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RÉSUME: LES NOMADES SARIKEÇÎLÎ DU TAURUS
CENTRAL
Les Sarikeçili du Taurus central sont un groupe Yôrük
d’environ deux cents familles encore nomades. Ces éleveurs de
chèvres et de chameaux passent l'hiver dans la partie du Taurus
proche de la côte entre Aydincik et Erdemli, en petits campements
de tentes noires dispersés dans les forêts de pins. Pendent leur
migration de printemps, ils traversent le bassin de Mut pour gagner
des alpages du rebord intérieur du Taurus, au sud de la province de
Konya, d'où ils repartent au début de l'automne. Leur marginalité
sociale et leur faible niveau d'organisation contrastent avec leur
réussite économique, ils tirent de bons revenus de la vente des
produits laitiers, du poil de chèvre et surtout des animaux sur pied.
Certains Sarikeçili se sont sédentarisés, il y a une génération dans
la région de Konya ou ces dernières années près de Mut, mais
restent en relations avec leurs parents nomades.
ABSTRACT: THE SARIKEÇÎLÎ NOMADS OF CENTRAL
TAURUS
The Sarikeçili Yôrüks are a small nomadic group of about two
hundred families. They raise goat flocks, and camels and donkeys
as pack animais. In winter, they live in small clusters of black tents
*
Bu araştırma, Reims Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Profesörü M. Bazin tarafın
dan, Fransa’da "Production Pastorale et Société" adlı derginin 20. sayısında 1989 yılında
yayımlanmıştır.
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scattered through the pine forests of lower Taurus hills facing the
Mediterranean coast, between Aydıncık and Erdemli. In spring,
they live their winter quarters (kışlak), get to the Mut basin and
thence to summer pastures (yayla) along the inner part of Taurus, in
the southern half of the Konya province, whence they come back to
the kışlak during the autumn. There is a sharp contrast between
their marginal position in the society and their economic efficiency:
they secure a good income from dairy products, goat's hair and es
pecially animals sold alive. Some Sarıkeçili families settled in the
Konya province thirty years ago, and others around Mut during the
last years, but they all keep tight links with their still nomadic rela
tives.
G İR İŞ
Anadolu, Orta Asya'dan gelen Türk göçebe kavimlerin baskı
nından sonra, büyük göçebe topluluklarının yurdu olmuş olsa bile,
X. de Planhol'un tanımladığı, "Ortaçağ Beduinizason" dönemi uzun
zamandan beri değişime uğramıştı1. Ortaçağın sonundan beri, göç
ebeler artık sadece yörükler veya yürüklerden oluşuyordu (yani
Türkçe anlamı yürüyenler). Bu terim, artık çoğunlukta olan yerleşik
kabileler onlara karşı çıkıyorlardı2. Osmanlı idarecilerinin politikası
bu gelişmeyi hızlandırmış3 ve göçebe hayat tarzı, Anadolu'nun gü
ney yamacı boyunca, Ege kıyılan üzerinde ve bütün Toros dağları
boyunca yavaş yavaş daralmıştı (Şekil: 1). Sözü edilen alanda, bu
asnn başına dek, doğu ve batının yörükleri katkısız bir dağ göçebe
liği yaptılar. W.-D. Hütteroth için "echter Bergnomadismus". Bir
nesilden bu yana, değişimin çeşitli biçimlere doğru gelişmesi4 ve
göçerlerin sayısı çok çabuk azaldı. Bizzat göçer nüfusu içeren ista
tistik rakamlar olmadığı için, bu gruplann özel yük taşıyan hayvanı
deve sayısının azalması onu açıkça göstermektedir. Deve sayısı
1950 yılında 110.000'den, 1960'ta 65.000, 1970’te 31.000 ve
1982'de 9.000'e düşmüştür.
Otuz yıl önce, X.de Planhol'un işaret ettiği gibi, Orta Toroslan n Sankeçili aşireti, "Köyler arasına iyi kötü sokulmuş, birkaç ve
ya daha fazla çadırdan oluşan küçük gruplar halinde dağılmış, gö
1 Planhol 1968: 209-224.
2 Planhol 1959: 548.
3 Özellikle komşu ülkelerden İran ve Afganistan'da gecikmiş bir olay karşı karşıya
bulunulmaktadır. Planhol: 235-252 ve Planhol 1969a.
4 Hütteroth 1963, bu tarihe dek yürütülen çalışmaların sonuçlarından hareket edile-’
rek gelişme dönemlerinin sınıflandırılması yapıldı.
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çerlerin oldukça küçük ufalanmış parçalarından" biridir5. En fazla
ikiyüz kişiyi bulan günümüz göçer aileleri, Silifke ve Gülnar ilçele
rinin deniz kıyısına yakın kısımlarında kışlamakta ve Konya ilinin
güney kısımlarındaki otlaklarda oldukça dağınık bir şekilde yazlığa
çıkmaktadır. Erdemli ve Silifke arasında kışlayan Karakeçili ve
Boynuinceli veya yaşam merkezi daha batıda Anamur'a doğru olan
Bahşiş aşiretleri gibi, aşiretler bölgedeki diğer gruplara göre, kendi
lerini yörük ve Sankeçili olarak belirtmektedirler. Herkes tarafın
dan bilinen, Sankeçili aşiretinin isminin anlamım içeren ve iyice
oturmuş bir töresi yoktur. Karakeçili aşiretinin karşıtı olan Sançeli
aşireti mensuplannın komşulan gibi siyah keçileri de vardır. Buna
karşılık, konuştuğumuz insanlardan pek çoğu, grubun coğrafi menşeyini, hiç kimsenin hatırasını muhafaza etmediği bir devirde gel
miş olacaklan daha batıda Aydın civarında bir yere yerleştirmekte
dir. Fiilî olarak, göçer gruplan ve kabilelerin bazı kayıtlarında6
belirtildiği gibi, Sankeçili aşireti çok daha batıdaki ilçeler içinde,
Ege tarafında A ydına doğru veya Antalya-Burdur-Isparta-EğridirYalvaç-Akşehir-Doğanhisar doğrultusunda, batı Toroslar arasında
kuzey-güney yönünde bir ekseni takiben sıralanmaktadır. Şimdiye
dek, Sankeçili aşiretinin tarihi geçmişi içinde bu soruyu derinleştir
meyi başaramadık. Gerçekte kullanılabilen kaynaklann sürekli ol
mayışı nedeniyle, bu soruyu aydınlatmak güçtür.

Şekil: 1. Türkiye'de göçerler içerisinde Sankeçili Aşireti (Hütteroth'dan faydalanarak:
¡982-206).

5 Planhol 1959: 551.
6 Türkay 1979 çok yeni bir eser, ama çok yetersizdir. Çünkü yerleşmelerin adlarının
hangi dönem için geçerli olduklarını belirtmemektedir.

326

O rta T oros Y ö rü k lerin d en S a n k e ç ili A şireti

O halde, burada Sankeçili aşiretinin 1987 yılındaki yaşamlannı
ele almakla yetiniyoruz. Bir tek, yirmi yıl önce, HollandalI coğraf
yacı E.H. Van De Waal tarafından yapılan Silifke ilçesi araştırma
sındaki7 konuya atfen ortaya çıkanlan bilgilerin karşılaştınlması ayn tutulmaktadır. Ekonomik etkinlikleri ve sosyal dayanışmalar
arasındaki çelişkiler ve göçer olarak gelecekleri üzerinde durmadan
önce, Sankeçili aşiretini kendi ortamına yerleştirmek ve onlan yıl
lık göç peryotlan içinde takip etmek uygun olacaktır.
S an keçili Aşiretinin Ekolojisi: Göçlerin G enel Yapısı

Sankeçililer, Toros dağlannda birbirini tamamlayan iki seviye
li kademeli otlak üzerine oturan, basit dağlık alan göçerlerine klasik
bir örnek oluşturmaktadır: Yazın kurak, çok sıcak olan Akdeniz'in
alçak dağlık bölümü kış aylannda ve kötü mevsim boyunca kar ne
deniyle terkedilmek zorunda kalman, daha bol bir bitki topluluğuna
sahip, yüksek dağlık bir bölümü yaz aylannda kullanılmaktadır. O
halde yıllık göç planı çok basittir (Şekil: 2). Yaylak ve kışlakta yer
leşik iki dönem, ilkbahar ve sonbaharda iki göç hareketi ile zaman
olarak ayn, sahada birbirine bağlıdır.
Hayvan Sürülerinin Yapısı

