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DOGU KARADENiZ HAYVANCILARI VE ~OBANLARI
ARASINDA GELENEKSEL MESLEK HUKUKUNUN TEMSillERi*
THE REPRESENTATIONS OF TRADITIONAL OCCUPATIONAL LAW AMONG THE
HERDERS AND SHEPHERDS OF THE EASTERN BLACK SEA REGION

MustafaA~a **

ABSTRACT
In societies where there is no developed legal code or existing rules and arrangements fall
short meeting certain social needs in life, oral and traditional rules and norms function instead of
law. Each folk group has its own sort of folk law. Traditional legal rules, which are usually resistant
to change by nature, are born out of the need to solve complex situations. These rules maintain
their validity and functionality until the existing situations change. In professional organizations
that have traditional characteristics, specific professional norms and general principles of social
law are added to the representation of folk law. In this context, in dynamic professions such as
shepherding that are based on application and production, special rules that are born in coherence
with the diversity of professional processes can be developed. Each traditional rule that aims at
*Bu ~ah~ma, TDBiTAK (SOBAG-3001) tarafmdan desteklenen ll5K098 numarah "Turk Halk Bilimi ve EtnografYas1 Perspektifinden Giresun, Trabzon ve Rize Yoreleri <;:obanhk Meslegi ve Hayvanczlzk Kulturu Uzerine Bir
Alan Ara,~tzrmasz" adh ara§tlrma projesi kapsammda ula§ilan sonrn;;larla haz1rlanm1§hr.
**Dr., Karadeniz Teknik Dniversitesi, Edebiyat Faki.iltesi, Ttirk Dili ve Edebiyatl Biiliimii, Trabzon.
mustafaaca@hotmail.com
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Geleneksel toplu!uklardaki sosyal orgl\tlenme bi9imleri iizerine ara~hrmalar yapan kimi sosyolog ve antropologlar, kat1hmc1lann topluluk
dahi!
ederlerken baz1lan
da bu usull\n her
ge<;erli olmad1g1m, ihtiya9lar temelinde ortaya 91kan i~levsel tammlamalarla uyumun
kendiliginden geryekle~ebildigini
bi!gi
bk (Malinowski, l 998: 31-49).
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Hayvanc1hga donuk
bir ktiltiirel birikime
olan Cepni topluluklan ba~ta
olmak tizere bOlgenin hayvanc1 topluluklan, mevcut geleneksel ekoloji bilgilerini
bolgenin topografya, meteoroloji, takvim ve botanik ozellikleri ile
§ekilde
gtincellemi~lerdir. Kulttirel miraslannm pek 9ok ogesini bon;lu olduklan hayvanc1hk
merkezli ya§am bi9imini bOlgeye uyarlayan
hayvanc1hk stire9lerinde, formel
yasalann bulunmad1g1 veya bulunan yasalann ihtiyac1 kar§ilamad1g1 hallerde enformel
kurallar geli~tirme yoluna gitmi§lerdir. Meslege katihm, meralann taksimi ve kullamm1,
hayvanlardan elde edilen tirtinlerin payla~1m1, stirti sahipleri ile 9obanlar arasmda
yap1lan gudti
ile mesleki
s1rasmdaki
ozel durumlar
edilen enformel kurallann degi§en ~artlar ve
dogrultusunda guncellendigi gortilmektedir.
a. Meslege Kabul ve
Geleneksel karakterli pek 9ok meslekte gortilen usta 91rak ili~kisine dayah ogretim
stireci, c;obanhkta da yaygm ~ekilde uygulanmaktad1r. <;obanlar, geleneksel ekolojik ve
teknik bilgilerini dinamik, kat1hmh bir egitim sureci ile edinirler. Cocuk ya~lanndan
itibaren aile btiytikleri ile birlikte yaylalarda ve koylerde koyun stirtilerini otlatmaya
