma-
yanı emdirmeyecektir. Sürüler otlatma dönüşü çadıra 
gelince oğlak ve kuzular sürüden ayrılır. Analarını gö-
remeyecekleri bir yere götürülür ve başlarına genelde 
çocuklardan bir bekçi bırakılır. Bu duruma oğlak bekle-
me denir. Sağım işlemi bittikten sonra oğlak ve kuzular 
analarının yanına salınır. Buna emiştirme denir. Yavrular 
bir süre annelerini emerler, emişme bitiminde yavrular 
analarından ayrılırlar, bu usule oğlak ve kuzu seçme 
denir. Seçilen yavrular tekrar katışık yapılan sürünün 
içine katılır.

Yörüklerde her sürü sahibinin küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanlarına yaptığı özel bir işareti vardır. Buna en 
(bellik) denir. Bu işaret sahibinin tüm hayvanlarında 
bulunur, bu işareti başka sürü sahipleri kullanamaz. Bu 
işaret hayvanların kulağına yapılır. Örneğin: bir sürüde 
hayvanların kulaklarının uçları bir miktar kesiktir, başka 
bir sürüde ise kulakta delik yapılmıştır, diğer sürüde ku-
laklarının ön kısmı hilal şeklinde oyuktur. Benzer şekil-
de her sürünün hayvanlarının kulaklarında özel işaretler 
bulunur. Çobanlar da bu işaretlerin her birinin kime ait 
olduğu bilirler. Yani bir koyun, sürüsünü kaybedip baş-
ka bir sürüye karışsa bile, sürü sahibi sürüye katılan 
yeni koyunun kulağındaki ene bakarak koyunun sahibini 
bilir. At ve eşek de dahil tüm hayvanlarda (köpek hariç) 
kulaklarında bu işaret vardır. 

En vururlar kulağına,
Kuzusuna oğlağına,

Kulakları enlidir,
Kime ait bellidir.
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Hayvan Hastalıkları 
ve Tedavisi

Hayvanlarda zaman zaman değişik hastalıklar ortaya çıkar. Bazı hastalıklar bulaşıcıdır. Böyle bir durumda 
yörüklerin bir yerden başka bir yere göçmesi, başka yere hayvan sevkiyatı, hayvan pazarlarında hayvan alım 
satım faaliyetleri  hükümetçe durdurulur, yani karantina uygulanır. Yörüklerin bulunduğu yerler itibarıyle her 
zaman yakın bir yerde veterinere ulaşmaları mümkün olamamaktadır. Bu durumda yörük kendi hayvanını 
kendisi tedavi etmek durumundadır.
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Kelebek Hastalığı

Kıl Kurdu

Koyun ve keçilerde görülen bir karaciğer hastalığıdır. Bu hastalık sahil 
şeridinde sulak alanda yetişen ve adına kelebek otu denilen bir ottan 
kaynaklanmaktadır. Üstelik bu ot koyun ve keçi tarafından çok sevilen 
bir ottur. Bu yüzden çoban sürüyü bu otların bulunduğu sahadan uzak 
tutmaya özen gösterir. Her çoban bu otu bilir. Dolayısıyla çobanın sade-
ce hayvanların dilinden ve halinden anlaması yetmez, ayrıca doğadaki 
elvan türlü bitkiler hakkında da bilgi sahibi olmak zorundadır. Her ne 
kadar çoban sürüyü bu otun bulunduğu alandan uzak tutmaya çalışsa 
da, koyun keçi bu otu çok sevdiği için arada sürüden kaçıp ayrılarak 
bu otu yiyen hayvanlar olur. Bu ot yenildiğinde başlangıçta hayvanda 
hiç bir belirti göstermez. Sıcaklar bastırınca hayvan öksürmeye başlar. 
Bu durumda çoban fazlaca öksüren koyun veya keçilerden birini keser. 
Karaciğerini çıkarıp inceler. Ciğer bıçakla açıldığında içerisinde kele-
bek şeklinde kımıldaşan canlıları görür ve bunun kelebek hastalığına 
tutulduğunu anlar. Kelebek hastalığının küre şeklinde ve kelebek hapı 
denilen haptan temin edilip, bu haptan sürünün hepsine yutturulur. 
Şayet kelebek mikrobu diğer hayvanlarda henüz canlanmamış ise hay-
vanlar kurtulur. Aksi halde hayvanlar ölür. En etkili yol koyun ve keçiyi 
kelebek otunun yetiştiği alandan kesin olarak uzak tutmaktır.

Bu hastalık da kelebek hastalığına benzer ancak bu hastalık bir akciğer 
hastalığıdır. Hastalık mikrobu, akciğer ile solunum borusu arasında 
kıl şeklinde canlı bir mikroptur. Hastalık sebebi, hayvanın bakımsız 
kalmasıdır. Özellikle kurak dönemlerde hayvan yeterince beslenemez 
ise ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık bulaşıcı değildir. Bu hastalıkta da 
kıl kurdu hapı denilen hap kullanılarak hayvanın tedavisi yapılır. Dola-
yısı ile hayvanın durumundan, çobanın durumu anlayıp gereken tedbiri 
alması gerekir. 
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Tabak

Keçebaş

Şarbon

Zehirlenme (Çelerme)

Mankafa Hastalığı

Bu hastalık koyun, keçi ve sığırların ayak tırnakları arasında başlar. Hayvanlar yürüyemez duruma gelir. Ayakla-
rını dişleriyle kaşımak isterler. Hemen tedavi yoluna gidilir. Tedavisi; birer hafta ara ile 3 sefer olmak üzere ka-
tıran yağı, püse ve reçine ile tırnakların arasının yağlanıp üzerinin ısıtılan demir ile dağlanmasıdır. Bu hastalıkta 
ölüm olayı görülmez ancak hayvan hareket edemediğinden zayıflar ve sürüye uyamaz. 

Koyun ve keçide görülen bir akciğer hastalığıdır. Kış aylarında sahil şeridinde hayvanlar üstü açık ağıllarda 
barındırılır. Eğer ağılın içi ve hayvanın yattığı yer ıslak veya çamurlu ise hastalık burada temelini atar. Başlan-
gıçta görünen bir şey yoktur. Ancak hayvanlar 2 - 3 ay sonra öksürmeye başlar. Öksürük o kadar sıkıştırır ki 
hayvanların bazıları kendinden geçecek şekle gelir. Çoban böyle bir hayvanı keserek akciğerini inceler, şayet 
akciğer eğe kemiğine yapışmış durumda ise bunun keçebaş olduğu anlaşılır. Şüphe olan hayvanlara aç karnına 
lokum ve helva yutturulur.

Büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen bir hastalık olup otlatma sırasında alınan bir mikroptan kaynaklan-
maktadır. Hayvanda deri altında çürüme görünümlü olup, özellikle hayvanların deri altı ve arka ayak bölgesinde 
kendini gösterir. Diğer hayvanlara ve insanlara açık yaraya temas, solunum yolu ve hasta hayvan derisinin 
işlenmesi ile bulaşmaktadır. Özellikle hasta hayvanın kesimi ve deri yüzme sırasında insana bulaşmaktadır. 
Yörükler hayvanla sık temasta olduklarından bu hastalıkla sıkca karşılaşmaktadırlar. Yörükler yaralı kısmı kızgın 
demirle yakmak sureti ile bu hastalığı tedavi ederler. 

Koyun ve keçilerde görülen bir hastalıktır. İlkbaharda yeni biten otlar ve mantarlardan bazıları zehirlidir. Hay-
vanlar bunları yediklerinde anormal hareketlere başlarlar. Önce hayvan melemeye, yere yatıp ayaklarını uzatıp 
çabalamaya başlar. Buna çelerme denir. Bunun tedavisi hayvanın gözünün önündeki damarı bıçakla çizerek bir 
miktar kan akıtmaktır. Buna kan alma denir, kan alma yapılmaz ise genellikle hayvan ölür.

Bu hastalık at ve eşeklerde nadiren görülür.  Hayvan sersemleşir, ne yaptıklarını bilemezler, düşe kalka hareket 
ederler. Yani davranışlarını kontrol edemezler. Hastalığın belirtileri bunlardır. Bu hastalığın yörüklerce bulun-
muş bir tedavi şekli yoktur. Bu hastalığa yakalanan hayvan kısa sürede ölür. 
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Kuduz
Bu hastalık köpek, kedi tilki ve kurttan bulaşır. Velhasıl tüm et yiyen hayvanlardan bulaşır. Yörükler arasında 
dolaşan bir efsaneye göre: her kuşun uçarak ulaşamayacağı bir mesafede gökyüzünün üst tabakalarında bir 
yelin estiği, nadir de olsa bazı kuşların buraya kadar çıktığı, rüzgarın o kuşa çarpıp öldürdüğü ve kuşun yer-
yüzüne düştüğü, bu kuşun etini yiyen, yırtıcıların (köpek de dahil) kuduz oldukları, diğer hayvan ve insanlara 
onlardan bulaştığı anlatılır. Her ne sebebten kaynaklanıyor olursa olsun sonuçta kuduz çok tehlikeli ve bulaşıcı 
bir hastalık olduğundan, bu durum görüldüğünde hayvan sevkiyatı durdurulur ve karantina uygulanır. Şayet 
kuduz olmuş köpek, kedi ve başka cins hayvan görülürse, bu hayvan imha edilir ve kazılan derin çukura atılıp, 
üzeri toprakla kapatılır. Bu hayvanlarla temas etmiş diğer hayvan ve insanlara ayrıca yöredeki tehlike altındaki 
diğer hayvanlara da kuduz aşısı yapılır. 
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Kırık ve Çıkık

Dağlama

Kene ve Övez

Kırklık Basması

Hayvanlar dağ taş dolaştıkları için sıkca kırık ve çıkık olayı ile karşılaşılır. Yörüklerde kırık çıkık işinde ehil kişiler 
vardır. Küçükbaş hayvanlarındaki kırık çıkık tedavilerini bu ehil kişiler gerçekleştirir. Kırık ayağın iki tarafına çok 
ince tahta parçası koyup, üzerine keçe dolayarak sıkıca sarmak suretiyle kırığın tedavisini yaparlar. Çıkık duru-
munda ise ehil kişi çıkığı asılarak yerine getirip tedavisini yapar. Bu hayvan sürü ile gidemez evde birkaç gün 
dinlendirilir. Öte yandan bir devenin yada sığırın ayağı kırılırsa bu hayvanlar ağır hayvan olduklarından kırılan 
ayağın iyileşme şansı azdır. Bu durumda deve ya da sığır kesilir, eti yenir ve derisi çarık yapımında kullanılır. 
At ve eşek yük taşımada kullanıldığından, ağırlıkları fazla olup iyileşmeleri uzun zaman alacağından ayak kırıl-
masında bu hayvanlar imha edilir. Bir köpeğin ayağı kırıldığında bunun sargı ile sararak tedavisi netice vermez. 
Çünkü köpek ayağındaki sargıyı dişleri ile söküp atar. Bu sebeple ayağı kırılan köpek sürü ile dağa götürülmez, 
çadırda dinlenerek kırık ayağı kendiliğinden iyileşinceye kadar bekletilir.

Oğlak ve kuzuların yüzünde ve dudaklarında siğiller şeklinde yara görüldüğünde ateşte bir demir ısıtılır. Isıtılan 
demir oğlak ve kuzuların burunlarının üzerinden yarım daire şeklinde kızgın demirle yakılır. Üzerine de bir mik-
tar kuyruk yağı eritilip sürülür, yaralar bir kaç günde iyileşir. Bu yönteme dağlama denir. 

Kene ve övez büyük ve küçükbaş hayvanların üzerinde yaşayan haşerelerdir. Keneler koparılır, kuyruk yağı 
ve püse bir saç içinde kaynatılır, sıcaklığı kaybolmadan hayvanların kene koparılan yerlerine ve kasık altlarına 
sürülür. Kene koparılan yer iyileşir, övez zararlısı ise uçarak uzaklaşıp gider.

Bu hastalık ilkbahar aylarında koyunlardan yapağı kırkma sırasında olan bir hastalıktır. Güz ayında yapılan güz 
kırkımında ve keçilerde kırklık basımı olmaz. İlkbaharda yapağı kırkımında soğuk ve bulutlu bir havada ayrıca 
kırkım gölgede yapılıyorsa bu hastalığın görülmesi muhtemeldir. Çobanlar bu yüzden soğuk havada, bulutlu 
havada ve gölgede kırkım yapmamaya özen gösterirler. Yine de nadir de olsa her kırkımda kırklık basma olayı 
azda olsa görülür. Kırkım için koyun yere yatırılırken 3 ayağı birbirine bağlanır, arka ayağının biri boşta kalır. 
Koyun yere yatırılırken, hızlı şekilde ön gövde üzerine hızlıca yatırılırsa, bu arada hava soğuk ve bulutlu ise 
hayvanın bağırsağı dolaşır.  Kırkım sırasında hiç bir belirti görülmez. Kırkım bitip koyun ayağa kalktıktan son-
ra koyunun sağa sola sallanarak düşüp kalktığı görülürse durum anlaşılır. Koyun yavaşca yere yatırılıp, karnı 
oğuşturularak bağırsağın düzeltilmesi beklenir. Şayet bağırsak düzelirse koyun ayağa kalkıp gider. Ancak koyun 
1 - 2 saat içinde ayağa kalkamaz ise düzelmeyecek demektir. Bu durumda koyun hemen kesilerek, eti kırkımda 
çalışanlara yedirilir.

Yağı peyniri deriye basar,
Kurbanı yüzerken ağaca asar,

Arasıra koyunu kırklık ta basar, 
Onu keser topluca yer yörükler.   
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Yörüklerde El Sanatları
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Yörükler adeta bir seyyar fabrika sahibi gibidirler. İhtiyaçları olan eşyaların çok büyük bir kısmını kendileri 
üretirler. Koyun ve devenin yününü, keçinin kılını ve pamuğu işleyip, metal eşyaların dışında tüm eşyalarını 
kendileri üretirler.
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Pamuğun İşlenmesi

Çark

Pamuğu kabartıp kullanıma hazırlamak için yay ile atarlar. Yay ağaçtan yapılmış yaklaşık 130-140 cm uzunlu-
ğunda, uç kısmı j harfinin kuyruğu şeklinde eğri dip kısmında tutulacak sapı olan ahşap bir alettir. Kıl keçisinin 
ince bağırsağından yapılmış kiriş yayın ucundaki eğri kısma bağlanarak diğer ucu dip kısımdaki sapına gergin 
şekilde bağlanır. Böylece yay hazırdır. Pamuk ve yün bu yay vasıtası ile atacak denilen alet kirişe vurulmak su-
retiyle kiriş pamuk ve yün içinde dolaştırılarak kabartılıp işlenir. Atacak şimşir ağcından yapılmış, iki tarafı daire 
şeklinde işlenmiş bir el aletidir. Atılan pamuk çarkta eğrilecek duruma gelmiştir. Fazla sıkıştırılmadan bir çuvala 
katılır. Yün ve kıllar ise kola takılıp kirmende eğirileceğinden burma yapılarak çuvallara konur. Pamuk kirmende 
eğrilmez, sadece çarkta eğrilir.

Ağaçtan yapılmış, iğ denilen kısmı dışında ahşap bir alettir. İğ kısmı ise metaldir. Yörükler çarkı kendileri yapar-
lar. Yayla - sahil bu çarkı ev eşyaları ile birlikte taşırlar. Çuvallara katılmış olan pamuk günlük işlenecek miktarda 
çıkarılarak küçük bir tahta üzerinde 20 cm uzunluğunda fitiller yapılır. Fitil, arasına yerleştirilen kurşun kalem 
ebatında bir çöple şekillendirilir. Bu alttaki tahtaya fitil tahtası, çöpe de fitil çöpü denir. Fitil yapıldıktan sonra 
çarka iğine takılarak, bir elle fitil tutulurken diğer elle çarkın kolu çevrilerek iplik üretilmeye başlanır.

Çebiç oğlak beğerir,
Genç kızlar çark eğirir,
Bu yörüğün farkıdır,
Fabrikası çarkıdır.



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
113

Ilgıdır

Haşıllama

Toplu

İğde eğirilen iplik çoğalınca iğden çıkarılır. Buna sömek denir. İstenen miktarda pamuk eğirilip sömek haline 
geldikten sonra ılgıdıra sarılır. 
Ilgıdır ağaçtan yapılmış yaklaşık 40-50 cm uzunluğunda çıta şeklinde, iki ucunda aynı yönde 10-12 cm’lik çivi 
çakılı ahşap bir alettir. İplik gelepleri bu aletle yapılır ve haşıllama işlemine geçilir.

Kazanın içine su doldurulur. İçine belli ölçüde un katılarak kazan bir miktar kaynatılır. İplik gelepleri kazana 
doldurularak karıştırılır. İplikler iyice ıslandıktan sonra kazandan çıkarılarak iplere ve ağaç dallarına serilerek 
kurutulur. İplik haşıllanmaz ise dokuma sırasında kırılma ihtimali yüksek olur. Haşıllama ipliği sağlamlaştırır. 
Kuruyan gelepler toplulara sarılır.

Sahil şeridinde bahçeler ve pamuk tarlalarının kenarında biten kalın ve sağlam kamışlardan 20-25 cm boyunda 
kesilir, buna toplu denir. Toplu, çarkın iğine takılır, çark çalıştırılarak iplikler toplunun üstüne sarılır ve artık 
dokunacak bezin çözüm işlemine sıra gelmiştir. Pamuğun dokuma işlemi çullalıkta yapılır.
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Çullalık
Çullalık ağaçtan yapılmış, yörüklerin Orta Asya’dan getirdikleri şekli ile hiç bir değişikliğe uğramamış, yörükler 
yayla- sahil develerin sırtında bu aleti de taşımışlardır. Her parçası ahşap olan çullalık tezgahı 10 parçadan 
oluşur. Bunlar; top, topu çevirmek için kol kazığı, tarak, kücü, 2 adet cizbakan, mekik, cımbar, 2 adet ayakcık, 
tefe ve çeneden oluşur. 

Toplulara sarılmış, hazırlanmış ipliklerin çullalık tezgahına monte edilebilmesi için dokunacak olan beyaz bezin 
ebatına göre en az 5 ve 12 adete kadar olan üzeri iplik sarılı toplular, düz bir arazinin üstüne aynı aralıkla ça-
kılmış kazıkların üzerine takılır. Toplular kamış oldukları için özü deliktir ve rahatlıkla kazığın üstüne geçerler. 
Topluların üzerindeki ipliklerin uçları bir araya getirilerek çekilir, topluların hepsi birden dönmeye başlar. Doku-
nacak bezin uzunluğuna göre ayarlanmış iki kazık arasına iplikler gidip gelinerek çözülür. Bunun miktarını ehil 
kişiler belirler. Çözülen iplikler teker teker kücü ve taraktan geçirilir. Böylece iplik dokunacak şekle gelmiştir 
ve çullalık çalıştırılabilir. Bezler 15-20 metrelik toplar halinde beyaz bez olarak kullanıma hazırdır. Yörükler bu 
bezden iç çamaşırı, yorgan çarşafı, kefen, yoğurt ve peynir kesesi yaparlar. 
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Yünün İşlenmesi

Kirmen

Yay işleminden geçirilip burma yapılan yünler kola takılarak kirmende eğirilir. Kirmen eğirme işini kadınların 
yanında erkekler de çobanlık yaparken hem dağları dolaşır hem de bir yandan kirmen eğirirler.

Şimşir, dişbudak ve akçaağaçtan yapılır. Ortası delik ve birbirine geçebilen 2 parça, ile ortasına takılan bir oktan 
ibarettir. Yörüklerde kirmen yapabilen pek çok usta vardır. Yün, keçi kılları ile deve yünleri hep bu kirmenlerde 
eğirilir. Keçi, koyun, sığır, deve, oğlak ve kuzu çobanlarının ellerinde birer kirmen vardır. Kirmenin üzeri dolunca 
eğrilen ipler çıkarılır. Buna yumak denir. Eğrilen ip şayet beşmil çorap ve şapka yapımında kullanılacak ise baş-
ka bir işlem yapılmadan kullanılabilir. Kilim, heybe, çul, çuval, çanta, çadır ve sitil yapılacak ise yumakların ikisi-
nin ucu bir araya getirilip, çarkta bükülür. Bükülen ipler ihtiyaç durumuna göre yapılacak eşyanın dokumasında 
kullanılır. Çadır, sitil, kıl çuval ve at torbası keçi kılından yapılır. Kıllar yaydan geçirilmez, kıl tarağında taranır.
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Kıl Tarağı

Çorap Örme

Şalvar ve Ceket Yapma

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir tahta parçasının bir ucuna 15 cm uzunluğunda çift sıra halinde metal çiviler 
çakılır. Kıllar bu çivilere sürtülerek taranır. Burma yapılarak kirmende eğrilecek şekle gelir. 

Yörükler çorap satın almazlar, kendileri üretirler. Çoraplar koyun ve deve yünü ile keçi kılından da yapılır. Yö-
rükler üç tip çorap üretirler. Bunlar tekmil çorap, beşmil çorap ve iki mil ile örülen çoraptır. Tek milden yapılan 
çoraplar keçi kılı veya deve yününden yapılır. Ayrıca başa giyilen bere ve uzaklara taş atmakta kullanılan sapan 
da tek mil ile örülür. Tek mil: şimşir, dişbudak ve akcaağaçtan yapılan mil şeklindeki alettir. 

Beş milli örülen çoraplar; beş mil çoraplar adından da anlaşılacağı gibi 5 adet metal mil ile örülür. Yumak haline 
getirilmiş yün ip, milin 4 tanesine eşit olarak yerleştirilir. Tin sayısı eğer bir çocuk için çorap örülüyorsa 60 
tinden, büyükse 70-80 tin, daha da büyükler için 80-100 tin üzerinden örme başlatılır. Genellikle beş mil çorap 
örme işini erkekler yapar. Bir çoban bir çift çorabı 1 günde örebilir. 

İki mille örülen eşyalar genellikle koyun yününden yapılır. Kazak, yelek, patik ve bebeklerin başına giydirdikleri 
şapkalar iki mille örülür. İki mili genel olarak genç kızlar ve gelinler yaparlar. 

Yörükler şalvar ve çeketlerini kendileri üretirler. Şalvarlar kara koyun yününden, çeketler ise kara koyun ve ak 
koyun yünü karışımından yapılır. Bunlar kirmende eğirilir ancak çarkta bükme işlemi yapılmaz. Çeket ve şalvar 
kumaşı çullalıkta dokunur. Dokuma işlemi tamamlanınca kumaş, sıcak su ve sabunla ıslatılarak role yapılır. Bu 
yapılan role şeklendeki kumaş topu ayaklarla tepilerek ve yuvarlanarak 2 saat işlemden geçirilir. Daha sonra 
artık kumaş sıkışmıştır. Buna çeket ve şalvar pişirme denir. Pişirilen kumaş güneşe serilerek kurutulur. Bunla-
rın dikim işlerinde ustalaşmış terzi kadınlar vardır. Ölçüp biçerek her şahsın bedenine uygun çeket ve şalvarı 
hazırlayıp dikerler. 
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Taşlara ağaçlara olurlar siper,
Yörükler her şeyden bir örnek kapar,

Kendi giysisini kendisi yapar,
Hamarattır, çalışkandır yörükler.
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Istar

Istarlar yörüklerin seyyar atölyesidir. Yayla-sahil bu tezgahı da yanlarında taşarlar. Istarlar genellikle katıran 
ve çam ağaçlarından yapılır. Bunu yapabilen pek çok usta bulunur. Istar, 2 adet yan tahtası, 2 adet yuvarlak 
topu, 1 adet top sarma değneği, 2 adet topun uzunluğunda sağlam çubuk, 1 adet topların eninde kücü direği, 
1 adet gelen-varan denilen sırık, 1 adet de cımbar ve 1 adet de metal ıstar dokuma tarağından ibarettir. Yan 
tahtalarının üst kısımları yarım daire şeklinde gezli, alt kısımları ise toplar girebilecek şekilde deliklidir. Topların 
her iki uçları top sarma değneği girebilecek şekilde deliktir. Topların uzunluğunda yaklaşık 30 cm derinliğinde 
2 adet çukur kazılarak yan tahtalar bu çukura dikilir, dipleri taş ev toprakla iyice sıkıştırılır. Toplardan birisi üst-
teki gezlere, diğeri de alt kısımdaki deliklere takılır. Bu ıstarlarda; halı, kilim, yastık, heybe, el çantası, seccade, 
çadır, sitil, çul, çuval, harar ve at torbaları dokunur.
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Olukma

Olukma yörüklerin genellikle küçük bebekleri sırtlarında taşımak için dokudukları bir kolan çeşididir. Yün ip-
lerden, bol renkli ve üzerinde çok çeşitli desenler bulunacak şekelde dokunur. Olukma dokumak için fazla 
malzeme gerekmez. Desenleri kolan üstüne işleyen çarpanalardır. Çarpana sığır derisinden yapılmış 10 x 10 
cm ebatında kare şeklinde 4 köşesinde birer ip geçebilecek delik bulunan deriden üretilmiş bir eşyadır. Önce 
yaklaşık 5-6 metre mesafe ile 2 kazık çakılır. Olukmanın üzerinde istenen motiflerin rengine göre ip seçimi 
yapılarak çarpananın deliklerinden geçirilir. Çarpanaların hepsine ip takıldıktan sonra çakılan kazıklar arasındaki 
ipler gerilir. Sistemdeki çarpana sayısı dokunmak istenen olukmanın enine göre 5 ile 12 arası çarpana takıla-
bilir. Olukmanın tarağına kılıç denir. Adından da anlaşılacağı gibi bu alet kılıç şeklinde ağaçtan yapılma bir el 
aletidir. Bu şekilde olukma dokunmaya hazır hale gelmiş olur. Yörükler olukma deseninde kullanacakları iplerin 
rengini, doğadan elde ettikleri yaş çevizin dış kabuğu, karamık çalısı dip kök kabuğu, nar kabuğu, soğan ka-
buğu gibi maddelerden kök boyası elde ederek ipleri boyamışlardır. 

Yörüklerin ürettikleri dokuma ürünleri: iç çamaşırları, çeket, şalvar, yelek, kazak, örme şapka, tellik (çocuk 
şapkası), yün çorap, patik, kıl çorap, yorgan, yastık, döşek, çarşaf, olukma, sicim, yular, çadır, çul, sitil, keçe, 
ala çuval, kepenek, halı, kilim, ihram, namazla, ala heybe, el çantası, deve kolanı, kıl heybe, tuz torbası, at ve 
deve dizgini, at torbası, bebek beleği gibi ürünleri bizzat üretirler. 
Bunun dışında ağaçtan kaşık, çomça, bişşek yaptıkları gibi, hayvanların (deve ve sığır) derisinden çarık yapar-
lar.
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Yörük Kültüründe
“Ticari Hayat”
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Yörüklerde ekonomi hayvancılığa 
dayalıdır. Hayvanların eti, sütü, de-
risi, yün ve kılını satarlar. Ayrıca ko-
yunların erkek kuzularını, keçilerin 
erkeç ve öğeçlerini, sığırların tosun 
ve öküzlerini sattıkları gibi kurban-
larda da bol miktarda kurbanlık hay-
van satarlar. Sütü, peynir, çökelek 
gibi kendi ihtiyaçları için kullandık-
ları gibi, yaz aylarında süt çok fazla 
olduğundan belli yerlerde kurulan 
süt alım merkezlerine de 3 ay bo-
yunca her gün süt satarlar. Satılan 
sütlerin kaydını tutmak için, süt ve-
ren üreticinin çoğunda defter kalem 
bulunmadığından kendileri bir yön-
tem bulmuşlar ve bu yönteme göre 
kayıt tutmuşlardır. Bu yönteme çe-
tele denir.
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Çetele

Genellikle sahillerde zakkum 
ağacından ve yaylalarda söğüt 
ve kavak ağacından 1 metre 
uzunluğunda budaksız düzgün 
bir değnek hazırlanır. Değnek 
ortasından eşit olarak yarılıp 
iki eşit parçaya ayırılır ve iki 
değnek haline getirilir. Parça-
lar bir araya getirildiğinde tek 
değnek olur. Bu değneğin adı 
çeteledir. Sütler alıcıya götü-
rülüp tartılır. Örneğin süt 25 
kilo geldi diyelim, süt alıcı, iki 
parça değneği bir araya geti-
rerek her iki parçaya da sira-
yet edecek şekilde bir çentik 
atar. 25 kiloluk süt verenin 
değneğine iki büyük ve bir kü-
çük kertik kerter. Büyük kertik 
10 kilo küçük kertik 5 kilo-
ya karşılık gelir. Sütün alıcısı 
değneğin bir parçasını kendi 
yanına alarak arkasına kalem-
le süt verenin adını yazar, di-
ğer parçasını süt veren, hey-
besine katar, eve getirip bunu 
muhafaza eder. Çünkü ertesi 
gün değneği süt vermeye gi-
derken götürecektir. Her ayın 
sonunda süt hesapları ödene-
ceğinde satıcı ve alıcıdaki çe-
teleler karşılaştırılır. Kertik he-
sabının toplamına göre satılan 
toplam sütün kilosu belirlenip 
ödeme buna göre yapılır.



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
129

Hepinize olsun selam,
Süt hesabı ilginç alem,
Yazılı belge yoktur,
Çeteledir defter kalem.
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Tuz Ticareti

Kil Ticareti

Yörükler Anamas ve Sultan Dağları’na çıktıklarında Tuz Gölü’nden tuz getirip, hem kendi ihti-
yaçlarında kullanmak hemde satmak amacı ile bir ekip oluştururlar. Tek başına tuza gidilmez. 
Bunun için 20 ile 50 deve arasında konvoy oluşturarak giderler. Yolculuk için en güçlü develer 
seçilir. 12 günlük azık ve diğer yiyecekleri bir heybeye koyup deveye yüklerler. Her deve için 
tuz katmada kullanılacak 2 şer çuval alınır. Konvoy halinde yola çıkılır. Develerin düz ovaya va-
rınca hırçınlaşabileceği gözönüne alınıp buna göre temkinli davranılır. Tuz Gölü’ne gidiş süresi 
5 gün, dönüş süresi ise 7 gündür. Tuz Gölü’nden tuzları satın alarak çuvallara doldururlar. En 
zayıf deveye 130 kg, en güçlüsüne ise 280 kg civarında tuz sararlar ve yayladaki çadırlarına 
tuzları getirirler. 2-3 gün dinlendikten sonra ihtiyaç kadar tuz evde bırakılır ve fazlasını satma-
ya götürürler. Sattıkları tuz öğütülmemiş diri tuz olup, diğer tuzun yarı fiyatına satılır. Genellik-
le köyleri dolaşırlar. Köylüler 10 kilo ile birer çuval arasında değişen miktarlarda tuzları alırlar 
ve bu tuzu kendi imkanları ile dibek ve bulgur taşı vasıtası ile öğütüp kullanırlar. Yörükler tuz 
ticaretinden fevkalade para kazandıklarından yaz boyunca 3-5 kez tuz ticaretine giderler.

