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Yayla 
Yollannda 
Kat1rczlar 
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Yiice daglar sana var mz zararzm 
Yitirdim beyimi yanar aglarzm 

Mor siimbiillii yaylalara sorarzm 
Yaylalar yarimin yurdu degil mi 

ve Batlama vadileri arasmda denize dogru sokulan bir 
yanmada iizerinde kurulan Giresun 'un on be~ il9esinden al tis mm denize 
kiy1s1 vardir. Diger il9eler ise bolgenin omurgasm1 olu~turan Giresun 
Daglannm arka yiiziinde ve vadilerinde s1ralanm1~tir. Yorenin bu cografi 
ozelligi niifus dag1hm1, yerle~im ve kiiltiir a91smdan belirleyici olmu~tur. 

Dogu Karadeniz'in diger bOlgelerle baglantI yollan dikkatle 
incelendiginde Giresun'un cografi a91dan olduk9a onemli bir konumda 
bulundugu anla~llacaktir. Tarih boyunca farkh millet ve kiiltiirlere mensup 
pek 9ok topluluk bu onemli bOlgeyi kimi zaman ge9i~ yolu olarak 
kullanm1~, kimi zaman da yerle~im alam olarak belirlemi~tir. Ttirkler, 
antik donemlere uzanan bir tarihsel derinlikte bolgenin asli unsurlanndan 
olmu~lardir. 12. ytizy1ldan itibaren dinamik ve kalabahk yeni Ttirk 
kitlelerinin bolgeye yonelmesi ile Dogu Karadeniz bir Turk yurdu halini 
alm1~tlr. Topragm vatanla~tmlmas1 elbette ki yalmzca siyasi hakimiyetle 
mtimkiin degildir. Dil, kiiltiir, gelenek, inam~ ve dti~tinti~ sistemi topragm 
vatanla~tmlmasma lojistik destek saglayan onemli degerlerdir. Bu 
baglamda Giresun ve 9evresine nakledilen kiilttirel degerlerden birisi de 
yayla kiilttirti olmu~tur. 



Orta Asya'dan Getirilen Gelenek 

Orta As ya' da iken btiyiik gov dalgalan once sin de hayvanlanm 
susleyen ve~itli ritiieller e~liginde ralam1 yiiksek yaylalara giden Ttirkler, 
yakla~1k uv ay kaldtklan yaylalarda gevimlerini saglamak ivin 
hayvanlardan yag, peynir, stit, yiin gibi tiriinler elde ediyorlardi. Sonbahara 
dogru rak1m1 daha az olan kt~laklara inerler, hayvanlardan elde ettikleri 
uriinleri, gov yollannda k:urulan panaytrlarda satarak ihtiyaylanm 
kar~1larlardt. Ki~hk ihtiyavlanm buyiik olvtide bu panay1rlarda temin 
eden Turkler, "k1~lak" denilen mekanlara yerle~irdi. Toplumsal haf1zada 
mukemmel bivimde muhafaza edilen bu koklti gelenek, yeni yurtlara da 
ta~mm1~ttr. 

Goverevli Ttirk boylannm temel yerle~im 
bivimlerinden ve ekonomik etkinliklerinden biri 
olan yaylac1hk, Turk toplumsal ve kiiltiirel 
ya~ammm temel faaliyet alanlanndan biridir. Avc1 
toplay1c1hktan tanm toplumu a~amasma geyi~te 
yaylac1hk onemli bir a~amad1r. Tarihsel stirevte 
yerle~ik tanm toplumlan yaylac1hk veya goyerevli 
yerle~im bivimlerinin ardmdan gelmi~ olarak kabul 
gorse de yaylac1/goyerevli ve yerle~ik tanm 
toplumunun paralel yiiriidugu omekler de vardtr. 
Turklerin iskiin tarihinde en onemli modellerden 
birisinin bu oldugu goriilmektedir. Yayla olgusunu; 

*Pmar, k:uyu, yahut 1rmak kenannda vobanlara 
makbul bir vadtr yeri, 

* Yalmz yazm oturulan ve etrafmda stiriiyii otlatacak yeri bulunan 
bir ev veya ev grubu, 

* Bullin zirai irnkanlara sahip ve koyiin bir ktsmmm veya tamammm 
govtiikleri etraf1 otlak ve tarla hiilinde bir saha, viftlik yahut bir koy, 

*Koy stiriilerinin yazm en s1cak doneminde ytktp uzun stire kald1klan 
<lag meras1 bivimleriyle tammlamak mumkiindtir. 

Ekilebilir ve tanm yaptlabilir arazinin sm1rh olmas1, cografi olarak 
kiivtik suriilerin idame edilebilecegi hayvanc1hga uygun orman ve yayla 
arazilerine sahip olmas1 itibanyla Giresun ve yoresinde erken donem 
Turk yerle~iminden itibaren yaylac1hk ve ktrsal yerle~im en goze yarpan 
ozellik olmu~tur. Giresun ve yoresinde tarihsel olarak iskan seriivenine 
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Motorlu Ta$lfla 
Yay laya Gidi$e 

Dair Bir 
Gorunum 
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Yayla 
yolunda siirii ... 

bakild1gmda Kip9ak, Oguz, Pe9enek, Hun gibi Turk boylannm 
yerle~imlerinde 9evreden merkeze dogru bir yerle~me bi9imi goze 9arpar. 
Yani bolgeye gelen boylann sahil kesimiyle i<;: kesimleri birbirine baglayan 
yaylalara geldikleri goriiliir. 

Giresun yoresinde yaylac1hk, diger omeklerde oldugu gibi koydeki 
biiyiik ve kii9Ukba~ hayvanlann havalann 1smmas1yla birlikte geni~ 
otlaklann bulundugu yiiksek yerlere (Bu yiiksek yerler, yorede daglann 
list kism1 ya da <lag etekleridir.)gotiiriilmesi ~eklinde ger9ekle~mektedir. 
Son y11larda yoredeki yaylalar kismen turistik mekanlar ha.line geldiginden 
bir sayfiye yeri ozelligi de ta~1maya ba~lam1~tlr. Zamanla bu iki i~levin 
birbirini tamamlamas1yla yeni bir yayla tipi meydana gelmektedir. 