ba~layan 9oban adaylan, mesleki bilgi ve tecrtibelerini uzun sureli bir gozlem ve
uygulamaya borr;:ludurlar. Hayvanlar ir;:in elveri~li otlann tiirleri, hayvanlann ideal
yayhm zamanlan, hayvan hastahklan ve bunlann tedavi bi9imleri, hava durumunun
tahmini, yabani hayvanlardan koruma ve korunma gibi pek 9ok rnesleki bilgi birikimi,
geleneksel usullerle edinilmektedir. Cobanlar, dinamik egitim sure9lerinde edindikleri
bu birikimi ktiltiirel miras (baba mirasz) olarak kabullenmekte ve muhafaza etmeye
r;:ah~maktadirlar. Teknik bilginin pratige donti~tiirtilmesi, uretim esash tiim meslekler
ir;:in onemlidir. Ancak garsonluk veya apartman gorevliligi gibi herhangi bir ozel mesleki
teknikler gerektirmeyen mesleklerde meslege katihmm bu tiirden geleneksel boyutlanyla
kar~ila~mak mtimktin degildir.
Ben bu meslegi babamdan ogrendim. Meslegi r;obanzn yanznda ogrenirsin. <;oban (yani
babam) ne yaparsa hen de onu yapmaya r;alz§a r;ah§a ogrendim. Arazide koyun otlat1yor
varsayalzm, ben de ona bakarak otlatmaya ba§lad1m. Bu §ekilde ogrendim. (KK-1)
Bu meslek bana dedemden kaldz. Dedem koyuncuydu. 0 da o koyunlarz nerden alml!J
dersen burda Rumlar bir zamanlar koyleri baszp insanlarzn ahzrlarzndan ineklerini,
koyunlarznz alzp siiri.ip giderlerdi. Bir giin burda bUyiik bir koyun siiri.isiinii gelmi§ katmi§
onlerine gitmi§ler. Ancak o si.iriiden ii<; koyun kar;mz!J ve !JU kar!Jzdaki Beyaz Kaya'nzn
altzna saklanmz!J. Orada kalmz§lar, Rumlar da fark etmemi§ tabi bunu. i!}te bu benim
siirii o ii<; koyundan artzp gelmi§tir. Ailede erkek yo ks a koyunculuk i§i yiiriimez. <;iinkii bu
yagmurda, r;amurda dag bayzr koyun pe§inde dola§mak o kadar kolay degildir. 0 yiizden
erkek olmaymca koyunculuk yiiri.imez ailede. (KK-2)
Anla~ilacag1 uzere bolgede hayvanc1hgm yaygm oldugu donemlerde bag1ms1z bir
meslek kolu olarak 9obanhktan bahsetmek zordur. Ailenin erkekleri kendi stirtilerini sevk
ve idaresinde sorumlu olmu~, haricen bir 9obana ihtiya<; duyulmam1~tlr. ilerleyen zaman
ir;:inde bOlge genelinde ge<;imlik temelli go<; olgusunun ortaya 91kmas1, kirsal hayata
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gosterilen ilginin bilindik sebeplerle kent hayatma yonelmesi ve uygulanan politikalar
sebebiyle hayvanc1hgm ekonomik cazibesini yitirmesi gibi sebeplerle profesyonel
c;obanlara ihtiya<; duyulmaya ba~lamm§tir. Sfuii sahipleri soy koktinde 9obanlar bulunan,
hayvanc1hk surec;lerine hakim profesyonellere muracaat etmeye ba~lam1~lardir. Bu
9obanlann onemli bir k1sm1 kendi sumlerini elden 91karmak zorunda kalan ve bolgeden
go<; etmek yerine bedeli kar§1hgmda s;obanhk yapmay1 tercih eden ki~ilerdir. Hayvan
sahipleri 9oban se9imi s1rasmda c;obamn mesleki yeterliliklerine dikkat etmenin d1~mda,
genel sosyal ve ahlaki kurallarla uyumuna dikkat ederler. Ornegin yalanc1hk, hirs1zhk ve
alkol ah§kanhg1 gibi durumlar sum sahipleri ic;in oldukc;a onemli kriterlerdir. Bu kriterler
c;obanlann bir llir kabul* surecine diihil edildikleri anlamma gelmektedir. Gec;mi~te kendi
stimsunti idare eden ancak mevcut durumda bir ba~kasmm siimsiine bedeli kar~1hgmda
c;obanhk yapmaya talip olan katihmcmm, bu kriterleri saglama konusunda ba~ans1z
olmas1 ba~ka bir sum sahibiyle anla~mas1m da zorla~tlracaktir.

