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GELENEKSEL EKOLOJİK BİLGİYE BİR FOLKLOR 

ARAŞTIRMA PROJESİNİN PENCERESİNDEN  

BAKMAK: TESPİTLER, SORUNLAR VE ÖNERİLER *  

 

Mustafa AÇA * *  

 

Giriş 

Bu çalışmada Batı biliminin geleneksel ekolojik bilgiye yaklaşımı ve 

kapsama dahil çalışmalara dönük kısa değerlendirmeler yapıldıktan 

sonra Türk folklor araştırmalarında farklı bilim disiplinlerinin işbirli-

ğinde yapılan GEB çalışmalarının sınırlılığı ve sorunları esasında konuy-

la ilgili çalışmalara dönük tespit ve tenkitlere ek olarak Kaz Dağları Çev-

resindeki Kırsal Yerleşmelerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları başlık-

lı araştırma projesi bağlamında edinilen tecrübeler ve araştırma sahasına 

dönük GEB esaslı problematik bulgular üzerinde durulmuştur.  

Malinowski, Boas, Levi-Bruhl, Mauss, Evans-Pritchard, Horton ve 

Levi-Strauss gibi modern antropolojinin erken dönem temsilcileri tara-

fından ilkel ve modern toplumların bilgi sistemleri karşılaştırılırken sık-

ça kullanılan “yerel bilgi” (indigenous knowledge) kavramı, 20. yüzyılın 

son çeyreğinden itibaren kavramsal çerçevesi, mahiyeti ve işlevselliği 

hakkındaki çalışmalarla dikkatleri çekmeye başlayan GEB kavramı ile 

birlikte kullanılır olmuştur.1 Toprak/arazi kullanımı ve koruma (Bocco, 

1991 vd.), tarım2 (Chambers, 1980; Warren, 1989 vd.), hayvancılık, or-

mancılık (Banuri ve Apffel-Marglin, 1993; Balée, 1994 vd.), avcılık (Al-

                                                            
* Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kaz Dağları Çevresindeki Kırsal Yerleşme-

lerde Geleneksel Ekolojik Bilginin Yansımaları” (Proje No: 219K139) başlıklı bilimsel araş-

tırma projesi kapsamında hazırlanmıştır. 
** Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, İzmir-Türkiye. E-posta: mustafaaca@hotmail.com. ORCID: 0000-0002-0784-

9846. 
1 GEB’in tanımlanması, bilimsel bilgi ile karşılaştırılması, tarihselliği ve önemi gibi konu-

lar hakkında öz bir çalışma için bk. (Berkes, 1993). 
2 Günümüzde agroekoloji kavramı kapsamında tarımsal üretim sistemlerinde uygulanan 

ekolojik süreçler incelenmekte, ekolojik ilkelerin hayata geçirilmesi, tarım ekosistemle-

rinde yeni yöntem ve tekniklerle yönetim anlayışlarının geliştirilmesine dönük araş-

tırmalar yapılmaktadır. 

mailto:mustafaaca@hotmail.com
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vard, 19933; Colding, 1998 vd.) ve balıkçılık (Berkes, 1995; Corsiglia ve 

Snivey, 1997 vd.) gibi pek çoğu geleneksel arka planlı ekonomik modeli 

“doğal kaynak yönetimi”, “sürdürülebilirlik” ve “geleneksel tekniklerin 

güncellenmesi” anahtar kelimelerine odaklı çalışmalara ek olarak etno-

botaniye (Cunningham 2001) ve farmakolojiye, etno-ornitolojiye, halk 

böcekbilimine (folk entomology)4, bitki ve hayvan onomastiğine (Berlin 

vd., 1973; Berlin, 1973; 1992), etno-zoolojiye ve en kapsayıcı şekliyle et-

no-ekolojiye, biyoçeşitliliğin korunması ve artırılmasına5, yerel bilginin 

ekonomik kalkınmaya etkilerine6, küresel iklim krizlerine7 ve çoğunluk-

la konvansiyonel ve endüstriyel üretim kaynaklı ekolojik, ekonomik ve 

sosyolojik krizlere odaklanan çalışmaların merkezi argümanı olmuştur. 

Çoğu zaman doğa ve fen bilimleri sınırlılığında yürütülen çalışmalarda 

inanç ve gelenek gibi kültürel argümanlarla şekillenen ekoloji bilgisi, 

kültürel antropolojinin misyonu olarak görülmüştür.8 Karmaşık ve çok 

katmanlı yapı ve olguların incelenmesi yolunda disiplinlerarası arası 

araştırmalar yapma kabiliyeti ile öne çıkan Batı bilim dünyasında GEB 

konulu çalışmaların biyoloji, biyokimya, çevre koruma, coğrafya, oşi-

nografi, balıkçılık teknolojileri, antropoloji, ekolojik ve kültürel turizm, 

klimatoloji gibi alanların kısmi işbirlikleri ile gerçekleştiği söylenebilir. 

GEB Kapsamlı Folklor Araştırmalarının Sorunları ve Bir Proje 

Deneyimi 

Geleneksel ekoloji konulu folklor araştırmalarında ekoloji bağlamlı 

diğer disiplinlerle işbirliğine gitmek, bulgulara ulaşma ve bunları analiz 

etme süreçlerinin amaca hizmet eder şekilde işlemesi açısından önem 

                                                            
3 Yerel bilgiye sahip yerli halkların bu bilgiyi kaynakların bilinçli bir şekilde korunması 

için kullanmalarına dönük genelleyici yaklaşıma itiraz niteliği taşıyan çalışmada, ör-

neklem alanındaki avcı grupların kısa vadeli hasatlarını maksimize etme eğiliminde 

olduklarına ve görünen kaynak yönetiminin sadece optimal yiyecek arama stratejileri-

nin bir eseri olduğuna dair kanıtlar ortaya konulmuştur. 
4 Örnek bir çalışma için bk. (Bentley ve Rodriguez, 2001).  
5 Konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu kapsamlı konuyu başarılı şekilde 

özetleyen bir çalışma olması sebebiyle bk. (Berkes vd., 1995). Ayrıca yerel ekolojik bil-

ginin 25 yıllık ekoloji ve koruma literatüründeki yeri hakkında bk. (Brook ve 

Mclachlan, 2008).  
6 Yerel bilgi ve yerel kalkınma arasındaki ilişkiye dönük değerlendirmelerden bazıları 

için bk. (Berkes ve Folke, 1992; Antweiler, 1998). 
7 İklim krizlerinin yerel bilgi ve GEB’e etkilerine dönük bir çalışma örneği olarak bk. 

(Burkett, 2013). 
8 Yerel bilgi/ekoloji ve antropoloji ilişkisine dikkat çeken çalışmalardan bazıları için bk. 

