İĞDIR OVASI ÇEVRESİNDE YAYLACILIK
Dr. İB R A H İM GÜNER*
ÖZ
İğdır Ovası ve çevresinde yaylacılık, doğal çevre faktörlerinin bir sonucu
olarak, bölge kırsal kesim ailelerinin geçim kaynakları arasında önem li bir
yere sahiptir. Yerinde yaptığımız araştırmalar, sayıları 78’ i bulan bölge köy
yerleşm elerinden hemen hepsinin yaylacılıkla az veya çok ilişkisi bulunduğu
nu ortaya koymuştur. Hatta tesbit edebildiğim iz kadarı ile, Iğd<r İlçe Merkez i’ nde oturan 5 286 aileden (1985), yıldan yıla değişm ekle birlikte, yaklaşık
850-900 kadarı yaylaya çıkmaktadır.
Araştırma bölgem izde, 30 köy m uhtarlık birim inin yaylası vardır. Ancak,
yaylacılık faaliyet bölgelerinin hayvan otlatma kapasiteleri, ait oldukları köy
lerin hayvan sayısı varlığına göre çok yetersiz kalmaktadır.
İğdır Ovası ve çevresinde yaylacılık aktivitesinin çok yoğun olmasına kar
şılık, bir yandan bölge yaylalarının hayvan otlatma kapasitelerinin kısıtlı olu
şu, diğer yandan 48 kadar ova köyünün yaylasının bulunmayışı gibi nedenlerle,
bölge dışına taşan bir yaylacılık faaliyeti söz konusudur. Nitekim belirleyebil
diğimiz kadarı ile her yıl bölgeden ortalam a olarak 2500-3000 kadar aile E r
ciş, Taşlıçay, D iyadin, Eleşkirt, A ğrı, Kağızman, Tuzluca, Göle ve Ardahan
yaylalarına göçmektedir.
ABSTRACT
Yayla-grazing in İğdır Plain and around, as a result o f environmental con 
ditions, has a significant place am ong the incom e sources o f rural families in
the region. Our researches p erform ed there has showed that nearly villages
in the region have been dealing with, m ore or less, yayla-granzing. A ccording
to our findings, 850-900 fam ilies (1985) living in the centre o f İğdır County
jo in the immigration o f yayla.
The area o f investigation includes a group o f yaylas for 30 different villa
ges. But, the capacity o f granzig activity o f these regions are insufficent c o 
m pared with the num ber o f the animals o f the villages they belong to.
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Although the activity o f yayla-grazing in İğdır Plain and around is highly
com m on, activity o f yayla granzing exceeds the region m entioned. Reasons for
exceeding are those; insufficient capacity o f granzing animal, in one hand,
48 villages have no yayla in the other Indeed, accordin g to our observations,
almost 2500-3000 families have been moving to yaylas o f Erciş, Taşlıçay, Diya
din, Eleşkirt, A ğrı, Kağızman, Tuzluca, G öle and A rdahan from this region,
annually.
GİRİŞ
Yaylacılık faaliyetlerini incelem eyi am açladığım ız İğdır Ovası ve çevresi,
Aras Irmağı vadisinde yer alan depresyon bölgelerinden birini oluşturur (Ha
rita 1). Bölge, kuzey ve kuzeydoğuda Sovyetler B irliği, güneydoğuda ise İran
topraklarına komşudur. Güneyinden ise, Karasu-Aras Dağları’ nın doğu uzan
tılarından olan Durak Dağı (2811 m ), Z or Dağı (3234 m), Pamuk Dağı (2639
m ), Büyük A ğrı Dağı (5137 m) ve K üçük A ğrı Dağı (3896 m) sönmüş volkan
dağları ile sınırlandırılmıştır. Bölgenin batı sınırı, Aras Irm ağı’ na katılan Güngörmez D eresi’ nin kabaca güney-kuzey doğrultusunda uzanan batıdaki su b ö
lümü çizgisinden geçmektedir.

Harita 1. Araştırm a Bölgesinin Lokasyon H aritası.
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G erçi yayla yerleşm eleri, İğdır Ovası’ nı güneyinden kuşatan engebeli yö
relerin genellikle 2000-2900 m’ ler arasındaki yükselti basamağı üzerinde ka
lan kesim lerinde, geniş bir dağılım gösterirler. A ncak burada esas üzerinde
durulacak yayla yerleşm e bölgesi, yukarıda söz konusu edilen dağlık kütlenin
kuzey etekleri üzerinde kalan yayla yerleşm eleridir.