b. Me:ra/Yaylak Hukuku
Yaylalar, 4342 Say1h Mera Kanunu'nun 4. Maddesi ile devletin hlikum ve tasarrufu
altma
Aym kanunun 22. maddesinde goc;erlerin mera, yaylak ve ki~laklardan
yararlandmlmalannda bu kanun hUkumlerinin uygulanacag1 belirtilmi~tir. Yaylalar
*

Sosyal gruplar, zamanla degi~en dinamik yap1lardlf. Gruba yeni katihmlann gers;ekle~mesi veya mevcut katihmc1lardan baz1lanmn aynlmas1, bu dinamik yapmm argiimanlan arasmdad!f. Gruplar, katihmc1lan111 9ogu zaman
grubun devamhhgma saglad1klan katkilar ve grup nonnlanna olan baghhklan ile degerlendirirler. Gruba katki
yapt1g1 dii~iinlilen iiyelerin grup i<;;erisinde rol ge9i~lerine miisaade edilmekte; bu ge9i~ler, genellikle torensel
(ritliel) karakterler ta~1yan uygulamalarla ger9ekle~tirilmektedir. Arnold Van Gennep tarafmdan, bireyin 9e§itli
boyutlardaki smm ge9me olay1111 ve toplum i9indeki statiisiiniin degi§imini konu alan ve belirli kurallara baglanan
geleneksel ve dinsel tOrenleri itade etmek iizere ilk defa giri§ ve ge9i§ ritiielleri ifadelerini kullanm1§tlr. Bu tiirde
ritiiel!erin uygulanma alan ve ama9lan 9e~itlilik giisterebilmektedir. Gennep, giri~ ritiiellerinin her bir grubunu
aynlma (on bilin9), giri~/kabul (bilirn;) ve uyum (son bilin9) riti.ielleri §eklinde adland1nn1~; aynhk ritiielleri i<;in
cenaze tiirenlerindeki. degi~im ritiielleri i9in gebelik, ni~an ve sosyal bir ortama giri~i/kabulii anlatan tiirenlerdeki, uyum ritilelle1i i9in ise dugiin torenlerindeki dinlik ve bliyiiliik karakterli uygulamalan iimek giistenni~!ir
(Gennep, 1992: 11-21). Lauri Honko da benzer ~ekilde, giri~ ve ge9i§ ritiiellerinin bireylerin, yeti~kin hale gelip
toplumda nitelikli duruma geldiklerini simgeleyen ya~ grubu uyeligi, gizli bir topluluga, kiilte veya meslege yiinelik gizli kabul ve yiiksek toplumsal statli is;eren bir meslege kabuliin geregi olarak yap!lan meslege kabul ritiielleri ~eklinde ii<; grupta degerlendirilebilecegini ifade etmi§tir (Honko, 2006: 132). Bir meslek grubuna veya bir
sosyal ziimreye katihmm simgesel ifadesi olarak ger9ekle~tirilen ge<;i~ veya giri~ ritiielleri, kolektif uygulamalar
olsalar da iiziinde bireysel etkiler beklenen ritiiellerdir. insan hayatmm ba~lang1cmdan itibaren i;e~itli evrelere
terfi etme siire9lerinde gen;;ekle~tirilen riti.iellerde oldugu gibi, meslek grubu gibi bir sosyal grubun iiyesi olmak
suretiyle stati.iyi.i hedefleyen ritiieller de bir biitiin olarak bireyin ri.i~tiiniin topluluk tarafmdan smanmasma ve
onaylanmasma doniik simgesel anlamlar i9erir (Eliade, 1991: 161 ). Zira bireyin yeni statiisii toplumsal rollerinde
de degi~imi zorunlu k1ld1gmdan bu yeni rollerin gen,:ekle~tirilebileceginin ispa!J 9ogu zaman bu ritiieller yoluyla
miimkiin olmaktad1r. Mesleki anlamda gen;;ekle~tirilen giri~ ve ge9i~ riti.ielleri, kutlama §eklinde ho~ bir lislupta
olabilecegi gibi ac1, 1stirap ve a?agilamalar i9eren naho~ bir lislupta da olabilmektedir (Simpson ve Roud, 2000:
264). Mesleki kariyerin bir basamagmdan digerine ge9i~te giirlilen bu tiirde uygulamalar, erginlenme tiirenlerinin
bir ba~ka bi9imi olarak da kabul edilebilir. Zira ba§lang19lar ve terfiler, mesleki hayatta onemli diiniim noktalandlf.
Mesleki killtiiri.in liyeleri, degi~imin sosyal ve meslekl hayattaki iinemini vurgulamak uzere sembolik anlamlar ta~1yan degi~im i~aretleri iiretebilmekte, bu yolta statii gruplan arasmdaki farklan ifade edebilmektedirler (McCarl,
1996b: 89). <;:ah~ma ortammda kullamlan kimi kiyafetlerin (baret, yelek vb.) renklerinin farkh olmas1 gibi daha
9abuk
edilebilir sembollerin yam s1ra ~akala§ma grubu i<;;erisine dahil olma, lakapla amlma, baz1 ekipmanlara
eri~im izni kazanma, stati.i temsilcileri ile aym masada yemek yeme veya aym sosyal mekanlara dahil ohna gibi
9e~itlilik arz eden sembol davram~lar da statii ge<;i§inin onaylanmas1 anlamlanna gelebilmektedir. Lakaplar orneginde oldugu gibi, bir meslek kii!tiirtiniin iiyelerinin bir gruptaki ge9i§leri
degi~imleri belirtmedeki yiintemleri,
onlarm kiiltiirel degerleri hakkmda <;ok iinemli ipu9lan verebilmektedic
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tapu kay1tlan baknnmdan tescil
Kullammlannda geleneksel kurallar
ge9erlidir (Zaman, 2001: 197).
hayvanc1hk kultlirii i<;inde mera/yaylak
alanlannm tahsisinde ve kullammmda enformel nitelikli geleneksel kurallar bugiln de
takip edilebilmektedir. Omeklem alanlannda konuya don-Uk olarak ~u hususlar tespit
edilmi~tir:

1. Hayvan stirillerinin kalabahk oldugu ge9mi~ donemlerde yaylalarda geni~
meralara ihtiya<; duyulmaktaydi. Osmanh Devleti doneminde bugunkti Trabzon'un
merkezini te~kil ettigi Trabzon vilayetinin idari sm1rlan i9inde bulunan ve kaza vasfi
ta~1yan Giresun, Rize,
ve Samsun illerine ait koyun silriileri
zaman sornnsuzca ortak meralan
ilamndan
sonra yeni idari yapilanmayla birlikte bu kazalarm miistakil
halini almalan ile
birlikte yayla ve mera smirlan
hayvancllarla aym · meralan payla~an Giresunlu silrii
meralann kullamm1 noktasmda sornnlar ya~amaya
Ara~tlrma sahasmda ozellikle Trabzon havalisinde yayla sava~lan ~eklinde de bilinen
ve Osmanh doneminden beri goriilen milcadeleler zaman i9inde giderek ~iddetlenmi~,
bazen aym ilin il<;elerinin surii
arasmda bile silahh 9atl~malar ya~anabilmi~tir.
Yoreye donilk sozlil tarih 9ah~malan ic;;inde yayla ve mera anla~mazhklarmm takip
edildigi en belirgin ornek Trabzon'un Vakf1kebir ve
surii sahipleri
arasmda ya~anan silahh milcadelelerdir. Bugtin Trabzon'un Dlizkoy ilc;;esi s1mrlan i9inde
bulunan Hirsafa Yaylas1 yayla sava~lanmn en ~iddetlilerinden birine tamkhk etmi~tir.
Sozlu kaynaklardan ahnan bilgilere gore Vakfikebir' in Hamzah (eski ad1 Agirda)
koyiine mensup hayvancllarla Dtizkoylii hayvanc1lar arasmda gerc;;ekle~en silahh mera
c;;atl~malan sonucunda dtizinelerce insan hayatm1 kaybetmi~tir.
Hayvan silriilerini ilerleyen zamanlarda giderek ktic;;tilmesi ve hayvanc1hga
dayah ekonominin hacminin daralmas1 ile birlikte mera mticadeleleri neredeyse sona
ermi~tir. Guniimiizde aym yaylamn obalan arasmdaki mera payla~1mmda ve nadiren de
ara~tlrma sahasma Samsun veya Ordu' dan gelen siiriilerin mera alanlannm tayininde
mera hukukuna bu yoniiyle dikkat edildigi tespit edilmi~tir. Bu konuyu hirer omekle
anla~dabilir hale getirelim. Giresun'un Dereli il9esinin idari s1mrlan i9inde bulunan
Bekta~ Yaylas1'mn Ku~bumu obasmda bulunan iki siirii, sadece kendi obalannm milcavir
alam i9inde otlatilabihnektedir. Kom~u obalarm siiriileri de aym ~ekilde Ku~bumu
obasmm meralanna sokulmamaktadir. Diger bir omekte de Samsun'un Bafra il9esinden
giinler silren yolculuktan sonra Giresun'un Karagol yaylalarma yaylaga getirilen silriiler,
aym alana Giresun havalisinden gelen suriilerin meralarmdan uzak durmaya ozen
gostermektedirler. Alan ara~tlrmalan s1rasmda boyle bir suriiniln Karagol kiy1sma kadar
geldigini fark edip de orada bulunan Giresunlu 9obanlara bu durnmu sordugumuzda
"O siiriiniin c;obanz tanzdzktzr. Selam vermeye geldi bize. Birazdan siiriisiinii buradan
mecburen gotiirecek." cevab1m ald1k.
*