Kil, yörüklerde ve köylerde deterjan ve sabun yerine kullanılırdı. Yörükler Eskişehir’in Mihal-
lıççık ilçesinde bulunan kil ocağından kil getirmek için tuzda olduğu gibi deve konvoyu oluş-
turarak 16 gün süren yolculuk sonunda kili getirirlerdi. Kendi ihtiyaçlarını alıkoyup kalan kili 
Şarkikaraağaç ve Akşehir esnafına toptan satarlardı.    

Yörükler hayvan ve hayvan ürünleri satımı dışında tuz ve kil ticareti ile de uğraşmışlardır.

Yörükler hayvansal ürünlerden neleri satarlar : Süt, tereyağı, peynir, çökelek, lor, hort, sala-
mura peynir, deri çökeleği, deri peyniri...
Yörüklerin sattıkları hayvan ve ürünleri : koyun yünü, kuzu yünü, keçi kılı, koyun ve kuzu de-
risi, keçi ve oğlak derisi,  deve, sığır, at, koyun, kuzu, erkeç, keçi, koç, teke... (sığır ve deve 
derilerini satmayıp çarık yapımında kullanırlar.)
Yörüklerin sattıkları dokuma eşyaları : halı, kilim, seccade, keçe, ala heybe...
Yörükler dışarıdan neleri satın alırlar : Buğday, evlerde kullandıkları kap - kaçaklar, tahra, bal-
ta, keser, bıçak, kırklık, silah ve silah malzemeleri, devenin yularına takmak için zincir, eşek ve 
at nalı ile çivisi, düğme, metal çorap örme mili, kaşık ve çomça yapmak için oygu, çuvaldız, 
iğne, hayvanlara takmak için çeşitli çan, şeker, helva, tahin, pekmez ve altını dışarıdan satın 
alırlar.
Dışarıdan çay satın almazlar. Çayı dağlardan  toplarlar. Dağdan topladıkları doğal çaylar şun-
lardır : ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, şalba, kekik, nane, eğril, defne yaprağı, tokalıçay, karanfil 
ve tarçın kökü gibi.
Deterjan ve sabun satın almazlar. Deterjan yerine meşe ağacının odununun külünü kullanırlar. 
Ayrıca ticaretini yaptıkları kili de sabun ve deterjan yerine kullanırlar. 
Yörükler sürekli hareket halinde olduklarından banka ile ilgileri olmaz. Bankaya para yatırmaz-
lar ve bankadan kredi  almazlar. Paralarını evlerinde muhafaza  ederler.
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Yörük Kültürünün 
Vazgeçilmezi “Yardımlaşma”
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Yörükler sıcak kanlı insanlardır. Hiç tanımadıkla-
rı biri ile karşılaşsalar, çabucak kaynaşırlar. Öte 
yandan hareketli yörük yaşamı yardımlaşma ve 
dayanışmayı zorunlu kılar. Bu yardımlaşma duy-
gusu olmasa tek başına deveyi saramaz, tuz ve 
kil ticareti yapamaz, hatta göç esnasında çadırın 
içindeki ağır olan un ve tuz çuvallarını da sara-
mazlardı. Dolayısıyla bu yaşamda yardımlaşma 
zorunlu olup, çocukluktan yardımlaşmaya alı-
şıktırlar. Göç sırasında birinin devesi kaybolsa, 
hastalansa veya devenin ayağı kırılsa, sonuçta 
bunlar olağan şeylerdir. Bu komşunun eşyala-
rını paylaşarak kendi develeri ile göçün sonuna 
kadar taşırlar. Komşunun yeni doğan oğlakları 
veya kuzuları ölse komşular ikiz doğan oğlak 
veya kuzularından karşılık beklemeksizin birer 
tane komşularına verirler. Bir çadırda yayık ya-
yılsa o gün yayık yaymayan tüm komşulara ayran 
dağıtır. Deve veya sığırın ayağı kırılsa büyükbaş 
hayvanın ayağının iyileşmesi zor olduğundan bu 
hayvanı keserler ve etinden tüm komşulara da-
ğıtırlar veya yemek yapıp tüm komşu obalar da-
vet edilerek ikram edilir. Yörükler yardımsever 
olup, dayanışmayı da severler.

Bir nişanda, bir şölende, 
Bir düğünde, bir ölende,

Düğün olsun, nişan olsun veya cenaze olsun 
uzak yakın tüm obalar bir araya gelirler. Düğün 
ve nişan ise oynarlar, şölen ise eğlenirler, ce-
naze ise ağlaşırlar. Ölenlere ağlamak ve ağıt 
yakmak yörük geleneğinde vardır. 

Yörüğün gençleri delikanlıdır,
Cıvıl cıvıldır, canla canlıdır,
Cana yakındır, sıcak kanlıdır
Birbirine yardım eder yörükler. 

Komşu komşusunun malını güder,
Onlar birbirine çok yardım eder,
Birinin gittiği yoldan hepisi gider
Birlik beraberliği sever yörükler. 
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Yörükler mahkeme ile uğraşmayı sevmezler. Çünkü mahkemeler uzun zaman süren bir süreçtir. Sürekli du-
ruşmaların takibi gerekir. Yörük ise dağlarda yaşar ve hareket halindedir. Bu sebeble anlaşmazlıklarını kendi 
bulduğu yöntemlerle çözmeye çalışır. 

Devletin yörükler için belirlediği bir güvenlik teşkilatı, bir seyyar karakol, yada seyyar güvenlik görevlisi yoktur. 
Dolayısıyla yörük kendi güvenliğini kendisi sağlamak durumunda kalmıştır. Zaman zaman devlet otoritesinin 
zayıflayıp eşkiyanın piyasaya çıktığı dönemlerde yörüklerde bu durumdan mağdur olmuşlardır. Buna  karşılık  
bu eşkiyalarla mücadele eden ancak devletle de sorun yaşayan Çakıcı Mehmet Efe, Demirci Mehmet Efe, Yörük 
Ali Efe gibi kişilere yörükler yardımcı olmuş, onlarda eşkiyalara karşı yörüklere arka çıkmışlardır.

Yörük Kültüründe 
“Hak ve Adalet”

“Dağlarda 
Güvencede Yaşamak”
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Yörükler arasında fazla bir suç işleme ve anlaşmazlık durumları olmaz. En fazla kız kaçırma olaylarında anlaş-
mazlık çıkabilir. Böyle durumlarda obanın ileri gelenleri bir çadırda toplanırlar. Anlaşmazlığın taraflarını bizzat 
dinleyerek konuyu ortaya koyup barışcıl çözüm yöntemleri ile sorunu çözmeye çalışırlar. Bu toplantı sonunda 
yörüğün sayılan kişileri mümkünse iki tarafı barıştırır, zarar gören varsa zararın ödetilmesi yoluna gidilir. Şayet 
bir tarafın eylemi ile diğer tarafın onuru incitilmiş ise duruma göre suçlu bulunan özür diletilip bir daha tekrar 
etmeyeceğine dair kesin söz alınır. Eylemin şiddetine göre gerekirse nasihat, gerekirse azarlama ve gerekli 
görülürse bir kaç tokat vurularak yanlış eylemden vazgeçirilir. Yörüğün ileri gelenlerinin kararına herkes uymak 
zorundadır. Karara uymayan, suçu tekrarlayan yada çok ağır bir suç işleyen olursa aynı kurulun kararı ile oba-
dan uzaklaştırılır. Bu ceza en ağır cezadır. Bir daha o obaya geri dönemez.
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Mekanıdır ıssız dağlar,
Şere giden yolu bağlar,
Mahkemeyi işgal etmez,
Adaleti kendi sağlar.

Ayağında çarıklar,
Sıcak kanlı yörükler,
Kardeş bilir varanı,
Çok düşüktür suç oranı.
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Yörüklerde  Bebek Bakımı
Yörükler çok çocuğu severler. Çok sayıda çocuğu ve torunlarının olmasını isterler. Çok çocuk olsun ki biri oğ-
lak, biri kuzu, biri koyun, biri keçi, biri sığır, biri deve gütsün, biri de ev işlerine yardım etsin isterler. 

Bebek dünyaya geldiğinde onu soğuk suya batırırlar ki; çocuk bağışıklık kazansın, sağlam ve sıhhatli olsun 
derler. Eğer o ailede daha önce erkek çocuk doğmamış ise doğan çocuk erkek ise buna çok sevinilir, çocuğun 
babası ve dedesine müjde haberi iletilir. Baba ve dede havaya bir kaç el ateş edip çocuğun doğumunu diğer 
obalara duyurur.  Bebek erkek ise mavi, kız ise kırmızı keçeye sarılır. Bu keçeye belek, yapılan işe de çocuk 
beleme denir.  Bir gelinin sırtındaki çocuğun erkek veya kız olduğu beleğin renginden anlaşılır. 

Beleme: Bebeğin cinsiyetine göre çocuk battaniyesi boyundaki, koyunun güz yününden yapılmış keçe yere se-
rilir. Keçenin içine bezler konularak üstüne bebek yatırılır. Bebek başı ve kolları dışarıda kalacak şekilde sarma 
gibi sarılır. Bu keçe soğuğu ve sıcağı içeri geçirmez. Bebeğin üzerine renkli bir örtü örtülerek anasının sırtına 
desenli olukma ile yüklenir. Çocuğun başına basmadan dikilmiş bir bere giydirilir. Buna tellik denir. Annenin 
sütü bebeğe yetersiz gelirse, aynı yaşlarda bebeği olan sağlıklı bir kadına çocuk emzirtilir. Bu durumda iki ço-
cuk emişik olur ve birbirlerine kardeş sayılırlar ve yetişkin olduklarında birbirleriyle evlenemezler.  

Doğumdan 3 gün sonra çocuk tuzlanır. Tuzlamaya obanın tüm kadınları katılır. Burada çocuğun vucuduna tuz 
serpilir ayrıca bir miktar da ağzına tuz verilir. Çocuk anasını emdiği sürece yani sütten kesilmedikçe bebeğe su 
verilmez. Çocuğun dişleri çıkmaya başlayınca diş göllesi pişirilir. Düşe kalka yürümeye başlayınca da kösteği 
kesilir. Çocuk fazla büyümeden 2 ile 4 yaşları arasında sünnet ettirilir. Babaanne, dede amca ve anneanne sü-
net hediyesi olarak çocuğa birer oğlak veya kuzu hediye ederler. 

Çocuk Tuzlama: Bebek doğduktan birkaç gün sonra çocuk tuzlaması yapılır. Çocuğun tuzlanacağı tüm obalara 
duyurulur. Kadınlar bu merasime ilgi gösterip toplanırlar. Önce hazırlanan yemek gelen misafirlere ikram edilir. 
Daha sonra tuzlama işlemine geçilir.  Önce ortaya bir leğen konur. Bebek çırılçıplak soyulur. Birileri leğen içinde 
çocuğu ayakta tutar. Her kadın sıra ile çocuğun başından aşağıya su döker. Çocuk yıkandıktan sonra bir bezin 
üstüne yatırılır. Vücudunun her yanına kömürle karışık tuz sürülür ve bir miktar temiz tuzdan çocuğun ağzına 
katılır. Eğer çocuğun ağzına tuz katılmazsa çocuğun lafının tuzsuz ve yavan olacağına inanılır. Tuzlanan çocuk 
beze sarılarak yatırılır, birkaç saat beklenir. Bu arada çocuğun vücudu tuzunu almıştır. Çocuk yeniden yıkanır.  
Bu yıkamayı ise sadece ev halkı yapar.

Diş göllesi: Bu işlem çocuğun ağzında dişler görülmeye başladığında yapılır. Çocuğun ağzında ilk çıkan dişi 
gören kişinin çocuğa bir hediye alması gerekir. Çocuğun ağzında diş görüldükten sonda diş göllesi yapılacağı 
obalara duyurulur. Mahalle kadınları toplanır. Tencerede diş göllesi kaynamaktadır. Diş göllesi;  buğday, mısır, 
nohut ve fasulyenin birlikte kaynatılması ile yapılan bir tür pilavdır. Gelen misafirler ortaya konulan gölleyi 
kaşıkla yerler. Misafirler tasın içine çocuğa hediye bırakırlar. Çocuk 7 yaşına geldiğinde süt dişleri dükülmeye 
başlayınca ilk çıkan dişi “kuzu dişi gibi sık bit, köpek dişi gibi pek bit” diyerek çıkan dişi çadırın üstüne fırlatırlar.
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Yörüklerde
Hasta Tedavi Yöntemleri

Yörükler sağlık kuruluşlarından uzakta olduklarından, karşılaştıkları hastalıklar için bir takım tedavi yöntemleri 
geliştirmişlerdir.

Yörükler verem hastalığına ıskıtça derler. Bu hastalıkta yakma yöntemi kullanırlar. Bu tedaviyi yapan ehil ki-
şiler vardır. Ancak onlar bu uygulamayı yapabilir. Önce hastanın saçları dibinden kesilir. Kafatasının belli bir 
noktasında yakılacak kısım belirlenip daire şeklinde işaretlenir. Dairenin içine bir miktar süzülmüş bal sürülür. 
20 cm lik bir çivinin yuvarlak kısmı ateşte ısıtılır. Dairenin içerisine kızgın çivi bastırılır. Çıt diye bir ses gelene 
kadar basmaya devam edilir. Eğer ses çıkmadan tedaviye son verilirse hasta çiğ yanık olur, bu kez fayda yerine 
hastaya zarar verir. Yanığın üzerine dağların yüksek kayalık kısımlarında bulunan ve yanık otu denilen avuç içi 
kadar enli yaprağı olan bir ottan bol miktarda getirilerek yanık yerin üzerine birkaç yaprak üst üste konularak 
üstü sıkıca bağlanır. Her gün yanığın üstü açılarak üzerine balla pansuman yapılır ve yeni yapraklar yara üstüne 
sarılır. Yara hergün üstü açılarak kontrol edilir. Otların altının ıslanıp sıvı biriktiği görülür. Şayet sıvı birikmemiş 
ise hasta iyi olamayacak demektir. Sıvı var ise durum iyiye gidiyordur, bu durumda 5 -10 gün süre ile süzme 
bal ve yara otu pansumanına devam edilir. Süre sonunda hastanın iyileştiği görülür. Yıllar önce bu tedavinin 
uygulandığı kişilerden olan Ayşe Koyak 85 yaşında ve hala hayattadır. 

Şarbon hastalığına yörükler dalak hastalığı derler. Yörüklerin geçim kaynağı hayvancılık olduğundan ve şar-
bon hayvandan bulaşan bir hastalık olduğundan hastalık sıkca görülür. Yörükler bu hastalığın tedavisinde de 
yakma yöntemini uygularlar. Bu hastalık belirtisi genellikle kollarda deri üzerinde daire şeklinde gözle görülür. 
Hasta yemeden içmeden kesilip, ateşi yükselmeye başlar, hasta hiç bir ağrı hissetmez ancak yatıp uyuyamaz 
hale gelir. Bu hastalığın yakma yöntemini uygulayan birkaç ehil kişi vardır. Burada da bir çivinin yuvarlak kısmı 
ısıtılarak, hastalık belirtisi olan daire şeklinde kendini gösteren yere önce süzme bal sürülüp, çıt sesi gelene 
kadar sıcak çivi basılmaya devam edilir. Daha sonra yanığın üzerine kaymak sürülür. Yakma işleminin uygulan-
masından hemen sonra hastanın iştahı açılır, yiyip içmeye başlar. Bir kaç gün süzme bal ve kaymak sürülmeye 
devam edilmek suretiyle pansuman yapılır. Süre sonunda hasta iyileşir. 

Yörükler kulak ağrısının tedavisini insan sütü ile yaparlar. Sütü olan emzikli bir kadın bulunur. Kadın meme-
sinden kulak içine birkaç damla süt damlatır. Bu işlem günde bir kez olmak üzere 3 gün devam ettirilir. Süre 
sonunda kulak ağrısının geçtiği görülür.
 

Verem Tedavisi

Şarbon Tedavisi

Kulak Ağrısı Tedavisi
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Yörükler buna çene yarası hastalığı derler. Genellikle çocukların çene kısmında görülür. Tedavi aletleri kav, 
çelik ve çakmak taşıdır. Normalde bu aletler kibrit yerine ateş ve sigara yakmakta kullanırlar. Bu alet gurubu 
yörüklerin Orta Asya’dan yanlarında getirdikleri ve günümüze kadar kaybetmedikleri kipritin ilk modelidir.

Kav: ormandaki meşe ağaçlarının kabukları üstünde oluşan gıdasını meşe kabuğundan alan sert bir mantardır. 
Tedavide kullanılacak bu mantar ağaçtan koparıldığında serttir ve yanmaz. Ancak işlemden geçirilmesi gerekir. 
Kav bir tencere içine katılır. İçerisine yeter miktarda meşe külü katılıp kaynatılır. Bu şekilde kaynatılan kav ten-
cereden çıkarılıp güneşte kurumaya bırakılır. Kuruyunca mantar (kav) yumuşar ve lif lif tutulan yerden kopar, 
kullanıma hazır hale gelmiştir. Bu aletler pek çok kişide vardır ancak herkes yara tedavisi yapamaz. Ehil kişi, 
bu aletlerle hastanın yanına gelir, çocuk sırtüstü yatırılır, yara üzerine kuyruk yağı sürülür, ehil kişi çakmak 
taşını yaranın üstüne yaklaştırır, çakmak taşının üzerine bir miktar kav koyar ve elindeki çelikle çakmak taşına 
vurarak kıvılcım çıkartır. Bu kıvılcımdan kav tutuşur. Tutuşan kav yaranın üzerinde gezdirilir. Aynı usülle işlem 
3 kez tekrarlanır. Son kez yara üstüne kuyruk yağı sürülerek tedaviye son verilir. 

Firengi Tedavisi
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Yörüklerde eksemenin adı temredir. Vücudun muhtelif yerlerinde görülen bir cilt hastalığıdır. Çok kaşıntı yapar 
ve çabuk yayılma eğiliminde olan bulaşıcı bir hastalıktır. Bunun tedavisini ancak belirli aileler yapar, buna ocak 
denir. Tedavi ancak o ocağın ehil kişisine yaptırılır. Ocakdaki ehil kişi yaranın etrafına iğne ile hafif kan çıkacak 
şekilde daire çizer. Dairenin içini de yer yer iğne ile çizip hafif kanamasını sağlar. Bir baş kuru soğanı orta-
sından kesip, üzerine tuz çiler ve yaranın üzerine temas ettirerek dolaştırır. Bir hafta ara ile 3 kez aynı işlem 
tekrarlanır ve yara iyileşir. Hasta ocakdaki ehil kişiye sembolik bir miktar para verir. Buna arılık denir. Arılık 
verilmezse tedaviden sonuç alınamıyacağına inanılır. 

Böbreği ağrıyan kişiye mantuvar çiçeği ile altın otu kaynatılıp, suyu bir hafta aç karnına içirilir ve böbrek ağrısı 
geçer.

Midesi ağrıyan kişiye ayvadene otu, kargın otu, bodur mahmut otu ve ardıç giliği kaynatılarak içine un katılıp 
hamur şeklinde hastanın midesinin üzerine sarılır. Ayrıca yavşan otu ve oğlan otu kaynatılarak suyu aç karına 
içirilir. 

Ekseme Tedavisi

Böbrek Ağrısı Tedavisi

Mide Ağrısı Tedavisi
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Ağır yük kandıran kişilerde görülen bir hastalıktır. Kaldırılan ağır yük nedeniyle göbeğin yerinden kayması so-
nucu oluşur. Hasta karnında bir güpültü, göbek çevresinde bir çarpıntı hisseder. Bu his hastayı çok rahatsız 
eder. Buna göbek düşmesi denir. Bu tedaviyi yapabilen belirli kadınlar vardır. Tedavide aç karına hasta sırtüstü 
yatırılır. Ehil kişi elleri ile dışarıdan karın bölgesini oğuşturarak göbeği yerine getirir. Hastanın göbeğinin kaydığı 
yerin üstüne bir kalıp sabun koyup üzeri sımsıkı bir bezle sarılır. Sargı 3 gün yerinden çıkarılmaz. 3 gün sonra 
tedavi tamamlanmış olur. 

Böbrek Düşmesi Tedavisi



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
146

Bu hastalık yaz aylarında görülen bir hastalıktır. Koyunlar geceleri otlatılır, gündüzleri ise yatarlar. Koyunların 
yattığı yerde sinek eksik olmaz. Bu sineklerin içinde kurt atan sinekler de vardır. Koyunların arasında dolaşan 
kişiye bu sinekler aniden saldırır. Kişi hiç farkına bile varmadan, kişinin dudağına çarpıp geçerler. O sırada 
sinek yumurtasını kişinin ağzına atmıştır. İlk anda bir şey hissedilmez. Yarım saat içinde boğazda yanma ve 
gıcıklanma ile arkası gelmeyen şiddetli bir öksürük başlar. Sineğin attığı yumurtalar ağız içinden boğaza doğru 
ilerleyip küçük kurtçuklar halini alırlar. Kişiyi bu durum çok rahatsız eder. Gözle görüp kurtçukları elle çıkarma 
imkanı da yoktur. Tedavisinde; bir teneke parçası ateşte iyice ısıtılır. Kurt otu denilen bitkinin tohumu sıcak 
tenekenin üzerine bir kaşık miktarında dökülür ve tohumlardan hemen duman çıkmaya başlar. Bu sırada hasta 
tenekenin üzerine eğilir, hastanın üzeri bir battaniye ile örtülür ve hastanın kurt otu tohumunun dumanını ağzı 
ile soluması istenir. Çok acı olan kurt otunun dumanı hastanın ağzındaki kurtçukları rahatsız eder. Bu sırada bir 
kişi hastanın ensesinden öne doğru vurur. Kurtçuklar açık olan hastanın ağzından yere dökülür. Hasta rahatlar. 
Bu şekilde tedavi tamamlanmış olur. 

Bademcik hastalığının yörüklerdeki adı dilçiktir. Genellikle çocuklarda görülen bir hastalıktır. Hastalık boğazı 
sıkar, nefes almada ve konuşmada zorluk çekilir. Çok sıkıntı veren bir hastalıktır. Hastalık ilerleyince boğazdan 
hırıltılı ses gelmeye başlar. Tedavide; acilen bir erkek köpeğin hayası (testisleri) çıkarılarak 2 parçaya bölünür. 
Parçanın biri fasulye tanesi büyüklüğünde parçalara bölünür. Hastanın hafif çiğneyip, çiğ olarak yutması istenir. 
En az 3 parça yutturulur. Diğer yarısı ezilerek yakı şeklinde hastanın çene altına sıkıca sarılır. Yarım saat içinde 
hastanın nefes alması kolaylaşır, hasta rahatlar ve hemen uyur.

Yörükler çarık giydikleri için parmak araları ve topuklarında deri çatlakları meydana gelir. Keza tarımla uğra-
şan köylülerin ellerindeki parmak kıvrımlarında deri yarıkları oluşur. Çatlaklar kişiye ağrı yaşatır ve yara üzeri 
kapanmayan deri hastalığına dönüşür. Yörükler bu hastalığın tedavisinde reçine kullanırlar. Yörükler, reçineye 
akma derler. Akma; çam ve sedir ağaçlarının gövdesinin yaralı kısımlarında çıkan koyu bir sıvıdır. Yörükler bunu 
toplayıp el ayak çatlaklarında ilaç olarak kullanırlar. Tedavide önce akma yaranın üzerine sürülür. Bir demir çu-
buk ateşte ısıtılarak reçine sürülen yerlerin üzerine bastırılır. Hasta acısını (elinin yandığını) hissedince bırakılır. 
Birer gün ara ile 3 seans aynı tedavi uygulanır.

Yörüklerde fazla hastalık yoktur,
Yaylaların şifalı bitkisi çoktur.
Doğanın bitkileri onlara doktor,
Tedaviyi kendileri yapar yörükler.

Kurt Çıkarma  Tedavisi

Bademcik Tedavisi

Deri Çatlağı Tedavisi
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Boğmaca
Boğmaca çocuklarda görülen bir hastalıktır. 
Bu hurafe tedavi; belirli yerlerdeki kayalarda, 
mağaralarda, bazı büyük ağaç gövdelerinde 
pencere gibi delikler vardır. Boğmacaya ya-
kalanan çocuk bu deliklerden bir seansta 7 
defa geçirilir ve bu merasim 3 gün tekrar-
lanır.

Göze Çarpma
Görünürde bir sorun yok iken, kişi göz 
içinde bir cisim yuvarlanıyor gibi hissedip, 
rahatsız oluyorsa çarpma olmuş demektir. 
Bunu tedavi eden ehil kişiler vardır. Tedavi 
yapana çarpmacı denir. Hasta yanında bir 
kişi ile çarpmacıya gider. Çarpmacı gözü 
kontrol edip çarpma teşhisi koyunca hemen 
çarığının birini çıkarıp eline alır. Hastanın 
yanındaki kişi çarpmacıya “ne yapıyorsun” 
der. Çarpmacı “çarpma çarpıyorum” der. 
Bu defa hastanın arkadaşı “çarpabilir misin” 
der. Çarpmacı ise “çarpamam da bu ne” 
diyerek elindeki çarığı hastanın gözünün 
üstüne vurur. Bu sözler 3 kez tekrarlanır. 
Çarpmacı 3 kez elindeki çarığı hastanın gö-
züne vurduktan sonra hastanın göz kapağını 
açarak hastanın gözüne bir miktar tükürür. 
Bu şekilde hurafe tedavi tamamlanır.

Hurafe Tedaviler
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KAÇ YIL OLDU GELELİ

Bin yetmişbir, Orta Asya’dan geldiğim, 
Üçok, bozok, Avşar Beyi bildiğim.
Beliklerin tel tel olmuş sallanır,
Gel dolansın kollarıma sevdiğim,
Ben ölürüm yolarına sevdiğim.

Kara çadır kararmasın kaderin,
Selvi boylum nedendir bu kederin,
Seni alır bu diyardan giderim,
Yaylaların beyaz karı sevdiğim,
Gel aşalım Toroslar’ı sevdiğim.

Çayırlarda pehlivanlar güreşir,
Koyunlar da kuzulara meleşir,
Güzellere ne giyerse yaraşır,
Altın olsam kollarına sevdiğim,
Ben ölürüm yollarına sevdiğim.

Keklik sesi Anamas’a has olur,
Kara çadır kara durma yas olur,
Birbirini sevenlerde his olur,
Düş ardıma gel kaçalım sevdiğim,
Toroslar’ı tez aşalım sevdiğim…
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Yörükler Ne Yerler

Yörüklerin yedikleri çoğunlukla hayvansal gıdalardır. Üç öğün yemeğinin 2 öğününde 
mutlaka hayvansal gıdalar vardır. En çok tükettikleri; süt, yoğurt, ayran, çökelek, peynir 
ve tereyağıdır. Hort tereyağı ile pişirilince çok leziz bir yemek ortaya çıkar yörükler bu 
yemeğe dolaz derler. Taze peyniri tencerede tereyağı ile pişirince, dondurma gibi sünen 
bir hal alır. Bu şekilde tüketilir. Bu yemeğin adı da sündürmedir. Yörüklerde küçük ve 
büyükbaş çok miktarda hayvan bulunduğu için et sıkıntısı çekilmez. Ayda bir küçükbaş 
hayvan keserek kavurma, yahni, kazan kebabı ve çemen yaparak yerler.
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Yörüklerde deve, koyun, keçi, sığır, kuzu ve oğlak çobanı olmak 
üzere ev halkının gençleri, gelinlik kızları, yerine göre ihtiyarla-
rı dahi çobanlık yapmak durumundadır. Çobanlar günün büyük 
bölümünü dağlarda geçirecekleri için her çobana ayrı ayrı azık 
dürülür. Azıklar bir bohçaya konur, çoban bunu beline kuşanır 
ve gün boyu bunu taşır. Azık bohçasının içinde yeterli miktarda 
yufka ekmek, peynir, çökelek, tereyağı, kavurma, katmer, yağlı 
çörek, kuru soğan bulunur. Hayvanların otladığı alanda su kay-
nağı yok ise çobanlar su matarası taşırlar.

Yörüklerin çobanları genellikle silahlıdırlar. Çifte denilen 2 kez 
ateş eden dolma tüfek kullanırlar. Sürülere yırtıcı hayvan saldırısı 
tehlikesine karşı tüfek taşınmaktadır. Ancak çobanların önüne 
bazen tavşan, keklik, bıldırcın, üveyik, ördek, kaz, geyik ve ka-
raca çıkabilmektedir. O dönemde av yasağı olmadığı için çoban 
karşısına çıkan bu hayvanları avlamaktadır. Av hayvanlarının et-
leri çeşitli şekilde yemek yapılmaktadır. Ayrıca çoban, dağda do-
laştığından mantar, posgulak, kuzu göbeği gibi doğal ürünleri de 
toplama imkanı vardır. Bunları da yemek yapıp yerler. Her çeşit 
mantar yenmez, çobanlar zehirli mantarı çok iyi bilirler. Bu güne 
kadar zehirli mantar yiyip, zehirlenip ölen bir çoban duyulma-
mıştır. 
       
Ayrıca yörükler ormandaki meyve ağaçlarının meyvelerini de 
toplayıp yerler. Bunların başlıcaları: keçi boynuzu, zeytin, mer-
sin, çıtlık, armut, alıç, kurmut, dut, çeviz, kestane, çilek, giyik 
elması, dağ elması, kürtlük ve ergen gibi... Yörükler doğadaki 
meyve ağaçlarını da çok iyi tanırlar.

Yörükler ayrıca dağlardaki doğal otlardan da yararlanırlar. Özel-
likle bahar aylarında çok çeşitli bitkiler ortaya çıkar.