(Anderson, 1973; Geertz, 1983; Anderson, 1996; Atran,1998). 
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taşır. Yalnızca folkloristlerden oluşan bir araştırma ekibi kendi disiplini-

nin kapsamı ile uyumlu bulgulara ulaşıp bunları inceleyebilir ancak 

ekoloji ve kültür ilişkisinin doğa bilimleri ile ilişkili yönlerinin ıskalan-

ması daima riskler arasında yer alır. Türkiye sahası folklor araştırmala-

rında kültür bilimleri arasında yer almayan ancak çalışma konuları ge-

reği ekoloji ile doğrudan ilişkide olan fen ve doğa bilimleri ortaklığında 

herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması araştırmacıların cesaretinin 

kırılmasına sebep olmuştur. Nitekim araştırma yöntem ve teknikleri 

başta olmak üzere farklı paradigmalara sahip bu disiplinlerin bir arada 

çalışabilmeleri adeta imkânsız görülmüştür. Disiplinlerarası çalışmada 

öncelikle disiplinlerin görev tanımları doğru yapılmalı; araştırmaya 

farklı disiplinlerden dâhil olan her bir araştırmacı, araştırmanın kapsa-

mı, amaçları ve hedefleri ile uyumlu sorumluluklar üstlenmelidir. GEB 

konulu folklor araştırmalarında elbette floradaki bir bitki türünün kim-

yasal veya biyolojik parametrelerini tespit etmek öncelikli amaçlar ara-

sında yer almaz; ancak sözü edilen disiplinler bu bitki türünün doğa ile 

insan arasındaki ilişki türlerinin tespitine ve incelenmesine farklı bakış 

açıları ile katkıda bulunur. Öte yandan GEB temalı bir folklor projesinin 

amaçları arasında örneklem alanının topografyasına ve bununla ilişkili 

karakteristiklere dönük tespitlerin esas amacı topografya, iklim ve doğal 

rezervler ile arazi kullanımı, kırsal mimari ve kırsal ekonominin belirle-

yicilerine ek olarak geleneksel dünya görüşü, inanışlar, tabular, ritüeller 

vb. arasındaki ilişkileri irdelemek olmalıdır.  

Folklor, coğrafya, biyoloji ve kimya disiplinlerinin işbirliği ile yürü-

tülen ve Kazdağı eteklerindeki kırsal yerleşimlerin geleneksel ekoloji 

bilgilerine odaklanan projemizin tasarım ve yazım süreçlerinde her bir 

disiplinin görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bulguların 

projenin amaç ve hedeflerine hizmet edecek biçimde ortak bir potada 

buluşturulması konularında zaman zaman tereddütler yaşanmıştır. 

Folklor alanında görülen disiplinle sınırlı homojenize araştırma alışkan-

lığına ek olarak projeye dâhil olan fen ve doğa bilimlerine mensup araş-

tırmacıların daha önce folklor gibi herhangi bir kültür bilimi şubesi ile 

ortaklaşa çalışmalar yapmamış olmalarından kaynaklanan handikapla-

rın ortadan kaldırılması için projenin tasarım ve yazım sürecinde etkin 

bir işbirliğine gidilmiştir. Kapsamın, yöntem ve tekniklerin, örneklem 

alanlarının tespiti ve analizlere dönük paradigmaların tespiti konuları, 

projenin folklorik ağırlığı dikkate alınarak araştırma grubu üyeleri tara-

fından ortaklaşa belirlenmiştir. 
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Yerel bilgi doğal ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Yerel bilginin 

mantığı da bu karmaşık yapıyla uyumlu olarak bulanık/belirsiz bir ka-

raktere sahiptir. Yerel toplulukların beslenme alışkanlıkları ve karakte-

ristikleri, barınma biçim ve tercihleri, geçimlik rutinleri ile gündelik ya-

şam alışkanlıkları gibi somut unsurların yanı sıra bu unsurlarla ilişkili 

olan doğa-insan ilişkisi odaklı geleneksel dünya görüşlerinin, ritüelleri-

nin, sözlü kültür miraslarının ve sosyal normlarının doğal çevre ile iliş-

kisini belirleyebilmek için yerel bilginin tüm dinamikleri titizlikle takip 

edilmelidir. Zira yerel bilgi, çevrenin sürekli olarak takip edilmesi ve 

doğru okunması, kapsamlı biçimde bilgi toplanması ve yeni bilgilere 

uyum sağlayabilen kolektif zihinsel modellerin oluşturulması yoluyla 

bütünlüğünü sürdürülebilir.9 Böyle bir hedefe ulaşmak için az sayıda 

değişkene ve örnekleme odaklanmanın aksine çok sayıda değişkenin ve 

örneklemin niteliksel olarak değerlendirilmesi gereklidir. Yani coğrafya, 

ekolojik bileşenler ve kültür bağlamında dikkat çeken tüm argüman 

çeşitliliğini keşfetmek öncelikli amaçlar arasında yer almalıdır. Öte yan-

dan sınırlı değişken ve örneklemden hareketle araştırma sahasına dönük 

genelleyici değerlendirmeler yapmak, aceleciliğe ve özensizliğe işaret 

eder. Türk folklor araştırmalarında ekolojik yaşama da atıflar içeren kır-

sal yaşam ve kültür odaklı etnografik araştırmalarda örneğiyle çokça 

karşılaşılan bu türden tasarruf, bilimsel gerçeklik ve tutarlılık açıların-

dan önemli etik sorunlara da sebep olmaktadır. Öte yandan “halk bilgi-

si” kadroları kapsamında yer alan halk hekimliği, halk veterinerliği, 

halk meteorolojisi, halk takvimi, halk botaniği, halk zoolojisi konularına 

yer verilen çalışmalarda yalnızca mülakat verilerinin tasviri bir üslupla 

sıralandığı, yerel bilginin topografya, iklim, ekonomi, inanç, etnisite, 

dünya görüşü vb. gibi temel bağlamlardan kopuk, derinlikli inceleme-

lerden mahrum biçimde ele alındığı görülmektedir. 

Etnobotani, ekolojik üretim gibi GEB bileşenleri araştırılırken araş-

tırma sahası sakinlerinin yerel ekoloji bağlamlı kabullerinde ve uygula-

malarında formel yollarla öğrenilen modern bilimsel bilgi referanslı çev-

re etiğinin etkileri ile karşılaşmak oldukça sık rastlanan bir durumdur. 

