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OZET
Ynksekligi Maya Tepesi'nde 1344 m.yi bulan Madra Dagi'nm kestanekaracam ormanIanyla kaph kuzey yamaclanndaki yaylacilik faaliyeti, otlak
alanlanmn suurh olusu nedeniyle, guney yamaclardaki kadar gelisememistir,
Orman acilmastyla kazamlan kuctlk otlak alanIan iizerinde, sadece iki yayla

yerlesmesi bulunmaktadir.

Iil.'

Kus ucusu yaklasik 30 km. kadar batidaki alcak zenda, 250
yukselti
basamagmda yer alan iki ayn koy yerlesmesine ait olan bu yaylalar, hazirankasun aylan arasmdaki bes ayhk donemde kucukbas hayvancihk faaliyeti
nedeniyle 58 kadar ailenin ylktIgl,toplu dokulu gecici yerlesmelerdir, Yakm
cevreden saglanan tas ve ahsap gibi yapi malzemelerinin sekillendirdigi yayla
evleri, baglaytci kulJarulmadan taslann iist iiste siralanmasr ile insa edilmisken;
cok .basit bir kuliibe ozelligi tasiyan agrllar, zemine dikine cakilan agac
dallanmn arasimn ve iizerinin ince mese dallan ile orulmesi sonucu
olu~turulmu~ur.·
'
Yoredeki yaylacihk faaiiyeti eski onemlerinin biiylik olcude yitirrnis olsa
bile, Akcapmar ve Hacthuseyinler koylerinde yasayan ve temel gecim kaynagi
hayvancihga dayanan 58 kadar ailenin katihrruyla, gelenek ve ahskanhklann da
etkisiyle surdurulmeye cahsilan bir etkinliktir,
.
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" ABSTRACT

Alpine pastures at Madra Mountain, which is about 1344 metres on
Maya Hill, in the north slopes where is surrounded with chestnut and scotchpine forests because of being limited of grassy areas couldn't have grown up in
the south" slopes of Madra Mountain. Over these slopes, in the narrow grassy
areas, that had been obtained by opening the forests," only two high plateau
settlements about 800-1000 metres height has been established.
,

In the west approximately 30 km. away, these high plateau settlements,
wich belong to two separate village settlement take part on the low zone about
"250 metres height ate compact shaped and temporary settlements on which"
about 58 families grow up sheep and goat at the term between june and
november. High plateau house wich are built with stone and wooden
.equipments provided around this area: has been built by setting up in order the
stone on top of the other, in addition to this, sheepfolds which are built by
nailing tree branches as vertical and over them are covered thin oak branches,
.
are simple sheds.