Yayla ve Oba 

"Yayla" ve "oba" kelimeleri Giresun yoresinde 
i<;: i<;:e kullamlan iki kavram oldugundan genellikle 
kan~tinlmaktadir. Yorede yayla, obalarm 
birle~mesinden meydana gelen bir yer olarak 
algllanmaktadir. Ba~ka bir ifadeyle obalar, yaylamn 
alt kiimeleri durumundadir. Oba, yaylada belirli 
bir koy halkmm bulundugu klSlm, ev toplulugu 
anlammda kullamhr. Fakat halk bazen obay1 yayla 
anlammda kullanmaktadir. 

Yaylac1, 'yazlan siiriileriyle beraber yaylaya 
91kan, orada yazm s1cak aylanm ge9irip davarlanm 

yayd1ktan sonra yine a~ag1lara inen 9ift9i ve davarc1 olarak ge9irenler' 
~eklinde tammlamr. 

"Yaylak" ile "k1~lak" birbirini tamamlayan iki yerle~im bi9imidir. 
Ki~lak yiikselti farki sebebiyle ki~m yaylalara gore daha ge9 geldigi ve 
daha s1cak bir iklime sahip olan ki~m konaklamaya elveri~li yerlerdir. 
Yayla mevsimi bittiginde yaylac1lar bu bolgelere donerler. 

Giresun yaylalan binlerce hayvam besleyecek kadar geni~ ve zengindir. 
Obalar 10-60 haneden ibarettir. Karagol, Kiimbet, Bekta~ ve Egribel, 
Giresun mmtikasmm; <;akrak, Aga9ba~1, Karavucak Tirebolu kazasmm 
Sisdag1 Gorele ve Vakfikebir kazalannm mii~tereken kulland1klan 
yaylalardir. Aynca Tokat, Erbaa, Ladik, Mesudiye bOlgesinin 9obanlan 
Ordu'nun iinlii <;amba~1 Yaylas1'ndan ge9erek Karagol bOlgesine gelirler. 



Giresun'da go9 alan yaylalann ba~mda Sisdag1, Panaytr, Konakduzti, 
Kavraz, Aga9ba~1, <;ak1l, Gunluk, Karadoga, Karaovactk, Kumbet, 
Kulakkaya, Tamdere, <;agman, Bekta~, Karagol, Strganh, Egribel, 
Baybahanlar, <;egrez, Pa~akonag1, Kazankaya, <;akrak, Gavurdag1, 
Saydere, Asurcuk yaylalan gelmektedir. 

Bu yaylalarda koylere gore obalar da kurulur ve her koy kendi 
obas1yla amltr. Mesela Sarh, GiilefYurdu, Agalar, Agtl Duzti, Beg Obas1, 
Han Yam gibi obalar oradaki koyliiler tarafmdan adlandmlm1~lardtr. 
Sebinkarahisar ahalisinin kulland1g1 yaylalar ise Yedigoz, Sar19i9ek, 
Asarc1k, indimerek, Saydere, <;atak ve Tohumluk yaylalaAdtr. 

Yayla Yolu Dumandir 

Gidiyorum yaylaya 
jki at bir katzrla 

Sana findzk yolladzm 
Ye de beni hatzrla 

Giresun yoresinde May1s aymm ortasmdan itibaren yaylaya 91k1~ 
sureci ba~lar. Gidilecek yaylanm yiiksekligi ve uzakhgma gore bu sure 
birka9 gun farkhla~tr. Gidilen yaylalarm sahile uzakhg1 30 ile 90 km 
arasmda degi~mektedir.Kazas1z belas1z yaylaya gitmek en onemli tutkudur. 
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Kiinbet Yaylas1 ... 
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Baz1 yorelerde yayla ile koy arasmda "mezere" veya "dil~i.in" denilen 
bir ara yerle~im ve konaklama birimi mevcuttur. Yaylacilar "di.i~i.in" ad1 
verilen konaklama bi9iminde geceyi ge9irrlle gibi kisa si.ireli konaklamalar 
yaparken mezerelerde otlak ve hava durumuna gore 15 ile 30 gi.in arasmda 
konaklarlar. Baz1 yerlerde once mezerelere 91k1hr. Yaylaya 91k1~ bir 
~enlik ve ritiiel di.izeninde si.irdi.iri.ili.ir. Motorlu vas1talarla ula~1m imkanmm 
olmad1g1 donemlerde yol gi.izergahmm belli yerlerinde mola verilir. 
Yaylacilar en gi.izel giysilerini giyerler, hayvanlanm si.islerler aynca yine 
hayvanlara 9mg1rak, zil ve kelekler takarlar. Bu arada yaylaya gitmeyen 
ve si.iri.isi.i az olan koyli.i, si.iri.isi.i daha 9ok olan koyli.ini.in koyunlanna 
kendi koyunlanm da katar. Buna "koyun katma" ad1 verilmekte olup bu 
tabir 9obanlar arasmda s1k9a kullamlmaktadir. 

Yol boyunca ve mola yerlerinde halk oyunlan oynamp tiirki.iler 
soylenir, atI~malar yap1hr.Yaylalara veya obalara "yurt" ismi de verilir. 
Hayvanlann 9ay1ra salmmas1 ile "otlatma" si.ireci aym anda ba~lar. 
Yaylalar eger orman smmnm uzagmda veya i.istiinde ise yaylacilar 
koyden beraberlerinde getirdikleri odunlan yakarak 1smma ihtiya9lanm 
kar~Ilarlar. Orman alanma yakm olanlar yakacaklanm buradan. temin 
ederler. Yayla doni.i~i.i tekrar mezereye inilir ve aym si.ire9 yayladan koye 
inildigi gi.iz doneminde de tekrar edilir. 

Yaylaya 91krna zamam gelince koyiln muhtan, ileri gelenleri ve 
ihtiyarlar bir araya gelerek yaylaya 91kI~ tarihini kesin olarak belirlerler. 
Bu tarih belirlenmeden once yayladaki kann eriyip erimedigi ve yayla 
yolunun durumu ara~tmlrr. Bunlar ve benzeri unsurlar goz oni.ine ahnarak 
91k1~ tarihi belirlenmektedir. Belirlenen tarihte ~iddetli bir yagmur 
yag1yorsa veya bir Oli.im olay1 olmu~sa tarih degi~tirilerek 1-2 gi.in sonraya 
atlhr. Kesin 91k1~ tarihi koy halkma camide, kahvehanede ve benzeri 
yerlerde duyurulur. Son zamanlarda cami hoparlori.inden 
duyurulmaktadir.Ge9mi~te gos; s1rasmda baz1 ac1 olaylar kimi ailelerin 
belli gi.inlerde yola 91krnay1 ugursuz saymalanna sebep olmu~tur. Eski 
tecri.ibelefe dayanarak ftrtmah gi.inler olarak belirlenen zamanlarda da 
mi.imki.inse yola 91k1lmaz. 