Hayvanlann cinsi otlak olanaklanna çok sıkı bir şekilde bağlı
dır. Sankeçili, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, belli başlı keçi üre
ticisidir. Her aile, 50'den 300 baş hayvana ulaşabilen büyüklükteki
bir sürüye sahiptir ve yerlilerden satın alman ek hayvan sürülerini
gönüllü semirtmektedirler. Tersine koyun istisnaidir ve bugün he
men hemen azınlıktadır. Öyle ki koyuncu Ömer diye adlandınlan
Sarıkeçililerden biri, keçiden çok dişi koyun yetiştirmektedir. Nor
mal olarak Türkçe'de küçükbaş hayvanların tamamını belirten da
var sözü8, gerçekte tekbaşına keçileri belirtmek için, keçi ismi ter
cih edilerek kullanılmaktadır. Keçiler çok üstün hayvanlardır.
Yük hayvanlarını sözü edilenlere ilave etmek gerekmektedir.
Hecin ve Bactriane devesinin melezi olan develer, göç esnasında
yiyecekleri ve önemli eşyaları taşımaktadırlar. Eşekler onlan ta
mamlamakta ve aynı zamanda su veya konalga çevresinden odun
taşımak için kullanılmaktadır. Motorsiklet yerini almamışsa! genel
likle zengin bazı birkaç aile bir veya iki eğer hayvanına sahiptir.
7 Van de W aal 1968 ve 1978.
8 "Koyun ve keçiye verilen ortak ad" Türkçe Sözlük, Ankara, 6. bsk. 1974: 204.
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Aynı zamanda bir diğer modernizasyon şekli sürüleri fakirleştirdi:
Birçok aile develerinin tamanmı sattılar ve göçlerini kamyonla ger
çekleştiriyor, fakat hala bir azınlığı temsil ediyorlar.

Şekil: 2. Yıllık göç hareketi.

O tlaklar

Özellikle keçi ve devenin eğemenliği Toroslann bu kısmının
kurakçıl özelliğinin ekosistemlerine çok iyi uyum göstermiştir.
Yani kurak iklime sahip Konya havzasının hakim olduğu iç yamaç
ların tamamında, 300 mm. yıllık yağış toplamıyla Türkiye'nin en
zayıf yağışları hüküm sürmektedir. Konya havzasını çevreleyen
dağlık kütleler hiç şüphesiz daha yağışlıdır. Fakat 400-800 mm. ya
ğış almakta ye kurakçıl ardıç ormanı (Juniperus excelsa) ve tüylü
meşe (Quercus pubescens), Astragalue micropterus, A. Gummifer,
Acontholinon echinus veya A.Olivieri gibi bodur dikenli bitkilerin
hakimiyeti görülmektedir9. Sankeçili aşireti bu ormanlık ortamı ve
9
Orta Anadolu dağlarının bitki formasyonlarının tasviri Atalay'dan 1983: 163-165,
çok kısa bir İngilizce yapılmıştır Atalay 1986: 26.
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ya orta yükseklikteki çalılıkları yazlak olarak seçiyorlar ve bu çev
rede fazla yaygın olmayan Alp çayırlarım koyun yetiştiricilere bıra
kıyorlar.
O halde daha az yağışlı (genellikle en azından 1000 m.), Geyik
dağı ve batıda Antalya'nın diğer dağlan ve doğuda Bolkar dağı ara
sında güneye doğru daha uzakta, Göksu havzası Toroslarda daha az
yüksek bir bütün olarak araya sokuluyor. Fakat burada, daha kurak
bir ortam oluşturmak için litolojik neden klimatik koşullara katıl
maktadır. Türkçe isminde ustalıkla belirtildiği gibi, orta Toroslann
"Kayalık ülkesi", Taşeli platosu kalın kalker tabakalardan oluşmak
tadır. Yüzey kayalan lapya şekilleriyle oyulmuş platolar ve büyük
kalker uçurumlar, bazen oldukça seyrek Akdeniz ormanlan, bazen
çalılık formasyonlarla kaplıdır. Akdeniz ormanlannda 700 m. yük
sekliğe kadar reçinesi alman kızılçam (Pinus brutia), sonra kara
çamla (Pinus nigra) kanşık veya kanşık olmayan palamut meşesi
(Querçus aegilops) gibi yaprağını her yıl döken meşelerin birbirini
takip ettiği görülmektedir. 1200 veya 1300 m. yükseklik üzerinde
sedir (Cedrus Lilani) ve daha iyi yağış alan kısımlarda Toros Köknan (Abies cilicica) ve özellikle çeşitli ardıçlar (Juníperas oxycedrus, J. foetidissima ve J. excelsa) iç kısmın kurakçıl ormanlanna
doğra geçişi işaret etmektedirler10. Bu ormanlann tahribi sonucu
oluşan formasyonlar arasında, sandal meşesi (Arbutus andrachne)
ve birlikte veya tek başına Kermez meşesi (Quercus Coccifera) çalılıklan, kıyı gerisindeki ilk tepelerden sonra 1600 m. yüksekliğe
doğra Kozlar platosuna kadar, Göksu nehrinin doğusunda geniş
alanlar kaplamaktadır11. Bu alçak yükseltide bulunan çamlık ve ça
lılıklar Sankeçili aşiretinin başlıca kış otlaklarını oluşturmaktadır.
G öçer Evi: Ç adır

Değişik otlaklar arasında sürülerini sürekli takip eden gerçek
göçer Sankeçili aşireti, formu çok özel bir çadır meskene sahiptir
(Şekil: 3). Eski dönemin kalabalık göçerlerinin siyah çadırlan bü
yük ailelere aittir12. Gerçekte sahipleri tarafından çok basite olarak
ev denmediği zaman, kara çadır olarak adlandırılır. Köylülerden
alınan ev sözü yanında çadırın orjinal anlamını bu kelime oluştur
maktadır. Sözkonusu olan uyumlu bir çadır oluşudur: Çul adı veri
len keçi kılından dokunmuş, kesintisiz bir şerit şeklinde kanat, beş
10 Atalay 1983: 143-150.
11 Atalay 1983: 137-142.
12 Örneğin, Couchaux 1980: 46-69 tarafından verilen çok iyi açıklanmış örneklerde
çadırı yerleştirmek mümkün olacaktır.

Orta T oros Y ö rü k lerin d en S a n k e ç ili A şireti

329

direkle taşınmakta, gergin sekiz sicimle ağaeçtean yapdmış kazık
veya çivilerle gerilmektedir15. Ağaç iğnelerle kanada bağlı, "sitil"
adı verilen aynı dokuma özelliğine sahip dikdörtgen bir bant, çadı
rın dış duvarlarını oluşturmaktadır. Çadıra giriş için sitilin 60-80
cm'lik bölümü birbirinden ayrılmıştır veya çoğu kez, yansı kadar
bir genişlik, çadınn iç kısmını aydınlatmak veya havalandırmak
içindir.

Şekil: 3. Bir S a nkeçili çadırı (Sipahili, Nisan 1987).

İçerdeki eşya birtakım dokuma çuvallardan oluşmakta ve çu
vallarda bulunan eşyalar üzerlerindeki süslü motiflerden anlaşıl
maktadır: un ve diğer yiyecek maddeleri, çeşitli kap kaçak, giysiler
ve gündüz toplanıp gece yayılan şilte ve yastıklar. Çuvallar ve ya
taklık, çadınn dip köşesinde bir veya iki kenarına ve yan yana sıkıştınlmış, bir çeşit koruyucu duvar görevi yapmaktadır. İç direğe
yakın, yüklük karşısına taşla çevrili bir ocak yerleştirilir. Ocak etra
fındaki toprak, mutfak eşyalan ve kaplanmn bulunduğu açıya ka
13
Gerçekte Kademoğlu 1974 tarafından Artamas D ağında tasvir edilen modelin ay
nısıdır. Ancak yazar Uzunluk istikametinde üç direkten bahsetmektedir. Fakat şekillerden
biri, Sankeçili çadırının iç ve dış direklerinin yerleşmesini, basit çatal kolları, en küçük di
rekleri göstermektedir. Gerçekte bana öyle geliyor ki, çadırın dengesini korumak için zo
runlu yükseldiğe sahiptir.
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dar, çıplak bırakılır. Çadırın diğer kısmı, kilim veya keçe örtülüdür.
Bu kısım konukların kabul edildiği ve günlük aile yaşamının sürdü
rüldüğü bir alanı oluşturmaktadır. Forum değişmeyen çadırın geniş
liği, ailenin sayısına göre değişmektedir. Çadırda yaşayan ailenin
sayısı ikiden (çocuksuz çift veya evlenmemiş çocuklardan biri ile
oturan dul anne) bir düzineye kadar ulaşmaktadır.
Göçün Yıllık Seyri
Kışlakların D ağılışı

Sankeçili aşireti, Kasım ayından Mart ayma, kötü mevsim sü
resince bir tek kışlakta yaşar. O halde maksimum bir dağılış sözkonusudur. Konak yerleri, sayılan iki ile dört arasında değişen,
birbirinden yüzlerce metre uzakta gruplara aynlırlar. Bu konak yer
lerinin en büyüğü, Gökbelen çevresinde 800 m. den daha yüksekle
re, Sipahili/Babadil'in aşağı vadisinde veya Davulcu Tepe burnun
da 160 m.'ye ulaşan, yüksekliği değişik çam ormanlan arasında,
Gülnar-Aydıncık-Silifke üçgeni içinde toplanmıştır (Şekil: 4). Di-