Even it had lost former importance, alpine pasture activity in this region
is activitiy that is made last by approximately 58 families in Akcapmar and
Hacihuseyinler vilages whose the source basic livehood is stock-breeding, and
also by the effect of'traditions and habits.
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cmts
Turkiye'nin yuksek bolgelerinde genis bir yayihsa sahip olan yaylalar,
genellikle kirsal nufusun ek gecim sahalan ve yaz mevsiminde hayvancihk
faaliyetive dinlenme amaciyla cikuklan gecici yerlesmelerdir, Dogal cevre
ozellikleri yaninda, buradan faydalanan nufusun sosyal ve ekonomik
ozelliklerindeki cesitlilige bagh olarak, yaylalann kurulus yeri ve yukseklikleri,
ekonomik faaliyetleri ve yerlesme seklllerinde bolgeler gore onemli farklihklar
'ortaya cikmaktadir'. Nitekim , koy yerlesmeleri He aralannda onemli yukselti
farkmm bulunmadigi i~ Anadolu ve Dogu Anadolu bolgelerindeki toplu dokulu
yayla yerlesmelerinde temel ekonomik faaliyet hayvancihk ve kuru ot uretimine
.. dayamrken; su kaynaklannm ve diizliik alanlann smirh oldugu Toroslar'daki
toplu dokulu yayla yerlesmelerinde, hayvancihk faaliyeti yanmda ekip bicme
faaliyetleri de onem kazanmaktadir', Ancak, alcak zondaki devamh
yerlesmelerde etkili olanbunalnci sicaklar nedeniyle, niifusun dinlenmek ve
serin yerde otunnak amaciyla da cikttklan Toros yaylalannm bu fonksiyonu,
sosyal ve ekonomik gelismeye bagh olarak, gunumuzde asil fonksiyon olma
yolundadtr'..
Ahsap malzemenin
Bolgesi
.
. boica kullantldigi dagmik dokulu Karadeniz
\
yayla yerlesmeleri, 2000 m. yukseltisinin uzerine kadar cikmakta ve yorelere
gore onemli farkhhklar gostermektedir. Ornegin, temel ekonomik faaliyetin
hayvancrhga dayandigi 1200-2200 m.ler arasmdaki Ordu oba-yaylalannda
kislik kuru ot uretimi yamnda, olusturulmus kucuk ccvriklerde basta krrnnzr
pancar ve patates olmak uzere, cesitli sebzelerin iiretimi de
gerceklestirilmektedir". Basit yayla evleriyanmda, gunumuzde luzla artan ikinci
evleri ile Cambasi ve Turnahk oba-yayla yerlesmeleri, aym zamanda Ordu
sehrinin rekreasyon sahasi ozelligi de tasunaktadir, Buna karsihk, tamamen
ahsaptan insa edilmis tomruk canti evlerin de yer aldig], onnanlann acilmasi He
olusturulmus Bolu yaylalannda temel ekonomik faaliyeti hayvancihk olustursa
da, iklim sartlannm uygunlugu nedeniyle, patates ve bugday tanrm yanmda
meyvacihk faaliyeti de surdurulmektcdir'.
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Hayvancihk faaliyetine bagh olarak ortaya ctkan yaylalarm yogunolarak
bulundugu daghk alanlardan biri de, Ege Bolgesi'nin, 'kuzeyde Marmara
Bolgesi He 'SlIlmlll olusturan Madra Dagi kutlesinin yuksek kesimleridir, Daha
nemli iklim sartlanmn etkili oldugu ve egimli yamaclann tamamen karacam.kestane ormanlan He kaph oldugu Madra Dagr kuzey yamaclannda yaylacihk,
otlak.potansiyelinin daha fazla oldugu. giiney yamaclar kadar gelisememistir,
Nitekim.varastirmaya konu olan kuzey yamaclardaki iki yayla yerlesmesi de,
ormanlannacilmasi yolu ile kazamlan otlak alanlan uzerinde kurulmustur,
Arasnrmakonusunu olusturan Akcapmar ve Hacihuseyinler yaylasi,
Madra Dagi'nm en yuksek tepesi olan Maya Tepesi(1344 m.j'nin
kuzeybatismda yet' almaktadlr($ekil 1). Arastirma sahasi, Madra Dagi'nm su
bolumu cizgisini takip eden cografi bolge smmna gore, Marmara Bolgesi
icerisinde kalmaktadir. ivrindiilce merkezinin kus ucusu yaklasik 30 km. kadar
guneybansmda yer alan yayla yerlesmeleri, Bahkesir iii ivrindi ilce merkezi
simrlan icerisinde kahr, Ancak saba, Ayvahk ilce merkezine bagh Akcapmar
Koyu ile Gomec ilce merkezine bagh Hacthuseyinler Koyu 'nun, hayvancihk
amaciylamevsimlik olarak yararlandtklan bir yOredir($ekil D..
~.
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DOGAL <;EVRE OZELLiKLERi
Guneybau-kuzeydogu dogrultusunda uzunlugu 30 km., kuzeybatiguneydogu dogrultusunda genisligi 20 km. olan Kozak granit masifinin
kuzeydogusunda .yer alan Madra Dagi, Paleozoik yash metamorfik sistlerden
olusmaktadir". Bu daghk kiitlenin en yiiksek tepelerini olusturan Kartal,
Kazikbatmaz, Tashkiran, Kazmaatak, Sivrikaya, Kasap ve Cakiroglu tepeleri,
en yiiksekzirve olan Maya Tepesi(I344 m.j'nin kuzey ve batismda yer almakta
ve hepsinin yukseltisi 1200 m.yi a~maktadlr(Sekil 2). Madra Dagi'rnn kuzey
uzannsi durumundaki Sabla Dagi'nm yiikseltisi 11IO m.dir.
Madra Dagi'nm kuzey ve guney yamaclan arasmda, Iitolojik yapi ve
iklime bagl: olarak ortaya cikan egim farkhhklan gozlenmektedir. lntruzif bir
kutle olan Kozak masifinin yer aldigr guney yamaclarda ortalama egim % IO
'kadarken, daha nemli iklim sartlanmn hukum siirdiigu ve metamorflk sistlerin
yer aldig; kuzey yamaclarda ortalama egim % 15'e ulasmaktadir, Kuzey
yamaclar, tabansuyu seviyesi degismelerine bagh olarak, gene vadilerle derin
olarak yanlnnsur. Bu gene vadilerin derinligi, Calkaya Deresi vadisinde oldugu
gibi 350 m.yi asmaktadir, Ortalama yamac egiminin % 25'in iizerine ~lktlgl
vadilerin belirli yerlerinde, eski asmun yuzeylerinin kalmtrlan durumundaki
kucuk duzlukler ve az egimli yuzeylere rastlamak mumkiindur(Sekil 2); ,
. Madra Dagi'mn guney yamaclan, Dikili Korfezi'ne.dokulen Kozak Cayi
tarafmdan drene edilirken; batt ve kuzeybati yamaclannm sulan, Karadere
'tarafindan Edremit Korfezi'ne bosaltilmaktadrr. Kuzey yamaclan ise,
Karacabey ilce merkezi kuzeyinde Susurluk Cayi'na katilan Kocacay'in su
toplama havzasi icinde kalmaktadir. Kaynagim Maya Tepesi'nin kuzey ve dogu
yamaclanndan alan Cetinderesi, Akbaba' Deresi ve Calkaya Deresi, gene
, . vadileri icerisinde kuzeye dogru akis gostermekte ve ivrindi ilce merkezi
dogusunda Kocacay'a katrlan Madra Cayi'rnn en onemli koIIanm
olusturmaktadntsekil 1,2). Sulukdam Deresi, Sansu Deresi, KislaDeresi ve
Cat Deresi' ise, akimlan daha dii~iik akarsular olup, kaynaklanm Sabia
Dagi'mn guney yamaclanndan aldtktan sonra giineye dogru akarak Madra
Cayi 'na kanlmaktadir,
Akdeniz iklim bolgesi icerisinde yer alan arasnrma sahasi ile kus ucusu
20 kin. Kadar batidaki alcak zon arasmda, yukseltiye bagh olarak onemli ikiill1
farkhhklan ortaya cikmaktadir, Nitekim yoreye, en.' yakm meteoroloji
s YALyINLAR, 1., 1985.Tlirkiye"de Pb1tonikMasiflerin Karakterlen. istanb~II Univ. EdebiyatFak. Cografya
Bolnmtl Cografya Dergisi, Sayul, Istanbul, 8.15-32:'
,"
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istasyonlannda yilhk ortalama sicakhk 12.9°C(ivrindi) He 16.6°C(Ayvahk)
,arasmda degisirken, Madra 'Dagi'nm 1000 m.nin uzerindeki yuksek
kesimlerinde 10°C dolaymda gerceklesmektedir, Kis mevsimiortalama
sicakhklan 3.5°C'nin altma dnserkemlvrindi 4,3°C, Ayvahk 7.6°C),' yaz
mevsiminde 20°C'ye kadar cikmaktadirtlvrindi 22.9°C, Ayvahk 26.3°C).
Bolgede karasalhgm etkili oldugu dikkate ahndigmda, kis mevsimi
sicakhklannm sikhkla -lO°C'nin altma du~gu, yaz sicakhklarmm ise zaman
zaman 25°C'nin uzerine cikugnu soylemek yanhs olmaz. Buna gore, Madra
Dagi'nm 1000 m.nin· uzerindeki yuksek kesimlerinin, termik rejim acismdan,
. hayvancihk gibi sadece yaz mevsiminde :surdurulebilecek -bazi ekonomik
etkinliklere sahne olabilecegi ortaya cikmaktadrr.