Yaylaya birlikte 91krna geleneginin ardmdaki etkenler ~unlardir: 

*Yaylaya 91kan ailelerin yayla otlaklanndan e~it ~ekilde yararlanmasllll 
saglamak. 

*Yaylaya toplu 91k1~ bu ki.ilti.irel harekete gosteri~li ve tOrensel 
birliktelik saglayarak dayam~may1 kuvvetlendirmek. 



Yiizy1llar siiren toplumsal tecriibelerin birikiminden yayla ve yaylac1hk 
etrafmda bir gelenekler manzumesi olu~tugu gi:iriiliir.Yayla gi:ic;ii ak:illardan 
hie; 91k:mayan senelerce am olarak anlatilan bir sevgi yumag1dir. 0 gi:ic; 
iideta insanlann zevki, ne~esi ve hayat kaynag1 olarak amlmaktadir. 
Yayla gi:ic;iine katilamama, ya~h insanlar ic;in i:iliimii beklemekle e~deger 
kabul edilmektedir. Bu sebeple ya~h insanlar bile biitiin giic;lerini 
toplayarak yayla gi:ic;iine katihrlar. 

Yayla gi:ic;leri, ba~h ba~ma bir ~enliktir. Eski giysiler yenilenmi~, 

alaca c;oraplar i:iriilmii~, pe~tamallar i~lenmi~, c;e~itli giysiler naki~lanm1~tlr. 
Ya~h kadmlar, k1zlar, erkekler yi:ireye i:izgii k:1yafetleriyle sabahm alaca 
k:aranhgmda ishk ve c;mgirak seslerinin arasmda hayvanlan i:inlerine 
k:atarak yayla yollarma dii~erler.Onceden yayla ic;in gerekli olan arac;
gerec;lerin yaylaya ta~1nmas1 at, e~ek, katir gibi hayvanlarla saglamrken 
~imdi ise bunlann c;ogu motorlu arac;larla ta~mmaktadir. 

Bu ti:irensel uygulama ve icra 
mekanlan gelenegin giincellendigi 
toplumsal haftzamn tekrar edilerek 
giic;lendirildigi toplumun diger 
bireylerinin sosyalle~tigi 
"hatirlama mekanlandir". Bu 
etkinliklere katihmla kiiltiirel 
kimlik giincellenip peki~tirilir. 

Konaklama yerleri; insanlann 
dinlendikleri, yiyecek ve ic;ecek 
ihtiyac;lanm kar~1lad1klan, 

eglenerek yaylaya 91kma 
geleneginin zevkli hale getirildigi 
yerlerdir. 

Yiiksek yaylalara 91k1hrken 
belirli konaklama yerlerinde 
dinlenilir. Daha once de 
belirttigimiz gibi bunlara "dinlek" 
ve "dii~iin" ad1 verilir. Uzun sure 
dinlenilen konaklama yerleri bir 
gliniin sonunda ula~ilabilenlerdir. 

Yiiksek yaylalara sadece biiyiikba~ 
hayvanlanyla 91kan aileler 
konaklad1klan yerin yanmdaki 

N 
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koyltilere ineklerini bir geceligine teslim ederlerdi. Koylerdeki ailelerse 
bu i~ i9in onlardan, ineklerinin o geceki ve sabahki stitiinti sagarak 
ahrlardl. insanlar ise geceyi kendi kurduklan 9ad1rlarda ge9irirlerdi. 

Bu tiir konaklama yerleri genellikle orman i9lerinde bulunmaktayd1. 
Onde bir kadm, at ile gider ve konaklama yerine geldiginde 9ah 91rp1 
toplay1p ate~ yakard1. Bu ate~te, civardan toplad1g1 yabani otlarla veya 
atm semerinde bulunan fasulyeyle, m1sir unuyla yemek yapardl. 
Konaklama yerine gelmesiyle bir gecenin ge9irilecegi basit 9ad1rlar 
yap1hrd1. <;ad1rlarm list kism1 9am dallanyla, varsa ke9e veya naylon 
orttiler kullamhrdl. Civardan otlar toplanarak gece tizerinde uzanmak 
i9in rabat bir ortam bazirlanmaya 9ah~1hrd1. Konaklama yerlerinde 
erkeklerin yaptlg1 i~ ise bayvanlann geceyi ge9irebilecegi 9it veya benzeri 
yerlerin bazirlanmas1yd1. Genellikle bu tip konaklama yerlerinde onceden 

ta~larla ortilti 9~tler bulunurdu. Eger 
ta~ 9itlerin bozulmu~ yerleri varsa 

KAR•orniz dtizeltilir ve bayvanlar buralara 
koyulurdu. Gece karanhgmm 
konaklama yerine 9okmesiyle buras1 
9e~itli yerlerinde yak1lan ate~ler ve 
etrafmdaki insanlarla bir panayir 
yerini andmrdl. Ya~hlar 9adirlanna 
9ekilirler, gen9ler ise konaklama 
yerinin biraz uzagmda dtizltik bir 
arazide mtizik e~liginde oyunlar 
oynayarak eglenirler. Kemen9e 
e~liginde boron oynayanlann naralan 
ve yaylaya 91kmanm sevincini 
anlatan tiirktiler ormanm 
derinliklerine kadar yay1hr. 

r.:~~2·:,/ 
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dtiztine birlikte go9 halinde girmek 
i9in ondekiler, arkadakileri belirli 
bir yerde beklerler. Davul-zurna veya 
kemen9e e~liginde insanlar yaylamn 
btiytik bir 9imeninde bir mtiddet 
boron oynayarak ve ttirkti soyleyerek 
eglenirler. Obalara giri~ zamam, 
yayla bek9isinin silab at1~1yla olur 
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ve herkes btiyiik bir co~kuyla evlerine girer. 

Yukanda anlat1lan yaylaya 900~ geleneklerinin 9ogu, yaylalara araba 
yollannm a9ilmas1 nedeniyle kaybolmaya yiiz tutmu~tur.Bugtin art1k 
hayvanlar bile motorlu ara9larla yaylalara 91kanlmaktadir. Bu durum 
yiirtiyii~e ve birliktelige dayah yaylaya 900~ geleneklerinin kaybolmasma 
neden olmu~tur. Bunlara ragmen yorenin baz1 koylerinde yukanda 
belirttigimiz yaylaya 900~ geleneklerinin halen devam ettigi gortilmektedir. 