Modern doğa bilimlerinin yöntem ve teknikleri ile ulaşılan sonuçların 

genelleşmesi sonucunda oluşan bilimsel ekoloji bilgisinin doğal rezerv 

tespitine, korumaya ve sürdürülebilirliğe dönük uygulama biçimlerin-

den yararlanan yerel halktan edinilen bilgilerin kaynağı konusunda dik-
                                                            
9 Yerel bilginin kompleks yapısı ile ilgili değerlendirmeler için bk. (Berkes ve Kislalioglu 

Berkes, 2009). 
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katli davranılmalıdır. Dikkatli ve sorgulayıcı bir bakış açısının yanlış 

veya eksik teşhislere, değerlendirmelere ve genellemelere engel olacağı 

aşikârdır.  

Proje kapsamında Kazdağı eteklerinde gerçekleştirilen alan araştır-

malarında bazı kaynak kişilerin son yıllarda popülerlik kazanan perma-

kültür gibi modern ekoloji bağlamlı üretim teknik ve yöntemleri ile ilgili 

formel biçimlerde öğrenilip uygulanan bilgileri geleneksel bilgi kapsa-

mına dahil ettikleri fark edilmiştir. Bu usullerin geleneksel bilgilerle ve-

ya modern bilimin temiz/ekolojik üretim biçimleriyle ilişkileri farklı 

kaynak kişilerin tecrübeleri ve uygulama biçimleri ile karşılaştırılmalı ve 

değerlendirmeler nihai bulgulara göre yapılmalıdır. 

GEB kapsamlı folklor araştırmalarının planlanması ve uygulanması 

süreçlerinde örneklem alanı olarak belirlenen sahanın biyolojik ve kültü-

rel ekolojisinin belirleyici arasında yer alan flora ve fauna çeşitliliği ile 

ilgili mevcut envanterlerden yararlanmanın araştırma açısından işlevsel-

liğine şüphe yoktur. 2005 yılında bu çalışmanın örneklemi durumunda 

olan projemizin kapsamında yer alan güney (yalı) yakası yerleşimlerin-

den bazılarını da kapsar şekilde Kazdağı Milli Parkı’nın Kültürel Ekolojisi 

adlı bir TÜBİTAK projesi hazırlanmıştır. Uzmanlık alanı coğrafya olan 

araştırmacılar tarafından hazırlanan ve projemizin örneklem alanların-

dan altı yerleşimi de kapsamında barındıran bu araştırmanın sonuçları-

na bakıldığında 1993 yılında 21,452 hektarlık alanı milli park ilan edilen 

lokasyonun sınırlarında yer alan yerleşimlerdeki bazı Alevi (Tahtacı) ve 

Yörük köylerinde alan araştırmaları yapıldığı, doğa koruma politikala-

rına ve milli park kararının yöre sakinleri üzerindeki etkilerine dönük 

tespitlere ve tasviri değerlendirmelere yer verildiği görülmektedir10. Bu 

çalışmanın dışında 2004 ve 2006 yılları arasında yine TÜBİTAK deste-

ğiyle Kaz Dağı Milli Parkı ile park çevresindeki yer alıp idari olarak Ba-

lıkesir’e bağlı kırsal yerleşimler odağında etnobotaniye dönük bir en-

vanter çalışması yapılmıştır. Diğer çalışmada olduğu gibi projemizin altı 

örneklem alanını kapsayan bu etnobotani araştırmasında oldukça önem-

li bulgulara ulaşılmış yöre florasının beslenmeden, etnografik materyal 

üretimine ve geleneksel tedavi biçimlerine kadar kullanım biçimleri tes-

pit edilmiştir.11 

                                                            
10 Söz konusu proje ile ulaşılan verilerin değerlendirildiği iki çalışma şu şekildedir: (Arı 

ve Soykan, 2006a; 2006b). 
11 Bulgular için bk. (Satıl vd., 2006). 
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 Söz konusu çalışmaların haricinde yörenin florası ve daha özelde 

şifalı bitkileri üzerine biyoloji ve coğrafya gibi alanlarda çalışmalar ya-

pan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve bazıları yerel yönetim-

ler tarafından desteklenen çalışmalar12 istisna olmak üzere yörenin fau-

nası hakkında herhangi bir envantere ulaşmak mümkün olmamıştır. 

Araştırma alanında “çizgili Anadolu sırtlanı” (yöredeki adıyla andık) ve 

“kurt” (yöredeki adıyla canavar) gibi yabani hayvanlarla ilgili anlatılarla 

karşılaşılması üzerine ve avcılık faaliyetlerinin araştırılması süreçlerinde 

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yerel birimlerde ve Kaz Dağları Milli 

Park Müdürlüğü’nde yörenin faunası ile ilgili herhangi bir kaydın veya 

envanterin bulunup bulunmadığı sorgulanmış ancak herhangi bir en-

vanterin mevcut olmadığı cevabı alınmıştır. Yapılan görüşmelerde söz 

konusu kurumlara mensup uzman ve görevlilerin yöredeki yabani hay-

van çeşitliliği ile ilgili envanter hazırlama işinin akademisyenlerin göre-

vi olduğu ve henüz bu konuda bir çalışma yapılmadığı ifade edilmiştir.  

Benzer bir durum yörenin sucul kaynakları için de söz konusudur. 

“Bin pınarlı” dağ olarak betimlenen Kazdağı’ndan doğan ve doğal eko-

lojik hayatın yanı sıra yerleşim, geçim ve geleneksel bilgi açılarından 

belirleyici konumda olan su kaynaklarının bütüncül bir envanterine ve-

ya CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kaydına erişilememiştir. Alan araştırmala-

rı sırasında küresel ısınma, tarımsal sulama, sahil yerleşimlerinin içme 

suyu tedariki gibi sebeplerle sayıları günden güne azalan su kaynakları-

nın zirai ilaçlar ve gübreler ile köylerin kanalizasyon atıkları gibi belir-

gin faktörler sebebiyle hızla kirlenmekte olduğu tespit edilmiş; bu alan-

lar etrafında şekillenen ekolojik dengenin, ekonomik hayatın ve kültürel 

ekolojinin olumsuz biçimde etkilendiği tespit edilmiştir.  

    

                                                            
12 Bu çalışmaların sonuncusu için bk. (Satıl vd., 2021). 
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Dağın eteklerinde geleneksel yerleşim biçiminden farklı olarak su kaynaklarından uzak yerlerde 

konut sayısının giderek artması sebebiyle ihtiyaç duyulan su miktarı da artmıştır. Konutlara veya 

tesislere su taşımak üzere gözelere bağlanan plastik hortum ve borular dağın özellikle güney 

yakasında adeta örümcek ağı görünümündedir. 

Birkaç kuşak öncesine kadar akan sulara kutsallık atfeden, suların 

kirletilmemesi yolunda tabular belirleyen inanış temelli ekolojik bilincin 

günümüzde zayıfladığı söylemek yanlış olmayacaktır. 