,

'

Sekll 2. Hacihuseyinler ve Akcapmar Yaylalannm Topografya Haritasi.
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Ege Bolgesi'nin kuzeyindeki istasyonlar He, yorenin kus ucusu 30 km.
kadar dogusundaki ivrindi istasyonunda yilhk ortalama yagl~ tutan, 600 rnm,
dolaymda gerceklesmektedirtlidrernit 659 mm., Ayvahk 591 mm., Ivrindi 649 .
mm.). Ancak, yuksek bir kutlc durumundaki Madra Dagi, kiymm hemen
gerisinde yer almasi ve nemli hava kutlelerinin etkisine acik bulunmasi gibi
faktorlere 'bagh olarak daha fazla yagl~' alrnaktadir. Nitekim Schreber
formulune gore Madra Dagr'mn 1000 m. yukselti basamagmda yilhk ortalama "
yagl~ 1200 mm., Maya Tepesi(l344 'm.) eteklerinde 1300 mm, olarak
gerceklesmektedir,
Bolgedeki yagism dagIlI~mda, bakr sartlanna bagh oIarak farkhhklar
ortaya cikmisnr, Kis.mevsiminde, kuzey ve bah yonlerinden sokulan nemli hava
kutlelerinin etkisiyle Madra Dagi'run kuzey ve batt yamaclan fazla yagl$
ahrken, nemli hava kutlelerine gore.duldada kalan guney ve dogu yamaclannda
yagI~ degerleri
daha dusuk gerceklesmektedir, Yan nemli onnan
formasyonunun Madra Dagi'nm sadece kuzey ve bati yamaclannda yayrhs
gostermesi, yamaclar arasmdaki yagl$ farkhlrgrm belirgin sekilde ortaya
-. koymaktadir,
KIYI kesiminde etkili olan Akdeniz yagl~ rejimi, Madra daglik kutlesi
-uzerinde degi$hne ugramaktadrr, Yaz mevsiminde bolgede etkili olan nemli
hava kutleleri, yuksek :sicakhk degerleri ' nedeniyle alcak zonda yagl~
brrakmazken, sicakhk degerlerinin daha diistlk gerceklestigi Madra Dag;'run
kuzey ve ban yamaclannda zaman zaman yagJ~a neden olabilmektedir,
, Guneslenme '$artlan da dikkate almdigmda, guneslenmenin ve dolayisiyla
buharlasmamn fazla oldugu Madra Dagi'mn guney yamaclannda kurakhgm
etkili oldugu; buna karsrlik yaz yagislannm da gorulebildigi kuzey yamaclarda
ise nemll iklirn sartlannm etkili
'
, oldugu ortaya cikar.
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Van nemli iklim sartlannm etkili oldugu Madra Dagi'rnn kuzey
yamaclan, hakim ttiriintl karacamfl'inus nigra) ve kestanetCastanea)
agaclannm olusturdugu gtir bir onnan ortusu ile kaphdir. Ancak, yukseltinin
artisma bagh olarak meydana gelen iklim degismeleri nedeniyle, orman
fonnasyonunu olusturan turlerde farklihklar ortaya cikrmstrr, Yaz kurakhgnun
daha etkilioldugu 500 m.nin altmdaki alcak zon, maki fonnasyonunun yayIll$
sahasi dururnundadmxekil 3). Bu formasyon icinde, kucuk koruluklar seklinde
krzilcarrul'inus brutia) topluluklanna da rastIanmaktadtr. Yaklasik 500 m.den
. yuksek kesimler, karacam/Pimis' nigra) ormanlanmn yayihs sahasidtr, Ancak,
600-650 m. ile 1000' m.ler .arasmda, karacam ormanlanmn arasma
kestanetCastanea) kansmakta, nemliligin daha etkili oldugu kuzey
yamaclardaki derin vadilerin yamaclanndatozellikle Hacihuseyinler Yaylasi'nm
kuzeyindeki Calkaya Deresi He dogusundaki Cetinderesi vadilerinin 650-1000
. -' m.ler. . arasmdaki
kesimleri)
saf
kestane
onnanlan
yayihs
- gostermektedirffotograf 1). .
.

Arastirma sahasmda karacam onnanlan, en yuksek zirveyi olusturan Maya
Tepes'i(1344 mr'nin yamaclan boyunca 1300 m.lerekadar ulassa bile, yaylacihk
faaliyetlerine bagh antropojen tahriplere maruz kaldigmdan, 1000 111. yukseltiden
. soma buyuk olcude ortadan kalknus; egim sartlarnnn uygun oldugu belirli yerlerde
lii9uk koruluklar seklinde varhgim koruyabilmistir, Yaylacihk faaliyetinin yogun .
olarak siirdiiriildiigii bu kesimde, mese ve ardic turlerinin hdkim duruma gectigi
.sekonder bir orman fonnasyonu gelismisken; orman acma ve asm otlatma
seklindeki antropojen tahriplerin daha etkili oldugu duzluklerde ise otsu formasyon

ortaya ciknnsnr.

,.

Fotograf 1. Madra Dagi'run kuzey yamaclannda karacam-kestane
ormanlanndan bir·,goriinU$(<;alkaya Deresi vadisi),
I

/
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MADRA DAGI YAYLALARININ BA~LICA OZELLiKLERi
Gene vadiIerle derin

olarak yanlmis Madra Dagi'nm kuzey
yamaclannda, parcalanmadanardakalan kucuk asmim yiizeyleri dismda genis
diizliiklere rastlamak mumkun degildir, Bunun yanmda arasnrma sahasr, Madra
Dagl 'run guneyyamaclanndaki gibi genis otIaklara da sahip degildir, Bu dogal .
cevre faktorlerinin sonucu olarak Madra Dagi'nm kuzey yamaclannda
yaylacilik, sadece iki yayla yerlesmesi ile smirh kalrmsnr. Ormanlann tahribi
iIe kazamlnus kucuk asnum yuzeyleri uzerinde kurulan Hacihuseyinler ve
Akcapmar yaylalan, yaz mevsiminde hayvancihk ve dinlenmeamaciyla cikilan
yayla olma ozelliklerini gunumuze kadar koruyabilmislerdir.