Yayla <;imenlerine 
Yagmur yagar zslanzr 
Mavi <;ic;eklerine 
Nazlz yarim yaslanzr 

Yaylalara vanld1gmda ytik ve e~yalar evlere 
yerle~tirilir, ki~m yagan kardan hasar goren evler 
tamir edilir, tamirati o anda mtimktin olmayan aglf 
hasarh evler ise gerekli malzemelerin getirilmesi 
i9in bir sonraki sefere b1rak1hr. Bu esnada yine 
yaylalardaki evlerin yanmda yore insanmca 
"baglak", "9evrim" ve"~ennik" gibi adlarla amlan 
kti9tik parseller i9erisine koylerden getirilen lahana, 
p1rasa, marul, taze sogan ve patates gibi sebzeler 
dikilir. 

Yaylada 9ah~ma ve gtindelik hayatm ak1~1 
i9erisinde kadmlar merkezi bir konuma sahiptir. 
Agirhkh olarak kadin emegi 9er9evesinde olu~an 
bir ktilttirel ortintti soz konusudur. ilk uyananlar 
kadmlardlf. Kadmlann uyand1klannda yaptiklan 
ilk i~ ocag1 yakmaktlf. Daha sonra ocagm tizerine 9ay suyu ve inekler 
i9in hazirlanan yah [btiytikba~ hayvanlara yedirilecek s1cak suda 
kaynatilm1~ 9e~itli hayvan yiyecekleri] koyarlar. Bunlar 1s1mrken kahvalti 
i9in hazirhk yap1hr. Haz1rhklar bitince kadm, beyini ve 9ocuklanm 
kaldmp birlikte kahvalt1 yaparlar. Gtintin 1~1mas1yla da erkek kendi i~inin 
ba~ma koyulur. Baz1 yaylalarda ineklere yal verilip onlann bak1m1 
yapild1ktan sonra kahvalt1 yapilmaktadir. ineklerin bak1m1 bitince inekler 
9imenliklere sahmr. ineklerin ba~mda kimse bulunmaz. Bazen kontrol 
i9in birileri ineklere bakip gelir. 

Baz1 yaylalarda inekler sagildiktan sonra bir ki~i e~liginde 9imenliklere 
sahmr. Bu uygulama genellikle orman ile is; i9e olan yaylalarda gortiltir. 
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inekler c,;imenliklere salmd1ktan sonra evin kadm1 tarafmdan ahmn 
temizligi yap1hr. Kadm, ahirdaki i~ini bitirince evin temizligini yapar. 
Hayvanlann bulundugu yerler, evin c,;evresi ve ahmn temizligi "c,;ah 
stiptirgesi" ile olur. Ahirlarm temizligi yap1hrken inek d1~kilan 
(komre/kemre=tezek) ilk once kazma ile orta yere toplamr. Oradan 
komreler/kemre, tirm1k veya ktirekle ahmn hemen yanmdaki (ahir 
kap1smm oniinde) kemrelige atihr. Daha sonra ahir "tiztimctik stiptirgesi" 
veya "c,;ah stiptirgesi" denilen stiptirgeyle temizlenir. Bundan sonra ah1ra 
yaprak veya kurutulmu~ egrelti otu serilerek ahmn temizligi bitirilmi~ 
olur. 

Evin temizligi "m1s1r silpiirgesi" denilen silptirgeyle yap1hr. Bu silpilrge 
"silpilrge" ad1 verilen bir bitkiden yap1lmaktadir. 
Bu, nisan veya may1s aymda koylerde ekilip eyliil 
aymda bic,;ilen bir bitkidir. Bic,;ildiginde yap1lacak 
olan stiptirge kadan s1cak suya konulurdu. Oteki 
fazlahk ise kaldmhr ve ba~ka zamanlarda 
kullamhrdi. S1cak suda bir gun kadar duran 
"stipilrge", almarak iki veya tic,; tarafmdan iple 
dikilir ve ba~ tarafi topuz hiiline getirilirdi. Bu 
silpilrge gerek koylerde gerek yaylalarda ev 
temizligi ic,;in kullamhr. Son y1llarda ise bu 
silpilrgenin yap1m1 durmu~ durumdadir. insanlar 
art1k temizlik ic,;in gerekli silpilrgeleri ~ehirlerdeki 
pazarlardan alarak kullanmaktadirlar. Kadmlar, 
gtin ic,;erisinde evin temizliginin yamnda inek veya 
koyunlardan alman siitten degi~ik tirtinler elde 
etmek ic,;in c,;ah~malarda bulunurlar. Bunlar, evdeki 
silt tiriinlerinin bulundugu "siitltik" denilen yerdeki 

stitlerin tizerindeki kaymaklann toplanmas1, peynir, yogurt, ayran, yag 
gibi ilrtinlerin yap1m1 ve gtinltik silllin i~lenmesi gibi i~lerdir. 

inekler c,;ayirlarda yay1hrken genellikle kadm ve c,;ocuklar ormana 
gidip ineklerin yemesi ic,;in agac,;lan budarlar. Daha sonra bunlan yiik 
hiiline getirerek eve ta~irlar.Yaylada yapilan ba~ka bir i~ ise koyun ve 
kec,;ilerden elde edilen yilntin iplik hiiline getirilmesi ve bunlardan ip, 
c,;orap, yayla c,;antas1, kolon (yiik ipi) ve benzeri llirde yap1lan dokumalardir. 

Yaylada ak~am karanhg1 c,;okmeden inekler veya koyunlar ahirlara 
veya c,;itlere sokulur.Hayvanlann bannmas1 amac1yla "kuzu bad1'', "agil" 
veya"bere" adlan ile amlan yerler yapilmaktadir. "Kuzu bad1", stiriideki 



oglak ve kuzulann topland1g1 yere denilmekte olup genellikle ta~lar ile 
oriiltidtir. "Ag1l", etrafl ta~ ya da fmd1k 9ubuklan ile oriilmti~ koyun ve 
ke9i bannaklanna verilen isimdir."Bere" ise stiriilerin toplamp sagildiklan 
alanlara denilmektedir. Bolge insammn "caplama/9aplama" diye 
adlandrrd1g1 kahn aga9lardan kesilerek kullam~h hale getirihni~ odunlardan 
da hayvan bannaklanmn yap1ld1g1 bilinmektedir. 

ineklerin veya koyunlann ak~am bakim1 yapild1ktan soma insanlar 
evlerine 9ekilirler. Kadmlar ak~am yemegi hazirhklanna ikindi vakitlerinde 
ba~larlar. Karanhgm 96kmesiyle evdeki yemek hazir olur. Ak~am ezam 
vakti ve hemen somas1 herkes evinde bulunur. Yemekler birlikte yenilir. 
Ailede o gtin yapilan i~ler konu~ulur. Baz1 ak~amlar kar~1hk11 misafrrliklere 
gidilir. Yaylalardaki ak~am sohbetlerinin tadma 
doyum olmaz. Misafirlerin gitmesiyle ev halk1 da 
yatar. Eger misafir yoksa ev halk1 sohbetlerini 
bitirip yats1 vaktinin girmesiyle namazlanm k1hp 
yatmaya ba~larlar. Genellikle ilk once ya~hlar 
yatarlar. Daha soma 9ocuklar, gen91er yatar. Son 
y11larda televizyonun yaylalara kadar gelmesi 
yaylalardaki ak~am hayatmm da ona gore 
dtizenlenmesine neden olmu~tur. 