 
Proje örneklem alanlarındaki ırmakları ve dereleri gösterir harita13 

Araştırma alanında GEB kapsamlı sorunlardan birisi de geleneksel 

bilginin manipüle edilmesi sorunudur. Yörede geleneksel yerel bilginin 

en zengin temsillerinden biri olarak nesillerdir beslenmeden, sağaltmaya 

kadar geniş bir kullanım alanına sahip etnobotani mirasının, kültür eko-

nomisinin turizm ve pazarlama odaklı pek çok temsilinde görüldüğü 

                                                            
13 Haritanın CBS esasında hazırlanmasın sürecinde Dr. Bekir Derinöz’e teşekkür ederiz. 
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gibi manipüle edildiğine dair örnekler tespit edilmiştir. Dağın güney 

cephesinde konumlanan ve turizm destinasyonu içinde yer alan yerle-

şimlerde etnobotani bilgisinin turistik bir pazarlama argümanı haline 

dönüştüğü, ticari arz-talep ilişkisi ile uyumlu olarak yerel halkın geçmiş-

te tercih etmediği bitkilerin ve bunlardan üretilen yağ ve krem gibi 

ürünlerin çeşitliliğin güncellenmesinde etkili olduğu müşahede edilmiş-

tir. Bunlara ek olarak “organik” sloganı ile satılan ürünlerin aslında 

konvansiyonel tarım ürünleri olması, doğadan toplanan bitkilerin gele-

neksel bilgide yer almayan ancak geleneksel bilginin referans olarak 

kullanıldığı sözde yararlarının son yıllarda bir pazarlama sloganı haline 

dönüşmesi veya yörede yakın geçmişe kadar çok bilinmeyen tarla ve 

bahçe bitkilerinin arz talep ilişkisi doğrultusunda yaygınlaşmaya başla-

ması ve bu bitkilerden bazılarının yörenin endemik türü imiş gibi tak-

dim edilmesi tespit edilen durumlardan sadece bazılarıdır.  

    
 

 
Nusratlı, Narlı ve Ayazma’da bulunan yöresel ürün satış stantlarından bazıları. 
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Kazdağı Eteklerinde GEB’e Atıflar Yapan Sosyal, Kültürel ve 

Ekonomik Çatışmalar 

Projenin örneklem alanları içinde yer alan Beyoba, Tahtakuşlar, 

Yaşyer, Narlı, Baharlar, Bahçedere ve Kısacık yerleşimlerde son 10 yıl 

içinde hane ve nüfus sayısının arttığı tespit edilmiştir. Diğer yerleşim-

lerde de yöre dışından insanlara arazi arzlarının arttığı, özellikle pan-

demi döneminde yoğunlaşan talepler doğrultusunda dağın güney yaka-

sındaki yerleşimlere nispeten uygun fiyatlara satılan kuzey cephesi ara-

zilerinde de fiyatların geçmiş dönemlere kıyasla hayli yükseldiği tespit 

edilmiştir. 

 
Proje kapsamına dahil edilen kırsal yerleşimler. 

Kazdağı’nın güney ve kuzey eteklerindeki kırsal yerleşmelere İs-

tanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden gelerek yerleşen-

lerle her iki cenahın sakinleri arasındaki ilişkiler ekolojik duyarlı-

lık/farkındalık, köy hayatına ve ahaliye uyum sağlama gibi konularda 

dikkat çekici farklılıklar görülmektedir. Güney eteklerine yerleşen ve 

pek çoğu emekli vasfına sahip yeni yerleşimcilerin gösterişli betonarme 

binalar yapmaları, köylünün tavuklarına, keçilerine ve köpeklerine karşı 

tahammülsüz olmaları, köylülerle iletişime geçme konusundaki ketum-

lukları ilişkilerin mesafeli olmasına sebep olmakta; özellikle arazi alım-

satımı, yapılan evlerin kısa süre içinde başkalarına satılarak yerlerine 

yenilerinin yapılması gibi konularda zaman zaman tartışmalar yaşana-

bilmektedir. Ekolojik farkındalık açısından yerli ahalinin yeni yerleşim-

cilere nispetle daha önde olduğu söylenebilirken güney eteklerine yerle-

şen ve çoğunluğu gençlerden oluşan yeni yerleşimcilerin yerli ahaliye 

göre çok daha yüksek bir ekolojik farkındalığa sahip oldukları, ekolojik 
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yaşama dönük somut teşebbüslerde bulundukları söylenebilir. Ağırlıklı 

olarak Bayramiç yöresinde görülen yeni yerleşimcilerin konvansiyonel 

tarımda ısrar eden yerli ahaliye yönelttikleri eleştiriler, ekolojik tarım 

konusunda model oluşturma gayretinde olmaları, yörenin iklimini, top-

rak yapısını ve florasını öğrenerek doğadan ekoloji ile uyumlu biçimde 

yararlanma yollarını öğrenme konularındaki heveskârlıkları, ekoloji 

odaklı bilimsel bilgiyi paylaşma ve yaygınlaştırma idealleri, onları gü-

ney eteklerindeki yeni yerleşimci tipolojisinden kolaylıkla ayırt etmeye 

yardımcı olan argümanlardır.14 

Proje kapsamında tespit edilen GEB eksenli çatışmalardan biri de 

millî park alanı ile ilgilidir. Kazdağı’ndaki 21.000 hektarlık alanın 1993 

yılında millî park statüsüne kavuşturulması ile ilgili yörede birbiri ile zıt 

değerlendirmeler söz konusudur. Millî park sınırlarındaki yerleşimlerde 

yaşayan, kuşaklar boyunca ağırlıklı olarak keçilerden oluşan küçük baş 

hayvan sürüleri ile geçimlerini sağlayan ailelerin bugünkü kuşakları bu 

tasarrufun hayvancılığı bitme noktasına getirdiğini ifade etmektedirler. 

Nitekim bu durumun hayvancılık etrafında gelişen yaşamı ve kültürel 

temsilleri de donuklaştırdığı gözlemlenebilmektedir. Az sayıda hayvanı 

olan sınırlı sayıda ailenin kaçak olarak parkta hayvanlarını otlatmaları, 

yılın belli dönemlerinde yörede yetişen mantarları ve pek çoğu endemik 

olan bitkileri toplamak isteyenlerin yine kaçak yollarla parka girmeleri 

park görevlileri ile ahali arasında sorunlara sebep olabilmektedir.  

Millî park ilanı sonrasının bir diğer etkisi de yerel ormancılık faali-

yetlerinde görülmüştür. Kuşaklar boyunca ormancılık yapan ve dahi bu 

özelliklerinin yanı sıra inanca dönük paradigmalarından ötürü “Tahta-

cı” şeklinde adlandırılan Türkmen köyleri ile yine park sınırında bulu-

nan Yörük köylerinde ormancılık faaliyetleri, rezerv alanını korumaya 

dönük düzenlemelerin sıkılaştırılması ile büyük oranda sona ermiştir. 