Arasnrmaya konuolan bu iki yayla yerlesmesi, yayla konutlannda
kullamlan yap: malzemesi,. konut sekilleri, yaylaya ~lla~ ve donus tarihleri
bakimmdan birbiriyle benzerlik gosterseler de; kurulus yeri ve yiikseltileri,
buyuklukleri ve yerlesme planlan bakmundan bazi farkhhklara sahiptir.,
Bunlardan Akcapmar Yaylasi, Bahkesir iii Ayvahk ilee merkezine bagh
· 855 nufuslu Akcapmar Koyu'nden 8 aileninryaklasik 30 kisi), hayvancihk
faaliyeti nedeniyle yaz mevsiminde crknklan kucuk bir gecici yerle~medir(Sekil
4). Yayla, Sabia Dam(I 110 m)'mn guneydogu yamacinda, 820-840 m

". yukseltide kurulmusturtf'otograf 2).

-'

Maya Tepesi(1344 m)'nin kuzeybatismda, Calkaya Deresi vadisinin
guney yamaclanndaki kucuk bir asmmi yiizeyj(I OOO~ 1040 m.j'uzerinde kurulan
· Hacihuseyinler Yaylasi, Bahkesir iii Gomec ilce merkezine baglr Hacihuseyinler
KoyU(936 niifuslu)'ne ait olup, camisi de bulunan buyuk bir 'ge~ici
· yerle~edir(SekiI 4, Fotograf 3). Hacihuseyinler Koyu'nden 50 kadar
aileninryaklasrk I50 kisi) hayvancihk faaliyetve dinlenme amaciyla crktiklan
bu yayla, yirminci yuzyihn baslan veya ortalan ile karsilasnrma imkam olmasa
da, Akcapmar Yaylasi'nm aksine nispeten onemini gunumuze kadar
koruyabilmistir. Bu durumun ortaya cikismda, yaylacrlik faaliyetine katilan
nufusun sosyal ve' ekonomik yapist yaninda, Hacihuseyinler Yaylasr'nm
Akcapmar Yaylasi'na gore daha yiiksek otIak potansiyeline sahip olmasmm da

etkisi olmustur.

'
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Sekil 4; Hacihuseyinler ve Akcapmar Yaylalanmn Goe; YollanHaritasi.

Fotograf2. Akcapmar Yaylasr'nin guneyden gorunusu.

--- - - ' ---------- - - - - - -.. ,.. r• • •

~

••

~

_

.

Madra Dagl Kllzey Yamaclannda Yaylactlik

237

Fotograf 3. Hacihuseyinler Yaylasi'nm guneyden goIiinu~ii.

Hacihuseyinler Yaylasi, kurulus yeri ve gelismesi bakmundan Akcapmar
Yaylasr'ndan farkli ozellikler tasimaktadir. Mulakatlara gore Hacihuseyinler
Yaylasi, yaklasik 130-140' yil kadar once bir koy yerlesmesi olarak kurulmus,
daha sonra yayla yerlesmesine donusmustur.
Bilindigi gibi, onyedinci ve onsekizinci yuzyrllarda eskiyahk yapan ve
suruleriyle birlikte yaylaya 9lkl~ ve donuslerinde ekili-dikili alanlara zarar veren
konar-gocer asiretlerin fermanlarla yerlesmeye zorlanmalan; Osmanh
lmparatorlugu'nun vergi gelirlerini arttirmak, ic kansikhklan onlemek ve
asayisi saglamak, harab ve bos alanlan ziraate acarak yeni gelir kaynaklan elde
etmek amacma yonelik temeI politikalanndan biri olmustur", Bu iskan siyaseti
ondokuzuncu yuzyilda da devam etmis, Kaz Dagi ve Madra Dagi'nda yasayan
konar-gocer asiretler oymaklara bolunerek, 1854-1864 yillan arasmda kirk

1

HALAC;:OGLU, Y••1988,XVIII. Yuzyilda Osmanli lmparaurlugu'nun lskan SiyasetiveAsiretlerin
y erlestirilmesi, Turk Tarih Kurumu Basnnevi, Ankara,s.28-42.
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kadar yerde kurulanyeni koylere yerlcstirilmistir" Madra Dagr ile batismdaki
alcak zen arasmda konar-gocer olarak yasayan Kmaz asiretinden
Hacrhuseyinler oymagt, muhtemelen bu donemde, gunumuzdeki yayla
yerlesmesinin kus ucusu 3 km. kadar kuzeyindeki Calkaya-Cat-Sulukdam
derelerinin kav~agmda(700 m, yukseltide) kurduklan koye yerlesmislerdir.
Buradaki mezarhk, eski koy yerlesmesinin en onemli belgesidir. Ayru donemde,
gunumuzde Akcapinar Yaylasi'm kullanan Karakecili asiretinden bir oymak da,
Ayvahk ilce merkezinin dogusundaki Akcapmar Koyu'ne yerlesmistir,
Yamac egimlerinin yuksek oldlasl nedeniyle ekip bicme faaliyetlerinin
surdurulebilecegi tarlalann cok smirh olusu, otlak alanlannm yetersizligi,
yukselti nedeniyle kis mevsiminin cok soguk gecmesi ve bu mevsimde hayvan
surulerinin meralarda otlanlamamasr gibi nedenler bagh olarak, ondokuzuncu
yuzyihn ikinci yansmda kurulan eski My yerlesmesi terk edilmis ve konargocer hayat tarzirun surduruldugu donemde kislak olarak kullarulan alcak zonda
yeni bir'koytl-lacihuseyinler Koyu) kurularak yerlesilmistir. Her ne kadar koy
yerinin degistirilme tarihi kesin olarak bilimnese de, mulakatlardan ortaya cikan

sonuc, bu surecinyirminci yuzyilagirilmeden once gerceklestigi seklindcdir.