Erkeklerin gtin boyu yaptig1 i~ler yaylalara ve 
aileye gore degi~mektedir. Bunlar hayvanc1hk ve 
ormanc1hk olmak tizere iki bOltimde incelenebilir. 
Son y11larda yaylalardaki ormanlar s1k1 koruma 
altmda oldugundan "ormanc1hk" diye 
nitelendirebilecegirniz faaliyetler 9ok azahn1~ hatta 
yok olmu~tur. Ge9mi~ y11larda erkekler, ormanc1hk 
diye adland1rabilecegimiz ~u i~leri yapmaktayd1lar: 

* Yayladaki aga9lann kesilip yontularak "mertek" veya "hartama" 
(bir ttir ince tahta) haline getirilmesi ve ihtiya9 duyanlara satilmasi. 

* Az olmakla birlikte baz1 yaylalarda; tahta ka~1k, sepet, ineklere yal 
vermek veya silt tiriinlerini koymak i9in 9e~itli kaplarm yap1m1. 

* Ormanlardan kesilen aga9lann belirli bir miktar yakihp topragm 
altmda belirli bir mtiddet bekletildikten soma "komtir" gibi olan aga9lann 
~ehirde satilmasi. 

Koyunlar yaylada imece usfiltiyle krrk1hr. imeceyi yapacak olan stirii 
sahibi ak~amdan btittin obadaki evlere haber verir. Buna "imece ~agirma" 
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adt verilmektedir. Sabah erkenden btitiin obamn erkekleri bir araya gelir 
ve koyunlan ktrkmaya ba~larlar. Koyunlan ktrk1lan ev sahibi btittin 
misafirlerinin yeme, i<;me gibi gtinltik ihtiya9lanm kar~tlar. 

Hayvanc1hk d1~mda erkeklerin yayla 9ah~ma hayatt i<;erisindeki bir 
diger faaliyet alam ki~hk ot bi9imi, kurutulmas1, balyalanmas1 ve 
kaldmlmas1 i~lemidir. Tirebolu, Gorele, Ke~ap, Eynesil, Dereli, Salpazan, 
Espiye gibi yerlerde ot bi9me gelenegi gtintimtizde baz1 degi~melere 
ragmen devam etmektedir. Sahildeki bah9elerde yaz doneminde ot 
yeti~medigi i<;in ki~hk ihtiyacm temini ancak yayladaki otlaklardan elde 
edilecek otlar ile mtimktin olabilmektedir. Karadeniz'in tanmsal tiretimi 
tarihl donemler i<;erisinde de hi9bir zaman kendi ntifusu as:1smdan yeterli 
olamam1~ttr.Yaylada "caplama"ad1 verilen etrafi 9evrili bir alanda 
hayvanlann otlamasma mtisaade edilmez. Burada btiytiyen otlar daha 
sonra dtizenli bir ~ekilde kesilerek denkler haline getirilir, toplamp koye 
indirilir. Yaylada bu ttir kesime b1rakilan otlaklar baz1 zaman 9obanlar 
arasmda anla~mazhklara da sebep olur. Buralardan elde edilen otlar eski 
donemlerde at ve katirlar vas1tas1yla koylere getirilir ve ki~hk olarak 
kullamhrdi. 

Erkeklerin yaylalarda araba yollan yapilmadan once yapttklan onemli 
i~lerden birisi de ta~1y1c1hkti. At91hk veya katirc1hk ad1 verilen bu i~, 
yaylalara yollar gelene kadar devam etmi~tir. Bunlar, yayladaki ailelerin 
ihtiya9lanm ~ehirden ahp getirerek yaylada satarak ge9imlerini saglarlardt. 
Sehre inerken de yayladaki yag, peynir gibi silt tirtinlerini ahp ~ehirde 
sattyorlardi. Simdilerde kattrc1hk tamamen yok olmu~ durumdadtr. 

Erkekler aynca, yaylaya ilk 9ikilan gtinlerde evin tamiriyle ugra~irlar. 
Ahtrda, evde ve 9evresinde yap1lacak olan dtizenlemeleri belirleyip 
onlan yaparlardi.Son y1llarda turistik deger kazanan yaylalarda erkekler; 
kahvehane, bakkal, kasap, et lokantas1 gibi yerler a<;arak buralarda 
9ah~maktadtrlar. 

<;ocuklar ise yayla hayatmda ya~lanna gore degi~ik i~lerle ilgilenirler. 
9-11 ya~ arasmdaki 9ocuklar kendilerinden kti9tik 9ocuklar varsa onlan 
koruyup kollarlar. 10-14 ya~ aras1 ve daha btiytikleri ise inekleri veya 
koyunlan bekleme i~ini yaparlar veya bu i~e yard1m ederler. 

Haftanm belli gtinlerinde kurulan pazarlar yaylac1lann bulu~ma yeri 
gibidir. Pazar yerinde sosyal ihtiya9lann kar~1lanmas1 i<;in cami, dtikkan, 
misafirhane gibi yerler ihtiya9lara cevap vermektedir. Pazar yerleri bir 
~enlik yeri olup sadece mal ah~ satt~1 degil aym zamanda gen9lerin 



eglencelerine de sahne olrnaktadrr. Pazarda genellikle obalardan getirilen 
urilnler satlhr, taze kesilmi~ etler pi~irilir ve yerinde tilketilir. Yine ~ehir 
merkezlerinden gelen c;erc;ilerin sergileri de bilyilk ilgi gorilr, onlann 
mallan da burada ahcilan tarafmdan satm almrr. Koyun siltilnden yapilan 
peynir ve tereyag1 Giresun pazarlannda bilyilk ragbet gorilr ve c;ok kisa 
silrede ahc1 bulur. 