Bu köylerde resmi prosedüre uygun şekilde, çoğu zaman taşeron olarak, 

orman kesimi yapan sınırlı sayıda ailenin dışında ormancılık yapan bu-

lunmamaktadır. Ormancılık etrafındaki geleneksel uygulama biçim ve 

                                                            
14 Dağın kuzey cephesinde yeni yerleşimcilerce oluşturulan ekolojik komün örnekleriyle 

de karşılaşılmıştır. Bayramiç havalisinde konumlanan Refikler, Doğalı, Muratlar ko-

münleri bunlardan bazılarıdır. Siyasi otoritenin doğaya ve insana dönük kapitalist po-

litikalarına ideolojik ve felsefi temelde eleştiriler yönelten komünlerin oluşum süreçle-

ri, enformel nitelikli topluluk kuralları ve dinamikleri, sürdürülebilir ve doğayla 

uyumlu tarımsal üretim biçimleri ve yörenin asli yerleşimcileri ve otoriteleri ile ilişkile-

ri gibi konular ayrı bir çalışmada ele alınacaktır. 
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süreçleri, malzemesi ağaç olan geleneksel zanaatlar, inanışlar, anlatılar, 

sürdürülebilirlik temelli geleneksel tasarruflar büyük oranda antropolo-

jik ögeler halini almıştır.  

 

 
Araştırma alanında tespit edilen ve pek çoğu artık dekorasyon unsuru olarak kullanılan ağaç 

malzemeleri materyallerden bazıları. 

Projenin örneklem alanları içinde yer alan kimi yerleşimleri de 

(Mehmetalan, Beyoba, Pınarbaşı, Tahtakuşlar, Kavlaklar ve Arıtaşı) kap-

sar biçimde ekonomik faaliyetlerin millî park statüsü öncesine ve sonra-

sına dair nicel verileri paylaşan Arı ve Soykan (2006a: 23), Mehmeta-

lan’da 15, Beyoba’da ise 10 ailenin ormancılık faaliyetlerini sürdürdükle-

rini belirtmişlerdir. 2006 yılına ait bu verilerin aradan geçen zaman için-

de güncellenmesi zarureti vardır. Zira kırsal yerleşimlerde ormancılık 

faaliyetleri ile hayatlarını kazananların sayılarının daha da azaldığı, ni-

tekim Mehmetalan, Beyoba ve Arıtaşı’nın her birinde 2 veya 3 ailenin ek 

geçim kaynağı olarak resmi orman kesim işlerinde sınırlı biçimde yer 

alabildikleri tespit edilmiştir.15 

Dağın güney cephesindeki örneklem alanlarımız arasında yer alıp 

Kazdağı Millî Parkı sınırında bulunan kırsal yerleşmelerde yaşayan aha-

                                                            
15 Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlarda ağaç kesimi işi için ihaleler 

düzenlenmektedir. Yörede ormancılık faaliyetlerinde yer alan az sayıda kaynak şahıs, 

son yıllarda kesim ihalelerinin çoğunlukla dışarıdan gelen firmalara verildiğini, kendi-

lerinin de ancak geçici işçi olarak sürece dahil olabildiklerini belirtmiştir. 



12 | Kazdağlar ı  ve  Geleneksel  Ekoloj ik  Bi lgi  
 
 

linin ormancılık, hayvancılık, bitki-mantar toplayıcılığına olumsuz etki 

eden kısıtlamalardan duyduğu rahatsızlık yalnızca ekonomik boyutuyla 

değerlendirilmemeli, geleneksel ekolojik bilgiyi oluşturan önemli bilgi 

ve tecrübelerin uygulamadan düşmesine etkileri esasında da değerlen-

dirilmelidir.16 

Millî parkın yöreye etkilerine dönük değerlendirmeler bütünüyle 

olumsuz da değildir. Nitekim civar yerleşimlerde yaşayan, çoğunluğa 

nispetle daha yüksek eğitim düzeyine sahip olan, hayatını turizme dö-

nük hizmetlerle kazanan veya yörenin ekolojisine karşı duyarlı olan 

sakinler yapılan uygulamayı onaylamaktadır.  

Öte yandan günümüzde rezerv alanının sınırlarındaki köylerin ya-

kın geçmişe kadar alanın doğal kaynaklarından yararlanma biçimleri ile 

ilgili yine Arı ve Soykan (2006a) tarafından verilen bilgide görülen çoğu 

yararlanma biçiminin örnekleriyle proje alan çalışmaları sırasında karşı-

laşılamamıştır. Zira proje kapsamındaki Mehmetalan ve Beyoba köyle-

rinde geçmişte var olan ırmak balıkçılığı bugün tamamen sona ermiştir. 

Derelerin debilerinin azalması ve kirlilik gibi sebeplerle balık çeşitliliği-

nin azalması bu akıbetin sebepleri arasında ilk sıradadır. Ek olarak 

Mehmetalan köyü sakinlerinin rezerv alanı dışındaki çok az sayıda kes-

tane ağacı ile yetinmek zorunda kaldıkları ve eskiden olduğu gibi kesta-

nenin geçimlik bir kaynak olmaktan çıktığı, yine avcılık faaliyetlerinin 

ve etrafındaki zengin sözlü anlatı geleneğinin can çekişmekte olduğu, 

hayvancılık faaliyetlerinin ve ekolojiyle uyumlu mesleki folklorunun ve 

kültürünün adı geçen yerleşimlerde sembolik bir hal aldığı, daha önce 

de ifade edildiği gibi ormancılık faaliyetlerinin yalnızca birkaç aile tara-

fından formel düzeyde sürdürüldüğü, arıcılık faaliyetlerinin geçmişle 

kıyaslandığında düşüş gösterdiği, bu düşüşte arı konaklatma alanlarının 

sınırlanmasının, sulak alanların azalmasının ve mevsimlerle uyumsuz 

marijinal hava olaylarının sıklaşmasının etkili olduğu, mantar ve şifalı ot 

toplama gibi etkinliklerin ise nispeten sürdürüldüğü, yöre florasının 

takvimsel gelişim süreçlerine hakim toplayıcıların türlerine göre muay-

yen tarihlerde bitki ve mantar topladıkları, ancak çoğunluğu başka yer-

leşimlerden gelen toplayıcıların yanlış toplama teknikleri (bitkiyi kö-

künden sökmek gibi) ve bitkinin gelişim takvimine dikkat etmeden to-

                                                            
16 Milli Park ilanı sonrasında kararın park sınırlarındaki kırsal yerleşimler üzerindeki 

ekonomik ve ekolojik etkileri Yılmaz ve Arı (2006b) tarafından türlü yönleriyle ayrıntılı 

şekilde değerlendirilmiştir. 
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huma kaçan bitkileri de toplamaları gibi tasarrufları ile özellikle ende-

mik türlere zarar verdikleri müşahede edilmiştir.  