Buna karsrhk.. eski koy yerlesmesinin yakmmdaki tarla ve otlaklar
tamamen terk cdilmemis; yaylacilik aktivitesi icerisinde yazm ekilip bicilen vc
hayvan otlattlan yerler olma ozelligini korumuslardir. Nitekim, sozu edilen bu
yoredeki tarlalarda basta bugday, arpa ve nusir olmak uzere bazt urunlerin
tarum ile kishk kuru ot uretimi, Hacihuseyinler Koyu'nden gelenler tarafmdan
gunumuzde de devam ettirilmektedir. Aynca, eski koy yerlesmesinin I km.
kadar kuzeyinde, surdurulen bu. tanmsal faaliyetle ilgili olarak, Karakutuk
Damian adiyla kucuk bir gccici yerlesme de ortaya Y1knl1~tlr(Sekil 2, Fotograf
4). Karakutuk Damian, Sulukdam Deresi vadisinin guney yamacmda, 800 m.
yukseltideki kiiyiik bir SIr! uzerinde kurulmustur. Hacihuseyinler Koyu'nden uc
aileye ait olan bu gecici yerlesme, hayvancihk faaliyeti yamnda bugday, arpa ve
rmsir gibi talullarla cesitli sebzelerin tanmi yapilmaktadir..

,

&

ORHONLU, C; 1987, Osmanh Impamtorlugu'uda Asiretlcrin lskenr. Erell Yaymve Kitapcrhk Lt.
~t.,tstallblli. s.118.
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I

Fotograf 4. KarakutukDamlari'mn dogudan goriinii~O.
Hacihuseyinler Yaylasi'mn aksine Akcapmar Yaylasi, ,yaylaclIrk
faaliyetinin sona ermek uzere bulundugu gecici bir yerlesmedir, Muhtemelen
ondokuzuncu yuzyilm ikinci yansmda Ayvahk ilce merkezinin dogusundaki .
AkcapmarKoytr'ne yerlesen Karakecili asiretindenbir oyrnak, gunumuzde aym
am tasiyan yayla yerlesmesinin bulundugu Madra Dagi'mn kuzey yamaclanm
yaylak alam olarak kullamyordu. Ancak 1919·yI1mdaki Yunan i$gaJi sirasmda
Akcapinar Koyu nufusu, guvenlik amaciyla yerlesmelerini terketmisler ve
eskiden beri yazlik mera olarak faydalandiklan Madra Dagi'mn kuzey
yamaclannda yeni bir yerlesme kunnuslardir.Tsgalin sona ermesinden soma ise
alcak zondaki eski kay ycrlesmesine donulerek, sozu edilen sahayi yayla olarak
kullanmaya baslanuslardir,
.
Yaklasik 1960'11 yillara kadar Akcapmar Koyu nufusunun hemen
tamanuna yakim yaylacihk faaliyetine katihrken; kay cevresindeki verimli tarrm
alanlannda bahce urunleri ile birlikte pamuk ve zeytin gibi urunlerin modern
metotlarta uretilmeye baslanmasi ve buna bagli olarak nufusun .gelir duzeyinin
arnsi, sanayilesme ve sehirlesmeye bagh goclerle koy nufusunun azalmasi,
yayladaki otlak alanlanmn kaye ait surulerin beslenmesinde yetersiz kahsi ve
ekstansif metotlarla surdurulen mera hayvancrhgrndan elde edilen gelirin'
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gibi nedenlerle yaylayacikan aile sayrsi hizla azalmis ve gunumuzde
8 aileye kadar dii~mil~iir. AkcapmarYaylasi'nm onemini yitirmesinin diger bir
nedeni de, 130-140 ytl kadar Once kurulan koyiln cevresindeki tanm alanlanmn,
buraya yerlesen nufus tarafindan sahiplenilebilmesidir, Buna kar~lhk,- -daha "
yakm bir tarihte kurulan yeni Hacihuseyinler Koyu 'nun cevresindeki tanm
alanlan, eskiden beri burada yerlesik hayat suren nufus tarafindan sahiplenilmis
oldugundan, alcak zonda yerlesik hayata gegen konar-gocer nufus geleneksel
hayvancihk faaliyetini surdurmek zorunda kalmis ve yaylacrhk, gunumuze
kadar onemini koruyabilmistir, Nitekim, Hacihuseyinler Koyu'nde yaylacilik
faaliyetine katilan 50 ailenin temel gecim kaynagnn hayvancihk olusturmakta,
ek gecim kaynagi olarak ekip bicme faaliyetleri surdurnlmektedir, Ancak, sahip
olunan tanm alanlannm 90k yetersiz olmasi nedeniyle, ek gecim kaynagi olarak
snrdnrnlen ekip bicme faaliyetleri, gundelikci tanm i~~i1igi seklinde
gerccklesmektedir,
Madra Dagi kuzey yamaclanndaki yaylacihkfaaliyeti, mayis aYI sonu ile
kasnn ayi basi arasindaki bes ayhk donemi kapsamaktadir, Kis mevsiminde koy
cevresindeki soya9 adr verilen agillarda tutulan hayvan Silriileri, bu donemde
ekip bicme faaliyetlerinin kesintiye Ugradtgl tarlalar ile tanm dl~l alanlarda
otlanlmaktadir, Yaz kurakhgi nedeniyle otsu vejetasyonun kurumaya basladigi
mayrs ayi sonlannda ise yaylaya cikrlmaktadrr. Yaklasik 30 km.yi asan ve
vadiler ile aralanndaki alcak sirtlan takip eden eski yayla yollan, 1980'li
yillara kadarki donemde yaya olarak katedilirken; yayla yerlesmelerine kadar
ulasan orman yoUanmn tamamlanmasiyla, arnk koyun ve keci suruleri motorlu '
/ vasnalarlayaylaya ~lkanhnaktadIr(Sekil 4).
Temel gecim kaynagi : hayvan yetistiriciligine dayanan ailelerin
tamammm 91ktlgl yaylalarda, bir yandan cevredeki meralarda otlatilan koyun
ve keci snrnlerinden sut elde edilirken, diger yandan kii~iik parseller seklindeki
tarlalarda ekip bicme faaliyetleri surdurulmektedir, Bu arada, alcak zondaki
tanm alanlanndaki isler nedeniyle, bir kac gunlngune koye gidilip
donulebilmektedir. Zaten, alcak zonda sahip olunantanm alanlannm 90k smirh
olusu yamnda sonbahar ,ve kis aylannda toplanan zeytin ileyaz baslannda
hasati yaptlan bugdayve arpa; bu faaliyetleri ek gecim kaynagi olarak surduren
ailelerin yaylaya cikmalanna engel olusturmarnaktadir,