Siirti hayvanc1hgmm Tiirkler arasmda takip edilebildigi en eski donemlerden itibaren boylar, ekonomik olarak
havanlarma bag1mh olduklan ic;in siirtilerin beslenebilmesi kendi geleceklerinin de garantisini olu~turuyordu. i~te
bu yiizden bolgedeki yaylak ve k1~laklarm hangi boya ait oldugu keskin 9izgilerle belli idi. Belli bir dag SJras1
veya daha gii9lii bir ihtimalle bir 1m1ak otlaklar arasmda s1mr kabul ediliyordu. Bu sumlann ihlali boylar arasmda
<;ati~malann ortaya 91kmasma sebep oluyordu (Y1lmaz ve Telci, 2010: 18).

98

folk/or I edebiyat

Yaylada her :jeyden once herkesin szmrlan bellidir. Her yaylaya
Her
yaylamn kendi koyunu olur. Smzrlar bellidi1'. Arna r;obanlar arasmdaki szmrlar daha
olabilir. Yani belli bir ta:j, szrt,
dag smzr olabilir. Ondan
sen QE1xn1ezs1
da bu
ger;emez. Eskiden yayla kavgalarz olurdu. Bir

edilir.

2.

mesafelere gotihiilmeleri 9ogu zaman milmki.in olmad1g1 ii,;in
otlayabilmektedir. Koyun sahipleri ve i,;obanlar bunu bildikleri
inek u~""VAVA
mera haklanm
Tamamen enfonnel nitelikli bu mutabakat sonucunda
siiresince inek
kl~laklardaki
~... ~.,,,,, sorunsuzca otlatabilmektedirler.
Yazdan koyun yaylaya gidecegi zaman Hzdzrellez'e kadar
r;oban
(:unkii o zaman daha buyuk ma! yaylaya
15 'inde
yaylaya
0 zaman bir daha
yer belirler oraya
Ne zaman ki inek
=n n ba$lar her yerde. (KK-3)
yabanc1 havalilerden
sahiplerinden "k1rt1l"
bir kira paras1 ahmr ve bu para 9ogu zaman yayla yerle~iminin
harcamr. Bazen bu kiralar
camiine de
'u"""'·'°""'"'H . Giinlimiizde her
~•curn~rncu ornekleri
sure
bir bOlumline
ortak karan ile alman ve 20-30
stiren
bir
onceden her eve
111