Şekil: 4. Sankeçili Aşiretinin göç yollan <1987 durumu).
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ğer kışlaklar, Silifke'nin kuzeydoğusunda, kıyı gerisindeki kalker
platolarda, Silifke ve Erdemli ilçelerinde bulunmaktadır ve bunların
bazıları, 600-900 m. yükseklikte Mut havzası üstündeki Göksu va
disinin güneye bakan yamaçları üzerinde, daha uzak iç kısımlara
uzanmaktadır.
Kışlakların dağılış ve konak yerlerinin çok dağınık yapısı, bir
çok endişeyi beraberinde getirmektedir:
- Önce ve herşeyden önemlisi, köylülerle birlikte oturmanın
güçlüklerini tamamen ortadan kaldırmak, alan ve kalite olarak uy
gun otlaklar bulmak sözkonusudur. Doğal olarak yörüklerin sürüle
ri, seraların artmasıyla git gide intansif kültür bitkileriyle örtülen
kıyı kesiminden tamamen atılmışlardır14, fakat çoğu kez iç kısım
dan uzak, dağlık kesimin kuru buğday ve sebze (nohut) tarlaları
ağaçlandırılmış alanların içine sokulmaktadır. Her ne kadar ağaç
landırılmış kısımlar geniş alanlar kaplıyorsa da (Gülnar ilçesinin
% 40'ı, Erdemli ve Silifke ilçelerinin herbiri % 36 ve % 34), ancak
çok kısmi kullanıma açıktır. Gerçekte bazı işlenen parseller bir nevi
içinden çıkılmaz halde birbirine karışmışlardır ve daha kalabalık
olan diğerleri, Orman idaresi tarafından orman üretimi konusunda
korunmaya alınmışlardır. Teorik olarak kanunen yasak olmasına
karşın göçerlerin keçi üreticisi olarak bu ormanlara girmelerine göz
yumulmaktadır.
- Prensip olarak, Sankeçili aşireti aynı yerde iki yıl üst üste k ı 
lamamaktadır. Fakat zorunlu sürekli olmayan iki otlak arasında iki
yıllık bir rotasyon uygulanmaktadır. O halde, teorik olarak mevcut
otlaklann ancak yansını kullanmaktadır.
- Dahası, otlağa giriş bedava değildir. Sankeçili aşireti yıl boyu
kullandığı hiç bir toprağın sahibi değildir, bu topraklar köylülerin
malıdır. Göçerler bir yerde uzun süre kaldıklan zaman, köy muhtanna, müşterek ihtiyaçlara harcanmak üzere bir kira aödemek zorun
dadırlar. Ek bir gelirin çekiciliğine karşın, köylerin tamamı her za
man topraklan üzerinde çobanlan kabul etmeye hazır değillerdir ve
özellikle kira miktanndaki anlaşmaklık, bir aileyi otlağını değiştir
meye mecbur etmektedir.
- Otlağın belli bir yerinde, çadırlann açıkça kurulması, çeşitli
maddi ve sosyal düşüncelerle dikte edilmektedir. Böylece her aile
ne kadar içecek su ve yakacağa gereksinimi vardır. Eğer yakacak
14
Struck 1986. 45. Sayfadaki haritasında, Sarıkeçililerin kışlak alanlarının iki ucun
da, Erdemli ve A ydıncık ile daha sonra Göksu deltasına yayılan iki turfanda sera çekirde
ğini gösteriyor.
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her yerde bolsa, temiz su çok nadirdir ve çadır gruplan, mümkün
olduğu kadar bir pınar veya bir akarsu kenanna yerleşmektedirler.
Azı Tepede gözlemlediğimiz bazı yerleşmeler, eşeklerle taşınan tu
lum veya bidonlarla yeterince uzaktan su aramaya mecburdur.
Olabildiğince az sayıda çadır gruplaşması, yaklaşık altı ay
yan yana yaşıyacak olan aileler arasında bazı yakın ilişkiler gerek
tirmektedir. Ailevi ilişkiler temel rol oynamakta ve aynı kampın ai
le başkanlan çok defa kardeş (Sipahili Ali ve Veli Karadayı), kayın
birader (Sipahili üzerindeki İbrahim Öksüz ve Mehmet Cambaz)
veya ana baba bir kardeştirler (Azı Tepe'de Musa Bacak, İsmail Ba
cak, Dur Ali ve Bekir Bacak).
Ayn soydan aile sayısının azlığı ve aşiretin yakın evliliğe eğili
mi nedeniyle Sarıkeçililer bugün de grup içinde evliliği tercih et
mektedirler ve aralannda, uzak da olsa bir evlilik bağı bulunmayan
insan pek ender bulunur.
Kışlakta Yaşam

Altı ay boyunca meşgul olunan, kışın konaklama yeri, yazlağa
göre biraz daha yerleşik bir düzenlemedir. Hatta çadırlann dağılımı
olayının görüntüye az da olsa etkisi vardır. Her çadır bir dereceye
kadar temizlenmiş ve düz bir alan üzerine yerleşir (Şekil: 5).
Çadır içinde yataklık ve gıda çuvallan ile oleuşturulan duvar, soğu
ğu engelleyen taş bir duvarla takviye edilebilir ve toprağa çakılmış
birçok küçük direk (ve sadece beş taşıyıcı direk gibi değil) rüzgâr
karşısında çadmn kanatlannı tutabilmektedir. Çadır etrafında te
mizlenmiş bir alan, dış kullanım alanının sınırlarını oluşturmakta
dır. Bu aİan üzerinde yakacak odun gibi kalabalık çeşitli eşyalar
stok edilebilmektedir. Eğer yetiştiriciler mevcut hayvanlarım birkaç
ay fazladan besi yapıyorlarsa, çadır özellikle önemli eklentileriyle
tamamlanmaktadır: Keçi ve çayır hayvanlan için ağıllar, hayvanlar
için bir ot ve yiyecek deposu, yemliklerin bulunduğu açık bir alan,
muhtemelen bir kümes.
Günlük hayat, hayvan sürüsünün yaşamına göre düzenlenmek
te ve aile değişik görevler üstlenmektedir. Gülnar veya Silifke, Ay
dıncık veya Ovacık gibi en yakın kasaba veya kentlerin birinden
hayvanlan için yiyecek veya un satın almaya gitmemişse, aile fert
lerinden biri develeri otlatmaya götürür. Diğerleri, Şubat ayındaki
gebeliğe kadar keçilerle ilgilenir, bir diğeri Kasım ayında satın alı-~
nan ve Mart ayında geri satılan, genç koçlan ağıla koyar. Hayvan-
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Şekil: 5. Karadayı'nın kışlak çadırı ve çevresi (Sipahili, Nisan 1987).

lar bütün kışı dışırda geçirir. Genellikle kışlaklara kar düşmez, ola
ğanüstü kar yağışları felaket sonuçlar doğurabilir. Fakat hayvanlar
arpa ezmesi ve çiğit küspesi ek olarak yerler. Yetiştiricilere çok
fazla endişe veren, Şubat sonu Mart başında oğlak doğumu büyük
bir olaydır. Yeni doğanlar için çadırın bir köşesinde örtülü ağıl
içinde, oğlaklar başka yerde ağıla konur ve hergün öğleye doğru
büyük bir itişip kakışma içinde anneleriyle birleşirler.
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Kışlakta oturma süresi, kadınlara dokuma işlerine zamanlarının
bir kısmını ayırma fırsatı vermektedir. Keçi kılı, yay gibi bükülmüş
ortası delik iki parça ağaç ve bir merkez parçadan oluşan kirmenle
eğrilir15. Sonra elde edilen iplik sicim bükmek veya çeşitli dokuma
larda kullanılır. Çadırın çatı şeritleri ve çullar (yakın bir geçmişte
çuvallar ve heybeler), çadır girişi veya açık havada kurulan ıstarda
dokunmaktadır16. İnce kolanlar, toprağa çakılan iki kazık arasında
yerleştirilen çok basit bir aletle çabucak dokunmaktadır.
Kışlak zor ve tehlikeli bir dönemdir. Pastoral kaynakların azlı
ğı ve keçilerin hala zayıf olduğu özellikle kışın sonu çok daha itina
etmek zorunludur. Sankeçili aşireti, ilkbahann gelmesini ve güzel
günlerin göçü başlatmasını sabırsızlıkla bekler.
Baharda Göç Başlangıcı