Silt wtiminin azaJmas) ve hatta slit saginunm sona ermesine bagh olarak
yayladaki islerin yogunlugunu kaybettigi eylul ayi ortalannda, alcak zondaki
tanm alanlannda gerceklestirilmesi gereken talul ekimi gibi isler nedeniyle,
9

K0SE, A. 1995,lvrindi(Bahkesir) Cevrestnde Soya Yerlejmc!cri.Dogu Cografya Dergisi, Sa)11,A.t1.tOrk
Oiliv. Kizlm KarabckirEgitim Fak, Cografya Egitimi B6lama, Brzurum, s.314-.~35.
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koye donus baslamaktadir, Ancak, koyun ve keci surulerinin meralarda

otlanlmasi gerektiginden, her aileden en az bir kisi yaylada kalmaktadtr, Buna
karsihk, .soguklann etkili oldugu ve kar yagl~lanrnn gorulmeye baslandigi
kasim aYI sonlannda ise, koyun ve keci suruleri koy cevresindeki sayalara
getirilerek yaylacihk faaliyeti sona erdirilmektedir.
Akcapmar Yaylasi'nda 200 bas keci ve 300 bas koyun olmak uzere
toplam 500 ; Hacihuseyinler Yaylasi'nda ise 1000 bas keci ve 3000 bas koyun
olmak uzere toplam 4000 kucukbas hayvan yetistirilmektedir, Ozellikleri ve
otlak sahalan farkh olan koyun ve keci rurlermden, ayn suruler
olusturulmustur, Akcapmar Yaylasr'nda ortalama saru btiyUkltigu 60 bas,
Hacrhuseyinler Yaylasi 'nda ise 200 bas kadar olup; yaylaya cikan bir ailenin en
. az 50 bas, en fazia 300 bas olan bir kucukbas hayvan surusa bulunmaktadir.

Madra Dagi'nm kuzey- yamaelanndaki bu iki yayla yerlesmesinde
. beslenen kucnkbas hayvansayisi 4500'il bulmasma ragmen, yetistirilen piret
, rrki koyunun ve kil kecisinin et ve snt verinlinin dusuk olmasr, bu faaIiyetten
elde edilen gelirin de dusuk gerceklesmesine neden olmaktadir. Nitekim, bir
koyundan elde edilen gunluk scit verimi sagim suresi boyunca I kg.Iasmamakta, kil kecisinde ise bu deger daha da dusmektedir.
Bolgedeki yaylalarda uretilen silt, cogunlukla mandiralara satilmaktadir.
Nitekim, Akcapmar Yaylasi'nda uretilen sut, yaklasik 10 km. kadar kuzeydeki .
Degirmenbasi Ko;,u'ndeki mandiraya verilirken; Hacihuseyinler Yaylasi'nm
sutil, Ayvahk ilce merkezindeki mandiralarda gonderilmektedir, Ancak, alimci
buiunamadlM1993 yaz mevsiminde Hacihuseyinler Yaylasr'nda oldugu gibi)
veya silt veriminin dusmesine bagh olarak islenecek yeterli miktarda silt elde
edilemedigi durumlarda, ki bu nedenle agustos aymdan itibaren mandlralar
faaliyetlerine son vennektedir,. yaylada uretilen silt peynir yapimmda
kullarulmaktadir, Salamura seklinde eylul ve ekim aylanna kadar saklanan
. peynir, Ayvahk ve Burhaniye ilce merkezierindeki haftahk pazarlar veya
toptanci tilccarlar yoluyla tilketime sunulmaktadir,
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YAYLA KONUTLARI VE <;:EVRE iLi~KiLERi

-Arasnrma sahasmdaki yayla konutlan, dogal.cevre faktorlerinin etkisinin
cok belirgin olarak gozlendigi basit kulubelerdirff'otograf 5).Yoredeki her iki
gecici yerlesmedeki yayla konutlan, yapt malzemesi ve sekil bakrmmdan
birbirleri He buyck benzenlik gosterseler de, yerlesme ve konut plant
bakunmdan bazi aymci ozelliklere sahiptirler.

/

Fotograf 5. Akcapmar Yaylasi'nda yayla evleri.

Fotograf 6. Hacihuseyinler Yaylasi'nda toplu dokulu olarak insa edilmis

yayla evleri.

Madra Dagl Kuzey Yamaclannda Yaylaotltk

243

i$Ah!ETJ..ER
•

_

V$

E.'tJi

.1IIIlt ~Il(~}

.0

~~(~)

.-... YayI.a. Velu
........... [Z~

.,b---t 0

~

..... '

t/J

00 m,

t'i.
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Hacihuseyinler yayla yerlesmesi toplu dokulu olup, yayla evleri ile
hayvan surulerinin banndmldiklan saya(agll)lar, birbirlerinden ayn yerlerde
kurulmuslardmxekil 5). Yayla evleri, Calkaya Deresi vadisinin guney
yamacmda, egimin oldukca azaldigi kucuk bir duzlukte insa edilmiskemtuoo'1010 m.); onun hernen guneyinde, yamac egiminin arttigi 101O~1020 m.
yukseklikler arasmda sayalar olusturulmusturff'otograf 6,7). Hayvan
surulerinin neden oldugu kotu koku ve haserelerden uzaklasmak ve daha saghkh
bir ortamda yasamak, sayalann yayla evlerinden 'ayn bir yerde kurulmasmda
enonemli etken olmustur, Akcapmar Yaylasi'nda ise, her ne kadar saghk
sartlan nedeniyle yayla evleri He sayalar arasinda belirlibir mesafe birakilnussa
da, Hacihuseyinler Yaylasi'nda oldugu gibi yayla evleri He sayalar toplu dokulu
olarak ayn yerlerde degil, kansik bir duzende insa edilmislerdinf'otograf8),

,,

Fotograf 8. Akcapmar Yaylasi'ndaki yayla evleri ile sayalann batidan
. gortinii~ii.
.