11

indirilen siiriiler
may1s ayma kadar
fmd1khklarm altmda otlatilmaktadir. Si.irii

liriin vermek ..,_.,,,,.~
bu bedeli odemekten imtina etmezler. Zira uzun ki~
bir
hazir yem ve samanla beslenmeleri c,:ok daha
odemeler bazen de fenni
veya fenni yem

*

Mal sahiplerinden top/anan paralar camenin noksanlanna ataynm bi abdest yeri yapzlzr cameye bir ardiye
bi yer yapzlzr. Cameye bir noksan ahmr: (KK-3) Bu tasarruf bazen tart1~malara da sebep olabilmektedir. Yayla
yerle~imlerindeki kimi muhtarlann hayvan sahiplerinden fahi~ fiyatlar talep ettikleri veya toplad1klan paray1 yerinde kullanmad1klan yolunda ~ikayetler ortaya vikabilmektedir.
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Surli sahibi arazi sahibinin
miktarda
veya yemi vermek suretiyle
fmd1k
altm1 otlatma hakkma eri~ebilmektedir. Baz1 durumlarda
araz1 sahipleri bahi;;e tabanmm koyunlar tarafmdan temizlenmesi amac1yla slirli
HV*"U'""'' bir talepte bulunmazlar.
insanlar
benim orda
benim
yatsm,
goyun temizlik
balu;eyi temizler. Adama 100 lira verirsin ama koyun
kadar temizlik yapamaz findzgm altzm tertemiz eder, koyunun bahr;ede olmas1 bahr;eye
faydadzr. * (KK-4)
ylirliyen s1glflar bir sure
6. Trabzon havalisinde
ad1 verilen otlaklara sahmr. Yaylamn
~ ..... v•·~'""""W** sonra
otlatilmas1
once
taze otlannm herkes tarafmdan

c. Silt Hukuku
halde gudiiye verme suretiyle otlahlan siirlilerdeki hayvan sayilan kiic;iik
oldugu ic;in her bir mal sahibi aile yeterince slit elde edememektedir. Bu sebeple surlideki
tiim hayvanlarm birlikte sagilmas1 ve tanzim edilen
siitiin her gun bir haneye
verilmesi gibi bir uygulama geli~mi~tir. Her gun aym meralarda otlayan hayvanm siitiinde
dikkat c;ekici bir degi~me olmamaktadir. Bu sebeple bir ailenin hakkmm digerinden
az veya c;ok olmas1 gibi bir durumla kar~1la~dmamaktad1r. ilerleyen bolumlerde de
bahsedilecegi iizere sag1m i~lemi bugiln biiylik oranda b1rakdd1g1 ic;in slit hukukuna
doniik bu uygulama art1k geymi~te kalm1~tir.
d. Giidii Hukuku
Koylerde herkesin kendisi tarafmdan bakilan hayvanlar, yaylak ve guzleklerde ac;1k
alanlarda otlatild1g1 ic;in bir siirli olu~turularak c;obanlar tarafmdan bak1hr. ('.obanlar kan~1k olarak giittiikleri koyunlann sahiplerinden Giresun yoresinde "glidu'', Trabzon ve
Rize yorelerinde "bemek" denilen bir iicret ahrlar. \:obanlann c;ogu zaman tek gec;im
kaynaklan giidu paralandir. Giizlek ve yaylaklarda c;ogu zaman kti9iik miktarlardaki
koyun gruplanm sahiplerinin istegi tizerine birle~tirerek guden c;oban, bu hizmetinin
kar~1hg1m c;e~itli bic;imlerde alabilmi~fir.
1. Gudii bedeli olarak mal alma: Koyun, kec;i alma, koyunun ylintinu, siitiinli alma.
Eskiden dedemin zamanmda :;u vardz gudii deriz biz gilduculiik vardzr. Gildilye
verilen koyunun peyniri verilirdi goyun ba:;z. Mesela benim 100 goyunum var birini
r;obana verdim senin silriine kattzm sana yilz kilo peynir verecem giidil almzyodum bende
goyunumu sagzp szk1p peyniri sen yapacan ama o bana yiiz kilo peynir veriyor. $imdi iki
kilo peynir yapdmz:; hesab et geri kalam r;obanm oluyor. Yani bir kilosu r;obana bir kilosu
mal sahibine kahyodu findzk verir gibi buda :;u :;ekil oluyodu burda da fiyat belirleme
oluyodu atzyorum bugiin goyun gildilsii 50- 60 lira peynirin kilosu da 50-60 lira buna
gore tulum degerlendiriliyor. Dedemin zamanmda bu :;ekilde idi babam zamanznda
yoktu. (KK-4)
*