A) YAYLALAR VE YAYLACILIK
1.
Genel Bakış: Daha önce de belirtildiği üzere, İğdır Ovası ve çevresinde
78 köy yerleşm e birim i (Aralık dahil) vardır. Yerinde yapmış olduğum uz araş
tırmalar, bu köylerden hemen hepsinin yaylacılıkla az veya çok ilişkisi bulun
duğunu ortaya koymuştur.
Örüşmüş, Bendemurat ve Mezraa köyleri hariç, dağlık yöredeki diğer köy
lerin temel geçim i, yaylacılık ekonom isine dayanmaktadır. Aynı şekilde, çev
re dağlık yöreler ile İğdır Ovası düzlüğünün eğim kesintisi meydana getirdiği
yerlerde kurulmuş bulunan köylerde de, yaylaya göçen aileler çoğunluktadır.
Bu etek köylerinden sadece Karakoyunlu ve Taşburun’da yaylacılık, pek önem
taşımaz. Çünkü, bu köylerin tarıma uygun arazileri nisbeten geniştir.
Doğu İğdır Ovası’ nın çorak arazileri üzerinde bulunan köylerin hemen tü
mü, yaylacılık ekonom isiyle geçinirler. Batı İğdır Ovası’ nda özellikle Cumhu
riyet dönem ine kadar yarıgöçebe b ir yaşantı sürdüren ve Erm eni nüfusun göç
etmesinden sonra onların boşalttığı köylere yerleşerek göçebe yaşantıyı kıs
men de olsa bırakan oym akların oturduğu köylerdeki ailelerin halen yarıya
yakın bir kısmı, yaylacılıkla ilgilerini devam ettirmektedirler. Yüzbaşılar, Özdemir, M ürşitali, Tecirli, A licanlar ve Evci, bunların başlıcalarıdır. Ovanın
söz konusu edilen bu kesim indeki diğer köy yerleşm elerinin her birinden yay
laya göçen ailelerin sayısı, ortalam a olarak 5 ile 50 arasında değişm ektedir
(Harita 2). Bu arada, tesbit edebildiğim iz kadarı ile, İğdır Şehri’ nde oturan
ailelerden 850-900 kadarı yayla göçlerine katılmaktadır.
Etekte ve İğdır Ovası’ nda bulunan 20 köyün temel geçim i, hemen bütü
nüyle yaylacılık ekonomisine dayanmaktadır. Bu köylerin yönetim sınırları için
de bulunan tarım arazilerinin yüzölçüm leri gözden geçirildiğinde, tamamın
da, nüfuslarına göre tarımsal arazi varlıklarının çok yetersiz kaldığı dikkati
çeker. Bunu, sözü edilen yerleşm elerin matematiksel nüfus yoğunlukları ile
tarımsal yoğunluk değerleri arasında çok büyük farkların bulunm asından da
kolayca anlamak m üm kündür (Tablo 1).
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Tablo I. İğdır Ovası’ ndaki Bazı K öylerin Matematiksel ve Tarımsal Yoğunluk
D eğerlerinin Karşılaştırılması (1985, km 2ye kişi olarak)
Köyün Adı

Nüfusu

Y üzölçüm ü

Mat.Yoğ.

Tarım A razisi

Tar.Yoğ.