,

/

Arastirmasahasmda iki yaylarun birbirinden aynlan diger bir ozelligi de,
yerlesme plant bakmundan gosterdikleri farkhliklardir. Nitekim, Hacthuseyinler .
Yaylasi konutlan birbirine yakm ve hatta bitisik olarak insa edilmelerine
karsihk; Akcapmar Yaylasi'nda etrafirun citlerle cevrili bulundugu bahcelere
sahip yayla evlerinin arasmda yaklasik 20 m. He 50 m. kadar mesafenin
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bulunmasi, bu gecici yerlesmeye gevsek bir doku kazandmmstirtfotograf 1,8).
Hacihuseyinler Yaylasi'nm aksine, Akcapmar Yaylasi'nda evlerin uzaginda
olu~rulmu~ bahcelere de rastlanmaktadir, Zemine dikolarak cakrlan
.kaziklann arasmm cah dallanyla orulmesi sonucu olusturulan citlerle etrafi
kapattlnus bu kucuk bahcelerde, yaylaci aileler kendi ihtiyaclanm karsrlamaya
yonelik sebze tanrruyapmaktadir. Akcapmar Yaylasi'run kurulus yerinin(820"
840 m.) Hacihuseyinler Yaylasi'na gOre(lOOO-1020 m.) yaklasik 200 m. kadar
alcakta bulunmasi sonucu buradaki iklim sartlannm cesitli sebzelerin iiretimini
mumkun kilmasi ve sulama suyu teminindeki kolayhklars.yerlesmejahasi
icerisinde citlerle cevrili bahcelerin ortaya cikmasma ve yerlesmenin gevsek bir .
dokukazanmasma neden olmusmr,
Madra Dagr kuzey yamaclanndaki iki yayla yerlesmesindeki konutlann
bashca yapi malzemelerin, tamamen yakm cevreden saglanan tas ve ahsap
olusturmustur, Yayla evi ve sayalann insasmda kullanilan yapi malzemelerinde
farkhhklar gorulmektedir. Nitekim, sayalann insasinda tamamen ahsap
malzeme kullanilrrusken; yayla evlerinin yan bilesenleri tas, catisr ise ahsap yapi
malzemesi kullamlarak insa edilmistir.
Mevsimlik olarak sadece yaz mevsiminde kullamlan ve bu nedenle fazla
ozen gosterilmeden basit bir sekilde insa edilen yayla evlerinin yan bilesenleri,
cogunlukla tas yapi malzemesinin iist uste srralanmasi ile olusturulmustur,
Sadece bir kac yayla evinin duvarlannm insasmda, toprak barer kullanilnusnr.
Buna karsilik cami ile yayla tuvaleti; tas, kirec, kum, cimento ve ahsap gibi .
uzak cevreden saglanan yapi malzemeleri kullamlarakinsa edilmistir,

Baglayicr harc kullarulmadan, taslann iist iiste konulmasiyla olusturulan
duvarlann kolayca yikilmasmi onlemek icin, yayJa evi duvarlannm yuksekligi I
ile 1.5 m. arasmda tutulmustur, Bu nedenle kapi yiikseklikIeri de en fazla 1.5
m. kadar oldugundan, yayla konutlanna girilirken egilmek zorunda
kalmmaktadir. Ancak, yayla evlerinin iizerine kirma cati insa edilerek, konutun
orta kesimine yiikseklik kazandmlmaya ve daha rahat bir yasama ortanu
saglanmaya cahsrlrrustir,

,

Cogunlukla penceresiz olan, nadiren de 10 x 10 em. veya 20 x 20 cm.
ebatlannda, kilim veya naylon malzeme ile ortulen kiiCiik bir pencereye sahip
olan yayla evlerinin kapi ve catist, ahsap malzemeden insa edilmistir, Tahta
parcalannm kabaca .yanyana cakilmasi . -ile olusturulan-kapilardan icerisi
kolayca gorulebilmekte, bu. nedenle bir cok yayla evinde oldugu gibi,
havalandirma ve gunes rsmlanndan faydalanma amaciyla aynca bir pencereye
ihtiyac duyulmamaktadir,
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Madra Dagi kuzey yamaclanndaki yayla 'konutlanmn hakim yah sekli
olan kirma yah, yakm cevreden kolayca saglanan kahn agay dallanmn, dikey
kiris kullamlmadan. belirli bir egim verilerek birbirine cakilmasi He
olusturulmustur. Sayilan cok sirurli olmakla birlikte, bazi yayla evleri duz yah
He ortulmustnr. Bu can sekli, kahn agac dallannm yan bilesenler uzerine egim
verilmeden arahkh olarak siralanmasi 've uzerinin ince yah ve agac dallan ile
. ortulmesi sonucu ortaya ciknusnr.
'
.

Arasttrma sahasmdaki butun yayla konutlannda, yah ertii malzemesi .
olarak rnese dallan kullamlmistir. Can egimi yonunde uzunlamasma siralanan
mese dallannin urerine, ruzgann etkisiyle ucmasim onlemek uzere kahn agac
dallan ve tas gibi agirhklar konulmustur. Bunun yanmda, yaz mevsiminde
gorulebilen yagl~ sulanmn iceri sizmasmt onlemek iyin,yogunlukla yah
iskeletinin uzerine once naylon gerilmekte, onun uzerine ise gunes ismlanmn
dogrudan etkisinden korunmakuzere rnese dallan siralanmaktadir.
\
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Sekil e, HacihuseyinlerYaylasr'nda lki Odah Bir Yayla Evinin Plaru,
Mevsimlik bir yerlesmeoldugu icin ozen gosterilmeden insa edilen ve krs
mevsimiadeki- ~iddetli rtizgarlar ve kar -y~gl~l nedeniyle- .kolayca tahribe
ugrayan, ancak yaylacilrk faaliyetinin basladigi yaz baslannda tamir edilerek
yeniden kullanima acilan yayla evlerinin i y duzeni de, cok basittir. Cogunlukla
tek bolmeden meydana gelenve genisligi 3 x3 m.yi-pek asmayan yoredeki yayla
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evlerinde; dinlenme uyuma, yemek pisirme ve peynir uretimi gibi islerin hemen
hepsi aym yerdegerceklestirilmektedir, Aile buyuklugunun arttrgr'durumlarda
. ise MIme saY1SI ikiye cikmaktaveya tek bolmeli ikinci bir yayla evi insa .
edilmektedir.·'
.