Kent killtilril hfildmiyet kurmadan once genc;ler c;ogu zaman yaylalarda 
tam~1p anla~rrlardi. Hayatm ilk a~k serilvenini yilce daglann golgesindeki 
esintilerle bir ya~arlardi. Gen<; kizlann ve oglanlann yilreklerinde ilk 
kez c;ic;eklenirdi kiraz agac;lan. Ye~il kuytularda kac;amak bak1~larla 
silzerlerdi birbirlerini. Adabmca, edebince sevgiliye ula~manm c;areleri 
aramrdi. i~te bir dortlilk: 

Nasip olsa yine gitsem yaylaya 
Doya doya baksam suna boyluya 
Senin i<;in yalvarayzm Mevlaya 
Belki seni bana yazar yaradan 

Gidelum Yayla Senligine 

Yaylamn <;imenini 
Hep toplam1$ geyikler 

Sevdalzmn i$ine 
Ne karz$1r buyukler 

Yaylalarda eglence denilince akla ilk gelen yayla ~enlikleridir. Yayla 
~enliklerinin gorilnen amac1 eglence olmasma ragmen tarihten gelen ve 
bazen unutulan bazen de yeni ~ekillere bilrilnen, insanlann kayna~malanm 
saglayan, uzaktaki insanlar1 bir araya getiren amac;lanm unutmamak 
laz1mdrr. Yayla ~enliklerinin, amac; ve sonuc;lanmn biraz degi~iklik 
gosterdigi gorillilr. Omegin; baz1 yayla ~enlikleri yaylac1 diye nitelendirilen 
ki~ilerin degi~ik ilrilnlerini pazarlad1g1 ve eglenilen bir yer iken 
gilnilmilzde, bu age yerini daha c;ok eglenme ve ~ehrin sikmtih ortammdan 
kurtulmak ic;in gelinen geleneksel eglencelerin dilzenlendigi bir yer 
haline gelmi~tir. 

Yayla ~enlikleri, Giresun yaylalarmda "demek" ad1yla amlmaktadrr. 
Bu demeklerin ne zaman ba~lad1g1 sorulanm yaylalarda ya~ayan insanlar, 
dedelerinin bile bu demeklerden bahsettiklerini, bu ~enlikleri kutladiklanm 
belirterek bu gelenegin c;ok eski oldugunu vurgulamaktadrrlar. Demekler, 
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ashnda bu yorenin ilk yerlileri olan Asya kokenli a$iretlerin pazar 
yerleridir. 0 zamanlar, Karadeniz daglannm iklim yoniinden yaz-k1$ 
ya$amaya uygun oldugu yaylalarda her tiirlii iiriiniin yeti$tigi soyleniyor. 
Ayn ayn yaylalarda yurt kuran a$iretler, iiriinlerini pazarlamak ve 
eksikliklerini kar$ilamak amac1yla uygun yerlerde pazar yerleri kurarlar. 
Buralarda ah$veri$in yam-Sira giire$, at yan$1, ok at1$1, sava$ oyunu gibi 
eglencelerle $6lenler diizenlemi$lerdir. Bugiinkii demeklerde hala tarihl 
izlerin bulundugu kolayhkla goriilebilmektedir. Yayla demeklerinin 
bugiinkii goriiniimii, yiizy11lar onceki demek geleneginin baz1 unsurlar 

bak1mmdan modemle$mesinden ibarettir. 

Senlik giinleri her yaylada sevgi c,;ic,;eklerinin ac,;tig1, sevda 
tiirkiilerinin soylendigi, daglann $enlendigi, gokyiiziiniin giildiigu 
giinlerdir. Senlik alam, genellikle pazar yeri yakmlarmda veya 
yaylanm merkezindedir. Senlikler, bazen yaylamn merkezine 
uzak bo$, geni$ bir c,;imenlikte yap1hr. Senlikler, her y1l aym yerde 
yapilmaktadir. Yaylanm pazar yeri yoksa bile $enligin oldugu 
giinler, yayla c,;imenleri naylonlarla c,;ad1rlarla kurulmu$ kiic,;iik 
c,;adir diikkanlarla doludur. Belirli bir diizen ic,;inde kurdurulan 
bu c,;ad1rlar, $enlik boyunca gelenlere, giyecek ve yiyeceklerin 
yam Sira yaylaya ozgii iiriinler satmaya c,;ah$irlar. 

Yaylada yap1lan $enliklerin gelenekten gelen fakat zamanla 
unutulan nedenleri bulunmaktadir. Baz1 yaylalarda $enliklerin 
geleneksel gerekc,;eleri unutulup sadece eglenceye yonelik hale 
geldigi goriilmektedir. Yayla ve c,;evresindeki ki$iler ic,;in biiyiik 
bir ticaret merkezi ha.line gelen $enliklerin olu$masmdaki etmenler 
$Unlardir: 

*Koydeki i$lerin bitmesiyle koydekilerin yaylaya gelmesiyle 
yap1lan $enlikler. 

*Herhangi bir yaylac1hk faaliyetinin sona erdirilmesiyle 
yap1lanlar. Bu tiir $enlikler genellikle yayladaki otlann bic,;ilip toplanmas1 
sonrasmda yapilmaktadir. 

*Yaylada olanlara koydekiler tarafmdan belirli ihtiyac,; maddelerinin 
getirildigi zaman yapilan yayla $enlikleri. 

*Herhangi bir olay1, yaylada bulunan $ehitleri veya yaylada mezan 
bulunan onemli bir ki$iyi anmak ic,;in yap1lan t6renler, $enlikler. 

*Bir efsaneden kaynaklanan yayla $enlikleri. 



*Sonradan turistik ama9lar dogrultusunda olu~turulan yayla ~enlikleri. 