   
Arıcılık faaliyetlerinden bazı görünümler. 

Mehmetalan, Tahtakuşlar, Pınarbaşı ve Kavlaklar gibi yerleşimlerde 

faaliyet gösteren kamp alanları ve konaklama tesisleri, yöre sakinlerine 

turizm temelli alternatif bir geçim kaynağı sağlamaktadır. Yöre sakinle-

rinden bazıları bu tesislerin ekonomik getirisinden ötürü memnuniyetle-

rini ifade ederken, bazı sakinler ise bu alanlarda konaklayanların çoğu 

zaman çevreye karşı duyarlı davranmadıklarını ve ciddi bir su ve toprak 

kirliliğine sebep olduklarından şikâyet etmektedirler. Son yıllarda Kaz 

Dağı’nın kuzey cephesindeki kimi yerleşimlerde de kamp alanları veya 

konaklama tesisleri inşa edilmiştir. Ancak henüz risk oluşturan insan 

etkileriyle karşılaşılmamıştır. 
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Mehmetalanı x x x x    Kestane 

Pınarbaşı x x x x x x   

Beyoba x x x x x x x  

Tahtakuşlar x x x x x    

Kavlaklar x x x x x    

Arıtaşı x x x x x x   

Projemizin örneklem alanları arasında yer alan yerleşimlere dönük 2006 tarihli tespitler. 

(Kaynak: Arı ve Soykan, 2006a: 18) 

Kazdağı’ndaki kırsal yerleşmelerin konumları ve geçim kaynakla-

rında görülen çeşitlilikler vernaküler kültür hatlarının oluşmasını sağ-

lamıştır. Yöre halkının “yalı taraf” şeklinde ifade ettiği denize bakan 
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güney eteklerindeki yerleşmelerde en yaygın geçim kaynağı yukarıdaki 

listede yer verilememiş olan zeytincilik ile turizm iken kuzey eteklerin-

deki yerleşmelerde kısmi oranlı zeytinciliğin ve turizmin yanı sıra, or-

mancılık, meyvecilik ve hayvancılık temel geçim kaynaklarını oluştur-

maktadır. Arı ve Soykan’ın (2006a) tespitlerine konumları sebepleri ile 

dahil edilmeyen ancak projemizin kapsamında yer alan yerleşimlere 

dönük daha önce bu türden bir kültürel ekoloji vurgulu çalışma yapıl-

madığı için tespitlerimizi yakın veya uzak geçmişle karşılaştırma olana-

ğından mahrumuz. Bu sebeple alan araştırmaları sırasında tespit edilen 

güncel bulguları vermekle yetineceğiz. 
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Çamcı x x  x x   

Hacıarslanlar x x x x x x  

Yaşyer x    x  Kestane,Turizm 

Dereli x x   x x  

Doyran x x   x x Turizm 

Narlı x x   x   

Küçükkuyu x    x  Turizm 

Güzelköy x x   x   

Yeniçam x x   x   

Baharlar x x   x   

Süleymanköy x x   x  Dokumacılık 

Bahçedere x x x    Turizm 

Kısacık x x x x x   

Nusratlı x x  x x x  

Tuztaşı x x x  x   

Uzunalan x  x     

Kırca x x      

Yukarıköy x x     Dokumacılık 

Ağaçköy x   x  x x  Turizm 

Ahmetçeli x   x  x x   

Beşik x   x x  x  Oya işlemecili-

ği 

Çırpılar x   x      
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Evciler x   x      

Mollahasanlar x   x      

Pınarbaşı 

(Bayramiç) 

x   x     Turizm 

Serhat x   x      

Toluklar x   x     Dokumacılık 

Dağoba x   x x  x x  

Kutluoba x   x      

Akçakoyun x   x x    Turizm 

Akköy x   x x     

Aşağıçavuş x   x  x     

Oğlanalanı x x   x   

Örencik x x    x  

Araştırma sahasının GEB esaslı kültürel ekolojisini değerlendirmeye yardımcı olacak veriler 

tablosu. 

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin çevresel ve kültürel ekolojiye 

etkileri üzerine süregelen tartışmalar yöre halkının çoğunluğu tarafın-

dan da desteklenen çevre dernekleri, kolektifleri ile maden işletmecileri 

ve resmi otorite arasında yaşanmaktadır. Eylemsel yönleriyle Türkiye 

gündemine de taşınan bu çatışma alanı ile ilgili olarak istisnalar bulunsa 

da yöre insanının madencilik ve jeotermal faaliyetlerinin çevresel etkile-

rine dönük farkındalık düzeyi yüksektir. Bahse konu faaliyetlerin sucul 

alanlar, tarımsal faaliyetler, hayvancılık ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki 

baskıları ile ilgili kaygıların sıklıkla dile getirilmesi, karar alıcıların yö-

renin sakini ve sahibi vasfına sahip topluluklara dönük otoriter bir tavır 

sergilediklerine işaret etmektedir. Geleneksel dünya görüşünün doğa-

insan ilişkisine dönük paradigmaları ile endüstri devriminden itibaren 

ne pahasına olursa olsun hammadde rezervlerini kullanmayı önceleyen 

tavrı arasındaki çatışmanın yöre özelinde çok daha belirgin biçimde 

süregeldiği söylenebilir. 

Folklor odaklı GEB ve kültürel ekoloji çalışmalarının önemli bir bi-

leşeni olmaları sebebiyle kutsal ziyaret mekanları da proje kapsamına 

dahil edilmiştir. Alan araştırmaları sırasında Kazdağı eteklerindeki he-

men bütün yerleşimlerde ziyaret fenomeninin örnekleri ile karşılaşılmış-

tır. Kazdağı’na yüklenen kutsallığın erken dönemlere kadar uzanması, 

farklı inanç ve kültürlerde kutsallık atfedilen varlıklar ve kahramanlar 

etrafında şekillenen anlatılar zamanla kültürler arası etkileşimin somut 

örneklerini oluşturmuştur. Zira Yunan mitolojisine göre Zeus’un yaşa-
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dığı yer olduğuna inanılan İda, 13. yüzyılda Türkmenlerin bölgeye yer-

leşmeleri ile birlikte heterodoks inanç yorumları içinde önemli bir yere 

sahip olan atalar kültü ve dağ kültü ile ilişkilendirilerek Kazdağı’na dö-

nüştürülmüştür. Dönüşüm süreçlerinde yörenin eski sahiplerine ait 

inanç unsurlarının ve anlatı ögelerinin yeniden yorumlandığına dair 

bulgulara ulaşılmıştır. 