Sulak arazide yetişenler; gerdeme, yarpuz, nane... gibi

Sulak olmayan arazilerde yetişenler; günevik, yemlik, karavuk, 
gelineli, dere otu, meletura, tavuk kursağı, kazayağı, dağ soğanı, 
dağ marulu, turp otu, ebegümeci, toklubaşı, körmen, labada.... 
Yörükler bu otları pilava katarak otlu pilav dedikleri yemeği yap-
tıkları gibi bir kısım otları da çiğ tüketirler. 
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Yörükler Temmuz ayından itibaren koyun sütünden yepinti yaparlar.  
Yepinti: Temmuzdan itibaren sütler koyulaşır. Sağılan sütler tencerelerde ateş üstüne 
konulur. Süt ısınmaya başlayınca tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Sütler bu mevsimde 
koyu olduğu için karıştırılmaz ise tencerenin dibine yanır (yanar), onun için sürekli ka-
şıkla karıştırılır. Süt koyulaşmaya başlayınca tencere ateşten indirilir. Biraz soğumaya 
bırakılınca süt biraz daha koyulaşır. Az miktarda toz şeker ilave edilirse leziz bir süt 
tatlısı olur. Bu yiyeceğe yepinti derler ve herkes bunu iştahla yer.

Kuzu çevirme: oğlak ve kuzular eti yenilebilecek duruma geldiğinde, yörükler bun-
lardan birini kesip kuzu çevirme yaparlar. Önce bir meydan ateşi yakarlar. Yörüklerde 
odun sıkıntısı yoktur. Nerede ne tip odunların bulunduğunu bilirler. Yaş ağaca dokun-
mazlar, kurumuş ağaçlardan özellikle meşe, şimşir veya dişbudak ağacının kuru odun-
larını getirirler. Çünkü bu ağaçların odunu is yapmaz, uzun süre ateşte dayanır, ateşin 
koru da kuzu çevirmeye elverişlidir. Kesilip yüzülerek hazırlanmış kuzu veya oğlak et 
parçalanmadan uzunca bir meşe sırığına takılır. Ateşin iki yanına iki çatal kazık çakılır. 
Etin takılı olduğu sırığın bir tarafına çevirme kolu yapılır. Hazırlanan bütün halindeki 
kuzu etinin içine duruma göre soğan, acı biber, domates, salça, sumak, sarımsak, bir 
miktar tuz, kekik, nane karıştırılıp harç yapılarak kuzunun içine doldurulup çuvaldızla 
doldurulan gövde dikilir. Ateşte yanan odunlar kor haline gelince kuzunun bulunduğu 
sırık iki kişi tarafından ateş kenarında bulunan çatal kazıklar üstüne alınır. Et pişene ka-
dar kol yavaş yavaş çevrilir. Et tutulduğu yerden kopacak şekle gelince ateşten indirilip 
bir sini üzerine alınır. Yemek sinisi etrafına oturulup yenilmeye başlanır. Yanında bol 
miktarda ayran, yoğurt ve yeteri kadar kuru soğan bulundurulur. Yörükler bu ziyafete 
kuzu çevirme derler.

Höşmerim: Bu tatlı ilkbahar ayında taze peynir üretim döneminde yapılmaktadır. Kış 
ayında taze peynir üretmediklerinden höşmerim yapılmaz.  Büyük tavanın içine yeterli 
miktarda tereyağı konur. Eriyince içine taze peynir, gerek görülürse biraz çökelek, 
gevretilmiş yufka ekmek, süt ve yeterli toz şeker katılarak ateşte pişirilir.

Arap aşı: bu yemek çobanların ara sıra tavşan, yaban ördeği, yaban kazı, kepercan, 
çulluk ve bıldırcın gibi avları avladıklarında onların etinden yapılan bir yemektir. Tav-
şanın derisi yüzülüp, kuşların ise tüyleri yolunarak hazır duruma getirilir. İçine harç 
olarak kuru soğan, fazlaca taze veya kuru acı biber, sarımsak, sumak, kekik ve biraz 
bulgur yada pirinç katılarak tencere ile ateşe konur. Biraz karıştırılarak bir miktar pişi-
rilir. Harç daha sonra tencereden çıkarılıp, hazır tavşan veya kuş etlerinin içine doldu-
rulur. Doldurma sonrası karın kısmı dikilir.  Büyükce bir tencere içine alınır. Tencereye 
etleri kapatacak kadar su katılarak ateşte kaynatılır. Pişirme sırasında tencere fazla 
karıştırılmaz. Karıştırılırsa etler dağılır. Bu şekilde pişirilen yemeğe arap aşı denir. Bu 
yemeğin özelliği acılı olmasıdır. Yemek yanında, ayran, yoğurt ve hoşaf ile servis edilir. 
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Sürteleme çorbası: Buğdaydan yapılır. Buğday 
dibek taşında dövülerek kabukları soyulur. Biraz 
güneşe serilip kuruduktan sonra savrularak ka-
buklarından arındırılır. Tencerenin içine yeterli 
miktarda dövülmüş buğdaydan katılarak ocakta 
kaynatılır. Buğdaylar pişince tencerenin içine 
yeterli miktarda süt katılarak tekrar kaynatılır ve 
servis yapılır.

Bulamaç çorbası: Bu çorba undan yapılır. Mısır 
unundan yapılırsa daha lezzetli olur. Tencerenin 
içine bir miktar buğday veya mısır unu katılır. 
Tencereye yeterli miktar süt katılıp ocağa konur 
ve tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Eğer karıştırıl-
maz ise tencerenin dibine yapışır. Pişince ten-
cere ateşten indirilir ve bir tava içinde tereyağı, 
kuru soğan, kırmızı pul biber ve sarımsak kıza-
rıncaya kadar ateşte tutulup, tenceredeki mal-
zemenin üstüne dökülür. Bu yemeğe bulamaç 
çorbası denir. 

Ölemeç çorbası: Bu da undan yapılan bir çorba 
türüdür. Bir pişirim unun içine yeterli miktarda 
çok ince bulgur, kırmızı acı biber, nane, sumak, 
sarımsak, bir baş kuru soğan katılarak iyice 
yoğurulur. Hamurlar bir tahta üzerinde fındık 
büyüklüğünde top haline getirilerek tencereye 
konur su ilave edilip kaynatılır. Ezilmemesi için 
fazla karıştırılmaz. Pişince tencere ateşten indi-
rilir. Bir tava içerisine soğan, pul biber, salça, 
sumak ve tereyağı ile kavrulup tencerenin içine 
dökülür. 

Dolaşırlar yayla yayla gezerler,
Süzme kesesinden yoğurt ezerler,
Çemen yerler, peynir yerler, lor yerler,
Bunlarla beslenir bizim yörükler. 

Bacı, aga, gardaş derler,
Ölemeç, bulamaç yerler.
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Yörük Kültüründe 
“Ata Sözleri” 

Oğlan yedi oyuna gitti, çoban yedi koyuna gitti.

Deve dikeni, kurt bulanığı sever.

Bakarsan sürü olur, bakmazsan deri (ölü) olur.

Keçi kikilemeyince teke vekilemez.

Gütmem diyen çobanla, tutmam diyen gelinden hayır gelmez.

Köpeği yavuz olanın ayağı çevik olur.

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Dala bakan keçinin ağaca çıkar oğlağı olur.

Tırgır elek tıngır saç elim hamur karnım aç.

Çobanı çuvala katmışlar kolu bacağı dışarda kalmış.

Kendi başını düzemeyen gelinbaşı düzemez.

Örmesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir.

Yörük sıcaktan bunalınca kara kütüğe selam verir.

Oğlak dala bakar enik yala bakar.

Kepeneğin altında yiğit yatar.

Dişi köpek kuyruk sallamadıkça erkek köpek ortalıkta dolaşmaz. 

Koyunun olmadığı yerde keçi kendini Abdurrahman Çelebi sanır.

İki çobanın azığı dört çobanı aç bırakır.

Deliyi düğüne davet etmişler burası bizim evden iyi demiş.
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Güneş çarığı yakar çarık ayağı sıkar.

Isıracak köpek dişini göstermez.

Köpek neylesin takkeyi tingilderken düşürür.

Ayı vurulmadan derisi satılmaz.

Bir it ürmekle kervan geri dönmez.

Ön devesi sek atarsa arka devesi huy kapar.

Sabah boğuşacak köpek, akşamdan hırlaşır.

Komşusuna bakan ayranına su katar.

İt ürür, kervan yürür.

Tok domuz topalak kazmaz.

Ak koyunu dıştan gören, içi dolu yağ sanır.

Domuzdan toklu doğmaz.

Koyunu güden kurda kavuşur.

Asıl azmaz bal acımaz, acırsa yağ acır, çünkü aslı ayrandır.

Ölmüş eşek kurttan korkmaz.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Karıdan muhtar seçersen, zemheride koyunları kırktırır. 

Her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır.

Her koyun kendi bacağından asılır.

Aç ayı oynamaz, aç köpek fırını deler.

Köpekle çuvala girilmez.
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Dökülen süt toplanmaz, her düğünde hoplanmaz. 

Soytarı puştluğu sever, tembel boşluğu sever. 

Ehli keyfe keyf verir kahvenin kaynayışı, eşeği yoldan çıkarır sıpanın oynayışı.

Köpeğin 40 yavrusu olsa hiç birini sokağa atmaz.

Doğmamış çocuğa don biçilmez.

Ermeyen armut yenmez.

Bakmayanın malı olsaydı, mezardakilerin de malı olurdu.

Ava giden avlanır. 

Avcının yalanına, itiraz edilmez.

Kargadan korkan darı ekmez.

Yaylada karısı olanın, sahilde darısı olmaz.

Eşek eşeği ödünç kaşır.

Adam adama yük değil, can bedene mülk değil.

Dertli derdini anlatırken dertsizin uykusu gelir.

Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.

Kendine faydası olmayanın başkasına faydası olmaz.

Meyvesi olan ağaç taşlanır.

Köpeğe günde kaç kez sopa yersin demişler, ortalık daki soytarının sayısına bağlı demiş.

Soytarının alnında, soytarı yazmaz.

Yol bilmezsen yola git.

Yurt bilmezsen yurda kon.
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Çoban Oyunları

Çobanlar boş zamanlarında oyunlar oynarlar. Bu oyunlardan 
bazısı geceleri, bazısı gündüzleri ve bazı oyunlar da meydan 
ateşinin başında oynanır.
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Bu oyun akşamları meydan ateşinin yanında oynanır. Ateşin içine küre şeklindeki taşlardan birkaç tane atılır, 
taşlar tutanın elini yakmayacak şekilde ısıtılır. Bu oyunda oyuncu sayısı sınırlaması yoktur. Önce ebe belirle-
mek için sıcak taşı birisi eline alıp uzağa karanlığa atar. Bu taşı bulmak için herkes taşı aramaya koşar. Gece 
karanlığı olduğu için taşı bulmak güçtür. Ancak dokunulup sıcaklığından bilinebilir. Taşı bulup ateşin başına 
getiren kişi oyun ebesi olur. Taş ebe tarafından fırlatılır. Ebe ateşin başında bekler. Sıcak taşı bulan kişi 
buldum diyerek koşup, herkesten önce ebenin yanına gelir. Bu defa taşı bulan ebe olur. Sıcak taş mümkün 
olduğunca uzağa fırlatılır. Amaç diğer oyuncuların taşı bulamamasıdır. Sıcak taşın sıksık bulunup getirilmesi 
durumunda ceza uygulanamayacağından bu defa taşı ip sapanı ile uzağa fırlatırlar. Makul süre içinde taş 
bulunamaz ise ebe ceza için arayıcıları ateş başına çağırır. Arayıcılar ateş başında sıraya geçer. Ebe ceza 
olarak yüksek sesle her birine ayrı olarak eşek sesi, kurt sesi, köpek sesi, at sesi, keklik sesi ve ayı sesi 
çıkarmalarını ister. Eğer taklit görevini arayıcılardan birinin yapamadığı anlaşılırsa bu kişi ebeyi sırtında gös-
terilen mesafeye kadar götürüp, tekrar ateşin başına getirmek zorundadır. Oyuna bu şekilde devam edilir. 

Kızgın Taş Oyunu
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Gündüzleri oynanan bir oyundur. Önce üç ayaklı fazla kalın olmayan ağaç dalı yayık çatması şeklinde düz 
bir araziye konulur. Bu dal parçasının adına  çırakman denir. Oyun için bir ip yumağı top haline getirilir ve 
buna çırakman topu denir. Çırakmanın etrafına yaklaşık 1 metre çapında bir daire çizilir. Dairenin içi serbest  
bölgedir. Çırakmanın 5 metre uzağına yan yana 3 er metre ara ile birer daire daha çizilir. Bu dairelerin içi 
de serbest bölgedir. 5 metre daha uzağına boylu boyunca bir çizgi daha çizilir. Bu çizginin ötesi de serbest 
bölgedir. Bu oyunda zor görev nöbetçiye aittir. Kimse nöbetçi olmak istemez. Bu nöbetçiye topçu denir. Bu 
oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Her bir oyuncunun kendi değneğinde işareti vardır. Topçuyu belirlemek 
için tüm değnekler toplanır. Bir kişi toplanan değnekleri iki elinin içine alıp, değnekleri arka tarafa atar. 
Değneklerden en üstte bulunan değnek sahibi nöbetten (topculuktan) kurtulmuştur. Değneğini alıp bek-
lemeye başlar. Atış devam eder en son değneği altta kalan kişi topçu olur. Oyun başlar. Önce değnekçiler 
çizilen çizgi gerisine çekilirler. Topçu, topu eline alarak yan dairelerden birinin yanında bekler. Atıcılar sıra 
ile ellerindeki değneği çırakmana fırlatırlar. Amaç çırakmanı devirmektir. Çırakman devrilirse topçu çırakma-
nı düzeltmek zorundadır. Onun için çırakmanın yanına koşar. Bu sırada değnekçi de değneğini almak için 
koşar, topçu çırakmanı düzeltinceye kadar atıcı değneğini bulunduğu yerden alıp geri çizgiye ulaşabilirse 
kurtulmuş olur. Şayet bu arada topçu çırakmanı erkenden düzeltmiş olursa ya çırakmanın bulunduğu yerdeki 
daire içinde veya aradaki 3 daireden birinin içindeki serbest  bölgeye kendini atıp, kurtulmaya çalışır. Topçu 
serbest  bölgeye girenlere top atamaz. Ancak atıcı bu sırada ara kısımlarda ise topçu ona top atar ve isabet 
ettirirse vurulan topçu olur. Topçu da kurtulur. İlk atışı yapanlar çırakmanı deviremezlerse, değneği almaya 
gidemezler çünkü topçu onlara topu atıp vurabilir, bu durumda serbest  bölgede diğerlerinin atış yapıp çı-
rakmanı devirmesini beklerler. Şayet biri çırakmanı devirirse tüm  atıcılar değneğini almak için koşacaklardır. 

Bu oyun ateş başında oturularak oynanan bir oyundur. Oyun için en az 6 kişi bulunmalıdır. Oyuncular daire 
şeklinde ateşin başında otururlar. Adından da anlaşıldığı gibi oyun dilsiz oyunudur ve sessiz oynanır. Oyunda 
gülmek ve konuşmak yasaktır. Bu oyunda gülen cezalandırılacaktır. Cezanın uygulamaya geçebilmesi için en 
az 3 kişinin gülüp ceza alması gereklidir. Önce oyunu başlatacak bir başkan seçilir. Eğer başkan güler ise 
aynı ceza ona da uygulanır. Başkan oyunu başlatır. Yanı başındaki kişiyi güldürmek için konuşmamak kaydı 
ile el hareketleri ile burnuna, kulağına, yanağına, ensesine, karnına dokunur. Bu sırada diğer oyuncular  da 
aynı hareketleri birbirlerine yaparak onları güldürmeye çalışır. Gülen sayısı oyuncuların yarısına ulaştığında, 
gülenler gülmeyenleri sırtında evine kadar götürüp, çadırın kapısında 3 defa “ben enayiyim” diye bağırmak 
zorundadır.

Çırakman Oyunu

Dilsiz Oyunu
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ÇOBANDAN  SEVGİLİSİNE  MEKTUP

Yayıklar yayılmadan ayran içmeden,
Börekler yapılmadan hamur açmadan,
Çadırlar yıkılmadan evler göçmeden,
Gel yaylayı terk edelim sevdiğim.

Rüzgar gibi yağmur gibi coşalım,
Yorulmadan dinlenmeden koşalım
El ele verip karlı dağlar aşalım,
Sen Leyla ol, ben de Mecnun sevdiğim…

Koyunlar ürkmeden köpek ürmeden,
Baban uyanmadan, anan görmeden,
Neredesin kızım diye sormadan,
Gel çadırı terk edelim sevdiğim.

Kayaların tepesine çıkalım,
Uzaklardan sahillere bakalım,
Çağlayalım Akdeniz’e  akalım,
Sen Seyhan ol ben de Ceyhan sevdiğim...

Eylül ayı gelmeden koçu katmadan,
Sabah yaklaşmadan horoz ötmeden,
Ocaklar yanmadan duman tütmeden,
Düş ardıma gel kaçalım sevdiğim...

Kurtlar uluşmadan koyun ürkmeden,
Yağmurlar yağmadan seller akmadan,
Bir karar ver ela gözlüm korkmadan,
Tut elimden gel kaçalım sevdiğim…
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Yörük Kültüründe 
“Düğünler”
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Kız İsteme
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Yörüklerde kız istenmesi için damat adayının bir hedef göstermesi gerekir. Yani ailesine şu kız için dünür gidin 
demesi gerekir. Damat adayının ailesine böyle bir öneride bulunmadan önce kızdan olumlu bir mesaj alması 
gerekir. O dönemde telefon gibi iletişim yolları bulunmadığından haberleşme araçlarından biri aynadır. Yapılan 
düğün merasimleri bekar erkek ve kızların birbirini görüp beğenmesine bir ortam oluşturur. Erkek düğün orta-
mı gibi değişik yerlerde görüp hoşlandığı kızı yakın takibe alır. Kız ya oğlak ya kuzu ya da buzağı gütmeye tek 
başına gidecektir. Kızı tek başına görünce cebinden aynasını çıkarıp güneşin ışığını ayna aracılığı ile kızın yü-
züne yansıtır. Kızın bu ışık demetini fark etmemesi mümkün değildir. Fakat bu ışık demetini kimin gönderdiğini 
anlayamayabilir. Delikanlı aradan zaman geçmeden kıza gizli bir elçi gönderir ve kıza durum iletilir.

Oğlan kızla yüz yüze görüşüp aşkını anlatmak için fırsat kollarken, koyunlar dağa doğru giderken, sevdiği kızın 
çadırda yalnız başına ocakta süt pişirmekte olduğunu görüp, heyecanla koşup çadıra gelir ve manilerle kıza 
aşkını dile getirir.

Her gün gittim koyuna, 
Sana ben tuttum ayna,
Kız ben sana vurgunum,
Aşığım fidan boyuna.

Yalvarırım yana yana,
Bak dil döküyorum sana,
Dünürcüler hazır bekler,
Ne olur bir söz ver bana.

Var git oğlan koyununa, 
Hazır değilim düğününe,
Boşuna yalvarıyorsun,
Gelmem senin oyununa.

Yoluna kurban olurum,
Elbisen urban olurum,
Şimdi kalbim duracak, 
Kapına düşer ölürüm.

Koyunların dağlar aştı,
Bu oğlanın aklı şaştı,
Çoban beni oyaladın,
Ocakta kazan taştı. 

Gel gel diye gaz veremem,
Ya bahar ya güz veremem,
Var git başımın belası,
Oğlan sana söz veremem. 

Nereden çattım ben sana,
Hiç dövünme yana yana,
İşleri fazla uzattın,
Duyacak baba ana.

Duyarlar sa duysunlar,
Kovarlarsa  kovsunlar,
Tekrar tekrar geleceğim,
Ben yoluna öleceğim.

Aynan gözüme çarptı, 
Beni bir tuhaf yaptı,
Bu ne şurup ne de haptı,
İnandım oğlan sana,
Hançerini vurdun bana,
Herhal aşığım sana. 
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Kızın oğlana gönlü yoksa hemen durumu ana babasına anlatır, onlarda oğlanın ana babasını uyarır ve bu iş ka-
panır. Ancak kızın delikanlıya gönlü var ise yine kendi ana babasına kendine ayna tutanın kimin oğlu olduğunu 
söyleyip bu oğlandan hoşlandığını belli eden imalarda bulunur. Ana babası da olaya olumlu bakarlarsa görüşle-
rini kızlarına söylerler. Kızın olumlu düşündüğü elçi vasıtası ile oğlana bildirilir. Oğlanın babası tarafından kızın 
babasına dünür için gelecekleri haberi iletilir. Kız babası bu ziyareti kabul ettiğini söylerse Obanın ileri gelen, 
sözü dinlenen kişilerinden bir heyet oluşturulur. Kız istemeye damat adayı katılmaz. Oluşturulan heyet oğlanın 
ana babası ile birlikte kızın evine giderler. Kız evinde çay kahve ikramından sonra heyetin en yaşlısı sözü alır, diz 
çöküp oturur ve “Allah’ın emri Peygamber’in kavli ile kızınızı oğlumuza istemeye geldik, “buyurun ne dersiniz?” 
der. Şayet kız ana babası olaya olumlu bakıyor ise “biz aramızda düşünüp hasbihal olalım” der. Bu sefer dünür-
cünün sözcüsü bir tarih belirtip o gün için yine geleceklerini bildirir. Şayet kızı vermek istemezlerse “kızımızın 
yaşı küçük, oğlunuza gönlü yok” diyerek dünürcüleri red ederler. Zaten kız verilmeyecek ise dünür heyetinin 
ayakkabılarının yönü giyilecek yöne çevrilmemiştir. 
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Hasbihal için verilen sürenin bitiminde, dünürcü ekibi tekrar kız evine varır.  Hoşbeşten sonra evin kızı kahveleri 
getirir. Biraz sohbetten sonra dünürcülerin sözcüsü “biz o mesele için yine geldik, bu işe ne dersiniz?” der. Kız 
babası “kıza bir soralım, bakalım” der. Kız yakınlarından bir kadın kızın görüşünü öğrenmek için görevlendirilir. 
Bu kadın hemen kızın yanına gidip aralarında konuşurlar. Kız eğer oğlanı istemiyor ise açıkca söyler, gönlü var 
ise “anam babam bilir” der. Aracı kadın, gelerek kız babasına kızın görüşünü, dünür heyeti huzurunda  iletir. 
Görüş olumlu ise kız babası “anam babam bilir demek, gönüllüyüm, verirlerse giderim demektir” diyerek “bana 
da hayırlı olsun demek düşer, tamam hayırlı olsun kızı verdim” der. Bu durumda taraflar arasında nişan tarihi 
belirlenir.
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Nişan
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Nişan günü yaklaşınca nişan yüzükleri ile damat ve kıza nişan elbiseleri alınır. Nişan merasimi tüm obalara 
duyurulur. Nişan akşam yapılır. İçinde karanfil, bahar, tatlı kabuk, tarçın şeker bulunan nişan şerbeti hazırlanır. 
Nişan merasimi kız evinde yapılır. Bilhassa gençlerin hepsi nişana katılırlar. Kız evinin önüne bir meydan ateşi 
yakılır, davetliler ateşin başına toplanırlar. Bir tepsi içinde nişan yüzükleri birbirine kurdele ile bağlı şekilde ko-
nulur. Başka bir tepsi üzerine de 3 bardak şerbet konulur. Tepsileri birer genç kız alarak ateşin başına gelirler. 
Kız ve damat da nişan elbiselerini giyerek yanlarına gelir. Obanın ileri gelenlerinden biri ortaya davet edilir. 
Şerbet tepsisini taşıyan kız tepsiyi konuşmacıya uzatır. Konuşmacı “bu neyin nesi?” der. Ortamda bulunan yaş-
lılardan biri ayağa kalkıp “falanın kızını falanın oğluna nişanlıyoruz onların nişan şerbetidir” der. Yaşlı kişi şerbet 
bardağının birini eline alıp “ben de onların nişanına şahitlik yapıyorum” der ve kız ile oğlanı yanına çağırıp, 
onlara “siz de nişanlanmayı kabul ediyor musunuz?“ der. Kız ve oğlan “evet kabul ediyoruz” derler. Bu defa 
sözcü “o zaman buyurun nişan şerbetinizi için” der. Kız ve oğlan tepside kalan iki bardağı birer tane alıp nişan 
şerbetini birbirlerine içirirler. Sözcü de kendi şerbet bardağını içer. Nişan yüzüklerinin tepsisini ister, nişan yü-
züklerini takarak, kurdaleyi mutluluk dilekleri ile keser. Davetliler alkış yapar. Davetlilerin hepsine nişan şerbeti 
ikram edilir. Bir kaç gün sonra da oğlan ve kız ailesi bir araya gelerek düğün tarihlerini ve kıza ne kadar altın 
takılacağını ve ne tür altın olacağını konuşurlar. Genellikle baş altını denilen başa takılan altınlar tercih edilir. 
Çünkü yörük gelini denilince başı altınlı gelin akla gelir.

Kız Kaçırma
Dünür gidildiğinde kızın gönlü olmasına rağmen ana babası rıza göstermeyip kızı vermez ise o zaman kız ka-
çırma devreye girer. Bu durumda oğlan kızın kaçmaya niyetini araştırmak ve kızın tavrını ölçmek için tenha 
yerde kızın yanına gelir, kızın ana babasının kızı kendisine vermek istemediğini hatırlatıp kaçmadan başka çare 
olmadığını söyleyip kızın tavrını sorar. 

Oğlan çokca yordun beni,
En sonunda sevdim seni,
Şimdi gitte gece gel,
Kaçır git buradan beni.

Kurtulamadım elinden,
Şu yalvaran dilinden,
Tutuşalım el ele,
Aşalım dağlar belinden.
 
Develer katar katar,
Oğlan kıza laf atar,
Kızdan taviz alınca,
Koşar kolundan tutar.
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Kaçma saatini aralarında kararlaştırırlar. Kaçma genel-
likle gece saatlerinde olur. Kız ailesinden gizlice çehiz 
bohçasını alıp sessizce çadırı terk eder. Oğlan onu dı-
şarıda beklemektedir. Eğer kızın babası ve erkek kar-
deşlerinin kızın kaçtığını öğrenip de yolda yakalayıp kızı 
geri alma tehlikesi varsa o zaman oğlan dışarıda kızı 
beklerken yanında atını da hazır eder. Kızı atın terkisine 
alıp hızla oradan uzaklaşır. Kızın hemen elinden alınma 
tehlikesi yok ise oba muhtarının evine varırlar. Muhtarın 
evinden kızı zorla geri almak mümkün değildir. Oğlan 
ve kız muhtar evinde konuk olarak kalırlar. Oğlan babası 
ertesi sabah kız evine heyet göndererek, heyet aracılığı 
ile kızlarının falanın oğluna kaçtığını paniğe gerek ol-
madığını söyleyip kız evini teskin ederler. Ayrıca oğlan 
babasının heyetle gönderdiği bir miktar parayı da heyet 
sözcüsü oturduğu keçenin altına bırakır. Buna ağırlık 
denir, burada pazarlık olmaz, geleneksel bir usuldür. Bu 
şekilde heyet kız evinden ayrılır. Kız tarafının tavrı yu-
muşayınca oğlan babası oğlunu ve gelinini kendi evleri-
ne getirip nikahlarını kıydırır. Aradan birkaç ay geçince 
oğlan evi kız evine bir elçi göndererek, barış teklifinde 
bulunur. Teklif genellikle olumlu karşılanır. Teklifin ret 
edilmesi nadiren görülür. Aileler arası barış gününün 
tarihini belirlerler. Oğlan evi başta kız evi olmak üzere 
tüm obaları davet eder. Bir kaç keçi koyun kesilerek 
hazırlık yapılır. Davetliler çadır içine otururlar. Damat ve 
gelin birlikte gelip önce kızın ana babası ve akrabaların-
dan başlayıp, daha sonra oğlanın ana babası ve akra-
baları olmak üzere davete katılan küçük büyük herkesin 
elini öperler. Tüm çağrılılara yemekler verilir ve dualar 
yapılır, bu yeni aileye herkes mutluluklar diler.  Böylece 
iki aile barışmış ve kaynaşmış olurlar.
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Düğün
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Bayrak kaldırma: Düğün merasimi bayrak kaldırma töreni ile başlar. Önce halk 
oğlan evi önüne toplanır. Gençler tüfeklerini yanlarında getirirler. Önce seyyar bir 
sırığa Türk bayrağı bağlanır. Bunu bayraktar devamlı elinde taşır, bir yere bırakmaz. 
Diğer bir bayrak da çadırın önüne uzunca bir direğe asılır. Bayraklı ev düğün evidir. 
Bir sırığın ucuna da artı şeklinde bir tahta çakılır. Bunun bir ucuna bir kuru soğan, 
diğer ucuna nar ve orta kısma da bir ayva takılır. Bu şekilde çadırın önüne takılır. 
Davul zurna hazır bekler. Hoca dua eder. Dua bitiminde gençler topluca tüfeklerle 
havaya ateş açarlar. Davetlilerin üstüne şeker serpilir. Davul zurna çalmaya başlar. 
Bir görevli davetlilere lokum dağıtır. Düğün böylece başlamıştır. Bu arada davetliler 
gelmeye devam etmektedir. Şayet uzaktan silah sesi gelirse yeni bir davetli geliyor 
demektir. Bayraktar davul zurna ile onu karşılayıp çadıra kadar getirirler. Davet-
li içeri oturur. Konuk tamam diyene kadar dışarıda davul çalınmaya devam eder. 
Konuk tamam deyince davulcu davulu konuğun önüne koyar, konuk da bahşişini 
verir. Düğün boyunca davulcu ve zurnacılar bayraktara tabidirler, bayraktar nereye 
giderse onu takip etmek zorundadırlar. 

Bayrak çalma: Bayraktar düğün boyunca bayrağı elinden bırakmaz. Gençler de 
bayrağı çalmak için fırsat kollarlar. Nadir de olsa gençler bir fırsatını bulup bayrağı 
çalarlar. Yörük düğünleri 3 gün sürdüğünden bayraktarın dalgınlığından yararlanıp 
bayrak çalma fırsatı doğabilir. Bayrak çalınırsa düğün durur, düğünün devam et-
mesi için çalınan bayrağın kurtarılması gerekir. Başka bir bayrakla düğüne devam 
edilemez. Bunun için bayrak çalanlarla damat ve babası arasında pazarlık başlar. 
Gençlerin istediği verilince gençler bayrağı geri teslim ederler. İstenen ödül oğlak 
veya kuzudur.