Benzer bir yakla~1m Miijgan U9er tarafmdan Sivas 'ta da tespit edilmi~tir. "Ekin bil;ildikten sonra her giin ayrz bir
tarlaya davar suriilerek herkesin tarlasmm davar gubresinden yararlanmasz saglan11: Tar/a sahipleri bunun i<;in
r;:obana bah§i§ verirler." (U9er, 2011: 252).
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2. GU.du bedeli olarak para alma: Koyun ba~ma bugiln 50-60 TL civannda gildi.i
bedeli odenmektedir.
Gildu hukukuna doni.ik diger bir husu.~ da ~oyledir. Yaylada hissesi olan ancak evi
olmad1g1 i9in yaylaya 91kamayanlar ineklerini ilcret kar~1hgmda bir yakmlan ile yaylaya
gonderirler. inek sahibinden ahnan bu ilcrete Rize'nin ikizdere il9esi havalisinde
"elemek" ad1 verilir.
Sehinkarahisar havalisinde goriilen gildti hukukunu Seher Ke9e-Ttirker ~oyle anlatir:
"Mal sahiplerince, mart-nisan gibi bahar aylarmda 9obanlar tutulur. '(:oban durma'
denilen bu i~lemden sonra herkes kendi sfutisilniin 9obamdlf art1k. Hayvan ba~1, yani
mal say1smca anla~ma yapllarak davan, silriiyii teslim alan 9obanm; giyecegi, kammm
doyurulmas1 da hayvan sahiplerinin gorevidir. Para, ekseriyetle koc; tesliminde verilir.
Koylerin
gelenlerinin kiralad1g1 "aga" tabir edilen ki~ilerce tutulan c;obanlarm
ilcretini, gozetimini, esvaplanm ve diger ihtiyar.;:lanm aga saglar. Koyiin maddi durumu
zay1f ki~ileri, kendi hayvanlanm agamnkine katar, say1smca paray1, ellerine ger.;:tikr.;:e
agaya verirler, kendileri r.;:obanla muhatap olmazlar. <;obanlann ilcreti, hayvan ba~ma
gore kar~1hkh anla~mayla yap1hr. Parasma oldugu gibi bugdayma, hayvanma da
olabilmektedir. Eger hayvamna ise temmuz aymda, hayvan, kuzu iken mal sahibi
ile anla~lf. En iyi erkek kuzulann, bir ka9m1 krn;luk ir.;:in kendine ayiran mal sahibi,
r.;:obamn, kalan kuzulardan se9im yapmasm1 ister. Buna "c;oban hakk1" denir. <;obanhk
suriise bittigi zaman; r.;:oban silriiyii koy meydamna getirir; mal sahipleri orada 9obanla
helalle~erek hayvanlanm teslim ahr." (Ker.;:e-Turker, 2012: 86).
e. Kay1p Huku.ku
Stirtideki hayvanlann r.;:e~itli sebepler eksilmesi, silrii sahipleri ile 9obanlar arasmda
bu konuyla ilgili de bir mutabakat ortaya koymalannda etkili olmu~tur. Ormanlar ve
derin vadiler gibi tekinsiz alanlarda mesleklerini icra eden c;obanlar zaman zaman hayvan
kay1plan ya~ayabilmektedirler. Ay1 ve kurt gibi
hayvan
ui;urumdan
du~me, zehirlemne, hirs1zhk gibi sebeplerle ortaya 91kan kay1plar konusunda farkh
tasarruflar geli~tirilmektedir*.
Hayvana bir §ey olursa, kurt, ay1 kapmas1 veya hayvanm olmesi durumlarznda
r;obamn yapabilecegi pek bir §ey yoktur.
bu tiir durumlarda r.;oban siiriiyii
korumaya r.;alz§zrken tiim
yeti§emeyebilir. Bazen bir hayvan kayboldugunda
diger ma! sahipleri r.;obanla birlikte aramaya
ve bOylesi durumlarda genellikle
hayvan sahipleri r;obandan pek bir :jey istemezler. (KK-5)
Yzllardzr r.;obanhk yapanm hen. Bir ara biraktzm
Ama
de en
iyisi kendi i§indir deyip geri dondiim meslegime. Kurtlar genellikle dumanb havalarda
siiriiye ili§ir. Buralarda ayz da r;ok r;zkar
Aydarz goriince havaya mermi atarzz.
Ayz bir tane alzr gider ondan korkmayacan. Arna kurt bogar bogar gider;
kzrar.
*