Senlik hazirhg1, ~enligin olacag1 giinden birka9 giin oncesinden 
ba~lar. Senlik alanmm obalara gore diizenlenmesi, 9ad1rlarm belirli bir 
diizen i<;inde kurdurulmas1, horon tepilecek alanlann belirlenmesi, 
insanlann ihtiya9lan i<;in gerekli hazirhklann yapilmas1 gibi etkinlikler 
~enlik giiniinden once hazir hale getirilir. Senlik tarihi yakla~tigmda 
gurbetten gelen dost ve akrabalar ~enligin yapilacag1 yayladaki tamdiklann 
evlerine konuk olurlar. Koylerde olanlar, sand1klardan yerel giysilerini 
<;1kart1p $enlik sabah1 i<;in hazirlarlar. En giizel, en iyi giysilerini giyen 
k1z, kadm ve erkekler ~enlik sabah1 koylerden toplu halde davulla, 
zumayla, kemen9eyle 9alman ezgiler e~liginde, silah sesleriyle yayla 
yollarma diiziiliir. Demek yerlerine ozel bir diizenle girilir. Erkekler 
onde, kadmlar arkada el ele, kol kola s1ralar olu~tururlar. Onde giden 
yonetici genellikle ath olur. Yoneticinin ard1 sira silah ata ata, boron 
oynaya oynaya demek alanma girilir. Yeni gelenlerle onceden gelenler 
9algilar e$liginde demek ortasmda kurulan biiyiik horonda biitiinle~ir. 
Obalar; en gorkemli, en diizenli $ekilde demek yerine girmek ve gittikleri 
yolun a<;Ilmas1 i9in elinde degnek bulunan yol a<;1c!lar e~liginde ilerler. 
Bundan sonra usta horonculann girebildigi 150-200 ki~i kadar olabilen 
biiyiik boron halkasmda insanlar ezgiler e~liginde boron oynarlar. Belli 
bir miiddet sonra her oba veya koy kendi boron yerini belirleyerek orada 
toplamr. 

Yayla demeginde kemen9e veya davul-zuma e~liginde horonlar 
ak~ama kadar surer. Kadmlarm kendi aralannda boron tuttugu yayla 
$enlikleri de vardir. Bazen kadm-erkek kan~1k olan boron halkalan da 
kurulur. Yayla $enlikleri insanlann giydigi geleneksel giysilerle bir renk 
deryasm1 andmr. Gen<; k1zlar genellikle parlak, san, k1rm1z1, turuncu 
renklerden olu~an giysiler giyerken ya~h kadmlar ise kahverengi ve 
siyah renkli giysileri tercih ederler.Demeklerin kendilerine ozgii gelenek 
ve gorenekleri vardir. Demek alanmda onceden kumlan "sala~" adh 
barakalann baz1s1 a$evi, baz1s1 kir kahvesi, baz1s1 ozel eglenme ve 
dinlenme yeri olarak kullamhr. A$evi olarak kullamlan sala~lann oniinde 
kocaman kazanlarda yahni pi~irilir. Yahni yenmeden demekten doniilmez. 
Bazi sala~larda muhabbet sofralan kurulur. Kemence e~liginde tiirkiiciiler 
yayla ile ilgili sevda, sevgi konulu tiirkiiler soylerler. <;:adirlann oniinde 
yakilan mangallarda taze etler k1zart1hr. Kemen9e, davul-zurna e$ligindeki 
ezgilerle ve sevgi dolu tiirkiilerle, sevin9 dolu naralarla hem yenilir, hem 
i9ilir, hem de eglenilir. Birbirleriyle gorii$emeyen arkada~lar ve akrabalar 
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bulu~arak ozlem giderirler. Demek alanlannda en c;:ok tiiketilen yiyecek 
tiirii ettir. Yayla demegi zamam c;:adirlarda hizmet veren kasaplar binlerce 
insanm yiyecek ihtiyacm1 kar~Ilamak ic;:in hummah bir ~ekilde c;:ah~irlar. 

Demek alanlan ak~ama dogru yava~ yava~ bo~ahr. Uzaklardan, 
yakmlardan gelenler geldikleri gibi c;:alarak, soyleyerek, koylerinin veya 
obalarmm yolunu tutarlar. Geride kalan hatiralarla bir sonraki y1lm 
ozlemiyle soylenen demek tiirkiileridir. 

Senliklerin tarihleri bazen bir iki gun once veya sonra ~eklinde 
degi~ebilmektedir. Bu degi~tirme genelde; 

*Yayla ~enliklerinin dini bak1mdan kutsal bir gune rastlamas1 

* A~m olumsuz hava ko~ullan 

*Yaylada veya koyde birilerinin olumu, trafik ~azas1 sonucu birkac;: 
ki~inin vefatl sebebiyle yap1hr. Ancak Senligi hafta sonuna getirmek 
isteyi~ veya baz1 yayla ~enliklerinin aym gun yapllmasm1 engellemek 
ic;:in de tarih degi~ikligi olur. 

Yaylaya 91k1~ta yap1lan eglenceler, koyden topluca yayla goc;:une 
91k1ld1g1 zamanlarda yapllmaktadir. Yaylaya yakla~Ilmca bir yerde 
toplamhr ve yaylaya hep birlikte girilmesine dikkat edilir. Yaylaya toplu 
halde giren yaylac1lar, hayvanlan otlaklara salarak kemenc;:e veya davul
zurna e~liginde tiirkiiler soyleyip boron oynarlar. Bu eglencenin yaplld1g1 
gune "yurt giinii" denilmektedir. Bu gunden once yaylalara girmek 
yasaktir. Bu yasagm nedeni ise otlaklardan ortak bir ~ekilde yararlanmaktir. 
Yaylaya 91k1~ta yap1lan eglence ak~ama kadar surer. Ak~am ise herkes 
evine gider. 

Giresun yayla kiiltiirtinde yaylaya 91k1~m haricinde c;:e~itli gunlerde 
yapllan c;:ok say1da ~enlik vardir. Meselii, "Dizgine H1drellez Yayla 
~enligi" de bunlardan birisidir. Dizgine, Eynesil ilc;:esine 13. km uzakhkta, 
Sis Dag1 yolu uzerinde 1000 metre rakimh bir tepedir. Her y1l May1s 
aymm yedisinde burada Hidirellez kutlamalan yap1lmaktadir. Her yll 
duzenli olarak gerc;:ekle~tirilen ~enlige, Eynesil, Gorele, <;anak91 gibi 
ilc;:elerin yam s1ra Trabzon'un Salpazan ve Be~ikduzu ilc;:elerinden de 
insanlar katilmaktadir. 

Yoredeki bir diger ~enlik Giresun ve Trabzon smmnda yer alan Sis 
Dag1 yaylasmda gerc;:ekle~tirilmektedir. Sis Dag1 yaylas1 ozellikle Giresun
Trabzon <;epnilerinin en onemli yaylalarmdan birisidir. Be~ikduzti, 
Salpazan, Eynesil, <;anak91 ve Gorele yoresinin en onemli otlak 



alanlanndan biridir. Agasar Vadisi, Eynesil ve \:anak91 iizerinden 
gidilebilen Sis Dag1, \:epnilerin en yogun oldugu bOlgenin ortak yaylas1drr. 
Giiniimiizde Milll Park iliin edilen Sis Dag1, Kiilttir ve Turizm Bakanhg1 
tarafmdan ki~ turizmi merkezi iliin edilmi~tir. 