Gençler bayrağı kaptı,
Düğün sahibi ile pazarlık yaptı,

İpler hafif gerildi,
Bayrak geri verildi.

Düğün tarihi önceden belirlenir. Yörüklerde davet kartı yoktur. Oku denilen basma, gömlek, yazma, havlu, 
mendil, kibrit kutusu gibi eşyaları taşıyan bir haberci hem düğüne daveti sözlü olarak iletir, hemde oku denilen 
hediyelerden verir. Bu işi yapana okucu denir. Yörüklerde düğüne gelen kişi silah atarak düğün evine gelir ve 
davul zurna ve bayrakla karşılanır. Bayrak taşıyana bayraktar denir. Eğer birisine oku vermek unutulursa, o da 
hatırı sayılır birisi ise düğüne gelirken yanında bir erkeç yada koç getirir, davulcular kendini karşılar ve buyur 
edilir. Ancak gelen misafir halı kilim veya keçe üstüne oturmayıp dışarıda toprağa oturur. Buyur içeri geç denil-
diğinde “davetsiz gelen kuru yere oturur” der. O zaman düğün sahibi ona oku verilmenin unutulduğunu anlar. 
Bu durumda gelen bu misafirin atının heybesine bir top değerli kumaş katılır ve beraberinde getirdiği küçükbaş 
hayvan kesilir. 
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Düğünün 2. günü at yarışları yapılır. Birinci gelene ödül olarak bir kuzu ödül verilir. Aynı 
gün davul zurna eşliğinde karakucak güreş yapılır ve birinci ile ikinci gelene ödül verilir. 
Yine aynı gün tüfekle atıcılık yarışı yapılır ve hedefi 12 den vuran tüm nişancılardan her 
birine birer harbilik dolusu kurşun ve saçma ödül verilir. 

Dibek dövme: Düğünlerin vazgeçilmez yemeklerinden biri de keşkektir. Keşkek dibek ta-
şında dövülür. Bunun için düğünün 2. gününde önde bayraktar, davul zurna eşliğinde dibek 
taşına gelinir. 4 tane ağaçtan yapılmış tokmağı birer kişi eline alır. Yeterli miktarda buğday 
sıcak suda ıslatılarak dibek taşının içine konur. Eli tokmaklı gençler daire şeklini alıp ara 
vermeden buğdayın kabuğu soyulana kadar dövmeye devam ederler. Buğday dövülürken 
davul çalmaya devam eder, gençler de meydanda oyun oynarlar. Dibek taşındaki buğday 
kabuğu soyulunca dışarı çıkarılıp rüzgarda savrulur, kabuklardan arındırılır ve düğün aşı 
pişirilmek üzere aşçıya teslim edilir. 

Düğün odunu: Düğünde yakılacak ateşin odununu temin için mahalledeki gençler eşek-
leri ile toplanırlar. Birlikte gidip kuru dallardan düğün odunu temin edip dönerler. Düğün 
ekmeği de bu odunlarla yapılacaktır. Mahalle kadınları düğün ekmeğini pişirmek için oğlan 
evinde toplanırlar. Ekmek atıcı kadınlar oğlan anasının gönderdiği bir iğne ile çağrılır. Ka-
dınlar toplanıp düğün de yenilecek yufka ekmeği pişirirler. 

Kına yakma: Geline kına yakmanın sembolik anlamı, kızın gittiği eve kurban olması, bir 
daha baba evine dönmemesini temsil eder. Yörükler ayrıca askere gidene vatana kurban 
olsun diye, koça kına ise sürüye kurban olsun diye yakılır. Kına merasimi topluca yapılır. 
Kına merasimi kız evinde yapılır. Erkekler ayrı kadınlar ayrı çadırda, erkekler saz, davul, 
zurna, kadınlar delbek (tef) çalarak eğlenirler. Saat 23 sıralarında kadınların bulunduğu ça-
dırda kına yakılır. Buraya erkekler de gelir. Gelin ortaya alınıp, bir sergiye oturtulur. Yanına 
2 bekar kız kendisine eşlik eder, üzerlerine büyükçe bir örtü örtülür, yüzleri görünmez.   
Örtü altında kafa kafaya verip, kollarını birleştirerek beklerler. O sırada oğlan evinden gelen 
kına bir kadın tarafından leğen içinde yoğurulur. Gelinin arkadaşları da gelinin etrafında 
ellerinde mumlarla dönerlerken kadınların delbekçisi kına türkülerine başlar. Bu sırada 
örtü altındaki gelin ve kızlar ağlamaya başlar. Kına türküleri söylenir. Buna gelin ağlatma 
da denir.
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Kaderimiz alnımıza yazıldı,
Kına tasında kına ezildi. 
Değişti yollarımız yönümüz,
Ağla anam ağla bu son günümüz.

Kızım sana ninni çektim uyuttum,
El bebek gül bebek diye büyüttüm,
Gidiyorsun geri gelmez yollara,
Nasıl vereyim seni ellere.

Ellerine sürülüyor kınalar,
Gözü yaşlı ağlar durur analar
Ayrılık ateş imiş kor imiş,
Kızım senden ayrılması zor imiş.

Güle güle git açık olsun yolların, 
İyi geçin tatlı olsun dillerin,
Kızım kızım biricik kızım,
Hiç solmasın sararmasın güllerin.

Kına tasında ezildi kına, 
Hakkını helal et ağlama ana, 
Bu gün son günümüz ben gidiyorum,
Artık sana veda ediyorum.

Kına türküsü söylenirken gelin ve arkadaşları ağlama-
ya devam eder. Hazırlanan kına tepsisi gelinin yanına 
getirilir. Ancak kına için elini açmaz. Görevli kaynanaya 
gelin elini açmadı der. Kaynana gelinin yanına gelerek 
avucuna bir altın bırakır. Bu defa gelin avucunu açar 
görevli gelin ve arkadaşlarının ellerini kınalar. Törende 
bulunan tüm kadınlar tepsiden kına alıp ellerini kınalar-
lar.
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Gelin duvağı hazırlama: Duvak gelinin sembolü olan süslü başlıktır. Bu işi ehil kadınlar yapar. Kalın bir fesin 
üzerine çeşitli renklerle boyalı kuş tüyleri sıralanarak, bunların üzeri renkli bir çeki ile sıkıca sarılır. Duvağın ön 
kısmına, nişanda sözü edilen baş altınları bir çekinin üzerinde sıralı şekilde duvağa bağlanır. Altınların üstüne, 
çeşitli renklerde yazmalar bağlanır. Hazırlanan duvak bekar bir kıza giydirilir. Tüm kızlar bu duvağı giymek is-
terler ancak kaynana oğlanın akrabalarından en güzel ve uzun boylu kızı tercih eder duvak ona giydirilir. Ayrıca 
kofa denilen süslü bir açık sepet hazırlanır.

Kınaya para basma: kına yakımı bitince kadın erkek sıraya geçer gelin ortada ayakta durur. Kimin ne miktar 
para verdiği bir tellal tarafından anons edilir. Kınaya para basma kaynana ve kayın babadan başlar. Onlar genel-
likle bilezik ve altın verirler. Daha sonra yakın akrabaları ve bilahare tüm katılımcılar hediyelerini verirler. 

Ertesi sabah erkenden oğlan evinin önünde en az yarım saat aralıksız davul zurna çalınır. Genellikle göç ve 
yayla havaları söylenir, zeybek oyunları, oyun havaları ve teke zortlatması denen havalar oynanır. Gelin eşyası-
nın taşınmasına geçilir. Gelinin eşyasının durumuna göre yeterli deve ve at hazırlanıp eşyalar bunlara yüklenir. 
Yüklenen eşyalar gelin için hazırlanmış eve götürülür ve yerleştirilir. Buna gelin evi serme denir. 
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Gelin alma: Önce gelinin bindirileceği at hazırlanır. Oğlan evinde hazırlanan bu at üzerindeki binicisi 
ile kız evine kadar gidecek, gelin kız evinden bu ata binip oğlan evine geldikten sonra da aynı binici 
bu ata binip süratle kalabalıktan uzaklaşacaktır. Gelin almaya gidilirken seçilen binici gelin atına biner. 
Kaynana tarafından seçilen geçici gelin duvağı giyer. Bir başka genç kız da süslenerek hazırlanan kofa 
sepetini başının üstünde taşıyacaktır. Damat yakınlarından bir kadın gelin almada atılacak şekeri bir 
bohçaya koyup beline kuşanır. Kız evinden gelin almaya gelmek için izin istenir. Kız evi hazır oldukla-
rını söylerse onların bildirdiği saat de yola çıkılır. Önde bayraktar, arkasında davul ve zurnacılar, onun 
arkasında gelinin bineceği at, daha sonra geçiçi gelin ve kofayı taşıyan genç kız onların ardından da 
kadınlar, erkekler ve çocuklar olmak üzere düğün konvoyu oğlan evinden kız evine hareket eder. Bu 
sırada davul zurna çalınmaya devam edilir. Konvoyu takip eden gençler tüfekle havaya ateş ederek kız 
evinin yanına gelir. Kız evinin ileri gelenleri gelin almaya gelenleri karşılarlar. Evin önüne gelince sahte 
gelin ve kofacı kız gelinin yanına girerler. Gelin atını getiren binici ise atın üstünde bekler. Gelin içeride, 
geçici gelindeki elbiseleri giyerken, dışarıda meydanda gençler davul zurna önünde oyunlar oynarlar. 
Hazırlıklar tamamlanınca gelinin son sembolik çehiz çuvalı çadırdan çıkarılacaktır. Ancak kız evinden 
bir kişi kayın babayı çağırıp cehiz çuvalı kapıdan çıkmıyor der. Bunun üzerine kayın baba bu kişiye iste-
diği bahşişi verip cehiz çuvalını kurtarır. Buna çehiz çuvalı kurtarma denir. Gelin gecikirse dışarıdakiler 
alkış yapmaya başlar. Bu durum gelini hemen getirin anlamına gelir. Gelin çıkmadan önce kızın babası 
gelinin beline kırmızı bir kuşak kuşatır. Bunun anlamı gittiği eve bağlı kalsın anlamındadır. Ayrıca geli-
nin babası gelinin çarığının içine sembolik bir para koyar. Bunun anlamı da gelin bolluk içinde yaşasın 
gittiği eve bereket getirsin anlamındadır. Gelin alma merasimine damat katılmaz. Damadın ana baba ve 
diğer akrabaları giderler. Gelini evinden çıkarmak için bir koluna babası diğer koluna kardeşi girerek 
kapıya yönelir. Bu sırada gelinin akrabalarından biri seslenerek gelin dışarı çıkamıyor der. Kayın baba 
yine bu kişiye bahşiş verir ve gelini kurtarır. Buna kapı tutma adeti denir. Bu sırada gelinin bineceği at 
çadır önüne yaklaşır, atın hemen yanına gelinin üzerine basarak ata binebileceği bir buğday çuvalı ko-
nulur. Gelini babası ve kardeşi atın ve çuvalın yanına getirerek oğlan tarafına teslim ederler. Bu sırada 
kız evinin kadınları ağlaşır. Gelin atı üzerindeki binici attan iner. Oğlan evi tarafından teslim alınan gelin, 
çuvala basarak ata biner. Buğday çuvalına basarak ata binmenin sembolik anlamı gelin gittiği evde yok-
luk görmesin anlamındadır. Gelin ata binince hoca dua eder, oğlan evi kalabalığın üstüne şeker serper. 
Bunun anlamı gelinin tatlı dilli olması dileğidir. Dua sonrası gençler havaya ateş eder, davul zurna çalar, 
oğlan evine doğru yola çıkılır. Yolda gelin konvoyunun önünü kesmek bir adettir. Buna ip germe denir. 
Ön kesenlere kayın baba bahşiş verir. Gelin oğlan çadırının önüne getirilir.
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İndirmelik verme: İndirmelik; gelin için, oğlan evinin ve yakınlarının para, altın, küçük ve büyükbaş hayvan 
hediye etmelerine denir. İndirmelik verilmeden gelin attan inmez. Bu sırada kaynana gelinin kucağına bir erkek 
çocuk verir. Bunun anlamı, ilk çocuklarının erkek olması temennisidir. Tellal yüksekçe bir yere çıkıp indirmelik 
merasimini başlatır. Kaynana ve kayın babadan başlayarak tüm yakınları anons edilir onlarda genelde bir kü-
çükbaş hayvanı indirmelik verirler. İndirmelik bitince hoca dua eder, bir kadın kalabalığın üstüne şeker serper. 
Bekar gençler şekeri havada kapmaya çalışır. Şekeri havada kapabilen gencin o yıl şansının açılacağına inanılır. 
Kaynana ve kayın baba gelinin elinden tutup attan indirirler. Bu sırada gelin atının sürücüsü ata biner binmez 
oradan uzaklaşır. Eğer hemen uzaklaşamaz ise kendisine yetişebilen sürücüye yumruk veya sopa vurabilir. 
Kaynana ve kayın baba gelini çadır önüne getirdiğinde kapıda dolu bir testi vardır. Gelin yerdeki testiyi alıp yere 
çarparak kırar, kaynana gelinin ağzına bir kaşık bal katar. Bunun anlamı gelin tatlı dilli olsun dileğidir. Çadır içine 
girerken ortada bir oklava, bir şiş vardır.  Gelin bunları alıp bir kenara koyar. Ortada içi su dolu bir tas vardır, 
gelin tasa tekme atıp içindeki suyu döker ve tası bir kenara koyar. Bunların sembolik anlamı, gelin eve çeki 
düzen versin, eli çevik olsun anlamındadır. Gelin bunları yaparken kaynana gelinin geçeceği yere uzanıp yatar. 
Gelin kaynananın elinden tutup onu ayağa kaldırır. Bunun anlamı da gelinin ileride kaynanasına bakması onun 
elinden tutması dileğidir. 

Yollara ipler gerildi, 
Kucağına bebek verildi,
İnmem dedi gelin attan,
İndirmelik verildi.

Görevli şeker serpti, gelin testiyi tepti,
Büyük küçük demeden herkesin elini öptü
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Gelin oğlan evine girince delbekçi kadınlar ellerin-
de delbeklerle gelin ve kaynananın yanına gelip, 
kaynananın ağzından geline delbek çalıp maniler 
söylerler. Buna gelin okşama denir.

Hoş geldin gelin, evimize hoş geldin,
Uçtun sanki bülbül gibi kuş geldin,
Sen oğluma yoldaş geldin eş geldin,
Safa geldin gelin hoş geldin.
Sen benim ciğerimsin özümsün,
Bundan sonra artık sen bizimsin.
Hem gelinimsin hem de kızımsın,
Hoş geldin gelinim hoş geldin.

Evime gelin geldi şükürler olsun,
El ettiğini ellerin bulsun,
Evimizin içi torunla dolsun 
Hoş geldin gelin hoş geldin. 
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Düğün bitiminde, başlangıçta oğlan evinin önüne bir sırık üstüne asılan meyvelere tüfekle ateş ederler. Çok 
sayıda ateş edildiğinden meyveler ve sırık bile parçalanır. Bu şekilde düğün sona erer.

Ertesi sabah gelin yanında göremce veya eltisi ile birlikte tün obaları dolaşıp küçük, büyük herkesin elini öper 
ve mendil hediye eder. Bu sırada gelinin başında duvak bulunur. Buna el öpme merasimi denir. 

Söyletmelik verme: Gelin, oğlan evine geldikten sonra başta kayın baba, kaynana olmak üzere kayın, yenge, 
görümce, enişte, ve obanın ileri gelen sayılır kişileri ile konuşmaz. Bunlarla gelinin konuşması için kaynana ve 
kayın baba ve yakınları birer küçükbaş hayvan diğerleri para verirler gelin de bunların ellerini öper ve onlarla 
konuşmaya başlar.  Buna gelin söyletmeliği denir. Şayet söyletmelik verilmez ise gelin aylarca onlarla konuş-
maz. 

Gelin başı düzme: Düğünden bir gün sonra gelin başı düzmek için obaların kadınları davet edilir. Kadınlar gelin 
başı düzmeyi severler, eğer biri çağrılmayıp unutulursa küser. Önce gelini çadırın ortasına oturturlar. Etrafına 
çember şeklinde otururlar. Bir kadın besmele çekerek gelinin başındaki duvağı çıkarır ve saçlarını tarar. Duvağı 
gelinin başı üzerinde dolaştırır, duvağı bir kenara bırakır ve gelinin başına altınlı fesi giydirir, üzerine de kırmızı 
beyaz tülbentler örtülür. Gelinin eline bir avuç buğday verilir. Gelin bu buğdayı evin içine serper. Gelin ve arka-
daşları oyuna çıkarılır. Delbekci kadınlar delbek çalar, maniler söylerler. 

Gelinim gelinim saçlı gelinim,
Melek yüzlü hilal kaşlı gelinim.

Bu ev bundan sonra sana emanet,
Bir sürü işin var başlı gelinim.

Gelinim gelinim allı gelinim,
Al kırmızı duvaklı telli gelinim.

Ben ihtiyarladım artık teklerim,
Senden çifte çifte torun beklerim.

Gelinimin saçı kara,
Allah düşürmesin dara,

Evin olsun bolluk çokluk,
Yaradan göstermesin yokluk.
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Ev davetleri: Düğünden 3-4 gün sonra kız evi bir kuzu kesip damat ve ailesini akrabaları ile birlikte evlerine 
davet ederler. Onlar da akrabalarıyla birlikte kız tarafının evine gider. Damat ve gelin çadıra girerek kızın ana ve 
babasından başlayıp herkesin elini öperler. Yemek yenir. Çay içilip sohbetler yapılır. Ertesi günü bu defa oğlan 
evi kız evini davet eder. Aynı şekilde hazırlıklar yapılır. Kız babası yakınları ile birlikte oğlan evine gider ve orada 
ağırlanırlar.
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 KOMŞU KIZI

Gülüm sana yakışan altınlı baştır,
Kaküldür, zülüftür, beliktir, saçtır,
Komşu komşuya her an muhtaçtır,

Beni bir dinle komşunun kızı.

İpleri bağladım çatmayı çattım,
Kazandaki yoğurdu tuluğa kattım,

Sabahtan bu oğlana nereden çattım,
Var git oğlan var git vermem ayranı.

Sen komşu kızısın, ben komşu oğlu,
Bir nişan takayım uzat şu kolu,

Baksana gözlerim, hep dolu dolu,
Anla şu aşkımı komşunun kızı.

Bende oldum şu aşığın hayranı,
Yarından sonra kurban bayramı,
Var git oğlan var git başımdan,

Anam evde yoktur vermem ayranı.

Senin baban yörüğün beyi,
Bir sefer söz ver gel beri deyu
Anan evde yoksa bu daha iyi,

Sevdanın aşkına doldur ayranı.

Ayranlarım kazanlara dolsa da,
Her tarafı zabıtalar sarsa da,
Anam evde olmasa da olsa da,

Sevdanın aşkına verdim ayranı.
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Antalya’dan Isparta’ya 
“Yörük Göçü”
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Yayla ile sahili birbirinden ayıran Antalya-Isparta-Konya il sınırlarının kesiştiği 
yere Emeredin Beli denir. Söz konusu Toroslar’ın zirvesinin bu bölümü yörük-
lerin geçiş noktasıdır. Doğusu Konya, batısı Isparta, güneyi ise Antalya sınırları 
içindedir. 1 Ağustos 1999 tarihinde buradan Antalya’ya vasıta yolu açılmıştır. 
Yolun açılma etkinliklerine katılmak ve orada okumak üzere aşağıdaki yazıları 
hazırlamıştım.

Yaylaların yaylasına, yaylaların hasına,
Emeredin Yaylası’na hoş geldiniz.

Bu gün buraya açılış için birçok yöreden çeşitli yörüklerden oluşan kalabalık bir 
topluluk gelmiş bulunuyor. Bu kişilerin hepsinin birbirleri ile ortak bir yönleri 
vardır. Bu ortak yön yörük kültürüne ve yaşantısına dayanmaktadır. Bir çoğunun 
dedeleri, nineleri, babaları, anaları, bazılarının da bizzat kendileri bu belden 
kervan çekmiş, gelip geçmişlerdir.

Yüzyüze getirmez bizi asırlar,
Emeredin Beli’nde saklıdır sırlar,
Şu karlı dağlar, karşı bozkırlar,
Karabaşlı koyunlarım nerede? 

Yörüklerin Anadolu’ya ayak bastıkları tarihten itibaren yayla ile sahil arasında kilit 
noktası olan bu belden asırlarca gelip geçtiler. Bu bel bizim dedelerimizin dedesinin 
dedesinin izlerini taşımaktadır. 

Anılarla yaşamaktı muradım, 
Bu bellerden katarlarla taradım.
Dedemin geçtiği yolu aradım, 
Yollar senin kervanların nerede?

Emeredin Beli



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
199



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
200

Emeredin Beli, ne günler görmüş, ne günler yaşamış, ne tür olaylara tanıklık 
yapmıştır. 

Bu Belden;

Kıratın üzerinde omuzu mavzerli beyler gelip geçmiştir.

Başı altınlı yörük gelinleri, sırtında keçe beleği, omuzu tüfekli, göç katarını 
çekerek geçmiştir.

Oniki belikli gelinlik kızlar, kolu kolçaklı kirmen eğirerek, boğaz çalarak, mani 
söyleyerek, kuzu oğlak sürerek gelip geçmişlerdir.

Nineler torunlarını sırtlarında taşıyarak, sığır sürerek geçmişlerdir,

Heybelerde ikiz oğlaklar, üzerinde küçük çocuklarla eşekler üstünde gelip 
geçmişlerdir.

Çobanlar kaval çalarak, köpekler boğuşarak, atlar kişneyerek, tosunlar böğrü-
şerek geçmiştir. Sürü sürü koyun ve keçiler meleşerek geçmiştir. Seksenlik 
nineler sığır sürerek, buzağı sürerek, değneğe dayanarak geçmişlerdir.

Bu Bel’de yörükler tufanlara tutulmuş, o günkü koşullarda çıldır çarık karla 
kışla mücadele etmişler, yağmurda ıslanıp, soğukta üşüyüp inlere sığınmışlar-
dır. Bu Bel’den sallarla hastalar ve cenazeler taşınmıştır. Bu bel yörüklerin acı-
larına tasalarına, kederlerine ve sevinçlerine tanıklık etmiştir. 1070 li yıllardan 
1960 lı yıllara kadar yaklaşık 9 asır bu bel canlılığını sürdürmüş, son 40 yıldır 
bu belden kervan geçmemiş, sürü sürü koyunlar ve keçiler uğramamış, atlar 
kişnememiş, çoban sesleri, kaval ve çan sesleri duyulmaz olmuş, canlılığını 
kaybetmiş, yalnızlığa, ıssızlığa, garipliğe terk edilmiş, adeta Konya ile Antalya 
arasında aşılmaz bir Kaf Dağı olmuştur. Nihayet 2000 yılına girerken 40 yıl 
önce akla hayale gelmeyen bir olay gerçekleşmiş, 2 Ağustos 1999 tarihinde 
Emeredin Beli’nin yolu açılmıştır. Bizler de bu olaya tanıklık ediyoruz.

Yollarda bellerde çadır kurarak,
Ala köpek, kurda kuşa ürererek,
Ayağı çarıklı oğlak sürerek,
Rifat da geldi geçti bu belden.
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Aşıyordum Emeredin Beli’nden,
Koku geldi kekiğinden gülünden,
Orta Asya’dan Dede Korkut elinden,
Getirdiğim develerim nerede?

Kırkdöneme Virajını dolandım,
Karlı kışlı dumanlara bulandım.
Gök Yusuf’un Çeşmesi’nde sulandım,
Yaylam senin ağaların nerede?

Koklayayım yarpuzlardan güllerden,
Keklik öten yavşan kokan bellerden,
Dedem ninem geldi geçti yollardan, 
Yollar senin sahiplerin nerede?

Emeredin Beli çayırlı çimen,
Bir yanı kardır bir yanı duman,    
Aradan geçmiş kaç asır zaman, 
Dağlar senin canlılığın nerede?

Kale olmuş Toroslar’ın sırası,
Emeredin Beli işte burası,
Yayla ile şu sahilin arası,
Kervan çekip göçenlerin nerede?

Avşar’dır beyimiz, Türkmen elimiz,
Karamanoğlu Mehmet’tir Öztürk dilimiz,
Toros’un zirvesi bizim belimiz, 
Yaylam senin sahiplerin nerede?

Koyundur kuzudur yaylanın süsü,
Garipliğindendir sitemi yası,
Yaylalar yaylası, yaylanın hası,
Geyiklerin kuzgunların nerede?

Yüksekten Dünya’yı eyledim seyran,
Teknoloji tur attı, eyledi devran,
Kırk yıldır bu yoldan geçmedi kervan,
Katar katar develerin nerede? 

Emeredin Beli’ne çıkıp oturduk,
Eski anıları dile getirdik,
Şükür olsun yolu yapıp bitirdik,
İşte bugün sahiplerin burada.

Toros Dağları’ndan yol mu aşardı,
Asrın teknolojisi neler başardı.
Karlı dağın başında vasıta görünce,
İnan ki dostum gözüm yaşardı. 



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
203



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
204



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
205

Honamlı Torunu Akkeçili Köyü

Isparta Senirkent Akkeçili Köyü, yörükten yerleşmiş bir köydür. Aslı Honamlı yörüklerinden olup, Ötgünlü 
Obası’ndandır. Eğirdir Gölü kenarında küçük ve şirin bir köydür. Köylüler Yörük kültürünü yaşatma derneği kur-
muşlardır. Dernek başkanı Şükrü İbişoğlu’nun gayreti ile köyde açık ve kapalı alanda yer olan bir yörük müzesi 
kurulmuştur. Müzede sergilenen eserler kolayca bulunacak eserlerden değildir. Ben şahsen bu müzeyi ziyaret 
ettim ve etkilendim. Görülmesini tavsiye ediyorum. Duygularımı şiire yansıttım.
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Mayıs ayında Akkeçili Köyü’ne gittim,
Açık hava müzesini ziyaret ettim.
Etkilendim, asılar gerisine gittim.
Kutlarım Akkeçili Köylüleri sizi kutlarım,

Bu kadar eşyayı arayıp bulmak,
Kara çadırları yanyana kurmak,
Bu olsa gerektir özyörük olmak,
Kutlarım Şükrü Başkan, sizi kutlarım.

Bu bir gerçek, göz boyama iş değil,
Hakikat bu, hayal değil düş değil,
Tek başına başarılacak iş değil,
Senirkent Kaymakamı’nı candan kutlarım.

Çekilen emek övgüye değer,
Asırlar geri dönmüş canlanmış meğer,
Bir kişinin aslı yörükse eğer,
Böylesi çalışmayı candan kutlarım.

İşte Orta Asya’yı getirdik size,
Otağları kurduk çayıra düze,
Bunu böyle yaz diyen olmadı bize,
Gönlümden böyle geçti kutlarım.

Mayıs ayında Akkeçili Köyü’ne gittim,
Açık hava müzesini ziyaret ettim.
Etkilendim, asırlar gerisine gittim.
Kutlarım Akkeçili Köylüleri sizi kutlarım,

Bu kadar eşyayı arayıp bulmak,
Kara çadırları yanyana kurmak,
Bu olsa gerektir özyörük olmak,
Kutlarım Şükrü Başkan, sizi kutlarım.

Bu bir gerçek, göz boyama iş değil,
Hakikat bu, hayal değil düş değil,
Tek başına başarılacak iş değil,
Senirkent Kaymakamı’nı candan kutlarım.
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Çekilen emek övgüye değer,
Asırlar geri dönmüş canlanmış meğer,

Bir kişinin aslı yörükse eğer,
Böylesi çalışmayı candan kutlarım.

İşte Orta Asya’yı getirdik size,
Otağları kurduk çayıra düze,

Bunu böyle yaz diyen olmadı bize,
Gönlümden böyle geçti kutlarım.

Akkeçili Köyü, yörükler dernek,
Herkese tavsiyem, burayı görmek,

Diğer köylere oldunuz örnek,
Katkıda bulunanları candan kutlarım. 

Ayranı çalkamayı içenler,
 Orta Asya’dan kervan çekip göçenler,

Demir Dağı’nı eriterek geçenler,
Geçmişini bilenleri candan kutlarım.

Oğuz’dur Bozok’tur Avşar’dır zikri,
Nasıl düşündünüz siz böyle fikri

Sayın müdürüm, başkanım Şükrü
Sizi ve ekibinizi candan kutlarım. 

Asırların gerisini görenler
Dört dörtlük bu düzeni kuranlar

Bu faaliyete destek verenler
Akkeçili Köylüleri sizi kutlarım.

Rifat ziyaret etti burayı gezdi,
Gerçekleri, gördüklerini yazdı,
Ne kadar yazsam yine de azdı.
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Yörük Göçü Neden Bitti
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Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden 1960’lı yıllara kadar göç olayı yaşanmaya devam etti. Ancak hayatın bazı 
zorlamaları yüzlerce yıllık bir yaşam şekline son verdi. Öncelikle yörüklerin kışladıkları sahil şeridindeki araziler 
yağmalanıp, tarım alanı haline geldi. Araziye el koyanlar buralarda yörüklerin kışlamasına karşı çıkmaya baş-
ladılar. Öte yandan maki alanlarındaki yabani zeytinlerin aşılanması ile buralar da özel mülk haline getirildi ve 
develerin yaylım alanı daraltıldı. Orman idareleri de her çeşit yabani hayvanı koruma altına alırken yörüklerin 
hayvanlarının otlatılmasına karşı çıktı. Hatta çoğu bölgelerde ormana hayvan sokulması yasaklandı. Oysa yörük 
ormanı korur ve ormanın en yakın bekçisidir. Yörükler yaşadıkları yerlerde asla yangına sebebiyet vermedikleri 
gibi civar yerlerde çıkan yangın olaylarında herkesten önce yangın söndürme faaliyetine katılırlar. 