Sosyal normlar, en gene! anlamryla bir grup ilyesinin ne §ekilde davranmas1 gerektigini anlatan ortak inan9lard!r. Kimi zaman <la en yalm §ekliyle, onaylanrm? bir ktiltiirel davram§ (Oguz, 2002: 247) §eklinde tarif edilen
normlar hem betimleyici hem de emredici olabilmektedir. Normlann ortak ve en belirgin iizelligi yaptmmland!T.
Yaptmmlar, sosyal denetimi saglamak ve sosyal normlarm etkinligini ayakta tutabilmek i9in bireylerin, gruplarm
ve toplulugun iizerinde zorlay1c1, kmay1c1 ya da iizendirici, iidiillendirici tepkilerini ve bask1lanm i~letir!er. Bu
suretle toplumda arzulanan diizeni saglam1~ ve korurnu~ olurlar
1995: 121).
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oliirse
mesela kurt veya ay1
verirsek ma! sahibi

Her bir ekonomik model etrafmda bu modelle
genel kUltUre eklemlenen ktiltUrel
Mesleki kulttiriin unsurlarmdan bazilan sadece
baz1lan genel kliltUrtin
unsurlan ile
Ttirk ktilmrii ozelinde kliltihii
besleyen mesleki kultUrel
onemli bir
vardir. Turk
gibi
donemlerde
bir hal alan ve tanmc1 donemlerde de belirleyici olan
etrafmda
bir kultlirel bellek
Sosyal ve iktisadi
............,,"'.L· geleneksel dilnya
izlerini ta~1yor olmanm yam s1ra, bu
yeni unsurlarm eklenmesine de
katk1da bulunmaktadtr.
fi.UV H<•fi.VCU

olmaktan

temelli g69lerin giderek
9obanhga olan ragbetin azalmasma sebep
Pek
ekseninde i~levini
buralarm
terk edilmi~ alanlar haline donti~mesinde etkili ohnu~tur. Bu
geleneksel mesleki
v'""""·" onemli unsurlanndan biri olan geleneksel meslek hukuku uygulamalannm
kullammdan du~mesine sebep olmu~tur. Silriilerini otlatacak 9oban bulmakta zorlanan
sahipleri, uzun y1llar uygulad1klan geleneksel yasalardan 9ogu zaman 9obanlar
lehine feragat etmek zorunda kalmaktadirlar. Bu zaruret, nesillerdir profesyonel anlamda
9obanhk yapan zumrelerin gen9 temsilcilerinin geleneksel mesleki kurallar konusundaki
farkmdahklanm olumsuz etkilemektedir. Yukanda omekleri verilen geleneksel
hukuk
onemli bir klSlm bugtin
hirer unsur olma yolundadlf.
etrafmda ~ekillenen meslegin katihmc1 say1smm gun ge9tik9e azalmas1
ve mevcutlann da mesleki birikime
olmamas1, mesleki
ve ktilttirtin
sonucunu beraberinde
yaygmla~mas1

ve
hayvanc1hga ve bu
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