Aşağıaratan

582

6.453

90.1

0.879

662.1

A şağıtopraklı 264

0.842

313.5

0.421

627.1

Babacan

572

14.301

40.0

0.899

636.2

G ödekli

1 468

6.860

214.0

3.350

438.2

Karahacılı

628

20.371

30.8

2.650

237.0

Kulukent

396

2.306

171.7

1.675

236.4

H alfeli

3 003

48.735

61.6

7.790

385.5

H oşhaber

1 50

44.981

33.6

4.806

314.2

Karakuyu

1.439

0.825

1744.2

1.785

21.975
6.232

65.5

Yüzbaşılar

286.4

5.482

325.6

Kaynak: D.İ.E İstatistik Bülteni (1985) ile İğdır ve Aralık İlçe Tarım M üdürlükleri’ nin verile
rinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tabloda da G örüldüğü gibi, İğdır Ovası’ ndaki bazı köy yerleşm elerinde
1985 yılı itibariyle km 2 başına düşen tarımsal yoğunluk değerleri, 600’ ü ve
hatta Karakuyu köyünde olduğu gibi, 1700 kişiyi aşıyordu. Kuşkusuz bu ge
nişlikteki tarım arazilerinin, bu kadar kalabalık nüfusu geçindirm esi bek le
nem ez. A yrıca tarım arazilerinin mevcut aileler arasında eşit olarak
dağılmadığını söylemeye bile gerek yoktur. G erçekten de, özellikle Cum huri
yet Dönem inde kurulan oymak köylerinde, arazisi olmayan çok sayıda ailenin
bulunması yanında, arazi sahibi olan ailelerin m ülkleri de hem küçük yü zöl
çümlü ve hem de dağınıktır. Dolayısıyla ailelerin çoğu, bu küçük ve parçalı
m ülklerden geçim lerini yeterince sağlayamamaktadırlar. Buna karşılık Aşağıçam urlu ve Y ukarıçam urlu köylerinde olduğu gibi, arazilerinin tamamına
yakın kısm ının birkaç kişinin elinde bulunduğu köylere de rastlanmaktadır.
D enilebilir ki, sözü edilen köylerde tarıma uygun arazilerin yetersizliği
ve adaletsiz m ülkiyet sistemi, tarımsal ekonom inin daha çok hayvancılığa da
yalı olmasına zemin hazırlamıştır. Kuşkusuz bu durum , aynı zamanda yuka
rıda söz konusu edilen 20 köy yerleşmesinden İğdır Ovası’ mn güneyindeki dağlık
yörelerde veya araştırma bölgesi dışında yer alan yaylacılık faaliyet bölgeleri
ne kadar uzanan ritm ik mevsimlik göç olaylarına katılma oranının yüksek ol
masının da temel nedenidir. G erçi Sözler (1972), yarıkurak ve hatta yarıçöl
iklim şartlarının hâkim olduğu Tuzluca-Iğdır depresyonunda, yazın meydana
gelen sıcaklıklar nedeniyle yaylaya çıkm anın bir zorunluluk halini aldığını be
lirtmektedir. A ncak, kanaatimize göre, bölgede yaylacılık faaliyetlerinin yo
ğun olmasında, sıcaklık şartlarından çok, geçim sıkıntısı daha etkili olmaktadır.
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İğdır Ovası’ m güneyinden kuşatan engebeli yörede yer alan yaylaların bir
kısmı, yaylaya çıkan ailelerin oturduğu köyün adını taşımaktadır. Örneğin Güngörmez yaylası, Asma yaylası, Sıçanlı yaylası ve Kulukent yaylası gibi. Bazıla
rı da adlarını, su kaynaklarından almaktadır. Serdarbulak, A kbulak, Kasımpınarı ve Mamzigöl yaylalarında olduğu gibi. Adlarını, oymakların liderlerin
den alan yaylalara da rastlanmaktadır. Enver Güneş yaylası, Cemal yaylası ve
Yusufbey yurdu, buna örneklerdir. Bazı yayla adları da, bulundukları yerin
doğal çevre özelliklerini yansıtmaktadır. Boğaz yaylası, Dumanlı yayla ve Devebasan yaylası gibi.
Araştırma bölgem izde genellikle köy adı taşıyan yaylalar, yalnız ait olduk
ları köylerin yararlanmasına açıktır. İki veya daha fazla köyün yararlandığı
geniş yayla alanları ise, çoğu kez köylerinkinden farklı adalarla anılırlar.
Bölgede yaylacılık faaliyet alanlarıyla köy yerleşme m erkezleri arasında
ki mesafe, yer yer büyük farklılıklar gösterir. Bu mesafe çok kısa olabildiği
gibi, bazen de çok uzun olabilir. Yerinde yapmış olduğumuz tesbitler, köyle
yayla arasındaki mesafenin 1.5 ile 65 km arasında değiştiğini göstermektedir.
Bir örnek olm ak üzere bu m esafenin Hacıağa köyü ile bu köy ailelerinin çıktı
ğı A kbulak yaylası arasında yaklaşık 65 km , Karaçom ak köyü ile bu yerleşme
sakinlerinin gittiği Boğaz yaylası arasında 1.5 km olduğunu belirtelim . An
cak, araştırma bölgem izdeki kırsal yerleşm elerden ve hatta İğdır Şehri’ nden
her yıl yaklaşık 2500-3000 kadar aile Ağrı (Cumaçay yaylası), Taşlıçay, Diya
din (Aladağ ve Çem çe yaylaları), Tuzluca (Sinek yaylası), Kağızman (Köm ür
lü yaylası), Arapça (Kızıloğlu yaylası), Sarıkamış, Göle, Çıldır, Posof, Erzurum,
Bayburt ve Erciş dolaylarındaki yaylarlara gitmektedirler. Dolayısıyla bu du
rum da, İğdır Ovası ve çevresindeki köy yerleşme m erkezleri ile yaylacılık fa
aliyet bölgeleri arasındaki m esafenin, yer yer 250-300 km’ yi bulduğunu
söylemek mümkündür.
Araştırm a bölgem izde, yaylalarla köyler arasındaki yükselti farkının da
topoğrafik durum , iklim ve bitki örtüsü özelliklerine bağlı olarak yaklaşık 200
m (Karaçom ak köyü ile Boğaz yaylası arasında) ile 1900 m (Aralık ilç e M erke
zi ile Haydardağı yaylası arasında) değiştiğini görmekteyiz. Özellikle Büyük
Ağrı Dağı eteklerinde su tem ininde karşılaşılan sorunların dağın zirvesinde
bulunan kar ve buzulların erim esiyle akışa geçen derelerden yararlanılarak
çözüm lenm eye çalışılm ası, bu yörede iklim şartlarının elverişliliği ölçüsünde
yayla yerleşm elerinin yükselti sınırının artmasına neden olmuştur. Örneğin
Haydardağı yaylası 2710 m, Kelle yaylası 2870 m yükseltide bulunmaktadır.
Bir genelleme yapmak gerekirse, araştırma bölgem izde yaylacılık faaliyet alan
larının 2000 m ile 2900 m’ ler arasında ve yüksek plato stepleri vejetasyon ka
tında yer aldığı söylenebilir (Harita 3).
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2.
Yaylalardan Yararlanma Durumu: Araştırma bölgem izde, 30 köy muh
tarlık birim inin yaylası vardır. İğdır İlçesi sınırları içindeki sekiz yayla bölge
sinin toplam yüzölçüm ü, 7 660 ha dolayındadır. Bu yaylalarda otlatılabilecek
toplam hayvan m iktarının, 228 300 kadar olduğu tahmin edilm ektedir (Tablo
2). Yaylaların ait olduğu köylerin hayvan sayısı varlığı ise, 1988 yılı itibariyle
209 496’ yı buluyordu. Bu genel duruma bakılarak, söz konusu edilen yaylacı
lık faaliyet bölgelerinin hayvan otlatma kapasitesinin yeterli durum da oldu
ğunu söylemek mümkündür. A ncak Haydo ve Zor yaylalarının potansiyeli,
otlatılacak hayvan sayısına göre ço k yetersiz kalmaktadır.
Aralık İlçesi yönetim sınırları içinde bulunan yedi yayla bölgesinin, tapu
lama dışı araziler olması nedeniyle, ne kadar hayvan otlatılabilecek kapasite
de oldukları konusunda ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. A ncak yerinde
yaptığımız tesbitlere göre, bu yayla bölgelerinin, ait oldukları köylerin 133 413’ ü
bulan toplam hayvan sayısının otlak ihtiyaçlarını karşılamada pek yeterli o l
duğunu söyleyemeyiz.
Tabloda da görüldüğü gibi, araştırma bölgem izdeki yaylalardan, yaklaşık
342 900 dolayında büyük ve küçükbaş hayvanın otlatılmasında yararlanılmak
tadır. Oysa bölgenin hayvan sayısı varlığı; 1988 yılı itibariyle 745 l l l ’ i koyun
ve keçi, 65 530’ u sığır ve manda olmak üzere, toplam 810 641’ i buluyordu.
Bu rakamlar, büyük ve küçükbaş hayvan varlığının ancak % 42.3 kadarının
bölge yaylalarında otlatıldığını göstermektedir. Dolayısıyla hayvanların yarı
dan fazlasına otlak bulm ak am acıyla, araştırma bölgesi dışındaki yaylalara
gidilmektedir.
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Tablo 2. Araştırm a B ölgesindeki Yaylacılık Faaliyet B ölgelerinin durum (1988)
Yaylanın Adı

M am zigöl
A kbulak

Yüzölçüm ü(ha)