Sarıkız hakkında anlatılan efsaneler başta olmak üzere dağın kutsal-

lığına da atıflar yapan çok sayıda efsane yörenin sözlü kültüründe canlı-

lığını korumaktadır. Nitekim projenin örneklem alanlarında tespit edi-

len ve bazıları Milli Park alanı içinde yer alan kırk civarında ziyaret 

mekânından pek çoğu hakkında efsane17 ve memoratlar tespit edilmiştir. 

Kazdağı’nın kültürel peyzajı içerisinde yöre sakinleri tarafından yerleri 

belirgin hale getirilen ziyaret alanlarından bazıları etrafında günümüzde 

de muayyen dönemlerde ritüeller gerçekleştirilmektedir. Özellikle milli 

park alanı içinde bulunan Sarıkız, Eybek Dedesi, Cılbak Baba ve Kapan-

ca Dede ziyaretleri etrafında çoğunlukla Tahtacı ahalinin katılımıyla 15 

Ağustos tarihinde başlayan konaklamalı ziyaretler süresince çok sayıda 

ritüel gerçekleştirilmektedir.18 Yöre sakini bazı Yörük köylüleri de bu 

mekanları ziyaret ederek çeşitli ritüeller gerçekleştirmektedirler.  

    
Sarıkız ve Kapanca Dede ziyaretlerinden görünümler. 

Ziyaretler ve buralarla ilişkilendirilen kutsal şahsiyetlerle ilgili anla-

tılardan anlaşıldığı kadarıyla kökeni İslam öncesine uzanan dağ ve or-

man iyeleri inanışları özellikle Tahtacılar arasında devam etmektedir. Bu 
                                                            
17 Sarıkız ile ilgili anlatılar ve değerlendirmeler üzerine daha önce yapılan çalışmalardan 

bazılar için bk. (Duymaz, 2001; Aydoğan, 2019). 
18 Tahtacı ahaliden bazıları son yıllarda bu ziyaretlerin turistik bir hal aldığını, yöre sa-

kinlerinin başka illerden gelen misafirlerini bu alanlarda ağırladıklarını, bu durumun 

ziyaretlere ve etkinliklere dönük anlam ve işlevleri zayıflattığını ifade etmişledir. Ayrı-

ca yöre dışından gelen ziyaretçilerin mekanların kutsallığı ve çevre duyarlılığı konula-

rında duyarsız tavırlarıyla ciddi bir çevre kirliliğine sebep oldukları yolunda şikayetler 

söz konusudur.  
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durum “sahipli” olarak kabul edilen ve tekinsizlik vurgusu ile anlatılara 

konu edilen mevki ve konumlar için de söylenebilir. Bu bağlamda ziya-

retlerin bulunduğu alanların kutsal olduğuna dair inanışlarla şekillenen 

tabular doğal çevrenin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Tespit edilen ziyaretlerde gerçekleştirilen ritüellerde şifa ve bereket 

vurgularının yanı sıra kuraklık gibi kriz dönemlerinin atlatılmasına dö-

nük beklentiler de dikkati çekmektedir. Bayramiç’e bağlı Dağoba Köyü 

sakinlerinin ziyaret ettikleri Dede Tepesi ile Edremit’e bağlı Arıtaşı Kö-

yü sakinlerinin ziyaret ettikleri Dede Pınarı örneklerinde olduğu gibi 

bazı ziyaret mekânlarında dini bayramlarda ve Hıdırellez’de ritüeller 

düzenlenmekte, ihtiyaç duyulması halinde toplu halde yağmur duası 

edilmektedir. 

 
Proje kapsamında yer alan yerleşimlerde tespit edilen ziyaret alanları. 

Diğer Tespitler 

Geleneksel bilgi türleri sözlü kültür ortamı içinde kolektif bir karak-

terde karşımıza çıksalar da esasında her bir bilgi türünün ortaya çıkışın-

da ve aktarımında bireysel tasarruflar söz konusudur. Alan araştırmaları 

sırasında bu durumun somut örnekleri ile karşılaşılmıştır. Örneğin Bay-

ramiç havalisine başka illerden gelerek yerleşen ve tarımla uğraşmak 

isteyen “Yeni köylü”lerin tamamına yakını Ahmetçeli Köyü’nde ekolojik 

tarım yapan Sevinç Özkaya ile iletişime geçmektedirler. Çoğunluğu şe-

hirlerden gelen ve daha önceden köy hayatını veya tarımı deneyimle-

meyen yeni yerleşimcilerle gönüllü olarak bilgi ve tecrübelerini paylaşan 

az sayıda yerli sakin, topografyaya, iklime ve toprağa uygun ürün çeşit-

liliği, üretim takvimi, ürün yetiştirme ve hasat usulleri, mamule dönüş-

türme biçimleri, yabani ot ve mantar çeşitleri gibi pek çok konuda yar-
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dımcı olmaktadır. Gönüllülerle yapılan bilgi ve tecrübe alışverişi süreç-

lerinde karşılıklılık örnekleri de görülmektedir. Daha önce permakültür 

eğitimi alan veya literatüre dayalı ekolojik üretim bilgilerini yöredeki 

rehberlerine aktarabilmektedirler. Bu durumunda anlaşılacağı üzere 

Kazdağı eteklerindeki kırsal yerleşimlerde geleneksel ekolojik bilginin 

güncellenmesi ve aktarımı konularında ekolojik çiftliklerin oldukça 

önemli bir yeri vardır. Söz konusu çiftlikler, yalnızca geleneksel nitelikli 

ekolojik tarımsal üretimine dönük yöntem ve tekniklerinin kullanılması 

ve öğretilmesi ile veya ekolojik farkındalığın artırılmasına sağladığı kat-

kılarla değil, köy hayatının doğal ortamı içinde tüm unsurlarıyla dene-

yimlenmesine imkân tanıması ile de önem taşımaktadır. Çocukların ve 

gençlerin geleneksel kültürü besleyen inanışlar, anlatılar, oyunlar ve 

eğlencelerle zayıflayan bağlarının yeniden güçlendirilmesi açısından 

çiftliklerin önemli bir misyonu yerine getirdiğine de şüphe yoktur. Öte 

yandan kendini gerçekleştirme çabası içinde olan, hedefleri bulunan ve 

bu hedefleri için fedakârlıktan ve mücadeleden çekinmeyen bir tipolojiyi 

temsil eden çoğunluğu gençlerden oluşan gönüllü gruplarının geleceğe 

dair iyimser beklentilerin artmasını katkı sağladıkları aşikârdır19. 

 
Yörenin doğal ot ve mantar çeşitliliği içinde yer alan bazı türlerin yaygın olduğu alanlar. 