Her yil temmuz aymm iii;:tincii cumartesi gtinii Sis Dag1'nda ba~layan 
~enlik pazar giinii gece yansma kadar devam eder. Yore insam ~enligin 
yapild1g1 haftaya "Ot~u Haftas1" ad1m vermektedir. Baharla birlikte 
yaylaya 91kan insanlardan geriye koylerde yalmzca geni;:ler kahr. Bu 
geni;:ler koydeki i~leri yaparlar. Otlan bii;:ip hayvanlann ki~hk yiyecegini 
haz1rlarlar. Aslmda bu ot bii;:me i~inden dolay1 bu haftaya oti;:u 
haftas1 denilmi~tir. Bu hafta geni;:lerin 15 gtinliigtine yaylaya 91k1p 
eglence yaptlklan bir donemdir. Koydeki i~lerle ugra~maktan 
yorulan geni;:ler bu ~enlik sayesinde yaylaya 91k1p hem ~enlige 
katlhp eglenirler hem de ~enlik bittikten sonra bir miiddet dinlenip 
tekrar koylere donerler. Bu donii~ten sonra fnid1klanm toplamaya 
ba~larlar. Senlikte geni;:ler yoresel kiyafetlerini giyer, horon 
teperler. Kemeni;:eciler ttirkti soyler. Yaz donemi yapild1g1 ii;:in 
gurbetten gelenler de bu ~enlige katlhrlar. 

Bir ba~kas1 Kiimbet Yayla Senligidir. Giiniimiizde uluslar 
aras1 bir boyut da kazanm1~ olan Kiimbet ~enlikleri her y1l temmuz 
aymm ikinci cumartesi gtinii ba~lay1p pazar giinii sonlanmaktadir. 
Kiimbet Yayla ~enligi, yorede Oti;:u Haftas1 paralelinde geli~en 
bir kutlamadir. Sis Dag1 yayla ~enliginde oldugu gibi burada da 
ailesi yaylada olan geni;:ler koydeki i~leri bitirdikten sonra 15 
giinliigune eglenmek ve dinlenmek ii;:in yaylaya 91karlar. Bu 
baglamda ortaya 91kan ~enlik, Kiimbet Yaylas1'mn turizme 
ai;:1lmasmdan sonra uluslararas1 bir boyut kazanm1~tlr. 

Yaylaya Veda 

Ekim aymm gelmesiyle birlikte yaylalarda havalar sogumaya 
ba~lar ve bunun iizerine yaylacilar donii~ zamammn geldigini soylerler. 
Hazirhklar aynen koyde oldugu gibi giinler oncesinden ba~lar, denkler 
diiriiliir, yaylada elde edilen iiriinler atlara, katirlara yiiklenir. Yaylac1lar, 
yakla~ik alti ay boyunca hayvanlanndan elde ettikleri yag, peynir, i;:okelek, 
siizme, kaymak gibi iiriinleri kaplanna diizgtince istif ederler ve hayvanlara 
yiiklerlerdi. Yaylac1lar "yeni yila ya nasip" diyerek vedala~Irlar. Giresun 
yaylalannda geriye donii~ aym zamanda bir hiiziin goi;:ii gibidir. Y1lm 
nerede ise yans1 beraber olan yore koylerinin insanlan bu aynhga hii;: 
hazir degil gibidir. Herkes kendi koyiiniin yoniine ait olan yollanna 
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koyulurlar. Yayla killtiirii ile beslenmi~ konar-gos;erlerin en onemli 
ozelliklerinden bir tanesi s;ok comert olmalandir. 

Koy ahalisi yayla donii~iinii biiyiik bir heyecan ile beklerler. <;unkii 
yayla donii~ii koyler bereketlenir; herkese yayladan getirilen iiriinlerden 
"bahs;e yayhm1" kar~1hg1 olarak adaletli bir ~ekilde pay verilir. Bazilanna 
yiin verilir, baz1lanna hayvan iiriinlerinden verilir. Yine yaylalardan 
gelirken yiiksek koylerde iiretilen iiriinlerden olan kes;e, kilim, heybe, 
c;orap, pestil gibi iiriinler de getirilir ve ziyarete gelen kom~ulara bunlardan 
da hediyelikler verilir idi. 

<;zktzm yayla diiziine 
Kandzm yarin soziine 

j$im giiciim olmasa 
Baksam daim yiiziine 

Giresun'da yaylac1hk ve buna bagh olarak iiretilen ekonomik deger 
ailelerin temel ihtiyac;lanm kar~Ilayabilecek diizeydedir. Yaylac1hk 
gelenegi ic;erisinde kendine has bir toplumsal ortam olu~maktadir. Bu 
yap1 bOlgenin tarihi, cografi ve sosyal ~artlannm yiizy1llar ic;erisinden 
getirdigi ve orgiitledigi bir hayat tarz1dir. Dretilen mallann satllmas1 ile 
yaylalara yakm noktalardaki pazar yerleri aym zamanda toplumsalla~ma 
mekanlandir. 

Yaylalara yol ve elektrik gibi altyap1 unsurlannm ula~tmlmas1 sosyal 
yap1y1 ve yaylac1hk geleneginde dinlenme ve turizm formuna dogru 
donii~tiirmii~tiir.Bu aym zamanda sozlii kiiltiir ortammm dinamiklerine 
de etki etmi~tir.Elektrigin olmad1g1 bir ortamda insanlann ailelerin 
birbiriyle olmalan ve zaman gec;irmeleri, tecriibelerini aktarmalan is;in 
sozlii kiiltiir temel ileti~im bic;imi olagelmi~tir. 

Yaylac1hk baglammda binlerce y1lhk bir gelenegin elbette tamamen 
ortadan kalkmas1 gibi bir durum soz konusu olmayacaktlr. Ancak 
mekanikle~en ve maddeyi merkeze koyan insanoglu yaylac1hk etrafmdaki 
gelenekleri, inam~lan ve uygulamalan unutmaya ba~lam1~tlr bile. En 
son yayla tiirkiisiiniin soylenmesini beklemeden gene; ku~aklann bu uzun 
oykiiyii okumalan, anlamalan ve yayla kiiltiiriiniin havasm1 teneffiis 
etmeleri en onemli kazamm olacaktir. 