300
750

Z or

1 350

Ç ingil-K apu-

1 060

Şipo

A it Olduğu

K öylerin Hay

Yaylanın Otlat

K öyler

van Sayısı

ma Kapasitesi

Nişankaya

6.907

Harm andöven

9.534

Evci

10 905

Halfeli

19 000

H oşhaber

14 000

K araçom ak

14 323

Çilli

5 945

G ülpm ar

5 585

Orüşm üş

4 089

B endem urat
Haydo

800

1 200

14 280

Karakuyu

8 000

H oşhaber
H alfeli

Korhan

1 700

Güngörm ez
Haydardağı

500
4 970

7 000

Bulakbaşı

14 776

Suveren

20 000

K arakuyu

12 000

K arahacılı

5 000

G üngörm ez

6 530

Hakveyis

3 665
27 500

K arahacılı

13 435

Karagöz

Adetli

17 500

Kulukent

12 220

Yusufbey

Yenidoğan

10 075

Zozan

Tarlabaşı

Serdarbulak

G ödekli

12 630

30 800

24 000

36 000

5 400

A ralık

TOPLAM

40 500

10 000

Esenkaya (1)

Sarıkaya

22 000

3 465

Yüzbaşılar
Suveren

M ir’ i

9.092

Hacıagğ

9 000

51 000

15 000

9 295
27 480

Mürşiteli

12 518

Aşağıaratan

14 390
342 909

228 300

Kaynak: İğdır ve Aralık Tarım M üdürlüklerinin kayıtlarından sağlanan verilerden ya
rarlanılarak hazırlanmıştır.
(1) Tapulama dışı araziler olm aları nedeniyle y ü zölçü m leri ve hayvan otlat
ma kapasiteleri hakkında elde bilgi yoktur.

Tesbitlerim ize göre, İğdır Ovası ve çevresinde her yıl ortalama olarak
2500-3000 dolayında aile, yayla kiralamaktadır. Yayla icarları, 1988 yılı fiyat
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larına göre, 1000 koyunluk bir “ zoma” için 1 2 ile 6 milyon lira arasında
değişiyordu2.
Hayvanı, özellikle koyunu az olan aileler, yaylaya çıkmayıp, köyde kalma
yı tercih ederler. A ncak bu gibi aileler, koyunlarını yaylaya giden ailelere tes
lim ederler. Yaylacı ailelere, sürülerine katılan koyunların bakım ücreti olarak,
yaklaşık 15 M arttan3 1 Eylüle kadar geçen süre için 15 koyuna b ir kuzu, 1
Eylülden kar yağıncaya kadar geçen süre için 30 koyuna bir kuzu verilir.
3.
Yaylalarda Mesken Tipleri: Yayla konutları, göçebe evler diyebileceği
miz (Tanoğlu 1966) çadırlardan oluşmuştur. Mevsimlik olarak kurulup sökü
lürler. Bu göçebe konutlar da, kıl çadır (veya kara çadır) ve mahrutî (konik)
çadır olm ak üzere, başlıca iki tipe ayrılırlar. B ir oran verm ek gerekirse, yayla
meskenlerinin yaklaşık % 40 ’ ının mahrutî çadırdan % 60’ ının da kıl çadır
dan oluştuğu söylenebilir (Fotoğraf 1).
Mahrutî çadır, 18 köşeli olup, ortasında çadırı tutan yaklaşık 260 cm uzun
luğunda bir direk vardır. Çadırlar, beyaz renkli branda bezi (yelken bezi) nden
yapılmıştır. Bu nedenle m ahrutî çadırlara, yaylacı aileler arasında “ beyaz
ça d ır” da denilmektedir. Yarıçapı, yaklaşık 2 m uzunluğundadır, ik i kişi ile
kabaca bir saatte kurulup sökülebilir.

Mahrutî çadırların hemen bitişiğinde, etrafı 150-160 cm yüksekliğinde taş
duvarla çevrili, ortalama 6-9 m 2 alana sahip “ zahire am barı” adı verilen bir
eklenti vardır (Şekil 1). Bunun üzeri, depolanan hayvansal ürünleri güneşten
ve geceleyin de çiy olaylarından korum ak için kam ışların yan yana sıralanıp

Şekil 1. S u v e re n Köyü Y a y la s ın d a n (M o z u rg a n Yaylası) Bir
Yayla Evinin Plânı.
1 Yaylalarda aralarında akrabalık bağları bulunan ailelerin oluşturduğu 15-20 kişilik topluluğa “ zoma”
veya “ oba” adı verilir.
2 Yayla kirası olarak, 3-3,5 aylık bir süre için koyun başına 2 ile 3 bin lira; sığır başına ise, bir büyük
baş hayvan ila koyun yerine tutularak 4 ile 6 bin lira arasında ücret ödeniyordu.
3 Bu zaman hayvanlarda çiftleşm enin başlangıcı olarak kabul ed ilir ve “ döl başı” olarak ifade edilir.
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bağlanmasıyla oluşturulan çitlerle örtülmüştür. Zahire am barlarının yan bi
leşenleri genellikle taş olmakla birlikte, bazen de kamış çitlerden yapılmıştır.
Bu depolarda, yalada elde edilen tereyağı ve peynir gibi hayvansal ürünler
korunur.
Mahrutî çadırların bitişiğindeki eklentilerden biri de, kuzuların geceleri
muhafaza altında tutulduğu “ k oz” adı verilen “ kuzu yeri” dir. Bunların da
etrafı taş duvarlarla çevrilm iş olup, üzeri yine kamış çitlerle örtülüdür.
Araştırm a bölgem izdeki yaylalarda, daha çok “ kıl çadır ” hâkimdir. Bu
tip çadırın çulu hem en daima siyah renkte olduğundan dolayı, bunlara “ kara
ça d ır” da denilmektedir.
Bu göçebe konutlar, İktisadî faaliyetin m eskenlerin şekli üzerindeki etki
sini en açık şekilde yansıtmaktadır. Çünkü diğer kırsal kesim konutlarında
olduğu gibi, hayat tarzına en uygun ve çevrede en bol bulunan yapı gereci ça
dır inşaasmda kullanılmıştır. G erçekten de, kıl çadır çulunun dokunmasında
yararlanılan keçi kılı, hem en her yaylacı aile tarafından beslenen 5-10 keçi
den kolaylıkla elde edilebilm ektedir. Öte yandan kıl çadır, mahrutî çadıra gö
re çok daha kullanışlıdır. Kolay kurulur, kaldırılır ve taşınabilir. Ayrıca, ihtiyaca
göre genişleyebilir. Ç adırın bir başına direk ve çadır çulu eklenerek, kara ça
dır uzatılabilir. Bu itibarla göçebe hayatın gereklerine iyi uyan b ir konut tipi
dir denilebilir.
Kıl çadırın keçi kılından dokunan çulu, genellikle tek parçalıdır. Çadırın
büyüklüğüne bağlı olarak uzunluğu 12 ile 18 m ; genişliği 6 ile 9 m arasında
değişebilen bu çula, bölgede “ gon” adı verilmektedir.
Orta büyüklükteki b ir çadır, 12 direk ile kurulur. En az iki kişi ile yakla
şık bir saatte kurulup sökülebilir.
Kıl çadırın etrafı, 50-60 cm yüksekliğinde, 4-5 m genişliğinde ve 8-10 m
uzunluğunda dikdörtgen şeklinde taş b ir duvarla çevrilm iştir (Fotoğraf 2). Ko
nutun iç m ekânı; zahire am barı, oturulan yer ve kuzu yatağı olarak üç b ölü 
me ayrılm ıştır (Şekil 2)