Nisan ayı boyunca, yıllara göre havalar er veya geç hızla ısın
maya başlar. 1987 yılında havalar çok geç ısınmış, Mart ayı Türki
ye'nin büyük bir kısmında şaşırtıcı kar yağışlan olmuş ve Gülnar
çevresinde Nisan ayı sonlanna kadar sert ve soğuk poyraz rüzgân
esmiştir. Obalan büyük bir kaynaşma sarar ve "Yörük telefonu"
hızla çalışmaya başlar: Kim göçtü? Bir diğeri ne zaman göçmeyi
düşünüyor? Akrabası X'e veya dostu Y'ye hangi konaklama yerinde
yetişebilir? Değişik aileler yavaş yavaş hareket etme karan alacak
lardır.
Önce göçün geleneksel şekline bakalım. Hareket olabildiğince
rüzgârsız ve tatlı bir günde yapılmak zorundadır. Sabah erken kü
çük hayvan sürüsünün toplanmasıyla işe başlanır. Birkaç insanla ilk
hareket eden küçük hayvan sürüsüdür. Bu zaman esnasında, devre
ler ve eşekler çadırın yakınına getirilir ve semer vurulur. Sonra eş
yalar toplanır. Kazık ve direkleriyle bir devenin yükünü oluştura
cak çadır sökülür. Eşyalann geri kalanı diğer deve ve eşeklere
bölüştürülür. Eşeklerin takip ettiği, silah omuzda aile başkanı veya
diğer bir yetişkin adamın arkasında develer dizilir ve yola koyulur.
Bir deve veya eşek üzerine binmiş küçük çocuklar dışında kadınlar
ve çocuklar kafileyi yaya takip ederler.
Çoğu zaman, aynı veya yakın obalara mensup birçok aile kü
çük bir kervan oluştururlar. Takip edilen yol çoğu kez düzgün ara
ba yollanyla birleşmektedir. Daha dik yamaçlardaki geleneksel de
15 Yalman/Yalgın 1977, II: 465-67'de daha doğuda yaşayan yürüklerde tasvir ettiği
gibi.
16 Y alman/Yalgın 1977, II: 474-76.
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ve yolu, zaman zaman düzgün yollan kesmekte, az veya çok onu
takip etmektedir. Çoğu kez ilk konalga onu takip edenlerden daha
kısadır. Çünkü kışlağın toplanması, konalga yerlerinden hareketten
daha fazla zaman istemekte ve her zaman akşamdan önce gelen zi
yaret edilmektedir.
Normal olarak konalga yeri, yerleşme yerlerinden ve ekilmiş
topraklardan uzak, çoğu kez nadas topraklar üzerinde kurulur. Ye
ter ki köylüler nohut ve mercimek ekmek için bu topraklan sürme
sinler. Yerin dikkatle incelenmesinden sonra, herbiri çadınnı kura
cağı yeri seçer. Deve ve eşeklerin daire şeklinde yükleri çözülür.
Çadır hazırlanır, yerine yayılır, sekiz kazık veya doğal bağlama
noktalanna (ağaçlar, kazıklar) ipleriyle bağlanır. Bir erkek çadınn
içine girer ve orta direği, sonra diğer dört direği kaldırarak ona şek
lini verir ve gerilimi dengelemek için her ipin germe aletini ayarlar.
Çadınn içinde kalan toprak, taş ve otlaklardan basit bir şekilde te
mizlenir. Çuvallar ve döşeme eşyalan çoğu kez bir kadın tarafından
yerleştirilir. Bu güç çalışma, çepe çevre çadır etrafına rüzgârlıklar
tutturularak gerçekleştirilir. Ocak yakılır, hayvanlar ve erkeklerin
bir miktar dinlenme olanağı bulunduğu öğle sonunda, yemek hazır
lığına başlanabilir.
Ertesi gün sabah, aile yola koyulur ve yeni bir konalgaya dört
beş saat yaya yürüyüşten sonra ulaşılır ve bu böyle devam eder.
Bununla birlikte, güç hava koşullarında (sağanak yağmur veya şid
detli rüzgâr) konalga değiştirmekten kaçınma isteği, ya da bol bir
otlaktan daha uzun zaman yararlanma arzusu, son konalgaya vanş
süresini bir veya iki gece fazladan uzatabilir. Gerçekte günümüzde
yasallaşmış bir alışılan kaideye göre, yörüklerin bir köyün arazisin
de kira ödemeden fazla olmamak şartıyla, üç gece konaklamasına
izin verilmektedir.
G öç Yolları

Değişik göç yollan aynı yöne gitmektedir. Gülnar'ın güneyinde
ve doğusunda kışlayan gruplar, bu yerleşmenin hemen doğusunda
Anayalam'na ulaşırlar, 1250 m. yüksekliğindeki küçük bir boyunu
geçerler ve mamlı tepeleri açık bir şekilde daha fazla step bitkile
riyle örtülü Mut havzasına doğru tekrar inerler. Bu havzanın kıyı
kesiminde kışlayan aileler, küçük Mut kentinin her iki yanından, iki
veya üç etaplık zamanda göç yollarının gerçek müşterek kaynağını
oluşturacak çevreye ulaşırlar. Böylece bu ilçe, göç esnasında San
keçili aşiretinin alışverişinde önemli merkez rol oynar: Sankeçili
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aşireti orada yiyecek alabilir, çeşitli alışverişlerini yapabilir veya
karşılıklı bahar alışverişinde bulunarak yaşlı ağaçların gölgesi altın
da çaylarını içebilirler.
Hatta eğer kışlaktan hareket iki veya üç hafta içinde gerçekleşi
yorsa, artan yakınlaşma eğilimi, daha büyük konalgalar ve giderek
daha önemli göç kervanları oluşturur. Bununla birlikte, Nisan son
larında Mut yakınında görebildiğimiz en büyük grup, ancak sekiz
çadırın birleşmesinden oluşuyor, bu ise henüz çok önemli bir grup
laşma değildir (Şekil: 6).

Şekil: 6. Mut yakınında konak yeri (Mutören 291411987).

Ve bu durum fazla uzun sürmeyecek, zira yollar Mut ötesinde
yeniden üç ana yönü takip edecek şekilde birbirinden ayrılmaktadır
(Şekil: 4). Doğuya giden bir kol, Mut havzasının kuzeydoğusunda
Kozlar yokuşunu aşmakta ve sonra Karaman istikametinde Sertavul
boğazına kadar plato içinde devam etmektedir. Batıya giden bir
kol, Göksu'yu hemen geçmekte. Hadim ve Ermenek ilçelerinin son
sınırına kadar yeterince yüksek Barçın yaylaları istikametinde,
Göksu'nun iki kolunun vadilerini birbirinden ayıran, sürekli yerleş
melerden yoksun ikinci derece kollar arasından, batı kuzeybatıya
doğru yönelmektedir. Fakat esas göç yolu merkezi yoldur. Bu yol
Göksu vadisinin önce bir, sonra diğer yakasını izleyerek kuzeybatı
ya doğru çıkmakta, Karaman batısındaki dağlara ulaşmakta, sonra
çok daha uzağa ilerleyen gruplar için Beyşehir seviyesine kadar
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Konya havzaesının güneybatısını çevreleyen yükseklikleri takip et
mektedir.
Gerçekte farklı aileler ana göç yolları boyunca birbiri arkasın
da veya birbirinden biraz uzak konaklarlar. Fakat durum kışlaktan
çok daha belirsizdir ve yapılabilecek bütün haritanın ancak bir tek
yıl için ayrıntısı geçerlidir. Şekil 4'ün yansıttığı gibi, 1987 göç yol
ları bazı belirsizleri içermektedir. Gerçekte, otlak tercihi önceden
kesin olarak durdurulmayabilir ve bir yıldan diğerine değişecektir.
Zira yörükler kışlaktan çıkışla önceden kestirilemeyen yasaklara gi
rebilirler (ağaçlandırma bölgelerinin yayılması veya orman kesim
alanları hayvan otlatmaya yasaktır) ve özellikle orada ve burada is
tenen kira miktarına göre tercihleri değişmektedir. Zaman veya km.
olarak ölçülen göçün toplam uzunluğu, sadece bir aileden diğerine
değil, aynı aile için bile bir yıldan diğerine çok değişmektedir. 1987
yılında göç, oniki günden iki tam aya ve 90 km.'den 350 km.'ye
uzuyordu.
G öçlerin G elişm esi "Motorlu Araçlarla G ö ç ”