Ayrıca günümüzde yörüğün göç yolunun bir kısmı asfalt yol haline gelmiş olup, yoğun yol trafiği nedeniyle göç 
katarının ilerlemesi imkansızlaşmıştır. Ayrıca göç güzergahı üzerindeki köylerde konaklama ve geçiş koşulları 
ağırlaştırıldı. Köylüler kendi köy arazilerinden yörüklerin geçmesine izin vermez oldular. Bu durumda yörük 
hayvan ve eşyalarını kamyonlarla taşımaya başlayınca önce develer tarihe karıştı.

Ayrıca yörükler konar göçer durumda olduklarından ve devletin seyyar eğitim ve sağlık birimi bulunmadığın-
dan, böyle seyyar birimler var ise de yörüklere tahsis edilmediğinden yörükler sağlık ve eğitimden yeterince 
yararlanamaz duruma düştüler. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları da göçün terk edilmesinde 
etkili olmuştur. Yaylalara devletin posta hizmeti yoktur. Yörükler postacının yüzünü bile görmezler. Postacı 
mektubu en yakın köydeki bir bakkala bırakıp gider. Anası askerdeki oğlunun yazdığı mektuptan belki aylar 
sonra haberdar olur.  Öte yandan çadır ortamında elektrik, buzdolabı, telefon gibi hizmetlerden yararlanama-
maları, göçebe hayatının meşakati, kent merkezlerinin çocuklara cazip görünmesi, göçebe yaşam sürenlerin 
gelir durumlarının her geçen gün zayıflaması, devlet politikasının göçebeliği teşvik etmeyip, bilakis yerleşmeye 
zorlayan uygulamaları karşısında göçebe hayatı yavaş yavaş son bulmuştur.

Katar katar arka arkaya dizildi,
İpler koptu katarları bozuldu.

Develer satılıp da gidince,
Dedeler nineler buna üzüldü.

Çadırlar kamyona bindi,
Deveyi teknoloji yendi.

Asırlardır yörük idik,
Şimdi bize köylü dendi.

Deve çekip diyar diyar yürüdük,
Dokuz asır geleneğimizi koruduk

Yörüklerin izi kaldı yollarda, 
Her şey bitti şu altmışlı yıllarda.

Kamyon aldı develerin yerini, 
Bu gün böyle bilemeyiz yarını. 
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NEREDE O ESKİ GÜNLER

Dedem ebem göç çekerdi yollardan,
Aşar gider Toroslar’da bellerden,
Bilezikler sallanırdı kollardan,
Başı altınlı gelinlerim nerede.

Nice göç katarı gördü bu yollar,
Direklerde asılıydı kavallar,
Sıra sıra dizilirdi çuvallar,
Desen desen kilimlerim nerede.

Yörük beyi verir idi fermanlar,
Kekik yavşan şifa verir dermanlar,
Orta Asya’dan getirdiğim kervanlar,
Katar katar develerim nerede.

Sulu yağmur sicim sicim yağarken,
Kuzu beklerken koyun sağarken,
Yaylaların kurtlarını kovarken,
Kara başlı köpeklerim nerede.

Honamlı’dır, Ötgünlü’dür sözlerim,
Ben her zaman hatırlarım, özlerim,
On iki belikli gelin kızlarım,
Top bilekli güzellerim nerede.

Kızlar boğaz çalıp türkü söylerdi,
Gençler meydanda cirit oynardı,
Ocaklarda çifte kazan kaynardı,
Çifte çifte kazanlarım nerede.

Çatmalara yayıkları gerilir,
Susayana karlı ayran verilir,
Ala kilim ala keçe serilir,
Benim eski geleneğim nerede. 
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ANAMAS  YAYLASI

Koyunlardan kuzuları seçtiği,
Yaylalardan soğuk sular içtiği,
Katar katar develerin geçtiği,
Ötgünlü’nün anayurdu Anamas.

Yemyeşildir baharların yazların,
Türkü olur seni söyler sazlarım,
Koyun sağan gelinlerim, kızlarım,
Nere gitti anlat bana Anamas.

Dört nala atlıların koştuğu,
Alay alay, kekliklerin uçtuğu,
Sürü sürü koyunların geçtiği,
Çanlılığın nere gitti Anamas.
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OĞLAK  ÇOBANI

Ardıçın gölgesidir, bu benim yurdum,
Çayırın üstüne keçeler serdim, 
Oğlak güden kıza gönlümü verdim.
Kır atımın ayakları nallanır,
Sarı saçlım sallanır da sallanır.

Toros Dağları’ndan indim de geldim,
Atım şahlandı dört nala geldim.
Selam gönderdim kendim de geldim,
Mektuplarım göz yaşımla pullanır,
Dosta selam yollanır da yollanır.
 
Eylerim de ben gönlümü eylerim,
Yaylaların türküsünü söylerim,
Sen olmasan bu yaylayı neylerim
Tut elimden gel beraber gezelim,
Yayla demek sen demeksin güzelim.
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BİZİM  YÖRÜKLER

Anlatıyım yörüklerin halini,
Kendi dokur heybesini çulunu,
Düğünlerde yeşilini alını,
Giyinir de öyle gider yörükler.

Hiç bir zaman dara düşmez çar naçar,
Sıcaklar basınca yaylaya kaçar,
Çadır yapar sitil yapar ip yapar,
Binasını kendi yapar yörükler.

Yünden dokur şalvar ile ceketi,
Cebindedir kav ve çakmak paketi,
Yerindedir sağlığı ve sıhhati,
Şifa bulur yaylalarda yörükler.

Bineğidir atı ile eşeği,
Oğlağı kuzusu tayı köşeği,
Kendi dokur çarşafı ve döşeği,
İmalatı dağda yapar yörükler.

Çayırlara kara çadır kurulur,
Keçe kilim desen desen serilir,
Kızlara gelinlere kına vurulur,
Örme saçlı başı altınlı yörükler.

Yamaçlarda keçileri koyunu,
Ormanlardan toplar çayını,
Yaylaların karlı buzlu suyunu,
Yoğurt, süt yer ayran içer yörükler.

Göçmek için Mayıs 15 beklenir,
Göç yaklaştı çuvalları denklenir,
Çifteyi dakınır, bebek yüklenir,
Kervanın katarını çeker gelinler.

Dağların zirvesi temiz havalı,
Çadırda sıralı ala çuvalı,
Çobanların elindedir kavalı,
Yanık yanık hava çalar yörükler.
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Kirmen kolçağını takar koluna,
Çeker sürüsünü yayla yoluna,
Muhtaç olmaz hiç bir Adem kuluna,
Kendi işini kendi yapar yörükler.

Aşar kayadan yalıdan taştan
Cesurdur korkmaz, kurttan ve kuştan,
Pek aldırış etmez, soğuktan kıştan,
Yapısı madeni sağlam yörükler.

Kızları boğaz çalar, çobanı kaval,
Plastik bilmezler, ambalaj çuval,
Yiyip içtikleri ilaçsız doğal,
Ihlamur, kuşburnu içer yörükler.

Yayla sahil inip inip çıkarlar,
Düğünlerde silah sılarlar,
Akşamları meydan ateşi yakarlar,
Eğlence şamata yapar yörükler.

Çobanlar geliyor Toros Dağı’ndan,
Yemekler hazırdır tereyağından,
Gelinler kızlar koyun sağımdan,
Sütleri helkede taşır yörükler.

Sırtındadır al yeşilli habası,
Yoktur onun kömür yakan sobası,
Böyle yaşar bizim yörük obası,
Oğuz boyu, Avşar soyu yörükler.

Geceleri koyun gütmeden geldi,
Kurt kaptı kuzuyu koyunu beldi,
Keçiyi tekeyi öveci kırktı
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Korkuya öcü dediler,
Çanavara böcü dediler.

Oduna kütük dediler,
Yemeğe katık dediler.

Üzüntüye acı dediler,
Gardaşa bacı dediler.

Koyuna kişş dediler,
Eşeğe çüşş dediler.

Istar asıldı dediler,
Süt kesildi  dediler.

Koyuna yuha dediler,
Öküze doha dediler.

Süzme kesesini astılar,
Çökeleği bastılar.

Mısırı çatlattılar
Deveyi botlattılar.

Ayran süzüldü,
Gelin başı düzüldü.

Zincire halka dediler,
Kovaya helke dediler.

Oğlağa çebiç dediler,
Çocuğa hobuç dediler.

Ayranlıdır doğramaç,
Yanında yağlı çomaç.

Keçeleri deptiler
Düğünde şeker septiler.

Ekmeği atalım dediler,
Katışık yapalım dediler.

YÖRÜKLER  NE  DERLER

Ayağında çarıklar,
Topuğunda yarıklar,
İyi dinle aziz dostum,
Bak ne diyor yörükler 

Kışlamız Serik dediler,
Aslımız yörük dediler.

Çekete haba dediler,
Komşuya oba dediler.

Kışlaya yurt dediler,
Dolaza hort dediler

Herkese gardaş dediler,
Ölemeç bulamaç yediler.

Soğuğa yel dediler,
Zayıfa kel dediler.

Karanlığa zifir dediler
Zurnaya nihir dediler.

Bıçağa tımlı dediler,
Makasa sındı dediler.

Topluma ellik dediler,
Şapkaya tellik dediler.

Yemliğe batma dediler,
Yayığa çatma  dediler.

Beygire iss dediler,
Mikroba pis dediler.

Çaydanlığa demlik dediler,
Kuzuya emlik dediler,

Yayığa tuluk dediler
Eniğe  guluk dediler.
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Yeni gelini görelim,
Söyletmelik verelim.

Gelin evi serildi,
İndirmelik verildi.

Gelin testiyi tepti,
Herkesin elini öptü.

Deveye köşek gerek,
Tuluğa bişşek gerek.

Çadırı direklediler,
Yoğurdu küreklediler. 

Çarık delindi dediler,
Koyun belindi dediler.

Kutmu kumaş urbası,
İçtiler toga çorbası.

Deveye bozlama dediler,
Çöreğe bazlama dediler.

Gelin ıstarı astı,
Koyunu kırklık bastı.

Yün iptendir urbası 
Sürteleme çorbası.

Kara çadırda kışladık,
Çamaşırı tokuçladık.

Oğlak, körpe, kuzu emlik,
Adaçayı, kekik demlik.

Dolamayı doladılar
Yufkayı suladılar.

Çadırda sekiz kazık,
Çobana dürülür azzık.

Develerde tel ipi,
Çadırda sitil çöpü.

Pilavın üstü nohut,
Çalkama, ayran, yoğurt.

İnceye cılız dediler,
Zayıfa alız dediler.

Beygire payvant vuruldu,
Koyuna sayvant kuruldu.

Az demediler, dıkı dediler,
Mermiye sıkı dediler.

Aşureye aşır dediler,
Havuca keşir dediler.

Enik dediler guluk dediler,
Çekirdeğe gilik dediler.

Çadırın bağı pinti,
Koyunun sütü yepinti.

Anamas’ta yayladılar,
Canavarı hayladılar. 

Peştemal, fistan dediler,
Salatalığa bostan dediler.

Çukura yalak dediler,
Ayıya falak dediler.

Yaklaşma koza dediler
Domuza, moza dediler.

Hamileye gebe dediler,
Nineye ebe dediler.

Mermiye fişek dediler,
Tokluya şişek dediler.
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Kurban eti pay dediler,
Köpeğe kupay dediler.

Katışık yap kat dediler,
Bir bağcak tut yat dediler.

Yaraya çakmak çaktılar,
Keçiye oğlak yaktılar.

Koyunu örü dediler,
Ses ederek yürü dediler.

Nişana söz dediler,
Nazara göz dediler.

Silahı sıkıla dediler,
Hastayı yakıla dediler.

Kız oğlana denk dediler,
Şenliğe henk dediler.

Oğlakları dağladılar,
Kurt ağzı bağladılar.

Oğuz boyu Türkmeneli,
Otağımız yaylabeli,
Bizi böyle kabul edin,
İşte bizim yörük dili.

Söyle Rifat çok söyle,
Lisanınla gönül eyle,
Yörük dili öztürkçedir,
Bizim ana dilimiz böyle.
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Yörük  Kültüründe “Keçi”

Mustafa GENÇ
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“Yörüğün yükünü bir deve götürür,
Sefasını bin deve götüremez”
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Orta Asya bozkırlarından Avrupa ortalarına kadar Türk göç güzergâhı izlendiğinde, kültür dokusunu en doğru 
aktarıp korumanın Yörük yaşantısında olduğu görülecektir. Yörükler küçükbaş hayvan yetiştirdikleri ve otlaklar-
dan faydalanmak için yer değiştirerek konar-göçer yaşadıkları için geleneksel kültürlerini korumuşlardır.

Günümüzde Yörüklerde konar-göçer yaşam yerini, yarı yerleşik hayata bıraktığı için yörüklerin kara çadırların 
yanında bir de köyde evleri vardır. Yörükler, köylerindeki evlerinde kışın ancak dört ay oturabilmektedirler. Yılın 
geri kalan sekiz ayını dağlarda hayvanları ile birlikte geçirmektedirler. Şubat ayı girince Yörüklerde telaşlı bir 
dönem başlar. Şubat ayına kadar ıstar dokuma işi bitirilir. Çünkü davarın dölü (kuzulama zamanı), yirmi şubata 
rastlayan ilk Cemrede başlar. Şubat ayı girince, döl yurduna (hayvanların yavrulama döneminde yaşadıkları yer) 
göç hazırlıkları hızlanır. Un öğütülür, derimler dürülür, keçeler kollanıp hazır edilir, yiyecek içecek hazırlanır, 
hayvanların tekneleri tamir edilir ve en sonra da yunağa gidilir, giysi yıkanır. Tüm bu süreçler geleneksel yön-
temlerle yapılır.
Keçi Yörük hayatının en önemli unsurudur. Et, süt, çökelek, peynir, dolaz, yoğurt, ayran, tereyağı gibi ye-
me-içme kültürü keçiden, mekan olarak kullanılan çadır keçi kılından, un çuvalı, yem çuvalı, çeyiz çuvalı, tuz 
ve yem torbaları, çulların çözgü ve atkıları keçi kılından, sulu tuluğu, peynir ve çökelek tulumu ve yannık keçi 
derisinden, bıçağın sapı keçinin boynuzundan yapılırdı. Teke yöresinin birçok halk oyunun figürlerinde keçile-
rin hareketlerinden esinlenilir. Yörük hayatının en önemli unsuru keçidir diyebiliriz. Böyle olduğu için keçi çok 
önemsenir ve her birinin adı vardır.
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“Ev yapma eğlenirsin,
Bağ dikme bağlanırsın.
Sür keçiyi, çek deveyi,
Çektik sıra beylenirsin”.

Mehmet Genç
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Kış Yurdu  (Ağıl)

Keçi ve koyunlar, kışın güneye bakan bir kayada ya da güneye bakan hafif meyilli, arkaç olabilecek poyraza 
kuytu bir yere yapılmış çardakta kışlarlar. Çoban da ayrıca yapılmış ve konak(konmaktan) adı verilen başka 
bir çardakta barınır. Köpeğin barınağı, canavarın gelebileceği en tehlikeli yere yapılır. Ayrıca sürünün çevresi 
çalıdan yapılmış ağılla çevrilir.
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Döl ayı girince (Şubat), hayvan sahipleri, yaylımı bol olan, temiz ve poyraza kuytu bir yere yeni bir ağıl yaparlar. 
Sürü kışlaktan çıkarılıp bu yurda yerleştirilir. Bu yurda döl yurdu denir. Köyde hazırlıkları biten Yörükler, mal 
kuzlamaya başlamadan döl yurduna göçerler. Dölden önce kaçıntılar kuzlar. Kaçıntı: Koç katımından önceki 
yüğürülen keçilerin yavrularına denir. Keçi kuzlacı iken çoban değiştirilmez. Çoban değişirse keçi ve koyunların 
bırakacağına (düşük yapacağına) inanılır. Yine keçiler kuzlamadan önce, peynir kömür üzerine konursa ve bir 
de çoban yalın ayak dışarı çıkarsa( kızıl ayakla) körpeler kızıl (tüysüz) kuzlar yani günsüz doğacağına inanılır. 

Kuzlama dönemi başladığında, sabahleyin yaylıma giden sürünün ardından her çadırdan bir kişi, birer heybe 
alarak gider. Kuzlayan körpeleri, heybelerle eve taşırlar. Keçiler, kuzlamaya başladığında oğlaktan önce gelen 
kovanak (doğum öncesi gelen akıntı) sarı renkte ise körpe dişi, beyaz ise erkek doğacağına inanılır. Keçi ve 
koyunlar kuzlamadan önce, oğlak ve kuzularının erkek mi, dişi mi olduğu çocuklar tarafından tahmin edilir. 
Çocukların kazdığı çiğdemin tellerinin arkasında erkek tohumu varsa körpe erkek, sadece teller olursa dişi 
olur, denir. Yeni kuzlayan körpelerin kulağı, küçük çocuklara ısırtılır. Kulağı ısırılan oğlak ve kuzu o çocuğun 
olur. Kulağı ısırılan körpe dişidir. Bu körpenin, o çocuğun şansına çoğalacağına inanılır. Hayvanları çoğalmayan 
kimse, keçi ve koyunun kuzladığı yere çaltı çivisi çakar. Körpenin kulağı delinir, delinen kulaktan kırk tane çakıl 
geçirilir. Bunun manası, çivi ile kökleri, kırk çakıl ile de sayıları çoğalsın, kırkı bulsun ki kurban kesilsin, zekât 
verilsin demektir. Keçi ve koyunların kuzlama günü geldiği halde doğurmaz ise körpesi erkek olacak denir. 
Yörük inancında: Döl zamanı, çoban saçını kestirmez, kestirirse oğlak ve kuzular tüysüz kuzlar, yani bırakır 
(düşük yapar). Aynı teke ve koçun dölleri birbirine çok benzediğinden akşam anaları gelince yanlış vermemek 
için benzer körpelere ya enleri vurulur ya da ayaklarına renkli çeşit bağlanır. Keçi ve koyunlar kuzlayınca gö-
ğüslerindeki ilk süt zehirli kabul edilir, biraz dışarı sağılır ondan sonra yavrusuna emzirilir. Birbirine benzeyen 
körpeleri, anneleri kokusundan bilir. 

Döl Yurdu

Kuzlama (Doğum)
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Bazı keçi ve koyunlar, kendi oğlak ve kuzusunu almazlar (emzirmez). Keçi ve koyunlar kuzladığında oğla-
ğının üzerindeki ağananağı yalarlar, yalamadan ayrılan oğlağı anası almaz. Anasını emmeden ayrılan oğ-
lak emmeyi unutur. Oğlak ve kuzusunu almayan keçi ve koyun sabahleyin bağlanarak sürüden alıkonur. 
Oğlağın sağrısı, keçinin geynine (oğlağın çıktığı yer) sürülür, oğlağın sırtındaki sıvıların üzerine tuz ekilir 
ve anasının altına atılır. Emzirmesi için kadınlar, ayrıca keçiyi okşayıcı sözler söylerler. Bu nağmelerden 
bazısı: çii... çii... çii, Kara kızım kendi yavrun a kadınım. Bu arada keçiye korku vermek için oş, oş diye 
köpeğe de çağrılır (Viş, viş, viş, dutah, dutah denir sonra keçi karanlık bir yere katılır korktuğu için oğla-
ğını alır). Yaş çam pürü (yaprakları) üst üste katlanır, üzerine ince tuz ekilir, keçinin geynine sokulur. Ön 
ayakları da bağlanır. Canı yanan keçi, oğlağını alacaktır. Bu oğlak, bazen anası olmayan başka bir oğlak 
da olabilir. Keçi, şayet bu sefer de almazsa karanlık bir yere (mesela bir çardağa) kapatılarak yanına oğ-
lağı konur. Yanına bir de köpek katılır, ağzı kapatılır. Köpek, kapalı yerde olduğu için çabalayarak, havlar. 
Keçi, oğlağını köpekten korur ve emzirir. 

Bazı keçilerin sütü, oğlağını doyuramayacak kadar azdır. Bu durumda aç olan oğlak, sütü bol olan başka 
bir keçiden emzirilir, bu işe yanıtma denir. Emen körpeye de emdirme denir. Bu oğlaklar, analarıyla bu-
luşturulurken (emiştirilirken) analarını aramazalar, kendilerini emiştiren kişinin peşinden koşarlar. Bazı 
keçi ve koyunların oğlak ve kuzuları ölebilir, ya da bırakabilir (düşük yapmak). Bu durumda sütü fazla 
olan keçiler kendi yavrularının yanı sıra bunları da emzirir.

Kuzluklar, genellikle çadırın geri tarafında bulunur. Kuru çam pürü, kuzluğun içine düzgünce dağıtılır. 
Oğlak ve kuzular sabah akşam salındığında kuru pür atma işi tekrarlanır. Böylece körpelerin altı devamlı 
kuru tutulur. İlk doğan oğlaklar 15–20 günlük olunca yeni doğan körpelerin kuzluğu ayrılır. Zira büyük 
oğlaklar, yeni doğanların üzerine yatarak boğulmalarına sebep olabilirler.

Oğlağını Almayan Keçiler

Emzirme (Yanıtma)

Kuzluk (Ağıl)
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Oğlak ve kuzular, sabah-akşam olmak üzere günde iki sefer anneleriyle buluşturulur(emiştirilir). Bu-
luşma süresi bir saat kadardır. Buluşturmada körpelerin aç kalmamasına özen gösterilir. Sütüne kargın 
(doygun) olmayan oğlaklar, ot ve askıya asılan ağaç dallarından çok yerlerse karınları kocaman kendileri 
küçük olurlar, böyle oğlaklara gökgöden veya karagöde denir. Emişme bitince oğlak ve kuzular çevmel 
(deynek) denilen ucu baston şeklinde eğilmiş uzun saplı bir deynekle boyunlarından yakalanarak kuz-
luğa katılır. Oğlaklardan yirmi günlük olanlar, sabahleyin buluşturulmaz, sadece akşamdan akşama bir 
araya getirilir ve emzirilir.

“Karaan virin(verin) kanlanayım,
Pinar verin canlanayım,
Kesme verin bitleneyim,

Sandal verin sıska olayım”.
Gülveren Genç

Yirmi günü dolduran körpelere askı asılır. Askı (dal) çam burcu, kesme, zeytin, pinar ve yaprak kavlağı, 
sandal ve karaan gibi bitki ve çalılarından olur. Kısa saplı kesilmiş dallar, kuzluğun çığına uç kısmı oğ-
laklara gelecek şekilde asılır, oğlaklar yemeye alışırlar. Oğlaklar askıyı yedikçe yenisi asılır. Körpeler bir 
ayı doldurunca artık askı yeterli olmaz, sabahları salınır otlatmaya gidilirek akşam olunca sürü arkaca 
gelmeden oğlaklar tekrar kuzluğa katılır.  
Doymayan oğlaklar için tuzlu su ile un karıştırılır ve 20 günlük oğlaklara yedirilir. Bu karışıma simit denir.

Emişmeler

Askı
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Gece yarısı olunca çoban sürüyü ağıldan çıkarır, bir bu-
çuk iki saatliğine otlatmaya gider. Karnı doyan hayvan-
lar, tekrar ağıla döner. Çadırda bekleyen kadınlar ateşi 
yakar. Bezdirmeyi hazırlar, üşüyen çoban sıcak sıcak 
yer. Bezdirme, el ile yassılaştırılmış hamur küle atılır, 
üzerine köz çekilir, pişince, ocaktan indirilen bezdirme-
nin içine peynir döşenerek sıkılır. Gece hayvan otlat-
maktan gelen çobanların en sevdiği yiyeceklerden biri 
de bezdirmedir.

Döl yurdunda kuzluk yapılıp, içine kuru çam pürü dö-
şendiğinde kuzluğun üst kısmındaki ağacın ucuna bü-
yük bir baş soğan asılır. Bu soğan arada ilk yoğurt yapı-
lıncaya kadar durur. İlk yoğurt (bu yoğurda kızıl yoğurt 
denir.) daha tadılmadan bir kaşık alınır, oğlak ve kuzula-
rın üzerinde asılı olan soğana çarpılır, yoğurt çatmanın 
yüzeyine ve oğlaklara da sıçrar.  Sonra ise soğan indi-
rilir, kesilir ve yoğurtla yenir.  Bu yoğurt çarpma gele-
neğinin manası, bolluk ve berekete delalettir. Yoğurdun 
önce soğana çarpılıp oğlak ve kuzuların üzerine damla-
cıklar halinde dökülmesi ise  “Bu aslında sizin hakkınız 
idi, önce siz görün” demektir. Yaşlılar böyle yorumlarlar 
ve bu devam eden bir gelenektir. 
Davardan ilk yoğurt yapılırken içine bir gök boncuk ve 
yeşil ot atılır. Bu nazar olmasın diye yapılır. Böylece 
hem keçilerin sütlerinin çok olacağına ve hayvanlara 
nazar değmeyeceğine inanılır.

Örü

İlk Yoğurt
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Çanlar

Çan çobanların en büyük tutkusu ve yardımcısıdır. Her çoban, güttüğü sürüde çok ve sesi 
sürek çanları olmasını ister. Çanlar, şekil bakımından üç gruba ayrılır.

a) Ziller: Koyunlara takılır. Sarı pirinç metalden yapılmıştır. Sesleri çok sürektir. Çok uzaklara 
kadar duyurulur. Çobanlar, zili çok severler. Büyüklü küçüklüdür. Küçükleri oğlak ve kuzulara 
takılır, büyükleri ağırca olduğundan erkek davara ya da kısır keçilere takılır. Tek dillidir.

b) Tulumlar(topak çanlar): Bu çanlar, yapıları bakımından iki gruba ayrılır; iki parçalı olanlar, 
tek parçadan yapılmış olanlar. Bu çanlar, koyun ve kuzulara takılır. Bu çanlar da tek dillidir. 
Dilleri, teke ve sığır boynuzundan yapılır. Sesleri çok güzeldir. Küçükten büyüğe doğru kuzu 
tulumu, doplak, deplek ve düplek şeklinde sıralanır. Bu çanlar satın alındığında dilleri demir-
dendir. Çobanlar, demir dili çıkararak yerine boynuz dil takarlar, böylece çanlar, daha kulağa 
hoş gelen melodik bir ses verirler. Tulumlar, çobanların en çok sevdiği çanlardandır. 

c) Söbü (Yassı) Çanlar: Bu çanlar kara davara takılır. Çifte dillidir. Küçükten büyüğe doğru şu 
adları alırlar:

Kikirdek: Boyu en küçük ve sesi en tiz olanıdır. Oğlağa takılır.

Gildirek: Kikirdekten az büyükçedir, oğlağa takılır.

Gıldırak: Gildireğin büyüğüdür, çebice takılır.

Ferek: (Tangırak tanbırak) Gıldıraktan daha büyüktür, yazmışa veya kızıl seyise takılır.

Galdırak: En büyüğü ve sesi de en aklın olanıdır. Erkekçelere takılır. Bu çan, erkeçlerin boğa-
zından ve belinden örülmüş uzun iplerle bağlanır. Erkecin ön ayaklarına vurarak öter. Çanlar, 
bilindiği gibi değişik sesler çıkarırlar. Tabi ki dillerinden en iyi çobanlar anlar. 
Yörükler çanları konuşturup anlam yüklerler.

Büyük Çanlar: Ağam zengin, ağam zengin. Diye öterlermiş.

Küçük çanlar: Nerden buldu, nerden buldu? Diye sorarlarmış.

Orta Çanlarda: Şundan bundan, şundan bundan. Diye cevap verirlermiş. Bu bir hikâyedir, ama 
belki de bir gerçeği yansıtmaktadır. 



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
237



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
238

Canavar

Canavar, keçilerin en büyük düşmanıdır. Sürüye geldi-
ği zaman bir tanesini yemekle kalmaz. Sürünün ucunda 
çoban yoksa canavar, hepsini boğar ve yemeden bırakır. 
Canavar, önce koyuna saldırır. Sürüde tek koyun olsun, 
onu arar bulur. Canavar, zaman darsa koyunun kuyruğu-
nu veya göğsünü çeker kaçar. Canavar, oldukça sinsi bir 
hayvandır, sürüye gelirken yasılarak yaklaşır. Boyu kedi 
kadardır. Canavar, çok kurnaz bir hayvandır, genellikle 
sürüye çift gelir, biri köpeği oyalarken diğeri, hayvanlar-
dan birini alır gider. Canavar, güçlü bir düşmandır, avı-
nın boğazının altından ısırır, gövdesini omuzundan aşırır, 
sırtlar gider. Canavar, yakaladığı avına gücü yetmezse, 
ensesinden sıkar, kuyruğunu da davarın arkasından vura-
rak gider. Yörüklerde anlatılan bir hikayeye göre canavar, 
köpeğe: “kokulu burnunu bana ver, aynalı gözümü sana 
vereyim, sendeki burun bende olsa dağda canlı komam” 
dermiş. Yörükler arasında şöyle bir söz vardır: Canavarın 
mundarlığı, musmul sayılır. Yani kurt, bir malı dişlese, 
bu mal bu yaradan olsa, kesilerek yenilebilir, demektir. 
Canavar, “Yağan karın karasını da, ak karın üstünde ak 
kılı da görürüm” dermiş. Bu söz, canavarın ne kadar iyi 
gördüğünü ifade etmektedir. Canavarın omuzunda Azrail 
tüyü varmış, onu gören korkarmış. Sebebi de bu tüy-
müş. Yörüklerde canavarla ilgili olarak “boynun neden 
kalın demişler, kendi işimi kendim görürüm de ondan 
demiş. Dokuz kurda bir ger eşek. Kurt, dumanlı havayı 
sever, kurdun boğazındaki kendir alınmaz, kurt da kom-
şuyla, kurt, kurdu yemez, kurdun yanında kuş da geçi-
nir” gibi sözler oldukça yaygındır.
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Çoban, öğleden sonra koyun sağılıp, emiştirildikten sonra koyunu dağdan tarafa ağızlar(yollar). Çobanda yeme-
ğini yer. Kepeneğini, poşusunu, silahını ve bağcağını alır. Köpeğini uydurur ve sürünün ardından gider. Gece 
sabaha kadar sürüyü güder. Ancak koyun sürüsü yatıya götürülür. Karadavar (kılkeçi) çobanı yatı da yatmaz. 
Akşam sonu arkaca döner gelir. Karadavar çobanın köpeği, gece, koyunla gitmez, gündüz de sürüden kalmaz.