Şekil 2.Suveren Köyü Yay la sın d a n ( M ozurgan Yaylası) Bir
Y a y la E vin in Plânı.
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Zahire ambarı (gulin), yaklaşık 6 m2 kadardır. Etrafı çitle çevrilidir. Mahrutî çadırda olduğu gibi, kıl çadırda da ürtilen hayvansal ürünler burada de
po edilir. Konutun iç plânında, yatakların nem den korumak için yapılmış
yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve 1 m genişliğinde “ kulsi” adı verilen taş bir
duvar vardır. Mahrutî çadırlarda esas konuttan ayrı olarak yapılan kuzu
yatağı, kıl çadırlarda konuta bitişik bir eklenti olarak yer alır. Üzeri çadırla
örtülmüştür. Yaylacı ailelerin besledikleri kuzu sayısına bağlı olarak, alanı
25 ile 40 m 2 arasında değişmektedir.
Bazı ailelerin hem kıl çadırı ve hem de m ahrutî çadırı vardır. Bu durum 
da, zahire am barı ve kuzu yatağı genellikle kıl çadırın içinde bulunmaktadır.
Yaylacılık faaliyet bölgelerinde, aralarında akrabalık bağları bulunan ai
lelerin oluşturduğu 15-20 çadır topluluğuna “ zoma” adı verilir. Her zomadaki çadır konutların arasında yaklaşık 10 ile 20 m mesafe vardır. Yaylalardaki
zoma sayısı 15-20 kadar olup, her bir zoma arasındaki mesafe 150 ile 200 m
arasında değişmektedir.
Zom alardaki çadırlar, genellikle dairesel bir şekil oluşturacak şekilde ku
rulmuştur. Ortada ise, hayvanların geceleyin barındırıldığı bir ağıl bulunur.
Ağılın ortasında, çobanların yattığı yüksekçe bir yer vardır. Eğer zomada aile
sayısı fazla ise, etrafı taş duvarla çevrili ve üzeri açık bir ağıl yapılmakta, ge
celeyin hayvanlar açıkta barındırılm aktadır.

4.
Yaylalarda Ekonomik Fonksiyonlar: Bölgemizdeki yaylacılık faaliyetinde
başlıca ekonom ik faaliyet, hayvan yetiştiriciliğidir. Mayıs-Eylül ayları arasın
da ortalama 3-3,5 ay kadar devam eden yaylacılık mevsiminde, bölge yaylala
rında yaklaşık 310 000 baş davar ve 27 500 baş kadar sığır beslenir. Ayrıca,
taşımacılıkta yararlanılan 5 400 baş dolayındaki eşek, at ve katır gibi yük hay
vanları da dikkate alınırsa, sayıları 17’ yi bulan bölge yaylalarında, yaylacılık
mevsiminde 343 000’e yakın hayvan beslenir.
Toplam hayvan sayısının % 90’dan fazlası (% 90.6) davardan oluşur. Dava
rın tamamı ise, “ M orkaram an” türü olarak bilinen koyun sürüsünden olu
şur. Yaylalarda, her birinde 400 ile 500 baş koyun bulunan 3 ile 10 arasında
değişen sayıda koyun sürüsü beslenir. Bu sürüler, kuzusu, yapağı ve peyniryağ elde etmek için yetiştirilir.
A ncak, verim leri oldukça düşüktür. Örneğin koyun başına yılda bir ku
zu, 0.75-1 kg yapağı ve 3-3,5 kg kadar da peynir elde edilir. Elde edilen yapa
ğının % 30-40 kadarı ailenin ihtiyacı için ayrılır, kalanı ise pazarlanır. Peynir
ve tereyağı üretim i ise, genellikle ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılama amacı
na yönelik olarak yapılmaktadır. Bu hayvansal ürünlerin, çok az bir kısmı ti
carete sunulmaktadır. Erkek kuzular (toklu) ise, daha çok ticarî amaçlarla
beslenir. Bunların satışından, yaylacı aileler yüksek bir gelir sağlar.