Birkaç yıldan beri yeni bir göç şekli yaygınlaştı. Yörüklerin bir
kısmı, develerden topu topu yılda üç aydan fazla yararlanılamadığı
nı hesapladılar. Oysa develeri bütün bir yıl boyunca beslemek ve
onlara bakmak için bir adam ayırmak gerekmekte, karşılığında ise
sadece konalgalarla bir ticaret merkezi arasında ve göç süresince
gidiş gelişlerde yük taşımada yararlanılmaktadır. O zaman yörükler
develerini satmak ve yaylalarına kamyonla çıkmayı tercih ettiler.
Kamyonla göç hareketi 1977 yılında başladı ve 1985-86 yıllarında
yaygınlaştı. O halde bu göç şekli, rastladığımız ailelerin büyük bir
kısmı için oldukça yeniydi. Çoğunluğu, kamyonlarla Mersin- Silifke-Mut-Konya arasındaki ana yola kolayca birleşebilen, Silifke'nin
şurasından burasından, Sarıkeçili aşireti kışlağının en doğusundan
geliyordu.
Bu değişim, otlakların seçimi ve faaliyetlerin takvimi üzerinde
derin izler bıraktı. Yayla kamyonla girilebilen, taşıma ücretini
azaltmak için tercihen çok fazla uzak olmamalıydı (1967 yılında Si
lifke'nin Kozlar civarı 35.000-50.000 TL. yani 250-350 F.). Eğer
Ali Karadayı, Sipahili'den kalkarak Karaman'ın batısında Mustat/
Murat Dedenin ecdattan kalma otlağına sahip olmaya devam ede
biliyorsa, motorlu araçlarla göç eden diğer bütün Sankeçililer mer
kezi göç yolu boyunca, göç yolunun doğusunda, daha yakında bu
lunan yaylalara uyum gösterdiler: Bunlar aynı isimle anılan boğaza
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doğru çıkarken asfalt yolun iki tarafında bulunan Sertavul ve Dağpazan'na giden asfaltlanmamış bir yolla girilebilen, büyük kalker
yamaç eteğinde bulunan Kozlar.
Yolculuğun kısa oluşu gösteriyor ki, bu yörükler kışlakta ya
şantılarını adam akıllı uzatmışlardır. Kışın son günleri, aynı zaman
da yaylaya ilk geliş günüdür. Sonunda, yaylaya hareket tarihinin
belirlenmesi, çelişkili istekler arasında ince bir denge sorunu doğu
rur. Havanın ısınması, kışlakta yaşamı çekilmez hale getirebilir.
Çevreye ilkbahar kültür bitkileri ekmiş olan köylüler, yörüklerin
mümkün olduğu kadar çabuk çekip gitmesini görmekten mutluluk
duyacaklardır. Fakat aynı zamanda yaylada karın tamamen kalkma
sı ve çok fazla serin olmaması için yeterli bir zaman beklemek ge
reklidir. Yakın bir yayla seçimi, bu son endişeyi ortadan kaldırma
ya yaramaktadır. Ve aynı zamanda bir aile başkanının bir kamyon
cu ile pazarlık yapmak için ve kira kontratını tamamlamak için kış
laktan gerçekleştirmek zorunda olduğu geliş ve gidiş masrafını
azaltmaya ve zamanı kısaltmaya yaramaktadır.
Yaylalar ve Dağılışı

Yaylaya çıkma, Sarıkeçili aşiretinin yıl
nemdir. Sarıkeçili aşireti, yaylanın gerçek
bölümü kentli olan diğer bir kısım Türklerle
yoğun aktivite olgusunun ekonomik çıkar
içinde birleştiği yerdir.

içinde tercih ettiği dö
güzelliğini önemli bir
paylaşırlar17. Yayla, en
ve güzel yaşam alanı

Sarıkeçili aşiretinin yaylaları, kışlak bölgesinden daha geniş bir
mekan içinde dağılmıştır. Yükseklik ve rölyef, jeolojik yapı, biyoklimatik ve edafık olanaklann farklılıkları, otlakların ekolojisinin ye
terince fazla değişik olmasına yol açmaktadır. Dahası Sarıkeçili aşi
reti, büyükbaş ve hatta koyun yetiştiricilerin cesaretlerini kıracak
taşlık ve çetin yerleri keçileri ve develeri için aramaktadır. Orman
otlaklar karşıt olarak gösterilebilir: Sertavul (1300 ile 1600 m. ara
sı) ve Kozlan'ın (1400 m.) çok çakıllı kalker topraklar üzerinde ar
dıç ve çam ormanları, Karaman'ın batısında (1500 m.'ye doğru Gürağaç ve Durayda) ve seyrek tüylü meşe ve yabani armut ormanla
rı, yeniden Akviran ve Dinek'in üzerinde ardıçla karışık meşe or
manı ve daha açık otlaklar gösterilebilir. Seydişehir ve Beyşehir'in
doğusunda volkanik ^topraklar üzerinde, çobanlara ciddi sorunlar
17
X. de Planhol (1969b: 262-265) tarafından "kentlilerin yaylaları" ve Grötzbach
1982'de yaylaların karşıt görüntüsü üzerine ayrılan gelişme.
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oluşturmayan, fakat tahribi devam eden çalılık stepler; daha yük
seklerde (Kurucagöl, 1800-2000 m.) Barçın yaylası odaklan üze
rinde, seyrek ardıçlarla stepe yakın Alp çayırlan serpilmiştir. Özel
likle yukarda, son olarak kaydedilen, bu çıplak otlaklar koyun
otlatmaya diğerlerinden daha uygundur. Çoğu kez diğerlerinden da
ha varlıklı ve keçilerini koyuna kanştıran yörükler bu alanlarda yo
ğunlaşır.
Develer, her zaman yiyeceklerini ohışturan dikenli bitkileri ye
terli miktarda bulunamamaktadır. Öyle ki çoğu kez onlan, çadırlar
yerleştikten sonra, ayn bir otlağa götürmek gerekmektedir. Uç hay
van yetiştirici aile çadırlannı ve develerini birleştirip, Sodur ve Kuzucu'nun köyleri arasında, üç genç çobanın devirli gözetimi altında,
çok seyrek bir step alanında otlatmak için develerini Çumra ovası
na gönderdikleri Durayda da durum budur. Aynı şekilde, Gürağaç'ta, Mustafa Yakal, Sankeçili aşiretinin eski yazlak alanı olan,
Karadağ eteğine develerini göndermektedir.
Mevcut ormanlann çevrelerinin korunması ve ormanla ilgili
ağaçlandırma işlemlerinin artması sonundaki baskı altında, uygun
otlaklar yavaş yavaş azalmaktadır. Karaman kuzeyinde volkanik bir
masif olan Karadağ, yirmi yıl kadar önce, Silifke batısında kışlayan
Sankeçili aşiretinin tamamını topluyordu18. Karadağ giderek kapan
mış ve 1985 yılında son ziyaret eden aileler onu terketmek zorunda
kalmışlardır. 1986 yılında Beyşehir üstündeki dağlar hayvan otlat
maya tamamen yasaklanmıştır. Seydişehir otlaklannm bir bölümü
nün yasaklanmasından sonra, 1987 yılında yer yer tekrar otlatmaya
açılmış, fakat aynı yerde birkaç geceden fazla konaklamak yasak
lanmıştır. Böylece bazı aileler, bütün yaz boyunca durmaksızın yer
değiştirmeye devam etmek zorunda kalmışlardır. O halde, en azın
dan ilk zamanlarda, sürülerin dolaştığı yerlerin sınırlannın belirlen
mesi, yerleşik hayata geçişi hızlandıracağı yerde, yörüklerin hare
ketliliğini artırdı.
Oysa, Sankeçili aşiretinin büyük bir bölümü, aralıksız üç dört
ay boyunca aynı yaylada oturuyorlar. Burada yerleşme yerleri çok
önemlidir: Altı çadır Durayda veya Balkusan, yedi Kurucagöl, se
kiz Kozlar ve Bülümye üstünde otuz kadar. Fakat bu rakamlar bizi
yanıltmamalıdır. Belki Kozlar dışında, konak yeri sözcüğü çok iyi
anlaşılmamaktadır. K ozlarda çadırlannı birkaç yüz metre aralıklar
la yan yana dizilmesi için, uygun konaklama alanı çok yetersizdir.
18 V a n D e W a a l 1968: 354 ve 1978: 171-172.
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Bazen araştırma ekibi ağaçlar arasında ve toprak kaymaları nede
niyle çadırları bulmakta güçlük çekti! Çadır dışında sabit yerleşme
lerin çok az bulunması, doğa üzerindeki olduğundan daha fazla za
yıflatmaktadır. Keçilere ek gıda vermeye devam edilen birkaç
yemliğin bulunduğu alan; Çeşme yakınında bir su teknesi veya eğer
çeşme çok uzaksa su teknesi bidonlarla doldurulmaktadır; kurul
muş bir ıstar sayılabilir.
Yayladaki Faaliyetler