Yatı

Keçiler örüye gideceğinde yapılan bir uygulamadır. Gece yatıya 
giden sürü, karnı doyuncaya kadar yayılır, doyduktan sonra ya-
vaş yavaş yatmaya başlar. Çoban da herhangi bir davarın baca-
ğından bir bağcak (ip) bağlar. Bağcağın diğer ucunu da koluna 
bağlar. Sürü tekrar yürüyünceye kadar uyur. Çoban uykudayken 
sürü kalkar gider, ya da ürkerse, ayağından bağlı keçi, çobanın 
kolunu asılarak uyandıracaktır. Böylece büyük bir zarar önlenmiş 
olur. işte bağcak tutmak budur. Geceleyin yatağından kalkan veya 
ürküp giden bir sürü;

1.Daima yükseğe doğru gider. Asla aşağı yerlere gitmez.
2.Daima yaylımı bol olan yerlere gider.
3.Bir de yelin estiği istikamete gider.

Bağcak Tutmak
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Kaybolan sürü, bu ihtimalleri göz önüne alınarak aranır. Bu ıssız gecelerde çobanın en büyük yardımcısı kö-
peğidir. Çoban, uyusa bile köpek örüye (ayağa kalkma) giden sürünün peşinden gider, böcü tehlikesine karşı 
sürüyü dört kıvranır (dolanır). Bu arada çobanlar köpeklerine değişik adlar takarlar. Bunlardan birkaçı: Kirlos 
(Tüylü tam beyaz olmayan), Göğenik (Tüyün rengi göktür). Alaenik veya alaş (Siyah-beyaz karışımı). Güdük 
(Kuyruğu kesik). Mandili, Ulaş, Yetiş, Gostülü, Mindili, Karabaş, Urum, Sarı, Çirkin, Boncuk, Zalım, Goslak, 
Topak, Arap (Siyah olan), Pali, Tek kulak, Toros, Yaman bunların bazılarıdır.
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Sürünün suyu iyi içmesi için serin olması gerekir. Sürü, suyun aşağısından yukarıya doğru getirilirse suyu 
daha iyi içer. Çoban, özellikle her malın su içmesi için gerekli özeni göstermesi gerekir. Zira koyun ve keçiler 
sağılırken kadınlar hangi malın su içmediğini bilirler. Su içmeyen mal, tüyünü gever, tüyler, toplu halde yaşarır-
lar. Su içmeyen mal, dura dura gevşer, ıslık çala çala sürüsünü sulayan çobanlar, koyu gölgeli çam veya ardıç 
ağaçlarının dibine yatırırlar. Hava serinleşince kayakta devşik kimde ise o, sürüyü sağıldığı yere sürer gelir. 
Davarın sağıldığı yere eşme denir.

Davar sağacak kadın ellerini yıkayarak gök önceğini takınır. İki taraftan topak örümlü bağı olan keçi torbasına 
yem katılarak önlüğün üzerinden bele bağlanır. Torbalar, ya örgüdür ya da bir kumaştan yapılır. Her kadın, 
davar sağacağı helkeye (kova) biraz su katar, sürünün içine girer. İlk yakaladığı(sağacağı keçi) keçinin üzerine 
helkedeki suyu döker. Bu su, bolluk, bereket ve rahmete delalettir. Sağılan her keçiye, bazen sağmadan, bazen 
sağdıktan sonra tuz yem yedirilir. Sağım bittikten sonra keçiler oğlakları ile emiştirilir. Yavruları analarından 
seçme(ayırma) zamanı gelmiştir. O zaman yoz davar (çebiç, kısır keçiler ve erkek davar) ayrılır, başka bir çoban 
tutulur ve gütürülür. Yoz davar, gece evde yatar, sabah yayıla (otlama) gider, akşama tekrar yurda döner. 

Sulama

Davar Sağma
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Yörükler, mallarını on beş günde bir tuzlar. Çoban, malın tuz istediğini, bu yüzden yayılmadığını anlar. Tuzlar diri 
(topak) ise tuz taşında sürtülür (inceltilir) ya da el değirmenlerinde çekilir (üğütülür). Sürü, sabahleyin erken-
den hava serin iken tuzlanır. Hayvanlar, sıcak çökerse tuz yalamaz. Çoban, sürüyü hangi tuzlada, tuzlayacaksa 
sabah erkenden o tuzlaya yaklaştırır. Tuzu yalayıp doyan mal, geri çekilir. Çoban, gecikmeden sürüyü sulağa 
indirir. Geç kalırsa davarı tuz tutar. Tuzun tuttuğu mal ölür. Tuzlanan mal suyu iyi içer, yaylımı da iyi yayılır. Sık 
sık tuzlanan malın çilesi(tüyü) düzgün ve eti tatlı(lezzetli) olur. Tuzun içine bazen sumak katılır.

Davar Tuzlanması
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Yörüklerde her ailenin bir eni veya damgası vardır. En, daha çok yaygındır. En, oğlak ve kuzular henüz doğ-
duklarında kulaklarına vurulur. Bazen, yeni doğan çocukların adına tuzlayan oğlak ve kuzuların kulaklarına en 
vurulur ki bundan çocuğun şansı ortaya çıkar. Şayet çocuğun namına en vurulan hayvanlar çoğalırsa çocuğun 
şansı, açık veya gür denir. En mal sahibi için önemlidir. Çünkü hayvanlar sürekli dağdadır, her an biri karışı-
ğa gidebilir. Bunlar kulağından belli olur. Sürüde birbirine benzeyen mallar, ancak enleriyle belli olur. Sürüde 
birbirine benzeyen hayvanlar ancak enleriyle ayırt edilir. Enler, hayvanların kulaklarının kesme şekillerine göre 
isimlendirilir. 

En (Ene) 
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Bunlar:
a. Dilik:  Kulakların ucundan 2 cm yarılır.
b. Çalık: Kulağın ön ve arkasından 2 cm derinlikte kesilir.
c. Kesik: Kulakların ucundan 2 cm sivri kısmı kesilip atılır.
d. Oyuk: Kulakların ön ve arkasından çapı 2 cm yarım daire şeklinde kesilerek bir oyuk açılır.
e. Gez: Kulakların ucu üçgen şeklinde açılmış kesiklerdir.
f. Delik: Kulakların ortasında halka şeklinde açılmış delikler.
g. Yirik: Kulakların ucuna yakın, ön ve arkasından dilik kadar doğru olmayan, kıntar yarıklardır. Dilik, kulağın 
boyu istikametinde olduğu halde, yirik, eğri kesiktir.

Enlerden birbirine benzemeyen yüzlerce yeni enler çıkarmak, çoğaltmak mümkündür. Yörüklerde herkesin eni, 
bilinir. Sürünün birine bir hayvan kaçıp gelse, kimin olduğu bilinir. Sahibine haber gönderilir. Sahibi gelinceye 
kadar o mala bakılır.
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Damga, daha ziyade zengin ailelerin mallarındaki özel simgesidir. Damga, en kadar yaygın değildir. Demir 
çubukların ucuna aile reisinin adının ilk harfi büyük harf olarak yazdırılır. Damga, ısıtılır, hayvanın boynuzuna 
bastırılır, harf meydana çıkmıştır. Boynuzsuz olan hayvanların kulağına basılan damganın yerinde tüy bitmez, 
bitse bile beyazdır. Damga da en gibidir, gelişi güzel her boynuza ve her kulağa vurulmaz, ya sağ boynuzda ya 
da sol boynuzdadır.

Damga
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En ve damgadan başka, koyun ve keçilerde kırkılırken vücudun muhtelif 
yerlerinde işaret sayılabilecek bir miktar yün ve kıl bırakılır. Bu işaret-
lerden sahipleri mallarını tanır. Bu işaretler, kısa vade için geçerlidir. 
Tekenin boynu açılır (kırkılır), ön ayaklarını üzerine sarkan kıllarının ucu 
kırklıkla aynı hizada kesilir; Bu, tekeye güzel bir görünüm verir. Tekenin 
bu haline “Kelek” denir. 

Kelek- Kemçi- Perçem
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Haziran ayı içerisinde kara davarın yozu, temmuz sonlarına doğru da oğlaklı 
davar kırkılır. Yörükler, ihtiyaçları kadar yün ve kıl ayırdıktan sonra geri ka-
lanını satarlar. Tohumluk için ayrılan teke ve koçlar kırkılmaz. Onlar sadece 
süslenir, sürüde onların görünümü çok farklıdır. Onlara bakım da itinalıdır. 
Keçi ayakta iki kişi ile kırkılır. Bir kişi keçiyi başından tutar diğeri kırkımı 
yapar. Hayvan sayısı çok olduğu zaman imece yapılır ve kırkım bitince keçi 
kesilip hep beraber yenir. Çok iyi kırkım yapan biri günde 40-50 hayvanı 
kırkabilir.

Kırkım

Güz gelince, çebiçler, yeni bir çobanın önüne katılır, güdüye gider. Çoban, 
henüz yeni olan bu çebiçleri ilk zamanlarda kolayca bilemez, onları daha 
iyi tanımak için, omuz başından, bacağından, sağrısından veya bir başka 
yerinden, bir kırklık ağzı deriye ininceye kadar kılı kısa kesilir. İşte buna 
“Kemçi” denir. 

Kuzu kırkımında, kuzuların omuz başında, sağrısında, sağında, solunda 
fakat sadece bir yerinde bir tutam yün bırakılır ki buna “Perçem” veya 
“Merçem” denir. Perçem özellikle keçilerin memeleri güneşten etkilenme-
sin diye bırakılır.
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Yörükler, keçi ve koyunlarına katacağı tohumluğa çok önem vermişlerdir. İyi mal üretmek için, iyi tohumluk 
beslemek gerekir. Damızlık olacak teke ve koçlar, daha körpeyken belli olur, gölgesi okşanır, onlara apayrı sevgi 
beslenir. Sık-sık kekili taranır, elden birşeyler yedirilir. Tohumluklar(damızlıklar), çobanların azıklarına bile ortak 
olurlar. 
Ağustos ayı gelince erkek çebiç ve toklular kızar ve siyer, siyen mal, zapt olmaz, hem de etleri siyek kokusun-
dan yenmez. Teke ve koç haricindeki erkek davarlar siymeden döndürülür (iğdiş edilir). Dönük davarlar, birkaç 
gün sürüye gitmezler.

Tohumluklar (Damızlık)
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İyi bir tekenin özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

1. Tohumluk ayaklı olmalı, yani boyu yüksek olmalı.
2. Beli yüksek olmalı.
3. Boynuzlarının dibindeki genişlik en az 3 parmak olmalı.
4. Ön tarafı yüksek olmalı, yani omuzları dik durmalı.
5. Kulakları uzun ve söbü (yassı) olmalı.
6. Boynuzları ince, kısa ve arkaya doğru hafifçe yatmış olmalı
7. Genizi (burnu) geniş olmalı
8. Ayakları topuklu olmalı 
9. Bacakları, uzun ve kalın olmalı
10. Boyun kısmına elini atınca kılı avucu doldurmalı, yani tekenin kılı hem gür, hem de sık olmalı
11. Kuyruğu daima dik durmalı 
12. Rengi siyah, ya da koyu gök olmalı(Gök renk davarın muskası sayılır hatta malcılar keşke davarımın hepsi 
gök olsa dermiş).

Tekeleri, dönük davardan ayırt etmek için, çebiç tekelerin (Bir buçuk yaşında) arka bacakları kıllı olur. seyis 
teke (2 senelik), öveç teke (3 senelik), kart teke (4 senelik) nin ön tarafı keleklenir. Tekeler, sürüye en fazla beş 
sene katılır. Eski tekelerin döllerini çobanlar pek tutmazlar. Halk arasında, çebiç tekelerin (ilk tekelik) döllerinin 
doğduğunda büyük, eski tekelerin döllerinin ise küçük olduğu söylenir. Daha sonra, çebiç tekenin dölü pek 
büyümez, eski tekenin dölü, daha iyi büyür.
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Keçi Adları
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Yörüklerde her malın bir adı vardır. Adsız bir mal hemen hemen yoktur. Keçilere ayrıca bir ad verilmez, verilen 
ad, doğrudan doğruya boynuz, kulak şekilleri ile vücut, yüz ve göz renkleriyle yakından ilgilidir. 
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Kulaklarına göre verilen isimler:

Halep kulak: En uzun kulaklı keçilere denir.
Yaprak kulak: Geniş ve uzun kulaklı keçilere garacık denir.
Doğu kulak: Kulak, kısa ve söbüdür. Bunlara, karadoğu denir.
Çomak kulak: Kulak, doğu kulaktan daha kısadır. Böyle kulaklara kara çomak denir. Aynı kulak koyunda ise kara 
doğuş denir.
Lüle kulak: Kulak, çomaktan daha da küçük, yok denecek kadar kısa ise lüle kulak denir.
Sülük kulak: Doğu ile yaprak kulak arasındaki kulak şeklidir. Sülük kara diye çağrılır.
Gıymam kulak: Kulaklar, dipten geriye doğru bükükse buna gıyman denir, gıyman kara diye çağrılır.
Bükmeli kulak: Kulak, ucuna yakın yerden geriye bükükse böyle kulaklara da bükmeli kulak denir.
Penik: Bu kulak, yaprak kulağa çok benzer, fakat oldukça küçüktür. Yani ne doğu ne de yaprak kulaktır.
Kertmen kulak: daha küçük ince olan kulağa denir.
Kalbur kulak: Bu kulak, oldukça büyüktür ve yanlara doğru kabarık durur.

Boynuz yapısına göre verilen isimler:

Çevmel boynuz: Boynuzlar, yarım çember şeklini almışlardır. Keçi, siyah ise çevmel kara diye çağrılır.
Dikmen boynuz: Boynuzlar, düz olarak dik gider. Boynuzu böyle olanlara dikmen kara denir.
Yazman boynuz: Boynuzlar, düz fakat geriye doğru yatıksa, yazman kara diye çağrılır.
Mığra boynuz: Boynuz, o kadar küçülmüştür ki daha çok koyunlarda görülür. Mığra koyun diye çağrılır.
Gıvrış boynuz: Boynuzlar, öylesine sık kıvrılmışlardır ki, adeta burgu şeklini almışlardır. 
Divren boynuz: İnce uzun, ucu hafif eğri boynuz tipine denir.
Çardalak boynuz: Boynuzlar, uzun ve yanlara doğru açılmışlardır. Boynuzu böyle olan keçilere de çardalak kara 
denir.
Nalça boynuz: Boynuzların ucu, kıvrılarak tekrar çıktığı yere gelen boynuzlara denir. Bu tip boynuzlar, hayvanın 
gözüne, tenine batabilir. Bu yüzden boynuzların ucu ya bıçılır, ya da demirle boynuz ısıtılarak ucu, serbest tarafa 
çevrilir.
Çıbık boynuz: Uzayıp giden boynuzların uçları, çevmel (baston) gibi eğri olursa bu tip boynuzlara da çubuk 
boynuz denir. Boynuzu böyle olan hayvanlara da çıbık boynuz denir.

Vücut yapılarına göre verilen isimler:

Dalmin Kara: İnce ve zayıf vücutlu keçilere verilen ad.
Ceylan Kara: Vücut yapısı iri, uzun ve güzel olan keçilere denir.
Toprak Kara: Etine dolgun, karınlı keçilere verilen ad.
Arık Kara: Etini göstermeyen, zayıf yapılı keçilere denir.
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Diğer şekillerine göre verilen adlar:

Ger: Kulağı ve yüzü çizgi halinde kahverengi olan keçi.
Nohut ger: Kulak ve yüzü kirli beyaz olan keçi.
Ak ger: Kulağı ve yüzü açık kırmızı renkteki davar.
Al ger: Kulağı ve yüzü koyu kırmızı olan keçi.
Yöş ger: Kulak ve yüzü al gerden daha koyu keçi.
Ger yanal: Ger ile koyu kırmızı yüz ve kulağı olan keçi.
Yanal: Yüzü, kulakları ve kuyruk dipleri koyu al olan keçi.
Kır yanal: Kulakları kır, yüzü koyu al olan keçi.
Gır: kulakları beyaz ve siyah karışımı olan keçi.
Açık kır: Kulaklarının beyazı fazla olan keçi.
Koyu kır: Kulaklarının siyahı fazla olan keçi.
Kır olan keçilere, gıcık denir.
Kırçıl: Sırtındaki kılların yarısı beyaz, yarısı siyah olan keçi.
Beste: Vücudun herhangi bir yerindeki değişik küçük renk.
Mor: Kılı ve yünü beyazdan daha koyu renkli keçi ve koyun rengidir.
Açık mor: Beyaza yakın keçi ve koyun rengidir.
İsli mor: Daha koyu, keçi ve koyun rengidir.
Cerit: kafa, yüz, karın altı ve bacakları beyaz olan keçi.
Ak cerit: Yüz, karın ve bacakları beyaza çok yakın renk.
Al cerit: Yüz, kafa karın altı ve bacakları beyazdan daha koyu olan keçi eşkali.
Yanal cerit: Aynı azaların daha koyu olma halidir.
Sur: Kuyruk ve sağrısı kırmızı olan keçi.
Gula: Bel ve boyun kısmı siyah, diğer tarafları siyah.
Malaş: Yüzü tümden beyaz olan keçilere denir.
Yamşak: Alt dudağından çenesine doğru beyaz olursa buna malaş denir.
Şakalak: Alnındaki sakarı geniş ve burnunun üzerine doğru iner, kafası ve boyun altı beyaz olursa Şakalak adını 
alır.
Alaş: Vücudunun yarısı siyah, yarısı beyaz olan davar
Sarı: Vücudu sarı kıllarla kaplı keçiler
Kınalı sarı: Daha koyu sarı renkli duvar rengi.
Gök: Her tarafı gök kıllı olan davar rengi. Hiçbir zaman mavi denilmez.
Ak: vücudunun her tarafı bembeyaz olan keçi.
Sekil: Ayaklarından biri veya bir kaçı beyaz olan keçi işaretidir.
Sakar: Davarın alnındaki beyazlıktır.
Süymen sakar: Alnındaki sakar buruna inerse bu adı alır.
Aynalı sakar: Alındaki beyazı geniş olan bir sakar.
Saz: Siyaha çok yakın bir koyun rengidir. Güneş ışığının etkisiyle siyahtan beyaza dönüşmüş bir renktir.
Karyağdı: Koyu rengidir. Dalısı, siyah beyaz tüylerin karışımı, kırçıl, sanki kar yağmış intibaını uyandıran tatlı 
bir renktir.
Küpeli: Keçi ve koyunun çene altında sarkan bir çift et parçası
Doğuş: Kulakları, yok denecek kadar körelmiş koyun.
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Keçilerin göz renkleri:

Çakır: Açık mavidir. Ancak keçilere mahsus bir göz rengidir.
Sarı göz: oldukça kızıl bir göz rengidir. Koyunlara mahsus bir göz rengidir. Sarı göz koyunun göz çevresindeki 
tüylerde sarı renklidir.
Sarı ala gözlü
Kara gözlü

Bir keçinin birden fazla görüntü özelliği bir arada bulunabilir. O zaman değişik adlarla çoğalırlar. Mesela gırgır 
çomak, gırdoğu, gırsakar, gırsakar çomak, gırsakardoğu, kuyruğu ak, kuyruğu aksakar, sakardoğu, ger, gersa-
kar, gersakar çomak, gersakar doğu, gergır, gergır sakar, gergır sakar çomak, gergır sakar doğu, yanal, yanal 
sokar, yanal çomak, yanal doğu, yanal sakar çomak, yanal sakar doğu, ger yanal, gergır yanal, gergır doğu, 
gırçomak, gerçomak, gerdoğu, surdoğu, surçomak, guladoğu, gulaçomak, gök doğu, gök çomak, kara gabış, 
gabış (boyunsuz) çobak, gabış doğu, ala doğu, ala çomak, mer çomak, mer doğu, ak çomak, ak doğu vs. 
Bunları çoğaltmak mümkündür.
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Güz mevsiminin yaklaşmasıyla çobanlar, se-
vinirken, mal sahipleri üzülmektedir. Çünkü 
katım, çobanların güttüğü malı sahiplerine 
teslim günüdür. Öteden beri söylenen bir söz 
varıdır. “Yıllığı yitmiş çoban gibi” bu deyim, 
serbeste çıkan çobanın davranışını çok gü-
zel ifade etmektedir. Mal sahipleri üzgündür, 
çünkü bir yaz boyu beraberce oturdukları 
komşularından ayrılacaklar ve mallarını yeni 
bir çoban bulabilme endişesi yaşayacaklar, 
nihayet koç ve teke katımı olan 10 eylül gel-
miştir. Ağustos başından beri bağda olan 
koçlar ve oğlaktaki tekeler rengarenk çeşit-
lerle süslenir, ayrıca koçlara aşı toprağından 
yapılan çamur sürülür. Koçlar ve tekeler bir 
araya getirilir. Koyakta kadın erkek kim varsa 
herkes toplanır, teke ve koçlara çocuklar bi-
ner, arkaya bakılmadan süratle tohumluklar 
sürüye katılır. Teke ve koçların kadın erkek 
beraberce sürüye katılmasının sebebi oğlak 
kuzuların erkek ve dişi olarak karışık kuzula-
maları sağlamaktır. Tohumlukları, şayet ka-
dınlar katarsa döller dişi, erkekler katarsa da 
döller erkek olur inancı hala yaşamaktadır. 
Eğer oğlak ve kuzuların dişi olması istenir-
se koç ve tekeleri kadınlar, dizlikleri çıkmış 
olarak sürüye katarlar. 20-30 koyun veya 
keçiye bir koç veya teke hesap edilir. Böy-
lece 60 koyunu olan 2 koç, 80 keçisi olan 3 
teke katar. Malın yürüldüğü ilk ay sürüye tuz 
verilmez, tuzlanırsa mal çözer. Koç koyuna 
katılmadan önce göbeğine bal sürülür. Yayla 
koyaklarının kırmızı toprağından çamur elde 
edilir, koç ve tekelere sürülür. Buna aşı top-
rağı denir. Koç koyuna katılırken kimse yere 
oturmaz, kuzular yerden çabuk kalksın diye. 
Koç katılınca ilk önce ak koyuna çıkarsa çok 
kar yağar denir. 

Katım
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İki çobanın sürülerini karıştırarak beraberce gütmelerine yanaşık denir. Yanaşık olan çobanların amacı yardım-
laşmadır. 
Çeltek: Yaylada kalan çobanın yanına bazen de bir çocuk verilir. Bu çocuğa da çeltek denir. Görevi, çobana her 
konuda yardım etmektir. Çelteğin görevi, genel olarak sürü seyile inince sona erer. Çelteğin emeği, çobanın 
güttüğü malın hakkına sayılır. Yani, çeltek emek istemez, çoban da çelteğe ait olan malın hakkını almaz.

Yanaşık - Keşik- Çeltek
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Bazen birkaç aile kendi arasında anlaşır mallarını karıştırır, ayrıca bir çoban tutmazlar. Sırayla ve herkes malını 
sayısınca sürüyü güder. Malı çok olan sürüyü çok, az olan da daha az güder. Bu usule kesik denir. Yardımlaş-
manın güzel bir örneğidir. Keşilikte, kimse kimseye hak ödemez. Herkes kendi malını gütmüş sayılır.
Önce çebiçe çoban tutulur. Buna çebiç tutma denir. Çebiç tutan çoban, çebiçe iyi bir kış yurdu bulur. İyi bir kış 
yurdunda aranan özellikler:
1. Barınak (çardak veya in olabilir),
2. Çebiçe yazlayabileceği kadar bol yaylım. Çebiçin hakkı, diğerlerinden farklıdır, çoban, öldürmeden yazlata-
bildiği her 10 çebiçten bir tanesini hak olarak alır. 500 çebiç yazlatan bir çoban, 50 çebiç hak alır. Kar yağınca 
sürü seyile çekilir, önce güzlüğe gelinir, güzlek yayladan daha ılıktır. Bir hafta 15 günde güzlekte güdülen sürü, 
kışın bastırmasıyla artık kış yurduna çekilir. Kış yurdu, in, çardak veya poyraza kuytu, güneye bakan bir arkaç 
da olabilir. Arkaç, çalıya çevrilmiş kuytu bir ağıldır. İn ve çardak genellikle sürüyü alabilecek genişliktedir. 
Kış yurdunun bir takım özellikleri:
1. Kış yurdu (arkaç) böcüğe (canavar) karşı emniyetli olmalı. Böcü, arkaca kolay kolay girmemeli.
2. Davar veya koyun arkaçtan çıkınca çamura gark olmamalı. Arkacın çevresi dik (çamur olmayan toprak) ol-
malı.
3. Arkacın civarında koyunun dağılabileceği geniş bir düzlük olmalı, arkacın çevresi sarp olmamalı.
4. Arkacın çevresi aşırı iniş yokuş olmamalı, mal kuzlacı iken böyle yerlerden zarar görür oğlağı atar.
5. Arkacın etrafı çıplak olmamalı, davarı oyalayacak çalılık olmalı. Çalılık, kışın şiddetini de azaltır.
6. Arkacın yakın çevresinde başka arkaç olmamalı. Akşam sabah sürünün önü açık olmalı. Sürü, sık sık başka 
sürüyle karşılaşıp karışmamalı. Karşılan mal, ayrılırken kovulur. Kovulan mal, bırakır.

Keşik
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Komşular, ellerini tutup, yerleştikten sonra sütlerini, sütü en çok olan evde toplarlar. Sütlerin toplandığı bu 
eve devşik (değişik) evi denir. Koyakta her kadın keçi ve koyununu sıktıktan (sağmak) sonra sütünü helkelerle 
devşik evine getirir ve getirdiği helkede çöpler. 20-30 cm boyundaki düzgün çöp, helkenin ortasına dik olarak 
batırılır, sütün cimri kertilir. Böylece süt, çöplenmiş olur. Bir kişi, kaç helke süt sağdıysa hepsi aynı helkede, 
ayrı ayrı çöplenir. Çöplenen sütler kazanlara tülbentten süzülür. Çöpleri, süt sahibi saklar. Çöpleme esnasında 
herkes birbirine son derece itimat eder. Kimsenin bir damla çiğ sütüne tenezzül etmez. En küçük hile edenin 
sütü alınmaz, o kişi süt komşusu bulamaz. Devşik, en uzun sütü en çok olan çatmada kalır. Her süt bulaşıklı 
helkeleri devşik evi yıkar. Devşik, kime varacaksa, devşik sahibi kadın, devşik kazanını yaykar, içine bir topak 
peynir, bir topak kömür, bir topak diri tuz ve bir yeşil otyaprağı koyarak devşiği ikinci eve iletir. Devşiğin vardığı 
ev süt bakımından ikinci evdir. Aynı usullerle koyağın sütü, ikinci devşik evine verilir. Devşik evi, koyağın bütün 
sütünü, devşik kalkıncaya kadar almaya devam eder. Önce borç verdiği evin sütü vuruşturulur.

Devşik
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Bir önceki devşik evine borç verilen süt, aynı çöplerle ölçülerek geri verilir. Yani ilk 
devşik evinin sütü, ikinci devşik evinden alınan sütün yerine gider. Bu işleme süt vu-
ruşturma veya çöp çıkarma denir. Her çıkarılan çöp, dışarı veya ocağa atılır. Devşik her 
eve sırayla varır, devşik evi, önce süt verdiği evlerden sütünü geri alır, diğer evlerden 
borç alır. Devşik evinde süt, herkes borcunu ödeyinceye kadar durur. Bu usul, bir yaz 
boyu sürer gider. Süt alıp vermede öylesine titiz davranılır ki, kimse diğerlerine borçlu 
kalmaz. O zaman süt borcunun yerine başka bir şey vererek ödeşir.