Harita

A. IGDIR

OVASI ve

ÇEVRESİNİN

YAYLA
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HARİTASI.
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Hemen her yayla ailesi, ayrıca 4-6 baş ile 8-10 baş arasında değişen sayıda
sığır besler. Büyükbaş hayvanlar, daha çok ailelerin süt ve yoğurt ihtiyacını
karşılamak için yerleştirilmektedir.
5.
Yayla Göçleri: İğdır Ovası ve çevresinde yayla işletmesi ve yönetimi, köy
ihtiyar heyeti adına “ m uhtar” tarafından düzenlenir. Yaylaya çıkış ve iniş ta
rihlerini, muhtar belirler. Göç günü, yaklaşık bir hafta öncesinden, köy muh
tarlığı tarafından kararlaştırılır ve ilân edilir. Yaylaya çıkacak aileler, bu süre
içinde gerekli hazırlıklarını tamamlarlar.
Bölgede yaylaya çıkış tarihleri, köyden köye değişmekle birlikte, genellik
le 1 ile 15 Mayıs tarihleri arasında kalan devre olarak kabul edilebilir. Yayla
dan dönüş tarihleri ise, soğukların ve yağışların erken veya geç başlamasına
bağlı olarak, 1 ile 15 Eylül arasında değişmektedir.
İğdır Ovası ve çevresindeki yayla yollarının hiç biri m otorlu vasıtaların
işlemesine uygun olmadığından dolayı, yaylacı aileler eşyalarını genellikle eşek,
at ve öküz gibi çeki hayvanlarının gücünden yararlanarak taşırlar. Bir ailenin
yükünü, ortalama 10 çeki hayvanı taşıyabilmektedir. Bölge dışındaki yaylala
ra giden aileler ise, eşyalarını traktör rom örklerine veya kamyonlara yükleye
rek götürürler. Yaylaya çıkacak kişiler de, genellikle bu ulaşım araçlarında
eşyalarıyla birlikte giderler. Sürüler ise, bir kaç çobanın gözetiminde, gidile
cek yaylanın uzaklığına bağlı olarak 15 veya 20 günde yaylacılık faaliyet b öl
gesine ulaştırılır.
İğdır Ovası’daki köy yerleşm elerinden yaylaya göç faaliyetlerinde, genel
likle kademeli bir durum söz konusudur. Mart ayı başlarına kadar ova köyle
rindeki ahırlarda veya kom larda barındırılan hayvanlar, havaların ısınmaya
başlamasıyla birlikte kışlık barınaklardan çıkarılır ve köy çevresindeki otlak
larda otlatılır. A ncak nisan ayı başlarından itibaren ovadaki tarlalarda ekim
hazırlıklarının başlaması nedeniyle, hayvanları yayla mevsimine kadar köy çev
resindeki arazilerden uzakta tutmak b ir zorunluluk halini alır. Bu nedenle
yaklaşık nisanın ilk haftasından itibaren sürüler, ovayı güneyinden kuşatan
yamaçlar üzerinde bulunan mezraalara götürülür. Burada hayvanlar, 1-1.5 ay
kadar otlatılır. Mayıs ayının ortalarına doğru da yaylaya çıkılır (Harita 4).
Dağ köylerinde ise, ocak ayı başından martın ilk haftasına kadar köylerde
korunan hayvanlar, daha sonra ot temini am acıyla, yumuşak iklim şartlarına
sahip olan daha alçak yükseltilerdeki “ kışlak” alanlarına götürülür ve bura
da, 15 Nisana kadar otlatılır. Bu süre içinde, yaklaşık 1800-2000 m yükselti
lerde bulunan köyler çevresindeki arazilerde giderek kar örtüsünün ortadan
kalkması ve havaların ısınması nedeniyle, sürüler yaklaşık olarak nisan ayı
ortalarından itibaren tekrar köye çıkarılır ve otlama faaliyetleri, köy çevre
sindeki meralarda sürdürülür. Yayla bölgelerindeki kar örtüsünün ortadan
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kalktığı ve otların büyümeye başladığı mayıs ayı ortalarından itibaren de, yay
lalara göçülür.
Yayla bölgesinde faaliyetler, muhtar tarafından düzenlenen esaslara uy
gun olarak sürdürülür. Otlatma sahası ortak olarak kullanıldığından dolayı,
hayvanların türüne, yaşına ve cinsiyetine göre çeşitli sürüler oluşturulur ve
her bir sürü için 3-4 çoban görevlendirilir.
Hemen her yaylada, büyükbaş hayvan olarak, bir yoz mah (düğe, kısır inek,
tosun ve at) sürüsü, b ir veya iki sağlam inek sürüsü, bir dana sürüsü ve bir
öküz sürüsü oluşturulur. A ncak her b ir sürüdeki büyükbaş hayvan sayısı, o r
talama 50-60’ ı pek aşmaz. Çünkü bölge yaylalarında daha çok koyunculuk hâ
kimdir.
Öküz sürüleri, özellikle dağ köylerinden yaylaya çıkan aileler tarafından
oluşturulur. Çünkü dağ köylerinde öküz, tarlaların sürülmesi ve ürünün ha
sadı (özellikle harman dövm ede) ile çeşitli yüklerin taşınmasında temel güç
kaynaklarından biridir. Bu nedenle, dağlık yörelerde oldukça fazla beslen
mektedir. Öküzler, göçten sonra 15-20 gün yaylalarda otlatılır ve tarlaların
ekim işlerinde kullanılm ak üzere iş sahipleri tarafından köye indirilir.
Yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanlar da; sağlam koyun ve keçi sürüsü,
yoz malı sürüsü, toklu sürüsü ve kuzu sürüsü gibi çeşitli gruplara ayrılır.
H er b ir sağmal koyun ve keçi sürüsü, 400-500 baş hayvandan meydana ge
lir. Bazen bu sayı, 1000 başı bulabilir. Yaylalarda genellikle 3-4 koyun ve keçi
sürüsü, zengin ve büyük köylerde ise 8-10 sürü vardır. H er yaylada henüz d o
ğurmamış veya kısır kalmış koyun ve keçilerden oluşturulm uş b ir veya iki yoz
malı sürüsü bulunur. B unların hayvan sayısı ise, 400-500 baş arasında deği
şir. Daha ço k ticarî am açlarla düzenlenen toklu sürüsü, b ir yaşlı (toklu) veya
iki yaşlı (öğeç) erkek kuzulardan teşekkül eder. Toklu sürülerinde hayvan sa
yısı, yayladaki, sağmal koyun ve keçi sürülerindeki hayvan sayısının yarısın