Yazın faaliyet maksimuma yükselir ve tamamlanan hayvan
ürünleri pazara sunulur.
Herşeyden önce süt ürünleri: Göç esnasında, Mayıs ayı ortala
rında başlayan sağım, Haziran, Temmuz aylarında en verimli döne
mine ulaşır. Keçiler ve muhtemelen koyunlar, kadınlar tarafından
öğleye doğru veya ikindi başında, günde bir defa sağılırlar. Süt na
diren olduğu gibi tüketilir. Fakat daha çok bir seri ürüne dönüştürü
lür. Yoğurt, sıcak süt içine bir miktar yoğurt konarak akşam hazır
lanır ve gece süresince soğumaya bırakılır. Yağ ancak tahta yayak
ve bişşekle yapılır. Fakat bir yağ makinası yardımıyla elde edilen
krema, içine su katılarak yağ elde edilir. Yağı alınmış süt hafifçe
ısıtılır ve içine maya katılarak peynir elde edilir. Maya tekenin şir
deni dövülerek bugün yerinde üretilmemekte fakat mağazadan satın
alınmaktadır. Bir saat sonunda karışım çökelek olur, peynir olmak
için sonunda bez bir torbada suyu süzülür. Süzülen su pişirilerek
lor yapılır. Bütün bu ürünler önce aile tüketimi içindir. Satışa sunu
lan en önemli süt ürünü, şehir pazarlarına kolayca taşınan peynir
dir. Bu durumda elde edilen sütün tamamından tercihen peynir ya
pılır.
Hayvanların yapağıları kullanılarak, çeşitli örme ürünleri hazır
lanır. Keçi kılı en yaygın olanıdır. Yazın kırklık ile kesilen keçi kı
lı, kadınlar fazla zaman bulduklarında o anda veya daha sonra kış
lakta, dokunmadan önce iğ ile eğirilir. Hatırı sayılır bir miktar
Konya'ya satılır. Orada özel atölyeler, çadır kanat ve tenteleri ya
nında çuval ve heybeler dokurlar.
Koyun sahipleri onları, ilkbahar göçü esnasında 6 M ayısa-ve
25 A ğustosa doğni iki defa ve kuzulan otlağa vardıktan sonra mut
laka Haziran ayında bir defa kırkarlar. Yün daha çok ham olarak
satılır. Bir bölüm yün eğirilecek ve örülecektir. Bir diğer bölüm, iş
lenmiş yünün ağırlığına para ödenerek (1987 yılında kg. 750-800
TL.) çoban keçesi ve büyük keçe plakaları yapmak için Konya'lı
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zanaatkarlara işlenmek için verilecektir. Deve yünü kırkılır (el yar
dımıyla yolunur), eğirilir ve dokunur.
Ayakta hayvan satışlarının büyük bir bölümü yaz boyunca ya
pılır. Gerçekte erkek kuzu ve çebiç, yayladan yeterince faydalan
dıktan sonra, Ağustos-Eylül aylarında, altı aylıkken satılır. 1987 yı
lında olduğu gibi, özellikle Kurban Bayramı yaz aylarına gelirse,
satış elverişli olur.
Bu hayvansal ürünleri pazarlamak için olduğu kadar, gıda ihti
yacını yenilemek ve çeşitli alışverişleri gerçekleştirmek için, San
keçili aşireti üç yerleşme merkezi kaynaklanndan yararlanmakta
dır:
- Bazı otlaklara çok yakın olma avantajını kullanan Taşkent,
Dinek, Akviren ve Hatunsaray gibi kasabalar,
- Eskiden Karadağ'a gitmek için çoğu Sankeçili aşireti tarafın
dan geçilen Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Hadim, Çumra ve özel
likle Karaman, ticareti çok canlı ilçe merkezleridir. Aynca, daha
önce göç nedeniyle belirtilen, Kozlar ve Sertavul yaylalan yolu
üzerindeki Mut eklenebilir.
- Ve özellikle Konya, yarım milyona yaklaşan nüfusuyla isteni
len hizmet ve ticaret şekillerinin tamamını sunan büyük bir kenttir.
Konya'da önemli bir zanaatkar (dokumacı, keçeci) ve ticari sınıf
(süt ürünleri, yün ve dokuma, canlı hayvan, baş ve deri, çeşitli eşya
satıcıları) yerleşik ve göçebe hayvan yetiştiricisi olan alıcılar için
çalışır.
Sonbaharda Göç

Yayla yaşamının çetin geçen son günleri, Ağustos sonu Eylül
başında, erkek oğlak satışları yapılır ve Eylül ortalarında, her aile
nin damızlık niyetiyle beslediği bir veya iki teke ve eğer koyunları
varsa bir koç sürüye bırakılır. Sonra yörükleri yaylada hiç bir güç
tutamaz ve hızla soğuyan hava onları dönüş yolunu tutmaya iter.
Alışılageldiği gibi, yayla inişi çıkış yolunun aynısını izleyerek
gerçekleştirilir, fakat daha hızlı, çünkü fakirleşmiş otlar, gelişte ol
duğu gibi gecikmeyi asla gerektirmez. Sadece bütün son konalgalar
farklıdır. Çünkü Sankeçili aşireti prensip olarak, birbirine bitişik
olması zorunlu olmayan, iki kışlak alanı münavebeli olarak kulla
nırlar. Şu halde, Ömer Yakal 1986-87'de, Gülnar'ın hemen doğu
sunda bulunan, 1985-86'da kışladığı Anayalanı'na 1987-88'de gel
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meyi hesaplamaktadır. Hatta, çıkış yolunda değişik, daha kısa bir
yol olan Taşkent-Ermenek-Gülnar yoluyla, otlağı Kurucagöl'den in
meyi düşünmüştü. Fakat bu yaylaya sadece iki yıldan beri geliyor
du ve bu alışık olunmayan değişik yolla iniş, sadece otlak değişi
minden ileri gelen yolların seçiminde denemeleri açıklıyor.
Reissiz ve D ağılm ış B ir A şiret

Sıradan özel bir tutum, orman korucuları tarafından çıkarılma
dıkları zaman, köylülerin ekim alanları çevresindeki boş kısımlar
dan kovulan Sankeçili aşireti, aynı zamanda toplumda ikinci sınıf
vatandaştırlar. Ekibimizin onlardan bazılannın gözünde oldukça
basit insanlarla ilgilenmesine hayret eden kentlileri bir tarafa bıra
kalım; köylüler, Sankeçili aşiretine ayn bir grup gibi bakıyor ve
onlarla ilişkisini oldukça alt düzeyde tutuyorlar.
Böyle bir dışlamaya doğal cevap, kendi içlerinde tutkun olmayı
güçlendirmektedir. O halde bu durumun Sankeçili aşiretini çok
uzağa götüreceği düşünülmeyebilir. Bir taraftan, somut kültürleri
ve yaşam biçimleri kuşkusuz büyük bir tekdüzelik göstermektedir.
Hep birbirlerini tanımakta, konalga değiştirmelerinden ve etkinlik
lerinden yediden yetmişe haberdar olmaktadırlar. Bu, özellikle
"halkla ilişkiler" diye adlandırabileceğimiz, grubun en hareketli ke
simini oluşturan, zamanlannın büyük bir kısmını bu işe hasreden
yetişkin erkekler için geçerlidir. Pazarda, kahvede veya camide gö
rünen, şu veya bu otlağı görmeye gidecek olan onlardır. Fakat ka
dınlar, bu sosyal karşılıklı ilişkiden dışlanmazlar. Göç boyunca konalgalann kompozisyonu içindeki değişmeler, onlara sayısız çadır
sakinleriyle karşılaşma olanağı vermektedir. Onlardan çoğu uzak
veya yakın akraba olmaktadır. Çünkü yörük Sankeçili aşireti, diğer
yörük ailelerden çok, genç Sarıkeçilileri eş olarak tercihen almaya
devam etmektedir. Fakat yerli ailelerle de ilişkilerini sürdürmekte
dirler. Bu akrabalık ilişkilerinin önemi, genellikle yörük Türk aile
ler arasında, yüzleri açık yaşama eğilini güçlendirmektedir. Zira
karşılaşmaya getirilen erkeklerin çoğunluğu bilinmeyen insanlar
değildir. Üstelik aile başkanının emrine sıkı uyma mecburiyeti bu
na gengel olmuyor.
Fakat yörüklerin birbirine tutkunluğu, herhangi bir kuramsal
mekanizma tarafından organize edilmiş değildir veya artık muhte
melen değildir. Herkes Sankeçili aşiretindenim demektedir, fakat
aşiret organizasyonun bütün izleri kalmamıştır. Önce tanınmış aşi
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ret başkanlan yoktur. Oysa elli yıl önce, Ali Rıza Yalgın tarafın
dan, daha doğuda, göçebe aşiretler üzerinde yapılan bir araştırma
da, düzenli olarak aşiret başkanlannın adlarını ve konak yerlerini
belirtmektedir19. Eğer bugün bazı şahıslar ileri gelen kişiler olmuş
sa, kuşkusuz bunu maddi başarılarına ve eğitim seviyelerine borçlu
durlar.
Göçebe Sankeçili aşireti, soyadlanyla tanınan aile gruplanna
aynlıyorlar. Altmışbeş aile üzerinde toplayabildiğimiz bilgiler, ken
di aralanrida onaltı değişik soyada aynlmaktadır. Fakat, bu aile
isimlerinden sekizi, elliiki aileyi, yani ailelerin beşte dördünü, tekbaşına birleştirmektedir. Sankeçili aşiretinin kışlaklannı, bu aile
gruplanndan her biri tarafından oturulan yerleri parçalara ayırmak
mümkün değildir ve giderek azalan değişken yaylaklara değinmiş
tir.
Her aile grubu içinde, lider olarak tanınan, özellikle ak sakallı
yaşlı ayncalığı da yoktur. Günümüz aile başkanlan, çoğunluğu er
keklerden oluşan, otuz-altmış yaş arasındadır. Sankeçili aşiretinin
torunlan, bugünkü soyadlannı 1930 yılında kabul ettiler. Bugünkü
aile başkanlannın babalan ara nesil olarak, az sayıda altmış veya
yetmişlik büyük babalar tarafından temsil edilmektedir. Fakat bü
yük çocuk zorunlu olmaksızın, çoğunluğu çocuklanndan birisinin
yanında yaşamaktadır. Böylece çocuklan tarafından beslenmekte
ve herşeye sahiptirler, fakat diyecekleri hiçbir şey olmaksızın biz
bunu değişik vesilelerde saptadık. Sankeçili tutumlu bir insandır.
Dıştan bakıldığında, ailenin yönetimi, ancak ekonomik olarak aktif
bir insan tarafından uygulanabilmektedir.
Aynı zamanda bu ekonomik öncelik, gerçek bir bireycilik ola
rak açıklanmaktadır. Sadece çok küçük konak yerlerinde değil, fa
kat aynı zamanda, aralannda yakın akrabalık bile olsa, aileler, onlann yapısı, hareket serbestliğini korumaktadır. Göç halinde, konak
lamanın akışı içinde geçici yerleşmeler oluşuyor, bozuluyor. Ve ka
lıcı bir şekilde geleceği bağlayan, kamyonla göç veya bir parça top
rak satın alma konusunda olduğu gibi, çok daha önemli d e ğ i ş i k l i k 
ler kişisel bir karann sonucudur.
Askıda olan soru, nasıl oraya gelindiğini bilmektir. İş sıkıntılı
dır. Zira iki veya üç kuşak Sarıkeçililer üzerinde dış delillerden
yoksunuz ve her halükarda erken parçalanmalara neden olduğu dü
19 Yalman/Yalgın 1977. değişik sayfalarda.
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şünülen, kabilelerin eski yapısına ilişkin geleneklerin kaybolması
sonucu bizzat ilgililerden bilgi toplama güç olacaktır20.
E konom ide Tartışm asız B ir G üç