Süt Vuruşturma
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YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE “AĞIZ VE 
KAVRAMLAR”

YÖRÜK SÖZLÜĞÜ
Ekrem Ali GÖRAR
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Abıç: ayaklar
Abıla: hanımağa  (2) gelinin görümceye 
hitap şekli
Acızlanmak: yakınmak, şikayetci olmak
Adaş: isimleri aynı olan
Afakan: iç sıkıntısı
Afsunlama: tılısım yapma
Aga: abi
Ağarmak: aydınlanma (2) beyazlaşma
Ağdırmak: ağır basma, yukarı kaldırma 
Ağı: zehir
Ağıl: üstü açık çevresi çitle çevrili küçük-
baş hayvan barınağı
Ağmak: tırmanmak
Ağırlama: konuk etme
Ağırlık: kız istemede,oğlanevinden istenen 
altın veya para 
Ağız: yeni doğuran hayvanların ilk sütü
Ahır: kapalı hayvan barınağı
Akma: reçine
Aksırmak: tıksırmak 
Ala çuval: içinde daha değerli eşyaların 
bulunduğu nakışlı ve tutma kolu bulunan 
çuval
Alacık: üzeri ve yanları hasır örtülü ya-
rım daire şeklindeki  barınak
Aldırış etmeme: ilgilinmemek, farkına 
varmamak
Altalama: kolaylaştırma, ezme, kontrol 
altına almak, hırpalamak 
Alıç: dikenli, meyvesi  nohut-erik büyük-
lüğünde mayhoş tatlı yabanıl ağaçcık
Alız: zayıf
Amel: ishal
Anafır: bedava
Analık: üvey ana, kaynana

Andız: kısa boylu ardıçgillerden  küçük 
meyveli bir ağaç 
Anırmak: eşek bağırtısı
Apalama: emekleme
Apaz: bir avuç dolusu miktar
Apşalama: normal olarak yürüyememe
Aptal: cimri (2) enayi, salak
Araklama: çalma
Aralama: seyrekleştirme (2) araya girme, 
ayırma
Arayer: ortalık, piyasa
Ardıç: susuz ve yüksek rakımlı yerlerde 
yetişen uzun ömürlü, nohut büyüklüğün-
de tohumu olan kokulu orman ağacı
Ardılmak: üzerine atılmak, üzerine yük-
lenmek
Argaç: ıstar ve çullalıkla dokumada enine 
atılan iplik
Arık: üstü açık su yolu
Arılık: şifa dağıtan yada muska yazana 
verilen sembolik para
Arka çıkma: birini destekleme
Âsama: topallayarak yürüme    
Asma: üzüm bitkisi
Aş: yemek
Âşak:diz kapağı (2) inilen yer
Aşıt: görünmeyecek yer      
Atacak: yün, kıl ve pamuğu kabartmak 
için kullanılan yaya vurulan özel vurgaç
Ataklama: baştan savma
Atışmak: karşılıklı söz düellosu 
Atıştırmak: açlığı bastırmak için az mik-
tarda  birşeyler yeme (2) başından savma
Atkı: büyük yaba (2) dokumada mekikle 
atılan ip (3) omuz şalı
Avanak: şaşkın
Avara: işsiz, boşta gezer

A
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Avrat: evli kadın, evli erkeğe göre eşi
Avuç açmak: zor durumda kalıp yardım 
dileme
Avurt: yanağın ağız içinde kalan kısmı
Avutma: kandırma, oyalama, (2) çocuklar 
için bakma
Ayamak: merdiven basamağı
Aydaş: zayıf küçük çoçuk
Ayıbudu: sahil şeridinde kayalık maki türü
Ayık: kendinde olma, aklı başında olma, 
sarhoş olmama
Ayyuka çıkma: herkesce bilinir olma
Azgan: sahil çalısı
Azman: iri yarı 
Azzık: çoban yada gezgin için çıkın içine 
hazırlanmış yiyecek

Babalık: kayın baba, üvey baba
Bacı: abla, kız kardeş 
Bağcak: çoban uyandırma düzeneği
Bağdaş kurmak: dizleri bükerek baldırları 
toplayarak oturma şekli
Bağır: göğüs, (2) seslen
Bağırtlak: bebek önlüğü
Balastır: taş ev yapımında duvarın sağ-
lamlığını arttırmak için kullanılan ağaç 
dalı ya da parçası
Baldır: bacak diz arası
Baş düzme: yeni gelinin kadınlarca saç 
başının süslenmesi
Başı bozulma: evliliğin geçimsizlikle so-
nuçlanması
Basma: kadınlar için renkli keten, pamuk-
lu yada ipekli kumaş

Başa dikme: kaşık veya başka alet kullan-
maksızın bir tas içindeki sıvıyı ağzına gö-
türüp içmek
Başaklama: hayvanlarda ikincil sağım (2) 
diğer ürünlerde son toplama
Batma: hayvan yemliği (2) gömülme (3) if-
las etme
Bazlama: mayasız kalın yufka
Belek: çocuğu belemek için kullanılan keçe, 
bebek battaniyesi
Beleme: çocuğu kundaklama
Belermek: öfke ifadesi olarak gözünü bü-
yütme
Belgente: evi odalara bölme için yapılan 
ara duvar
Belleme: öğrenme (2) toprağı kürekle ka-
rıştırma
Belik: kadınlarda saç örgüsü, (2) ayrılmış
Belinme: ikiye ayrılma, hayvanların sü-
rüden ayrılıp kaybolması
Bellik: özel işaret
Belişmek: paylaşmak
Beniz: kişinin yüz görünümü, surat
Berduş: vurdum duymaz
Beri: yakın, buraya 
Berinleme: uykuda irkilme
Beserek: tülü erkek deve
Bestel: kurutulmuş incir tatlısı
Beşmil: yün çorap örme milleri
Beze: hamur topağı
Bıçkı: küçük testere
Bicik: meme
Bingeşme: üstüste gelmek, sıkışmak
Binit taşı:  hayvana binebilmek için üzeri-
ne çıkılan kaya parçası
Bir yük: 20 şiniklik tahıl ölçeği
Birikme: toplanma 
Bis: kediye git demek
Bisden: kedi
Bisêl: bir kısım

B



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
270



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
271



 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
272

Bitmek: yetişmek (2) tükenmek
Boduç: içine yağ veya çökelek konulan 
topraktan yapılmış testi
Boğasama: ineklerin çiftleşme dönemine 
girmesi
Boğça: başörtüsü büyüklüğünde içine 
mendil, havlu, çorap, azık vb konulan ku-
maş parçası
Bokboğaz: ne bulsa yiyen
Boran: kış kıyamet belirtileri
Borana:  sarımsaklı yoğurtla yapılan ka-
bak yemeği 
Bostan:  salatalık, (2) sebze yetiştirilen yer 
Bostan çintmesi: cacık
Boşlamak: bırakmak
Botlama: develerin doğum yapması
Bozancalık: huzursuzluk, geçimsizlik
Bozkulak: kırlarda yetişen sütünden sakız 
yapılan bitki
Bozlama: deve bağırtısı
Böcü: böcek, (2) kurt, canavar
Böğelek: hayvanları (özellikle sığır türleri-
ni) rahatsız eden bir tür sinek
Böğelek tutma: böğelek sineğinin hayvanı 
rahatsız etmesi sonucu hayvanın huzur-
suz olup tepinmesi
Böğemek: su için önünü kapatma
Böğür: vücutta bel kısmının yan tarafları
Böğür bağı: çadır köşe bağı
Böğürmek: öküz bağırması
Böğürtlen: dikenli  ve meyveli çalı dudu
Böğrülce: siyah benekli bir fasulye çeşidi
Börtlemek: sebzelerin kaynar suda haş-
lanması
Buhur: tohumluk erkek deve
Bulamaç: süt, un ve tuzla yapılan yemek 
Burma: yünü burup kola takma, (2) cismi 
kendi çevresinde sıkıca sarma
Buzağı: inek yavrusu
Büklüş: viraj, dönemeç
Bülübülü: tavuğu gel demek

Bülüç: tavuk civcivi
Bülük: erkek çocuk pipisi
Bürgü: örtü, omuz örtüsü

C
Cadaloz: bağırgan
Cadı: dağda uygun ağaçlar üzerinde oy-
nanan yakalama oyunu
Camız: manda
Cavlak: saçsız
Celep: hayvan tüccarı
Censimek: yemekler için tadının bozul-
ması
Cepken: gömlek üzerine giyilen cepli kol-
suz yelek 
Cereme: zarar, ziyan
Cıllımak: oyundan vazgeçme
Cılk: yumurtanın bozulmuş hali
Cımbar: kilim dokumada, dokunan ürü-
nün enine kısalmasını önleme çıtası
Cıngıl: süs takısı
Cırmanmak: bir şeyi yapabilmek için ola-
ğanüstü çaba harcamak
Cırmalamak: tırnaklarını hedefe saplama
Cırrık: serçeden büyük bozlak kuşu
Cıvala: çoluk çocuk
Cıvık: sulu (2) gevşek davranışlı
Cimizi: deve çiftleşme dönemi
Cice: yenge
Cibindirik: sinek ve böceklerden korun-
mak için, hava geçirgen örtü ile yapılmış 
korunak
Cöbür: toz toprak
Cukka: siyah renkli bozlak kuşu
Cünü: keten çuval



 

 

YÖRÜK KÜLTÜRÜ
273

Ç
Çabıt: bez parçası
Çadır: keçi kılından yapılma yörük yayla 
evi
Çağla: badem ve eriğin henüz olgunlaş-
mamış  hali
Çağşak: eğimli arazide bulunan büyüklü 
küçüklü taşlar
Çalkama: sulu ayran 
Çalmak: mayalamak (2) benzemek (3) hır-
sızlamak
Çarık: deriden yapılan basit ayakkabı
Çark: pamuk yün gibi ürünlerden  ip yap-
ma düzeneği
Çarpana: olukma dokumada desen yap-
ma aparatı
Çat: yol ayrımı (2) hedefte orta nokta 
Çatma:  üç ayaklı yayık direkleri
Çakır: av köpeği, (2) göz rengi
Çan: hayvanlarda boyuna takılan metal, 
ses çıkaran ve hayvanı takibe yarayan alet
Çavmak: kokunun buruna kadar gelmesi
Çebiç: iki yaşındaki keçi yavrusu
Cedit: yeni
Çeki: kadınların alınlarından baş arkası-
na bağladıkları kuşak şeklindeki yazma 
(2) 250 kg.lık ağırlık ölçüsü
Çekinceme: karşı çıkılan, kaygı duyulan 
hususla
Çekişmek: azarlamak (2) ağız dalaşması
Çekiştirmek: arkasından konuşmak (2) bir 
yerinden asılmak
Çekme: sakız otu
Çelermek: sinirli bakış (2) örselenmiş (3) 
küçükbaş hayvan hastalıklarından biri
Çeltek: çoban yardımcısı
Çeltik: pirinç tarlası, dövülmemiş pirinç  

Çelikleme: yeni doğan çocuğun soğuk suda 
yıkanması
Çemen: ateşte pişmelik et parçası
enileme: köpek bağırtısı
Çerçi: seyyar köy satıcısı
Çeti: dikenli çalı türü
Çevre: mendil (2) etraf, dolay
Çıban: apse
Çıra: ateş yakmada kolay tutuşmayı sağ-
layan tutuşturucu reçineli odun parçası
Çırakman: sopalar ve çatal dal parçası ile 
oynanan bir çocuk oyunu
Çıkı: bohça
Çıkılama: bir bohçaya koyma
Çıkla: sadece
Çımgışma: el ayak uyuşmasını takip eden 
batma
Çıngı: ateşten fırlayan kıvılcım parçacığı
Çıngırak: sallandığında ses çıkartan bebek 
oyuncağı
Çemkirmek: ileri geri sözlerle esip gürle-
mek
Çemremek: kol ve paçalar için sıvamak
Çıtlık: çitlembik bitkisi ve meyvesi
Çıldır çarık: çorapsız çarık giyme 
Çifte: iki atar av tüfeği (2) hayvanlar için 
tekme atma
Çift sürme: iki öküzle tarlayı sürme 
Çiğin: omuz
Çille: eziyet, zulüm
Çilpi: ince odun dalları
Çimmek: yıkanmak
Çingil: küçük kova  (2) salkım
Çintmek: salatalık türü sebzelerde doğra-
ma (2) ağaç için zedeleme
Çirkef: belaya karşı giden
Çiselemek: yağmurun hafif yağması
Çitir: tohumdan çıkma sebze fidesi
Çiyan: Çift sürmek (2) zararlı sürüngen 
veya böcek
Çoban: hayvan sürü bakıcısı
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Çoldurum: uçurum, yar
Çoltulum eşek: çoban oyunu, uzun eşek 
oyunu
Çomça: büyük tencere ve kazan kaşığı
Çomaç: dürüm
Çomak: kulağı kısa hayvan (2) sopa, değ-
nek 
Çonuşmak: birikmek, toplanmak
Çopur: yüzü çilli
Çöğen: helva yapımında kullanılan ot kökü
Çöğür: küçük ağaç fidanı
Çöğdürmek: küçük çişini yapmak
Çökelek: tulum peyniri
Çömelmek: dizleri bükerek durmak
Çöngül: salkım
Çörek otu: siyah renkli susam büyüklü-
ğündeki  tohumları çökeleğe de konulan 
bitki
Çözgü: dokumada boyuna gelen iplik
Çözdürmeç: temizlenmiş ince bağırsak
Çul: dokuma, sergi 
Çullalık: kumaş, bez, yolluk türü doku-
manın üretilmesinde kullanılan düzenek
Çullanmak: toplanmak, başına birikmek
Çuvaldız: büyük ve kalın iğne
Çüş: eşeğe dur demek

D
Dadanmak: kel alışma, sık sık arar olma
Dağarcık: yağ saklama derisi, çobanın  
içerisine yiyecek koyduğu işlenmiş küçük 
deri torba
Dâh etmek: yapacağı eylemi sakınmadan 
yapma
Darı: mısır
Darsıkma: bunalma
Dakışmak: ardından koşmak, kovalamak 
(2) sataşmak

Dalağan: su içinde daha çok durabilen si-
yah renkli irice su kuşu
Dalama: köpeğin insanı kovalaması, ısır-
ması (2) insan yada bir nesnenin yüzeyine 
zarar verilmesi
Dalaşmak: köpekler için boğuşma (2) in-
sanlar için sözlü kavga
Damak: ağzın üst bölümü (2) kapak yada 
kapı mandalı
Daralmak: sıkıntıya girme
Darılmak: küsme
Daşşak: testis
Davar: keçi 
Davdarlamak: sözünü ve davranışını 
kontrolde zorlanma
Dayak: bir işin yapımında kullanılan da-
yanak değneği (2) sopa  
Daylak: 2 yaşını geçmiş erkek deve
Dayfalmak: ruh darlığı yaşamak
Değme:  sıradan  (2) dokunma
Deh: eşek ve ata yürü demek 
Dene: buğday,başak (2) yapmaya çalış
Dengilmek: yan yatmak
Denk: hayvanlar için yarım yük
Delbek: tef
Depit: köpeğe verilen hamur topağı
Deşmek: kazmak
Develik: maki çalısı
Devinme: kaşınma
Dıdının dıdısı: bağlantısı uzaktan
Dığan: küçük tava, (2) küçük meyveli ya-
banıl bir ağaç
Dıkıcık: az, bir miktar
Dıkım: bir lokmalık yufka ekmek
Dibek: içi çukur tahıl dövme taşı
Didek: hayvanlarda ibik, (2)  şapkada göl-
gelik
Didişmek: elle, sözle çekişmek
Diğdirmek: işemek 
Dikelmek: ayağa kalkma
Diktirmek: iddia etmek, inatlaşma
Diktirilmek: karşı çıkmak, itiraz etmek
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Dilber: güzel kız
Dimi çuval: yün dokuma çuval
Dinelme: ayakta durma
Dinmek: yorulmak
Diniz: sakin
Direm kuşak: kadınlarda kullanılan gök-
kuşağı renklerine sahip bel kuşağı 
Dirhem: 32 gramlık ağırlık ölçüsü
Dirgen: harmanda sapları çevirmeye, at-
maya yarayan, parmaklı, çatal alet
Dişenmek: kaşınmak, bela aramak 
Dişlek: dudağı kısa olup dişleri görünen
Dişenmek : kaşınmak, bela aramak
Ditmek: kümes hayvanının gagalaması, 
(2) parmaklar ile parçalama
Dizgin: binek hayvanlarında geme bağlı 
yular ucu ipi 
Doğramaç: ayran ve sütün içine gevrek 
yufka parçaları atılmış hali 
Dôha: öküze dur demek
Dolama: etek  (2) bir şeyi bir şeyin etrafına 
sarma
Dolay: civar (2) dağın etek yamaçları
Dolaz: horttan yapılan bulamaç kıvamın-
da yemek
Dolukma: ağlayacak duruma gelme (2) 
çok yorulma
Domuşmak: pusarak surat asmak
Doru: gövdesi kızıl kırmızı, ayakları ve 
yelesi siyah renkli at, genç at
Doşanlama: eskime, yıpranma
Dönbelek: takla
Döş: göğüs
Döveleme: kaşınan yeri kaşıma
Dövme aş: keşkek, dövülmüş buğdayın 
kaynatılıp üzerine tereyağı eklenerek ya-
pılan yiyecek
Dulup: pamuğun yayda atılmış, kabartıl-
mış ve toparlanmış  hali
Durô: bekle
Durukmak: ağaç veya damüstü gibi yük-
sek yerde mahsur kalmak, aşağı ineme-
mek

Duvak: gelin başlığı
Dümbelek: darbuka
Dündar: devenin hatabına, havudu kitle-
yen yere takılan çan
Dünek: tavuk evi, kümes
Dürü: dünür evlerine gönderilen hediye
Düşenleme: kendi işini kendi göremez hale 
gelme
Düve: iki yaşındaki dişi inek yavrusu
Düven: altında çakmak taşları bulunan 
harmanda sap ezmede kullanılan kızak 
biçimindeki tahta

E
Ebe: nine, (2) eski tohum, (3) oyun kova-
layıcısı
Ebiçme : sırtına alma, sırtında taşıma
Ece: abi, kardeş 
Ecel: ölüm zamanı
Edik: çorap üzerine giyilen yünden üst ço-
rap
Efilti: hafif esinti, hafif hareketlenme
Eftikleme : oyalanma, vakit geçirme
Egzeme: deride sulanma ve kaşıntı şeklin-
de ortaya çıkan cilt hastalığı, mayasıl
Eğleşme: vakit geçirme
Eğrek : sürü halindeki hayvanların toplu 
dinlenme yeri
Eğril: sulak yerde  yetişen kökü acı olup 
ilaç niyetine kullanılan bir bitki
Eğirme: kılı, yünü, pamuğu iplik haline 
getirmek 
Eğlenti yeri: eğlenme için toplanma yeri, 
(2) yolculukta mola yeri
Eğleşme: zaman kaybetme
Eğmeç: dala uzanabilmek, dalı yaklaştır-
mak için kullanılan çatal  nesne
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F
Falak: ayı yavrusu
Fer: ışık kuvveti, parlaklık
Fıcımak: pervane
Fıdıramak: bir hedefi vurmak için fırlatı-
lan odun parçası
Fırak salma: fırlatma, atma
Fışkın: filiz
Fışkırmak: su için yeryüzüne tazyikle çık-
ma (2) bitkiler için  gür şekilde dallanma
Fıyyık: parmakların ağıza sokularak 
uzaktaki kişiye ses ulaşacak şekilde ses çı-
karma
Fingirdek: yılışık, oynak
Fistan: entari, uzun kadın kıyafeti 
Fisileme: birinin kulağına sessizce bir şey 
söyleme
Fisirdeşmek: kendi aralarında sessizce ko-
nuşmak
Fişleme: yeşil fasulyeyi yemek yapmak 
için küçültme (2) dolduruşa getirme (3) 
leke sürme
Fişgeleme: kışkırtmak 
Fitlemek: birini bir şey yapması veya söy-
lemesi için dolduruşa getirmek
Fildir: çokca hareketli, bilmiş geçinen
Fili: ağacın en uç dalları
Fitire: tahılların topraktan yeni çıkmış 
hali

Eleftik olma: eli ayağı dolaşma
Elemet: fazla büyük
Eletme: götürüp teslim etme (2) eliyle ha-
ber verme
Elibelinde: anneliği  ve verimi temsil eden 
kilim motifi 
Elleğem: sanırım, belki
Ellemek: dokunmak , elle temas etmek
Ellik: eldiven (2) dokunma ve yakalama 
hareketlerini de içeren ebeleme oyunu
Embel: övendire, öküz yönlendirme çubu-
ğu 
Emlik: sonradan doğan oğlak veya kuzu
Emişmek: sığır, koyun, keçide yavrunun 
annesini emmesi
Emişik olma: aynı anneden süt emmiş 
olma
Emme: ama
Emmi: amca
En: bellik, özel işaret
Enik: hayvan yavrusu
Endê  bu
Eneme: iğdiş etmek, kısırlaştırma
Enteri: kadın fistanı
Er ekmeği: sahur yemeği
Erkeç: iki yaşına gelmiş enenik erkek keçi
Esik: tam dolmamış
Esirik: cıngar çıkarmaya yatkın
Êşeşmek: oyalanma 
Eşkere: ortalık,orta yer,meydanda
Eşme: yazın koyunların yattığı serin yer
Etekcek: uzun etek
Evcik: çocuk evcilik oyunu
Evcilmen: evine, yuvasına düşkün 
Everme: evlendirme
Evilcen: kuru otlarda sıkca çorap ve elbi-
seye yapışan  ucu sivri ot tohumu
Eviştirmek: ucu ucuna getirme, parçaları 
yaklaştırmak
Evlek: çeyrek dönümlük alan ölçüsü
Evmek: acele etmek
Evtikleme: vakit geçirme

Eyer : at semeri
Eynel : arazide iş yapım sırası
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G
Gabadayı: boyu posu yerinde
Gabçık: kabuk
Gabış: boynuzu olmayan erkek hayvan
Gabirnet: aksi, ters ve suratsız
Gacara: karışıklık çıkarmayı seven, belalı
Garado  kıvrık kulaklı
Garık: sıra, çizi
Gark olma: içine gömülme
Gasalak: övünmeyi böbürlenmeyi seven, 
ukala
Gamcak salma: birinin bel bölgesini par-
makları ile mıncıklama
Ganere: doymak bilmez yiyici
Gancık: dişi (2) oyunda mızıklayan
Gâlesiz: kaygısız, sorumsuz
Galet: hata, hile
Gancık: namert (2) dişi 
Gatıran: sedir
Gavete: domates
Gavurka: mısır ve buğdayın ateş üstünde 
pişirilmesi ile yapılan yiyecek
Gavilleşme: sözleşme, anlaşma
Garsamba: iş yoğunluğu ve düzensizliği 
nedeniyle oluşan karmaşa
Gazel: yere düşüp kurumuş ağaç yaprak-
ları
Gebe: hamile
Geçinceme: evlilik veya yaşam mücadelesi
Gede: yiyici
Geğermek: ağızdan sesli gaz çıkarma
Gelep: ipin 50-70 cm kadar boyla yumağa 
dönüşmemiş hali 
Gelöküş: sığıra gel demek
Gerneşmek: kolları yana açarak gevşeme, 
Gerdeme: su teresi
Gelberi: ekin saplarını yaklaştırmak için 
kullanılan ucu çengelli harman aracı

Gelen varan: kilim dokuma tezgahı tahtası
Gem: atın ağzına vurulan dişlik
Geniz: boğaz, soluk borusu
Gerelti: perde, görüntü veya rüzgar engel-
leyici bir tür set
Geven: dikenli yayla çalısı
Geviş: lokmayı çiğneme
Geydirilmek: ağzına geleni söylemek
Gezelemek: amaçsız dolaşmak
Gıbırtı: hareketlenme
Gıcık: küçük çelimsiz (2)  davranışları hoşa 
gitmeyen
Gıcırdım  çökermek: kargaşa çıkarma
Gıdaklama: tavuk bağırtısı
Gılâlamak: düzelterek, süsleyerek hazır 
hale getirmek
Gıldırkı: keçi ve oğlak küçük çanı
Gınâ gelmek: usanmak 
Gıncıvır: oynak, sözünde sebat etmeyen
Gıncırak: ağaçtan yapılan 360 derece dö-
nebilen çocuk eğlence aleti
Gırla  çokca, bolca
Gırışan: hastacıl
Gırnata: zurna,klarnet
Gısmı: pinti, eli açık olmayan
Gıtal: katil
Gızınma: ısınma
Gidişmek: kaşınmak
Gillik: çekirdek
Goca: büyük
Gocamak: yaşlanmak,ihtiyarlamak 
Gocuk: kaban
Gocunmak: çekinmek, üstüne alınma
Gosalak: kuruntulu gezen
Gôşan: keçi, koyun sağım ağılı
Goşarlaşmak: 2 kişinin ellerini diğerinin 
omzuna atarak yürümeleri
Golastar: ağaç kesmek için 2 kişi ile tutu-
lan  büyük testere
Gonur: siyah sarı karışımı renkli
Goruk: olgunlaşmamış
Gopil: yeniyetme erkek çocuk
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Goz: ceviz (2) avantaj
Govşaltma: aralık açma, aralık bırakma
Göbek: besleyici bir mantar türü, (2) orta 
yer 
Göcen: tavşan yavrusu
Göde: hamile (2) karnı geniş
Göğüs: yamaç (2) meme (3) boyun ile ka-
rın arası
Göğüslük: kadınlarda çocukları kolay em-
zirmeyi sağlayan üst giysisi
Gök: mavi (2) olgunlaşmamış
Göklük: sebze,  sebze ekili tarla
Gölcük: küçük su birikintisi
Gölle: kaynatılmış buğday
Gön: sığır, deve, at derisi
Gömük: bataklık
Göresek: görenek
Görpe: küçük, (2) taze, (3) bahar ayında 
doğan kuzu
Görükme: korkutma, gözdağı verme
Görümce: geline göre eşinin kız kardeşi
Gövce: küçük boy balık
Göver: tohumluk soğan
Gövermek: yeşillenme 
Göynek: atlet
Göz: oda (2) su kaynağı (3) nazardan ku-
ruyucu kilim motifi
Gözemek: iki parçayı bir arada tutmak 
için kabaca dikme
Guluk: köpek yavrusu
Gukgumavık: baykuş
Guliguli: hindi
Gulun: at yavrusu
Gulunç: vücutta bir çeşit kas tutulması
Gunnamak: at ve eşek için doğum yapma
Gutmu: ipekli, süslü renkli entarilik ku-
maş 
Gupban: kapalı karanlık dar alan
Gurka yatmak: tavuk ve kuş türlerinde di-
şinin yavru çıkarmak için yumurtalarının 
üzerinde beklemesi  
Gurmut: küçük yaban armudu

Guşluk: sabahtan öğle öncesine  kadar ge-
çen süre
Gücenme: gönül koyma
Gücüle: ancak, zoraki, şimdi,zor şartlarda
Güdük: kısa boylu, kuyruksuz
Güğüm: su taşımaya veya ateşte su ısıt-
maya yarayan metalden yapılmış ağzı 
dar, kulplu büyük su kabı
Güllele: gelincik
Günde: her gün
Günebakan: ayçiçeği
Güp: içine sıvı madde veya bazı eşyaların 
konulabildiği ağzı geniş büyük testi
Gütmek: hayvan otlatmak, takip etmek
Güve: yün ve pamuklu eşya zararlısı
Güvey: damat
Güzlük: sonbaharda yetişmek üzere yapıl-
mış ekim

H
Haba: kaba kumaştan yapılmış, yakasız 
üst giysisi, kaban
Hallaç: pamuk atan
Hamut: atın boynuna takılan yük taşıma 
aracı
Haranı: tencere
Harhar: büyük çuval
Harlamak: ateşlemek,alevlendirmek
Hasır: ince sazdan örülmüş yere serilen 
sergi
Hasır otu: hasır yapımında kullanılan su-
lak yerde yetişin bir kamış türü
Haşarı: yaramaz
Haşatı çıkma: ezilme, çok yorulma
Hatapbaşı: devenin havudunu sabitleme 
ipi (2) kilim motifi
Hatap çanı: büyük deve çanı
Hatıl: çeşme havuzu
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Havâi:bir teneke tahıl ölçüsü
Havut: deve semeri 
Havut otu: deve semeri yapımında kulla-
nılan sulak yerde yetişen kamış türü
Hay etmek: ses vermek, sesle uyarmak
Hayallamak: önsezide bulunmak, hisset-
mek
Heçtinmek: önemsememek, bırakıvermek
Heleşen: eğlence, mahabbet 
Helik: inşaat küçük dolgu taşı
Helke: kulplu bakır kova
Henk etmek : eğlence ortamı yaratmak
Herif: bey, koca, adam  
Heybe: üzerinde 2 taşıma haznesi bulunan 
omuzda  veya hayvan üstünde yük taşıma 
dokuması
Heye: evet,tabiki
Heyhey: sürüye yürü demek
Hıkgıdık: hıçkırık
Hısım: akraba
Hışmını almak: öfkesini gidermek 
Hobuçmak: sırtında taşımak
Hôcam olmak: iyice kırılmak,parçalan-
mak
Hoç: deveye yürü demek
Hoh: sığıra yürü demek
Hol: tavuk yumurtlama yerine bırakılmış 
örnek yumurta
Holus: büyük delikli kalbur
Hort: peynir suyunun kaynatılması ile 
elde edilen bir tür çökelek
Hoşaf: kurutulmuş meyvelerin kaynatıl-
ması ile yapılan komposta
Hoşbeş etmek: hal hatır sormak, kısa soh-
bet
Hora geçme: kıymeti bilinme
Horata: şaka
Horanta: ev halkı
Horlama:kötüleme, küçük görme, (2) gü-
rültülü uyku hali
Hortlama: kötü bir  durumun ortaya çık-
ması

Höke: ukala
Hörgüç: deve sırtındaki tümsek
Höşmerin: taze peynir (veya kaymak), te-
reyağı ve şekerle yapılan tatlı 
Höykürmek: yüksek sesle bağırmak

I
Icık: biraz 
Ih: deveye dur demek
Ilgıdır: ipi gelep haline getirmekte kullanı-
lan iki ucuna  yaklaşık 10 cm yüksekliğin-
de ağaç çivi çakılı tabanı 40-50 cm uzun-
luğundaki alet
Imıştırmak: ılık hale getirmek
Irak: uzak 
Irbık: ibrik,su taşıma, ısıtma ve kullan-
mada kolaylık sağlayan metal kap
Irıp: balık ağı
Islık: dudak büzülerek melodik ses çıkar-
ma
Isırgan: temas ettiğinde vücudu kaşındı-
ran bir bitki
Istar: kilim dokuma tezgahı 

İ
İbik: bir şeyin ucu
İçerleme: bir şeye çok kızıp, sinirini içine 
atma
İçgillenme: kuşkulanma
İçi geçme: uyuya kalma
İçikme: iç çekerek ağlamaklı duruma düş-
me
İçine kurt düşmek: şüphelenme (2) kurt-
lanma
İçine sinme: tasvip etme, onaylama
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K
Kabak: saçı olmayan,kel (2) iri yapraklı ve 
iri yapılı yerde yayılan bir bitki ve mey-
vesi
Kabir: mezar
Kaklık: taş veya kaya üzerinde yağmur 
suyu birikmesini sağlayacak şekildeki çu-
kurlar 
Kakılı: sayıca çok fazla

Kakırt: kavurma iç yağının ocakta erime-
yen kısmı
Kakmak vurmak: genellikle uyarı amaçlı 
el yada dirsekle vurmak
Kaktırmak: ittirmek
Kalender: sözünün eri
Kandırma: aldatma, yanıltma
Kamaşmak: diş ve gözde his kaybı
Kanırtmak: bir cismi levye gibi bir aletle 
belli bir düzene sokmak için zorlamak
Kapısalık: ilkel kapı, bahçe kapısı
Kapışmak: tartışmak
Karabatak: ördeğe benzer siyah renkli de-
niz kuşu
Karın: temizlenmiş hayvan işkembesi
Karın çanı: devenin karın altına takılan 
çan
Karış: avuç açıldığında başparmakla serçe 
parmak arasında kalan mesafe
Katık: yiyecek, yemek
Katışık: anasını emmemesi için sürüler 
arası oğlak, kuzu değiş tokuşu
Kav: bazı ağaç kök ve gövdesinde oluşan 
ve ateş için tutuşturucu olarak kullanılan 
ağaç dokusu
Kaval:çoban fülüdü
Kavcalamak: elleriyle kavramak
Kavil: anlaşma, sözleşme
Kayrak: yassı taş
Kaylık: 2 yaşındaki dişi deve 
Kaytarmak: çalışmadan, işten kaçmak
Keceve: gülcan
Keçe: koyun yününden sıkıştırmak sure-
tiyle yapılmış bir tür yer halısı
Keferet: ilaç, çare 
Kelle: kafa, baş 
Kemçik: burnu yamuk
Keme: fare
Kemlik: kötülük
Kemrişmek: eşeklerin birbirine saldırma-
sı, ısırması
Kepenek: çoban uyku yatağı ve paltosu