dan daha azdır. H er b ir yaylada, kuzu ve keçi yavrularından meydana gelen
bir veya iki sürü bulunur.
Yaylacı ailelerin temel gıda maddeleri veya diğer ihtiyaçları, ortalama olarak
haftada bir devamlı yerleşm e m erkezlerine atlarla gidip gelen erkekler tara
fından karşılanır. Yayla yerleşm elerinde içm e ve kullanma suyu temin etmek
başlı başına bir sorundur. Büyük A ğrı Dağı yaylalarında ise su, genellikle öğ
leden sonraları kar ve buzulların erim esiyle akışa geçen derelerden sağlan
maktadır. Bazen de, birkaç kişinin gözetim indeki 15-20 eşekle 5-6 saatlik
m esafeden getirilmektedir.
Hem tarım ve hem de yaylacılıkla uğraşan aileler, yaz boyunca köyleriyle
olan bağlantılarını sürdürürler. Erkekler, zaman zaman köylerine giderek, ora
daki işlerini bitirdikten sonra tekrar yaylaya dönerler.
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Yaylalarda otlatma faaliyetleri, ağustos ayı başlarına kadar genellikle ge
celeyin saat 4-5’ ten yine geceleyin saat 11-12’ ye kadar sürdürülür. Öğle sıca
ğında hayvanlar, 4-5 saat kadar büyük kaya bloklarının oluşturduğu
gölgeliklerde yatırılır. Sağmal inek sürüsü sağım için hergün kuşluk (saat 9-10
sıraları) ve ikindi vakit (saat 4-5 sıraları) yayladaki yerleşme merkezine geti
rilir. Hayvanlara tuz genellikle cuma günleri, kuşluk sağımında yalatılır. Tesbitlerim ize göre, yaylada kalınan süre boyunca ortalama olarak sığır başına
1 kg dolayında tuz harcanır.
Sağlam koyun ve keçi sürüleri, kuşlukta inek sürüsünden sonra, ikindi vak
tinde ineklerden önce sağıma getirilir. Daha sonra tekrar otlağa götürülür.
Ağustos ayı başlarından itibaren, yayla yerleşme m erkezi çevresindeki ot
lak alanlarının daralması, hayvanların daha iyi beslenmesi için geceleyin de
otlatılmak istenmesi gibi nedenler, sürülerin yayla çevresinden uzaklaştırıl
masını zorunlu kılar. Bu dönem den itibaren sürüler otlak alanlarında gecele
mektedir. Bu olaya “ şevin” , sürülerin geceleyin barındırıldığı etrafı taş
duvarlarla çevrili olan veya olmayan yere de “ koyun yatağı” adı verilir.
Söz konusu devrede çobanlar, sürülerini vahşi hayvanlara karşı korumak
için köpeklere ihtiyaç duyarlar. Şevin sırasında sürüyü otlatanlar, tüm giye
cek eşyalarını ve gıda m addelerini beraberinde götürm ek zorundadırlar. B u
nun için de, sürünün içinde çobanın ihtiyaç m addelerini taşıyan bir eşek
bulunur.
Şevin olayı, yani sürülerin geceleyin otlak alanlarında kalması olayı, ağustos
ayı başından sonuna kadar devam eder. Bu süre içinde, her sabah koyunlar
yayla yerleşme m erkezindeki ağıllara getirilerek sağılır.
Hava şartlarına göre değişm ekle birlikte, genellikle Eylül ayı başlarından
itibaren, yaylacı aileler mezraalara inerler. Mezraada evi olanlar, kendi evine
yerleşir. Olmayanlar ise, 15-20 gün daha çadır yaşantısını sürdürürler. M ez
raada kalınan süre içinde de şevin olayı devam eder. Bu devrede koyunların
sağılması sona erdiğinden dolayı, sürüler soğuk bastıran kadar otlak alanla
rında kalır. Ç obanların yiyecek ve giyecek ihtiyaçları, haftada bir kendileri
ne gönderilir.
Mezraalarda çadır yaşantısını sürdüren aileler, yaklaşık olarak 15-20 Eylü l’den sonra İğdır Ovası’ nda bulunan köylerine göç ederler. A ncak bu devre
de ovada pamuk ve pancar hasadı henüz devam ettiğinden dolayı, sürüleri ova
çevresindeki otlaklarda barındırm ak pek mümkün değildir. Buna karşılık Du
rak Dağı, Z or Dağı, Pamuk Dağı ve Büyük Ağrı Dağı eteklerinde yer alan kış
lakların genellikle az kar tuttuğu bilinmektedir. Bu nedenle sürüler, Eylül ayı
ortalarında ova köylerine indirilm eyip, birkaç çobanın gözetiminde kar ya-
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ğıncaya kadar bu kışlaklarda otlatılmak üzere bırakılır. Bu süre içinde ç o 
banların ihtiyaçları, yine haftada bir kendilerine ulaştırılır. Yıldan yıla
değişmekle birlikte, genellikle kasım ayının ortaları ile aralık ayı başlarına
doğru kar örtüsü otları kapatır. Bu nedenle sürüler, karın daha geç düştüğü
ve yerde uzun süre kalmadığı İğdır Ovası’ na indirilerek hasat edilen pamuk
ve pancar tarlaları ile “ çim en” adı verilen doğal çayırlarda otlatılır ve ocak
ayı başlarında da küçükbaş hayvanlar kom lara, büyükbaş hayvanlar ise ahır
lara alınır.
Dağ köylerinden yaylaya çıkan aileler ise, yaklaşık olarak eylülün 15’ inde
köylerine dönerler. Sürüler, kasım ayı ortalarına kadar köy çevresindeki me
ralarda otlatılır ve daha sonra birkaç çobanın gözetim inde 1000-1500 m yük
seltiler arasındaki kuşak üzerinde bulunan kışlaklara gönderilir. Burada kar
örtüsü otları kapatıncaya kadar otlatılan hayvanlar, ocak ayı başlarında tek
rar köye çıkarılarak mart ayı başlarına kadar devamlı yerleşme m erkezlerin
de korunur.
Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Durak Dağı, Zor
Dağı, Pamuk Dağı ve Büyük Ağrı Dağı etekleri ile İğdır Ovası'nda yer alan
kışlaklar, kış aylarında hayvanları barındırm aya hizmet ederler. Sadece ocak
ve şubat aylarında hayvanlar köylerdeki ahırlarda korunur.