Özel ve sosyal değişim, ekonomik fakirleşmenin bir uzantısı
ile birlikte mi gelmektedir? Oysa, abartmadan bu göçebe hayvan
yetiştiricilerinin ekonomik başarısından bahsedilebilir ve bireycili
ğin tırmanışı, ekonomik sıkıntıların baskısına çok sıkı bağlıdır.
Gözlerinde sürü, bir saygınlık kaynağı olmaktan çok, herşeyden ön
ce bir sermayedir. Çoğu kez önemeli bir sermaye: Rastladığımız en
küçük sürüler, altmış kadarı keçi olmak üzere, çok sık görülen, yüz
yüzelli baştan oluşmaktaydı ve iki veya üçyüz başta az değildi.
Bu servet, ailenin geçimini karşılamak için bir gelir getirmek
zorundadır. Geleneksel yaşam biçimlerinde tarımla hiçbir zaman
uğraşmayan Sankeçililerin temel gıdası, madeni bir saç üzerinde
pişirilen yuvarlak ve yassı bir ekmektir. O halde, her zaman yerli
lerle karşılıklı mal değiştirerek un edinirler. Bu mal değişimi, uzun
zamandan beri tamamen parayla yapılmaktadır. Biz hayvansal ve
bitkisel ürün değiş tokuş izlerinin hiçbirine rastlamadık. Hiç şüphe
siz, sürü ürünlerinin bir bölümü yerinde tüketilmektedir: Özellikle
süt, yoğurt, ayran veya yağsız peynir; ailevi veya dini bayramlarda,
fakat köylülerden genellikle biraz daha fazla bir miktar et; keçi kılı
ve belki koyun yünü. Hayvan yetiştirmede amaç, önce satmaktır:
peynir ve biraz yağ satışı, yün ve keçi kılı satışı ve özellikle canlı
hayvan satışı.
Bu gelirleri kazanmak gayesiyle, Sankeçili yetiştiriciler, otlak
ların kira bedelinden daha fazla, nisbeten önemli yatırımlar yap
maktadır. 1987 yılında, kırşal için 500.000-800.000 TL. ve yayla
için 100.000-150.000 TL. ödemek gerekiyordu. İkisi arasındaki dü
zenleme, kışlak ve yazlak arasındaki zaman farkının çok üzerinde
dir. Günümüzde yasaklar karşısında, kışlakta kıtlık sınırına ulaşıldı
ğı halde, Konya tarafındaki dağlarda önemli boş alanlar bulunmak
tadır. Açıkça ticaret kanunu hüküm sürmektedir. Yıllık iki kira dı
şında, yörükler üretimlerini iyileştirmek için diğer harcamalara gir
mekten çekinmezler. Çoğu, hayvanlarının güenlük gıdalarına ek
olarak satın alınmış küspe ve arpa ilave ederler. Elle çalıştırılan süt
makinesi kullanımı yaygınlaşmıştır. Ekonomik bir hesap sonucu,
20
Konuştuğumuz birçokları arasında, tahminen toplam ikiyüz aile üzerinde, fakat
bana öyle geliyor ki bu sayı biraz fazla.
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kamyonla göç etmek için, develerinden kurtulmuşlardır. Oysa tersi
ne, bedava aile işgücünü değerlendirmek için süt makinesini kul
lanmaya devam etmektedirler.
Bu çeşitli harcamalar boşuna değildir. Hayvancılık, özellikle
hayvan satışları, güvenli bir gelir kaynağıdır. 1987 Ağustos ayında,
Kurban bayramı için kesilen keçiler, herbiri 30.000-70.000 TL. ara
sında (215-500 F.) satılıyordu. Bu tarihte kilosu 1500 TL. olan tar
tılarak canlı hayvan fiatı belirleme yavaş yayılmaktadır. Sonuçta di
ğer olaylarda olduğu gibi, aracıların düşmanlığı ile karşılayan
yörükler, hayvanlarının pazarlığını yapmak için bazen tellalların
eline düşmektedir. Her halükarda, bir tek keçinin satışı kamyonla
otlağa çıkma, üç veya dört tanesi toplam kira miktarını ödemeye
kafidir. Oysa Sankeçililerin çoğunluğu düzine ile keçi satmaktadır.
İç pazar için bu satışlar yanında, yörük hayvan yetiştiriciler,
önemli bir ihracat akışına katkıda bulunmaktadırlar. Kış süresince
semiren hayvanlar Mersin limanında satılırlar. Oradan Doğu Avru
pa'ya veya özellikle yılın hangi zamanına rastlarsa rastlasın. Kur
ban Bayramı için Orta Doğu Arap ülkelerine gönderilmektedir. Dış
pazarlara doğru geniş bir şekilde yönelen bu etkinlik, tamamen bu
son yıllarda güçlü bir şekilde değişmiştir. Sankeçililer asla tek bir
yeni doğan hayvan yetiştiriciliği işinde kalmazlar.
O zaman, hayvan sürüsünün değişmeyen sayısı, gitgide daha
da güçleşen aile gelirlerinin gelişmesini oransal olarak asla karşıla
mamaktadır. İlk bahar başında ancak altmış keçisi olan, fakat kış
boyunca ondan yüzlercesini semirten bir yetiştirici, gerçekte üçyüz
baş güzel bir sürüsünün başındaki komşusundan çok daha zengin
dir. Zenginliğin dış belirtileri, çok sade bir şekilde yaşayan insanlar
arasında ölçülü kalmakta ve az gösterişli olmaktadır.
Tem elli Yerleşik H ayata Doğru mu?

Bununla birlikte, bu kârlı uğraş, önemli engellere çarpmakta ve
bugün bütün bir seri neden, yerleşik hayata geçiş hesabına etken ol
maktadır:
- İşlenen alanların genişlemesi ile, yeterli kapasitede otlaklara
sahip olamamanın artan güçlüğü, korunan orman alanların artması
ve kira fiyatlarının sürekli yükselmesi.
- Tarımsal uğraşım çekiciliği, özel kültürlerden daha az gele
neksel tahıl ürünleri ekimi: Meyve bahçeleri, bağ alanları, serada
sebze üretimi.