İçme: şifalı su kaynağı
İdare: ilkel lamba (2) yetinme
İğ: yün ve pamuk eğirmede kullanılan siv-
ri tel
İğdiş etme: eneme
İhi: işte
İhram: yünden yapılmış çarşaf veya yor-
gan gibi kullanılan dokuma yaygı
İlenmek: beddua etmek
İlik: düğme deliği
İlistir: süzgeç
İlmek: düğüm
İman: göğüs bölgesi
İmece: köylü yardımlaşması
İndirmelik: gelini damatevine indirmede 
akraba ve tanıdıklarca hediye olarak  ve-
rilen para veya mal 
İpburun: kuşburnu  
İsabet: göz değmesi,nazar  (2) hedefi vur-
ma
İt: köpek
İtizi: göçebeliği temsil eden  kilim motifi
İteğe : üzerinde un ve hamur işi yapılan 
bez yada dokuma parçası
İspirte: kibrit
İstillahlı: abartılı ve ballandırarak anlat-
ma
İşş: ata dur demek
İz atmak: yanıltıcı işaretler bırakma
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Kepileme: delinen çarığın içine parça koy-
mak (2) dolma tüfeğe barut, kurşun ve 
saçma üzerini çabutla sıkıştırma  
Kepir: ağaçsız, taşı bol kurak yer, tepe
Kerahat: iğrenç
Kerç etme: dalga geçme, alay etme, küçük 
düşürme
Kere: defa
Kertik: düz bir yüzey üzerindeki girinti 
yada çukur 
Kesilmek: süt için niteliğinin bozulması (2) 
çok yorulmak
Kesme: bir çeşit maki bitkisi
Kestirim: kısa yol
Kestel: halı, kilim gibi dokumalarda doku-
madan artan iplik
Keşir: havuç
Keydirilme: birini  sözle taciz etmek, mu-
sallat olmak
Kılıç: olukma dokuma tahtası
Kır: beyaz, ak (2) açık alan
Kıran: toplu hayvan ölümüne neden olan 
salgın hastalık
Kırçıl: beyaz ve siyah renklerden oluşan
Kırma:bir tür tüfek (2) melez ırk (3) bir cis-
mi parçalama
Kırkma: koyun ve keçinin tüyünü kesme 
(2) kamış türü hayvan yiyeceğini kesici 
aletle doğrama  
Kırklık: koyun yünü kesme makası
Kırıntı: eğlencelik yemiş (2) ekmek parça-
cıkları 
Kısrak: dişi at
Kıstırmaç: bisküvi arası lokum
Kıstırmak: tenhada yakalama
Kıymık: küçük odun parçacıkları
Kızan: delikanlı (2) efe çırağı (3) köpeklerde 
çiftleşme dönemi
Kiçikiçi: köpeği çağırma sesi
Kikirdemek: kendini tutamayacak şekilde 
gülmek, hafif sesle gülmek
Kile: 4 şinik tahıl alabilen kap

Kirtik: sabun parçası
Kirmen: elle yün eğirme gereci
Kiriş: pamuk atımında yaya geçirilen ku-
rutulmuş ince bağırsaktan yapılma ip  (2) 
inşaatta ana taşıyıcı olarak enine yan ko-
nulan  uzun kereste, (3) otsu bir bitki
Kirinci: 2 yaşındaki erkek deve
Kisiren: beze kesme demiri
Kiş: tavağa,kuşa ve koyun keçiye yürü, git 
demek
Kişneme: at bağırtısı
Kizir: arabozucu, ukala (2) muhtar  yar-
dımcısı
Kocadon: geniş kadın şalvarı 
Koç: yetişkin erkek koyun
Koçbuynuzu: gücü ve yiğitliği temsil eden 
kilim motifi
Koç katımı: koyunun önceden belirlenen 
tarihte kuzulamasını sağlamak için ayar-
lanmış tarihte koçun sürüye katılması
Kolçak: yünü eğirmek için kola takma
Kolan: hayvanın eğer ve semerine bağla-
mak için bel altından geçirilen kalın örme 
ip
Kollamak: gözetmek, kayırmak, gözetle-
mek
Konalga: yörük konaklama yerleri
Kopça: düğme ve ilik yerine metalden ge-
çirmeli çengel
Koruk: olgunlaşmamış üzüm veya erik
Koşma:içine dövülmüş haşhaş veya su-
sam konularak pişirilmiş mayalı çörek
Kor:  kızarmış kömür
Koyak: çadır kurmaya elverişli korunaklı 
yer
Koyun: kuzunun büyüğü, anacı (2) iki kol 
arası göğüs bölgesi
Kozak: kozalak
Köçek: erkek oyuncu,dansör 
Kömbe:  yanmış ateş üstüne doğrudan 
atılarak pişirilmiş kalın hamur çöreği
Körebe: gözü bağlı ebenin diğer oyuncula-
rı yakalamaya çalıştığı çocuk oyunu
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Kös: koyunlarda önde giden, liderlik eden
Köstek: hayvanların uzaklaşmaması için  
2  ayağının  aralıklı  birbirine bağlandığı 
ip 
Köstemek: hayvana köstek takma
Köstü: köstebek
Kösülmek: bir yere uzanıp yatmak
Köşek: deve yavrusu 
Köz: yanar haldeki kömür
Kulaç: iki elin yanlara açılması ile arada 
kalan mesafe
Kulun: yeni doğmuş at, eşek yavrusu 
Kulunç: omuz ağrısı
Kulp: tutma kolu, sap (2) bahane, gerekçe
Kumpir: patates
Kuskun: at ve eşekte  eyere kuyruk altın-
dan geçirilen, eyer,semer ve palanın öne 
kaymasını engelleyen enli kayış
Kundaklama: beleme 
Kupa: bardak
Kupay: küçük av köpeği
Kursak: mide
Kuyruğu kısma: mücadeleden kaçma
Kuytu: rüzgar almayan yer
Kuz: gölgeli, kuzey yer
Kuzlama: koyunun doğum yapması
Kuzluk: kuzu ağılı
Kuzu: koyun yavrusu
Kücü: ıstarda yan konulan ağaçla çözüm 
ipini birbirine bağlayan düzenek
Küçüküçü: at ve eşek için çağrı sesi
Kürnemek: koyunların bir yerde toplan-
ması
Kürekleme: kaşıksız, yufkadan dıkım ya-
pıp yemek yeme
Kürelenmek: yuvarlanmak, toplanma
Küskü: sıkıştırma takozu
Küssük: ilkel kapı kilidi
Küt: keskin olmayan
Kükürt: kısırlaştırılmış erkek deve
Küştüre: tahta rende aleti

L
Labada: kendiliğine yetişen mayhoş ta-
dında yabani ıspanak
Lafacan: luzumsuz konuşan
Laf ebesi: her şeyi bilmiş gibi anlatan
Lakırtı: boş laf
Loyn: hey anlamında çağırma sesi
Lök: çatı arası, (2) anaç 4-5 yaşında erkek 
deve (3) ağır

M
Mahlıç:  atılmış, kabartılmış pamuk
Makat: tahta oturma kanepesi (2) oturak 
yeri, kıç
Mantuvar: sarı renkli kır çiçeği
Maraz: hastalık
Masara: dokumacılıkta iplik sarılıp, me-
kiğe takılan alet
Mataf: az bulunan eşya veya özellik
Mavılama: kedi bağırtısı
Mavzer: uzun mevziilere kurşun atabilen 
tüfek
Maya: dişi deve,
Mayasıl: el, kol cilt hastalığı
Mecal: takat, derman 
Meh: buyur, al
Mehesiz: gereksiz, luzumsuz
Meke: siyah su kuşu
Mekke: mısır koçanı
Mekik: dokumacılıkta ipliğin sarılıp atıl-
dığı alet
Mekiş: çene
Meleme: koyun, keçi bağırtısı
Mertek: ağaç gövde kerestesi
Merkep: eşek
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Meşerepsiz: ahlaksız
Met: çelik çomak oyunu (2) çelik çomak 
oyunundaki kısa çubuk
Metelik: küçük  metal para
Metetmek: övmek
Mıcırık: huzursuzluk çıkarma
Mılık: psikolojik görünüm
Mık: çivi 
Mırmır: dediğini zora dayansa bile kabul 
ettirebilen, zorba
Mızırtı: az duyulan sessiz konuşma
Mirtleme: olur olmaz ileri atılmak
Moza: domuz yavrusu
Mudul: övendirenin uçundaki sivri 
Murayı: şımarık, haddini bilmez, cıvık
Mukmalama: örseleme
Mundar: eti yenmeyecek şekilde ölmüş, 
temiz olmayan
Muşamba: naylon sergi
Muşmak: yumruk sallama
Müleme: inek bağırtısı

N

O

Nakıs: ters, aksi
Namazlâ: seccade
Nihir: zurna 
Nivircik: çok taze

Oba: yörük çadırı (2) komşu (3) aşiret kolu
Ocaklık: çadırda veya evde ateş yakılan 
yer
Ocutmak: insanı veya hayvanı bir şey 
yapmaktan, bir yere gitmekten çekindir-
me

Oğul salma: arının toplu yavrulaması
Ok: boyunduruk ile pulluk veya tekerlek 
arasındaki ağaç aksam
Okka: 1283 gram karşılığı ağırlık ölçü  bi-
rimi
Oklâ: hamur açma çubuğu
Oku: davetiye
Okumak: davet etmek (2) öğrenim görmek
Oralı olmama: umursamama, önemse-
meme
Oş: köpeğe dur demek
Oşamak: gönül alma seramonisi, merasi-
mi
Olgalamak: kaba dikiş
Oluk:  motorsuz sandal (2) su akacağı (3) 
hayvan yemliği
Olukma: yörük işi dokuma ip
Olçumlanma: bilgiçlik taslama
Otçam: çörek otu
Oturgun kilim: kaliteli kilim
Ovcalama: avuç içinde parmaklarla sür-
tüp bir şeyi küçültme
Ovmaç: ayran veya süte ekmek parçası 
katılarak yapılan yiyecek
Oyuk: korkuluk

Ö
Öğüme: kusacak duruma gelme
Öğün: yemek vakti
Öleze: halsiz, zayıf
Ölgülük: cenaze evi
Ölçermek: ateşte odunları ileri sürme
Ölemeç: hamurun nohut büyüklüğünde 
ufalanması ile yapılan un çorbası
Ölmez ana:  ana sabit kalmak kaydı ile 
koyun keçiyi ortağa vermek
Ömük: boğaz,gırtlak 
Öneze: pusu
Önmek: birinin önünü kesmek
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Örme: kıldan veya yünden yapılma hay-
van bağlama ipi (2) trikotaj
Örklemek: bir kazık ve ona bağlı iple hay-
vanı otlaması için bir yere bağlama
Örkenez: kurutulmuş kabuklu fasulye 
Örtmek: kapatmak
Örseleme: dokunarak zarar verme
Örü: gece belli saatlerde koyun gütme
Örüm: ekili alan 
Öskü: ucu yanar vaziyetteki odun parçası
Ötürük: ishal
Öş: alaca karanlık, sabah vakti
Öşelti : karartı
Öşşek: vaşak
Öte: ileri
Öteberi: çeşitli eşya
Ötme: kuşlar ve horoz için ses verme
Ötüz: diğer oda
Öveç: enenmiş 2 yaşındaki teke
Övendire: öküz yönlendirme sopası
Öveyik: güvercin türü
Övez: hayvan kenesi
Öz: vadi tabanı gibi çukur yer (2) üvey ol-
mayan (3) iç benlik
Özengi: hayvana binilince ayak koymaya 
yarayan, kayışla eyere bağlı demir ayak-
lık 

P
Pabuç: ayakkabı
Palan: at ve eşeklere vurulan yumuşak, 
enli bir çeşit eyer
Palas paldıras: apar torar
Palaz: keklik yavrusu
Paldım: semer tutturma ipi
Pardı: büyük yarma çıra, tavana dizilen 
çam yarmaları
Paytar: hayvan hekimi

Payam: badem 
Payvant: ön ve arka ayağın çaprazlama 
bağlandığı at kösteği 
Payanda: yardımcı destek direği
Pelit: meşe
Pepe: kekeme
Peri: küçük çivi
Pertlek: büyük gözlü
Peşkir: el havlusu  
Peştemal: hamam havlusu (2) yarım bel 
önlüğü
Pılı Pırtı: kıyafet ve sergi türü küçük ev 
eşyaları
Pınt etmek: sinirden, beyin kanamasın-
dan ölümüne sebep olmak 
Pırtmak: bulunduğu yerden düşmek veya 
ayrılmak
Pinar: akdeniz çalısı
Pinti: cimri
Pontur: pantolon
Posgulak: (bozkulak) yuvarlak büyücek 
bir mantar türü
Poşu: boyun atkısı
Pûruk: balon
Pusma: sinme, geri çekilme
Puturak: giysi ve çoraba kolayca yapışan 
dikenli bitki tohumu (2) bereket ve aileyi 
temsil eden kilim motifi
Pür: kurumuş çam, ardıç ve sedir yaprak-
larından tutuşturucu bitki parçacıkları
Püse: çıralı ağaç parçalarının üstünü top-
rakla kapatıp, altında ateş yakarak hava 
almadan ısıtılması sonucu  elde edilen si-
yah renkli reçine 

R
Rahvan: at ve eşekte hızlı yürüme
Rasat:  olgunluk (2) gözlem
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S
Seki: taraça, dik yamaçlardaki düzlük 
alanlar
Selen etme: ses verme
Selenti: belli belirsiz ses
Selik: ağız suyu
Semer: eşek üstü yük ve yolcu taşıma 
koltuğu
Serekleme: ayağı takılıp düşecek gibi 
olma, sendeleme,
Senit: hamur açma tahtası
Sevitmek: koşturmak
Seyrimek: istemsiz olarak oluşan kas 
titremesi,tik
Sıdmak: sabırsızlanmak
Sıkı: tüfek cephanesi (2) sağlam, sık 
dokunmuş
Sındı: makas
Sıpa: eşek yavrusu
Sırım: sağlam deri ip 
Sırkıtma: bir şeyin içindeki suyun 
akmasını, damlayarak boşalmasını 
sağlama
Sırt soyma: elbise değiştirmek
Sırtarmak: dişlerini göstererek gülme
Sıtmak: sabırsızlık edip daralmak
Sıyırtmaç: kumaş parçası 
Siftimek: mısır tanesini koçandan 
ayırmak
Siğil: deride ve özellikle ellerde oluş-
muş küçük ur 
Siğmek: hayvanlarda sidik işemek
Sitil: çadırda ana dokuma parçaları
Sikeber: çok bilmiş, ukala
Sikke: at ve eşek için sabitleme amaçlı 
yere çakılan demir
Sikindirik: uydurma kural 
Sille: yük hayvanlarında, yük bağla-
ma ipi 
Silkinmek: sıçrayıp kalkma
Sinmeç: saklambaç
Sirke: bit yumurtası (2) ekşimiş üzüm 
elma suyu

Saban: ağaç pulluk
Sabı: çok küçük bebek
Sac:  açılan yufkanın üzerinde pişiril-
diği yassı, yuvarlak metal
Saçma: gerçeğe uymayan, (2) fişek çe-
kirdeği, (3) ortaya dağıtmak
Sâdıç: damat danışmanı
Sağancak  üzerine saç veya tencere 
koymak için kullanılan sacayağı
Sağım: süt toplama, sütün memeden 
çıkarılması
Sağmal: süt veren hayvan
Sakat: fıtık olmuş (2) vücut organla-
rından birini kullanamayan
Sal: bırak  (2) tabut
Salağını almak : hevesini gidermek
Salgaraya: tesadüfen, rasgele
Salma: ortak giderler için herkesten 
para isteme (2) bırakma
Samıt: dilsiz, konuşamayan
Samra: doğal hayvan gübresi
Sanra: bir koyun hastalığı 
Sap: biçilmiş buğday yığını (2) tutma 
kolu
Sapa: yol üstünde olmayan
Sapan: örme iple yada çatal dal ve las-
tikle yapılmış taş fırlatma düzeneği 
Sarak gelme: musallat olma, birine 
sırnaşma, sataşma
Sarnıç: su deposu
Sası: tadı bozulmuş
Savuşmak: sessizce ortadan kaybol-
mak
Sayvant: açık arazide taş ve ağaçlarla 
yapılmış üstü kapalı hayvan barınağı
Serek: raf
Sekelemek: kısmen zıplayarak sıra-
sıyla birer bacağının üzerinde yürü-
mek
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Sirken: baharda kendiliğinden yetişen bir 
çeşit yabanıl ıspanak
Sirpiç: ardıç ağacında çokca bulunan bir 
böcek
Sivir: diyet, bir şeyleri yemekten kendini 
yasaklama
Siyeç: çadırın içine yağmur girmemesi 
için çadır üst kenarlarına eklenen kenar-
lık 
Söbü: oval
Söğen: çit yapmak gibi işlerde yere çakı-
labilecek nitelikte odun parçası
Sökeleme: yumak yada  bir dokumanın 
ipinin asılmak suretiyle  sökülmesi
Sökün etmek: art arda gelme
Sömek: koçan (2) çarkın eğirdiği ipin yu-
mağı
Sövme: küfür etmek
Sutası: kulplu su içme bardağı
Suçukma: kabahati nedeniyle utanma
Surat: yüz, sima
Susa: yol
Susak: tahta sulama kabı
Süğüm: bir uçluk iplik, ip
Süreğeç: bulaşık yıkama bezi
Sürçülmek: vücudun hızlı bir şekilde yerle 
teması sonucu derinin zarar göreceği şe-
kilde sürünme (2) rezil olma
Sürgü: kapı arkası güvenlik aparatı (2) 
ekimden sonra toprak düzeltme kalası
Sürsalmak: hucum etmek
Süsme: büyükbaş hayvanın kafa ve boy-
nuz vurması
Sütleğen: içinde beyaz bayıltıcı sütü olan 
zehirli  bir bitki
Sümüklü böcü: salyangoz
Sündürme: bayat peynirin tereyağı ve un 
ile ocakta pişirilmesi ile yapılan yiyecek
Süzek: süzgeç
Süzme: suyu süzülerek yoğunlaştırılmış 
yoğurt (2) saf, arı

Ş

T

Şalba: bir tür dağ bitki çayı
Şamar: tokat
Şavk: ışık demeti
Şavşırı: düzeni yöneti bozulmuş. çapraz 
Şelek: şaşı
Şınşın deliği: uçsuz bucaksız (dibi gözük-
meyen) yeraltı deliği
Şıpdüştü: eski evlerde kapı açma mandalı 
Şinik: sekiz kg.lık tahıl ölçü birimi
Şipidik: terlik
Şipir: çok konuşkan genç kız
Şipirdek: küçük kıyı balığı
Şirnimek: aşırı şımarıklığa devam etmek
Şişek: iki yaşındaki dişi kuzu

Tabaka: tütün muhafaza kabı
Taka: ortaboy koyun çanı
Tâkat: derman,güç,kuvvet
Takı: vücuda takılan ziynet veya süs eş-
yası
Takkalı kuş: ibibik kuşu
Takışma: biri ile sürtüşme
Tanı: bak (2) teşhis (3) bil
Tapıştı: söylem
Taraşma: birbiri ardınca topluca yürüme
Tasma: köpek boynuna takılan üzerinde 
sivri demir bulunan boyunluk
Tavluka: sosyal çevre
Tavsıma: zamanı geçme,
Tay: yavru at
Tazı: uzun bacaklı, tavşan avında yete-
nekli bir köpek türü 
Tecelle: kader, alın yazısı
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Teçcellik etmek: zamanı boşa geçirmek, 
tembellik, yaramazlık
Teğellemek: kaba dikiş
Teke: yetişkin erkek keçi
Teke katımı: güz ayında tekenin çiftleş-
mesi için sürüye salımı
Tekmil: ağaçtan yapılmış, kıl çorap örme 
mili (2) eksiksiz
Telipi: develerin yolda birbirini takip et-
mesi için sırasıyla develere bağlanan ince 
ip
Telezimek: güçten kuvvetten düşme, ba-
kımsız kalma
Telleme: develer arası tel ipini bağlama
Tellik:  fes türü şapka 
Telis: büyük  keten çuval
Temel: böğürtlen
Temekilli: kalıcı olarak
Temre: susuz, kaşındırıcı bir deri hasta-
lığı
Tengerek: yuvarlak. topak
Tereğemleme: bir işi büyük ölçüde yoluna 
koyma
Terki: binek hayvanlarında semer arkası
Ters: hayvan gübresi (2) aksi, zıt 
Tet: köpeğe git demek
Tetir: tatlı bulaşığı
Teynel yağı: teynel bitkisinden elde edilen 
soğuk algınlığında vücuda sürülen yağ
Tezikme: kopma, uzaklaşma 
Tıfıl: yeni yetme, toy, acemi  
Tıkdelen: ağaçkakan
Tıkınma: tıka basa yemek
Tıkır: sulanmamış kuru yufka ekmek
Tılısım: totem yapma
Tımar etmek: saklama, muhafaza etmek 
(2) atın vücudundaki kılın  temizlenmesi
Tımlı: küçük sapsız bıçak
Tınaz: buğday yığını
Tıngır: teneke leğen
Tıpırtı: hareketlenme başlangıcı, ayak 
sesi 

Tırıma: yapraklarından arındırma
Tırıs: at ve eşekte sarsıntılı hızlı yü-
rüyüş
Tirki: hamur yoğurma leğeni
Tin: bir dokumada kullanılan her bir 
iplik
Tingalle: sincap
Tingedek düşme: ani bir durum kar-
şısında korkulu irkilme
Tiniyet: kişinin davranış yapısı
Tôga çorbası: yoğurt ve buğday yar-
ması ile yapılan yayla çorbası
Tomofil: otomobil
Tosbağa: kaplumbağa
Toka: el tutuşarak selamlaşma
Tokalı çay: bir tür bitki çayı
Tokat: hayvan rehin evi, (2) şamar
Toklu: iki yaşındaki koyun  
Tokuç: çamaşır yıkanırken çamaşıra 
vurulan yassı şekilli ve tutma kolu 
olan tahta
Tokuşma: kafa kafaya çarpışma
Topak: yuvarlak
Topalak: yer altında yenilebilen kökü 
olan otsu bitki
Topan: derin yemek tası (2) eni boyu 
birbirine yakın yastık
Topuklama: kaçma 
Toru: gelişmekte olan ağaç fidanı
Tosalak: küçük erkek dana
Toşarmak: surat asmak
Töllü: kurutulmuş ipe dizilmiş incir
Töllenmek: hareket halindeki bir va-
sıtanın veya bir şeyin el ile arkasın-
dan tutunmak
Tuluk: içinde yayık yayılan işlenmiş 
hayvan derisi
Tulluk: ilkel çadır
Tuncukma: bela arar halde olma
Tuzla: hayvanlara tuz vermenin ya-
pıldığı yer 
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U
Uçkur: don lastiği, şalvar ve dona geçiri-
len bel ipi
Uçluk: iğneye geçirilen iplik
Uçuklama: ağız çevresi ve dudakta uçuk 
çıkması
Ufak: küçük, (2) yufka ekmek kırıntısı
Uğunmak: ağlamaktan tıkanmak, son 
hız uzaklaşmak
Ulama: ekleme
Uluma: kurt bağırtısı
Ufra: yufka ekmek yapmada beze üstüne 
atılan un
Ummak: beklenti içine girmek
Urgan: kalın ip
Urum: yayla
Urusum: totem yapma
Uşak: ahali,kalabalık
Utlanma: mahçup olma
Uva: muşmula
Uzanmak:yayılmak (2) yatmak

Tuzlama: yeni doğan çocuğun, içinde 
bal,kına,baharat, kömür tozu bulunan 
tuza belenmesi
Tüde: bakımsız, zayıf, tüyleri karışmış 
oğlak
Tüğün: düğüm
Tülü: 4-5 yaşında yoz olmayan erkek gü-
reş devesi 
Tülü tombak: sulu albenili şeftali
Tünlemek: sıçramak, hoplamak, kopup 
gelmek
Tütme: dumanı çıkma

Ü
Üçetek: üç parçadan oluşan, kolay yürü-
meyi sağlayan  kadın eteği
Üğütme: tahıllar için un haline getirme 
veya küçük parçalara  dönüştürme
Ülbük: ibrik gibi eşyalarda su akma kısmı
Ülübü: börülce
Ünnemek: bağırarak çağırmak, seslenmek
Ünü dönme: yönleri şaşırma
Ürmek: havlamak
Ürüsüm  usul, yöntem
Üstelemek: ısrar etmek
Üşenmek: erinmek

V
Varmak: kadın için evlenmek
Vayvalak: huzursuzluk çıkarmak
Velesbit: bisiklet 
Verimkar olm : bir şeyi vereceğine ilişkin 
olumlu hava oluşturma
Veriştirmek: arkasından atıp tutmak
Vurulmak: isabet almak (2) birine tut-
kuyla bağlanma

Y
Yaba: harman savurma tahtası
Yabır: kulağı büyük keçi
Yağlık: kadınlarda baş örtüsü 
Yağır: derisi, cildi yaralı olan
Yağdanlık: sıvı yağ muhafaza kabı
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Yahu: be kardeşim
Yaka : taraf (2) gömleğin boyun kısmı 
Yakı: sıcak hamur, püse ve çeşitli otlarla 
hazırlanıp vücuda bezle sarılan şifa   ya-
pışkanı
Yakinne: çatal iğne
Yakma: tanıtma,sevdirme (2) ateşe verme 
(3) besteleme
Yal: köpek yemeği
Yalı: bir yanı uçurum olan kayalık
Yalak: çukur (2) hayvan su içme kabı
Yalama: dikiş tutmayan,bozulmuş
Yalamak:  kabuk altı ağaç özsuyu  (2) dili 
ile bir şeyi silmek 
Yalaz: alev yalaması  
Yamalık: kıyafetin eskiyen veya yırtılan 
yerine yapılan yama
Yanaş: yaklaş
Yanatma: sütü çok keçiye başka oğlağı da 
emdirmek
Yangı: iltihaplı ateş (2) sevda
Yansılamak : tatlit etmek
Yanıç: yengeç
Yanış: oya, işleme, desen 
Yapağı: koyunun ilkbaharda kırkılan 
yünü
Yar: uçurum, dik yamaç (2) parçala, böl
Yarenlik: gençler arası muhabbet ortamı
Yargın: insanda omuz arkası sırt bölgesi,
Yarma: dövülmüş buğdayın kırılmış hali 
(2) parçaya ayırma (3) iri yarı
Yartmak: odun parçası, büyük kıymık 
Yarpuz: yabanıl nane
Yasılmak: bir tarafa dayanma (2) boyun 
eğme, eğilme
Yaş: taze, ıslak, canlı (2) ömür süresi
Yatalak: ayağa kalkamayan yatar hasta 
Yavuklu: sevgili
Yavşak: bit yavrusu
Yavşan: ilaç yapımında da kullanılan acı 
bir dağ bitkisi

Yay: yün, pamuk atmada kullanılan, 
üzerine kiriş geçirilmiş alet
Yay günü: sıcakların basması, yaz mev-
simi 
Yaygara: bir olayı etrafa abartarak du-
yurma 
Yayma: dağıtma, otlatma
Yayık: yoğurdu yağ ve ayrana ayırmak 
için uzun süreli karıştırma
Yayık yayma: tuluk içinde yoğurdu, tere-
yağı ve ayran haline dönüştürme
Yavuncamak: tadı kaçmak
Yavan: tatsız
Yayılma: otlama (2) genişleme
Yazgı: dokuma yer sergisi (2) kader
Yazma  baş örtüsü
Yazmış: dişi oğlağın iki yaşına gelmiş hali
Yedek: koyunun en iyisine takılan büyük 
çan
Yedemek: iteleme, desteklemek
Yekinmek: kalkmaya yeltenmek
Yele: atın boyun üstü kılları
Yelin: hayvan memesi
Yellenme: gaz çıkarma
Yemeni: hafif ayakkabı
Yemiş: incir  (2)  çerez
Yepinti: güz mevsiminde koyulaşan ko-
yun sütünün pişirilmesi ile yapılan yiye-
cek
Yerlemek: mezara gömmek
Yeteme: kavgacı, belalı
Yetikleme: sayım yapma, tamamlama
Yetiştirme: ulaştırma (2) büyütme, üret-
me 
Yeye: çok yiyen, yiyici
Yeyinti: her türlü yiyecek madde
Yeyni: hafif (2) oturaklı olmayan
Yığın: tarla veya harmandaki sap istifi
Yığıntı: yastık, yorgan ve döşek istifi, yı-
ğını
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Yıkma: devirme  (2) güreşte galip gelme
Yitme: kaybolma
Yoğsama: eskime
Yonga: iri talaş, kesilen odun ve kereste-
den çıkan küçük parçalar
Yoşunma:  yıpranma
Yoymak: vazgeçme (2) aşının tutmaması 
Yoz: yabani, aşılanmamış (2) ürün ver-
meyen
Yular: binek hayvanında hayvanın başına 
takılı yönlendirme ipi
Yuh etmek: bağırıp çağırmak
Yuhâ: kurt tehlikesine karşı haylama, 
uzaklaştırma  sesi
Yuka: derin olmayan
Yukcâ: davara gel demek
Yunaklık: çamaşırhane
Yurdu: iğne deliği
Yurt: yörüğün olağan çadır kurma, yer-
leşme yeri (2) vatan
Yüğürülmek: büyükbaş hayvanın çiftleş-
miş olması
Yüklük: yatak yorgan konulan yer
Yüz çanı: deve yularına takılan küçük 
çanlar

z
Zakkum: maki bitki örtüsünde çiçekli ve 
zehirli  çok yıllık bir bitki 
Zalt: çoğunlukla, genellikle
Zekeret: hastanın ölüm öncesi hali
Zelve: boyunduruğun iple öküzün boynu-
na sabitlenmesini sağlayan boyun değ-
neği 
Zêre: hasat edilmiş buğday
Zığarmak: karşı tarafın söylediğini 
önemsemeyip karşı koymak

Zini: üzerine tabakların konduğu büyük 
yemek tepsisi
Zokurdama: karşı tarafın haklılığı karşı-
sında söylenmeye devam etme
Zuvalı yuka:  dayanıksız
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münde Sanat ve Tasarım Doktoradan mezun oldu. 1998-2006 Yılları arasında Afyon Kocatepe Üni-
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