SONUÇ ve ÖNERİLER

İğdır Ovası ve çevresinde, yaylacılık faaliyetleri çok yoğundur. Bölgede 1988
yılı itibariyle 5843 dolayında ailenin, yayla göçlerine katıldığı tahmin edil
mektedir. Bu da, bölgedeki toplam aile sayısının yaklaşık % 3 5 'i demektir.
İğdır Ovası’ nı güneyinden kuşatan dağlık yörede ve Doğu İğdır Ovası’ nın
çorak arazileri üzerinde kurulmuş bulunan köylerde ana geçim kaynağı, yay
lacılık faaliyeti ve ekonom isine dayanmaktadır. Bu köylerin sayısı, 30’ u bu
lur. Batı İğdır Ovası köylerinin çoğunda ise yaylacılık, yardım cı geçim kaynağı
ve köy ekonom isini destekleyip tamamlamaya çalışan bir ekonomik faaliyettir.
Bölge yaylalarında ekonom ik faaliyet, sadece hayvan sürülerinin yazlatılması ve hayvansal ürünler elde edilm esine yöneliktir.
Bölge yaylacılığında karşılaşılan temel sorunlar ve bunların çözüm ön eri
lerini şöyle özetleyebiliriz:
1.
İğdır Ovası çevresindeki yaylacılık faaliyet alanlarının otlatma kapasi
tesi, yaylaların ait oldukları köylerin hayvan sayısı varlığına göre çok yetersiz
kalmaktadır. Bundan dolayı, yayla otlaklarının aşırı b ir şekilde otlatıldığı dik
kati çeker. Bu sorunun çözüm ü için, bölgede bugünkü hayvan varlığını, çayır
ve otlak arazilerinin genişliğine göre en az 5-6 katı azaltmak bir zorunluluk
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haline gelmiştir. Ayrıca bölge yaylalarında münavebeli otlatma, otlak bakım ı,
yabanî ot m ücadelesi ve gübrelem e mevcut değildir. Bu gibi tedbirlere başvu
rularak, yayla otlaklarının ıslahı yoluna gidilmelidir.
2. Araştırma bölgem izdeki yayla yolları, genellikle patika yollardan oluş
maktadır. Bu yollarda, m otorlu vasıtaların işlemesi mümkün olmamaktadır.
Bundan dolayı, köyler ile yaylalar arasındaki ulaşımda, genellikle at ve eşek
gibi hayvanların gücünden yararlanılmaktadır. Yayla yolları ıslah edilerek m o
torlu vasıtaların hareketine uygun hale getirilm eli, birbirine yakın veya aynı
güzergâhta yer alan yaylalar için ortak yayla yolları yapılmalıdır.
3. İğdır Ovası çevresindeki yaylalarda içm e ve kullanma suyu temini so
runu, çözüm bekleyen sorunların en önem lilerinden birini teşkil eder. Oysa
yörede, az sayıda da olsa su kaynakları vardır. Örneğin Z or Dağları’ ndaki kay
naklardan, bu yöredeki yayla yerleşm elerine su getirilebilir. Ayrıca su kay
nakları az olan yaylalarda kar kuyusu ve sarnıç tesislerden yararlanılması
zorunlu b ir tedbir olarak düşünülmelidir.
4. Araştırm a bölgem izde “ yaylacılıkla ilgili mülkiyet sorunları” , mutlak
çözüm lenm esi gereken, ancak çözüm ü de o derece zor olan bir sorundur.
Bölgemizde yayla otlaklarına olan ihtiyacın giderek artması nedeniyle, yayla
tecavüzlerine sık sık rastlanmakta ve hatta bu anlaşmazlıkların, zaman za
man birtakım kanlı olaylara yol açtığı görülmektedir. Bazı yaylaların kadast
rosu yapılmadığı ve sınırları kesinlikle çizilm ediği için , otlatma yüzünden
yaylalarda cereyan eden aileler arası saldırı olaylarını önlem ek mümkün ol
mamaktadır.
Kanım ızca, yaylacılık konusunda yeni şartlara göre daha iyi bir düzen ge
tirm ek için , öncelikle bu konu ile ilgili hukuki sorunlar ele alınm alı, çağdaş
şartlara ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenm elidir.
5. Yaylalarda üretilen sütün b ir bölüm ü, küçük aile işletm eleri tarafın
dan işlenip değerlendirilm eye çalışılmaktadır. Dolayısıyla üretim , tamamen
ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelik olarak yapılmaktadır.
Kanım ızca hayvancılık faaliyetlerinin çok yoğun olduğu bölgem izde, bir süt
toplama m erkezi kurulm alı ve sütün daha m odern işletm elerde değerlendiril
mesi çareleri aranmalıdır. Gerek yayla yerleşm elerinden ve gerekse engebeli
yörede yer alan devamlı yerleşme ünitelerinden bu merkeze süt nakli konu
sunda, A lp ülkelerinde olduğu gibi, “ süt nakil boruları” ndan yararlanılabilir.
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