3 46

Orta T oros Y ö rü k lerin d en S a rık eç ili A şireti

Çocuklara ortaöğretim (en azından erkek çocuklara) verme is
teği ve daha genel olarak kent yaşamının genç nesli çekiciliği.
Oysa yerleşik hayata geçiş, yeni bir olay değildir ve Sarıkeçili
aşiretinin çoğunluğu bugün köylüdür. Geçmişte yerleşme şekilleri
değişik olmuştur ve Sankeçililerin birçok küçük yörede yığılması
nın bir sonucudur (Şekil: 7).
Konya Ovasının kuzeybatı kıyısındaki köylerin birçoğu, varlık
larını veya nüfuslarının büyük bir kısmını, bir veya birkaç dönem,
az veya çok topluca yerleşmeye borçludur. W .D. Hutteroth tarafın
dan sadece yörük kökeneli olarak bahsedilen bu köyler, yörük Saçıkara veya Çerkez, Türkmen gibi diğer grupların yerleşmelerinin
bizzat sonucunun, komşu köyler karşısında, çok daha açık bir şekil
de doğrulamaktadır21. Örneğin Büyükoba, adının da ifade ettiği gi
bi, bir otlak üzerinde 1890-1900 yıllarına doğru kuruldu, ikinci
Dünya Savaşı sonrasına dek küçük bir köy olarak kalan bu yerleş
me, o zaman arka arkaya iki defa Sarıkeçili aşiretinin yerleşme dal
galarına sahne oldu. Birinciler 1949 yılında Antalya yöresinden
geldiler ve 1956 yılında bir hükümet komisyonundan tüm toprakla
rın sahibi olmayı başardılar. İkinciler, 1954-56 yıllan arasında Gül
nar kışlak alanından buraya gelerek yerleştiler. Tanm topraklan da
ğıtımı dışında kaldılar ve ilk defa yancı olarak tanm alanlannın
işlenmesinde yoğunlaşmak zorunda kaldılar. Birbiri arkasından ta
mamen keçi ve deve yetiştiriciliğini ve geöçebe hayatını terkettiler.
Buğday ve baklagilleri üretmekte ve aynı köyün çevresinde koyun
ve sığır yetiştirmektedirler. Her zaman hala göçebe akrabalan ile
bağlantılannı devam ettirmektedirler, aralannda karşılıklı ziyaretler
sık sık yapılmaktadır22.
Fakat Yunak ve Polatlı ilçelerinde ziyaret edemediğimiz, Sankeçili olarak isimlenen diğer köyler, ölçüsüzce kuzeye doğru Orta
Toros dağlan tarafından çizilen bir hat boyunca uzanmaktadır. Göç
yollannın güneye doğru devamlı küçülmesi veya birçoğunun değiş
mesi veya Osmanlı Sultanları tarafından emredici bir yerleşmeye
mi tanıklık etmektedirler? Asla kimse bunu söyleyemez.
Bizim açıklayabildiğimiz diğer yerleşme şekilleri çok daha ye
nidir. Daha öncekilerin tersine, toplu değil, fakat bireysel yerleşme21 Aile başkanının huzurunda veya geçmişteki topluluklar üzerinde veya anket ya
panın yanlış anlaşılmasına bağlı, konuştuğumuz Sankeçililerin olumsuz cevap vermesi
mümkün değildir. Zira göçebe bir ailenin evlaedı olan Hikmet Çetin bu noktalar üzerinde
daha kesin incelemeler toplayamadı.
22 Hütteroth 1968: 67-90.
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ler sözkonusudur. Aynı zamanda yerleşme yeri değişti: Bu yayla
alanı hiç değil, fakat ilkbahar göç yollarının başında ve kışlak alanı
na yakın Mut havzası, böylece 1960 yıllarına doğru Zeyne veya
1980 ve 1985 yıllan arasında Çaltılı. Bu son köyde, Bayram Ali
Güner, Konya'nın batısında Kızılviran yaylası ve Göksu nehrinin
döküldüğü yerin biraz yukansındaki vadinin kuzey yamacında Yenisu kışlası arasında her yıl konaklayarak göçebe hayatı yaşarken
onbeş dönüm, yani 1.5 ha, özel mülkiyetine toprak satın aldı. Önce
çadınnı içine kurdu, sonra bir ev yaptı (çok klasik plan), bir ağıl
kurdu ve entansif sulu tanm yapmaya başladı: Bir miktar buğday,
özellikle domates ve diğer sebzeler, kayısı ve zeytin bahçesi. Sürü
sünü otuz civannda keçiye indirdi, fakat onu yazın bir otlağa götür
meye devam etti. Belki Çaltılı tercihi, bizzat yaylanın bitişiğinde
olmasındandır. Kozlann yamaçlan üzerine kurulu, Çakılının geniş
ekim alanlarının sınırında, traktörle bir gidiş ve dönüşte ulaşılabi
len, uzun süre komşu çiftçilere kiralamak koşuluyla bir yayladır.
Yaylaya çıkıldığı zaman, Bayram Ali Güner'in çadırını hiç kimse,
sulama veya hasat çalışmalan için, bizzat kendi veya oğlunun ger
çekleştiği sayısız gidiş ve gelişler dışında, göçer olarak yaşamım
sürdüren komşulanndan ayırt edemez.
Bu örnekten üç ders çıkmaktadır:
- Fakirleşmenin yerleşmeye etkisi sözkonusu değildir. Tersine
bir parça toprak alarak başanlannı somutlaştıran hali vakti
yerinde insanlann olayıdır. Diğerleri herhangi bir satın alma
işlemi yaparlar, fakat bu toprak üzerine evli bir erkek evlat
yerleştirmek veya bir ev yapmak için en uygun anı bekler
ken, göçebe hayata devam ederler.
- Sankeçililer sulu toprak satın almaktadır. Böylece, daha ev
vel bir kuşak önce, eski yaylalarda yerleşik hayata geçenle
rin uyguladıklan geleneksel kuru tarım dönemini atlamakta
dırlar. D oğrudan doğruya entansif ve spekülatif tarım
üretimine başlamaktadırlar ve şu halde bu konuda dahi tamamiyle ekonomik bir uğraş vermektedirler.
- Nihayet bu yerleşik hayata geçiş çok izafi kalmaktadır. Bu
nedenle yarı göçebe hayata rastlanmaktadır. Zira çadır altın
da yaşam bütün çekiciliğini korumaktadır. Hatta biz, teorik
olarak yerleşik hayata geçmiş, ama oniki ayın onbirini çadır
altında geçiren Sankeçiliye rastladık!
Bu aynı gelişme içinde, Sankeçili aşireti çelişkili durumlannı
korumaktadır. Yaşam alanı ve Türk toplumu içinde kenara itilmiş
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durumlarına karşın, basit ve zor bir yaşam sürmekte, ihracat için
gerçek bir çalışma oluşturarak modem ekonomiye çok iyi uyum
sağlamışlardır. Yerleşik hayata geçme hareketi yoğunlaşmaya de
vam edecek mi? Ne olursa olsun, Sankeçili aşiretinin büyük çoğun
luğu toprak edinmeyi yürekten istemektedir. Fakat devlet, bu konu
da onlara yardım etmekle asla meşgul değildir. Bir defa yerleşik
hayata geçtikten sonra, başlangıçta ekolojik uyum, fakat kültürleri
nin bir temel öğesi haline gelmesine bağlı olarak, çoğu uzun zaman
yazlağı ellerinde tutacaklardır.
NOT
Bu araştırma, İstanbul Fransız Anadolu M edeniyetleri Enstitü
sünün maddi yardımı, Türk Resm î makamlarının destek ve müsaa
desi ile, bu yörük grubu üzerinde, aynı zamanda dökümanter bir f il
min yapılmasını içeren kollektif bir araştırmanın ilk sonuçlarını
oluşturmaktadır. Araştırma ekibi benim yönetim im de, mimar Nuran
Ö zal-Davesne, film yapım cıları Serge Ritzenthaler ve Jean-Luc
Marchand, fotoğrafçı Caude Castellani ve Gülnar Halk Eğitim
M erkezi müdür yardım cısı Haşan Çetin ile ilkbaharda çevirmenli
ğim izi yapan Nuri Ateş'ten oluşmaktaydı. 1987 yılının M art-M ayıs
sonra Temmuz-Ağustos aylarında, arka arkaya araştırma sahasına
yapılan gezi, ilkbahar göçü için kışlaktan hareket, sonra otlaklarda
yaşam hakkında gözlem yapma olanağı verdi. Bu makalenin kale
me alındığı sırada, Haşan Çetin, Sergi Ritzenthaler ve Jean-Luc
M archand tarafından Sarıkeçililerin sonbahar göçünü incelemeye
yönelik son bir gezi yapıldı.
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