                                                            
19 Konuya dönük kapsamlı değerlendirmeler için bk. (Aça, 2021). 
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Kazdağı çevresinde yetişen ve mevsimlerinde yerli halk tarafından toplanan mantar türlerinden 

bazıları. 

Sonuç 

Türk folklor araştırmalarında GEB kapsamlı ve disiplinlerarası yak-

laşımlı model alınabilecek bir çalışmanın yapılmamış olması, bir ilk nite-

liği taşıyan projemizin özgün bir araştırma modeli üzerine inşa edilme-

sini zorunlu kılmıştır. Batı biliminde antropoloji ile doğa bilimleri işbir-

liğinde gerçekleştirilen ve farklı biyolojik ve kültürel habitatlara odaklı 

çalışmalarda kullanılan araştırma modellerinin kısmi rehberliğine baş-

vurulmuştur. Habitat sadece biyolojik benzerlikler özelinde tanımlan-

ması mümkün olmayan, sosyo-kültürel dokuyu belirleyen geçim kay-

nakları, üretim biçimleri, teknikleri ve araçları, dünya görüşü, beslenme, 

barınma ve topyekun bu unsurlarla ilişkili olan geleneksel ekoloji bilgisi 

gibi pek çok unsurla donatılmış bütüncül bir kavramdır. Benzer topog-

rafik ve klimatolojik şartlarda yaşayan toplulukların, belirtilen kültür 

bileşenlerinde görülen benzerlikler bu yönüyle şaşırtıcı değildir. Ancak 

doğal koşullarda görülen belirgin farklılıklara ek olarak inanç ve etnisite 

gibi ayırt edici argümanların etkisiyle ortaya çıkan anlamlandırma ve 

uygulama farklılıkları geleneksel ekoloji bilgisinin özgün karakterine 

işaret eder. Bu sebeple araştırma modelinin oluşturulması sürecinde 

kültürel kimliğin tanımlayıcıları esasında özgün bir yaklaşım sergilen-

meye çalışılmıştır. Proje bulgularının bütüncül biçimde bilim dünyasıyla 

paylaşılacağı müteakip çalışmalarda söz konusu araştırma modeli ve 

işlevselliği üzerine ayrıntılı biçimde durulacaktır. Bu tasarrufla modelin 

geliştirilmesi ve GEB kapsamlı Türk folklor çalışmalarında kullanılabile-

cek kabul görmüş, işlevsel bir modelin eleştirilerle geliştirilmesi amaç-

lanmıştır. 

GEB Unsuru (GEBU) Adı ve Numarası: OĞLAK MAYASI  

GEBU Tipi Süreç (S) – İnovasyon (İ) 

GEBU’nun kısa tanıtımı Yörede geleneksel yöntemlerle yapılan peynir-
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lerin mayalanmasında henüz anne sütü emen 

oğlakların (süt oğlak) midelerinin dört bölü-

münden biri olan “şırdan” kullanılmakta, bu-

nunla yapılan peynir mayasına ise “oğlak ma-

yası” adı verilmektedir. 

GEBU’nun yöresel adlan-

dırma ve çeşitlenmeleri; 

GEBU’yla ilgili dil birikimi 

Geviş getiren hayvanların dört bölümden (iş-

kembe, börkenek, kırkbayır, şırdan) oluşan mi-

delerinin peynir mayası olarak kullanılan bö-

lümüne (şırdan) yörede “mayalık” adı verilmek-

tedir.  

GEBU’nun yöresel kulla-

nım amaçları 

- Peynir üretiminde sütün kesilmesini doğal 

yollar ile sağlamak, mayalanmayı gerçekleştir-

mek.  

- Mayalama aşamasında kimyasallardan müm-

kün olduğunca kaçınarak doğal ve geleneksel 

yöntemleri devam ettirmek. 

- Peynire farklı bir aroma ve doku kazandırmak. 

GEBU’nun yöresel kulla-

nım yöntemleri 

- Henüz anne sütü emen oğlak (süt oğlak) kesi-

lince, midesinin mayalık adı verilen kısmı (şır-

dan) peynir mayası olarak kullanılmak üzere 

ayrıca saklanır.  

- İçi açılarak, peynirleşmiş süt kalıntıları iyice 

temizlenen mayalık, gözenekli bir beze sarılarak 

gölge bir ortamda asılıp kurutulur. Tüm nemi 

kaybolduktan sonra buzdolabında muhafaza 

edilir. 

- Peynir mayalanmadan bir hafta on gün önce 

kurutulmuş mayalıktan bir kısmı kesilerek tuz-

lu suda bekletilmeye başlanır.  

- Geçen süre içinde mayalık özleşerek tuzlu 

suya iyice karışmış olur.  

- Sağılan süte, içinde mayalık bulunan ve yakla-

şık bir hafta on gündür bekletilen tuzlu sudan, 

sütün miktarına göre birkaç çorba kaşığı katıla-

rak peynir mayalanır.  

- Kısa bir karıştırmadan sonra artık süt kesilme-

ye, mayalanmaya başlamış olur.  
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GEBU’nun ritüelistik 

yönü, GEBU’yla ilgili 

inançlar, tabu/kaçınmalar, 

kabuller 

Hemen her işte olduğu gibi, peynir mayalama 

aşamasında da manen ve maddeten temiz olma 

başat şart olmakla birlikte, GEBU özelinde ritüe-

listik bir tutuma rastlanmamıştır. Yörede oğlak 

mayası, organik bir maya olması hasebiyle ka-

bul görmektedir. 

GEBU’nun coğrafi dağılı-

mı 

Ayvacık Baharlar Köyü (Muhammet Kurt) 

GEBU envanter fişlerinden bir örnek. 

Yöreye endemik türlerin de dahil olduğu bitkilerle geleneksel bilgi 

esasında hazırlanan ve şifalı olduğuna inanılan yiyecekler, içecekler ve 

ilaçlar; yine bitkilerin hammadde olarak kullanıldığı el sanatı ve zanaatı 

ürünleri ile mimari, halk mutfağı, hayvancılık ve tarım gibi doğa kay-

naklı geçim kaynaklarının kapsama dahil yönleri, doğal çevre bileşenleri 

ile ilgili inanışları, ritüelleri, doğal kaynaklardan yararlanmaya dönük 

diğer usul ve tekniklerini tespit etmeyi amaçlar biçimde hazırladığımız 

özgün nitelikli GEBU (Geleneksel Ekolojik Bilgi Unsuru) envanter form-

larının projenin tamamlanmasından sonra kamuoyuyla paylaşılması 

veri temini konusunda konuyla ilgi bilgi kollarına destek sağlamış ola-

caktır. Bu yolla projenin önemli hedeflerinden birine ulaşılacağı düşü-

nülmektedir.  
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