Yoredeki iki bolmeli yayla evlerinde, yuksekligi 1.5 m.yi asmayan
kapidan girildiginde, mutfak islerinin goruldugu ve iiretilen peynirin saklandigi
birici bolmeye gecilmektcdirtxekil 6). Kapmm hemen yanmda banyo yeri
bulunmakta, duvann diger kenannda ise mutfak 'malzemelerinin konaldugu
bolum yer almaktadir, Her ne kadar, yayla evi icinde yemek pisirme islerinde
srvrlastmlnus tiip gazi kullamlsa da, cevreden kolayhkla yakacak odun temin
edilebilmesi ve bunun daha ekonomik ohuasi, acikta yakilan atesin .tercih
edilmesine neden olmustur, Ancak, can ortii malzemesi olarak ahsap malzemenin
kullamldigi ve catnun 90k alcak oldugu yayla evlerinin icinde, yangm tehlikesi
nedeniyle ocakhk olusturulamamaktadir. Buna bagh olarak, yayla evinin hemen
onunde acrkta yakilan ates, peynir uretiminin ve yemek pisirme islerinin
gerceklestirildigi ocakhk vazifesi gormektedir.
Yayla evinin birinci' bolmesinden digerine, cogunlukla bir kilim ile
kapaulnus kucuk bir kapidan gecilmektedir, Ikinci oda, digerine gore daha genis
olup, genellikle 3 x 3 m. boyutlarmdadrrrSekil 6). Yemek yeme, .dinlenme ve
uyuma fonksiyonuna yonelik olarak duzeulenen bu odanin bir kenan,. yer
yataklannm istiflendigi bolum . olarak aynlnusken, bos kalan diger duvar
kenarlanna oturma yeri olarak yer minderleri siralannnsnr. Yayla evinde barman
aile 'fert sayisnnn fazla oldugu durumlarda, giris bolmesi de, yatma yeri olarak
kullarulabilmcktcdir.
.
Arastirma sahasmda, koyun ve keci surulerinin banndmldiklan agillara,
saya adi verilmektedir. Hayvan siiriilerinin meralarda otlatrlmasi amaciyla cikrlan
bolge yaylalanndaki sayalar, koyun ve keci siiriilerinin bakum yapmak, topln halde .
bir arada bulunmalaruu saglamak ve kacmalanru onlemek, siit sagmn islerini
gerceklestirmekogle saatlerinde direk gunes ismlanndan, geceleri ise soguktan ve
yaban hayvanlanndan korumak amacina yonelik olarak duzenlenmislerdir.

Mevsimlik olarak kullamldiklan icin oldukca ,basit bir sekilde, tamamen
ahsap malzeme kullamlarak insa edilmis olan sayalar, uzeri acik ve uzeri kapah
olmak iizere iki ayn bolmeden olusturulmusturfxekil 5).' Surn buyuklugune gore,
saymlln genisligi 50 m' ile 200 m' arasmda degismektedir.
'
.
Ogle saatlerinde-SiiIiinUn banndmlabilecegi bir golgelik olara insa edilen
.uzeri kapah agil, aym zamanda siiriiniin geceleri toplu olarak bir arada tutuldugu
yerdir. Yan bilesenler, yuksekligi Lrn, veya 1,5 m, kadar olan diizgiin aga9
dallaruun, belirli arahklarla zemine dikine cakilmasi ve aralannm ince dallar ile
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dolduruhnasi veya orulmesi sonucu olusturulmustur, Uzeri kirma can ile kapatilan
agillarm genisliginin yer yer I Q111.ye kadar ulasmasi ve yan bilesenlerin bu catuun
yakunu tasiyacak kapasitede olmamasr nedeniyle, 9at111111 ortasmda yere kadar .
.ulasan dikey kirisler kullamlmisnr. iki yana egil11 verilerek belirli araliklarla
zemine cakilan aga9 dallannm i1zeri, yayla evlerinde oldugu gibi ince mese dallan
ile OrtilI11lil~tiIr.·

.

Uzeri kapah agilm hemen onunde, etrafi bir cit He cevrilmis uzeri acik
ag\!. bulunur. Sut sagmu ve bakrm islerinin gerceklestirildigi bu bolmenin
etrafindaki cit, belirli arahkIarla zemine dik olarak ,~Ian kaziklann arasuun,
ince cah dallan He doldurulmasi sonucu olusturulmus; ynkseklig] ise, surunun
kacmasmi onlemekuzere I m.den fazla tutulmustur,
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SONUe;:
Deniz seviyesinden.yuksekligi Maya Tepesi'nde 1344 m.ye ulasan Madra
Dagr'nm genyvadilerle derin olarak yanlnus kuzey yamaclan, baki sartlanna bagh
olarak guney yalllaylqra gore daha nemli iklim sartlamun hukum siirdiigii ve gUr
karacam-kestane .ormanlarmm yayihs gllslerdigibir yoredir, Egini degcrlerinin
dii~iik.IUgU ile birlikte otlak alanlarmm daha genis ya)'lh~ alamnasahip oldugu
giiney yamaclardan farkh olarak kuzey yamaclardaki yaylacihk faaliyeti, a~1l111l1
yuzeylerinin parcalanniasindan artakalan kucuk diizliikler uzerinde kurulan
Akcapmar ve Hacihuseyinler yaylasmdan meydana gelen iki gecici yerlesme ile
sunrh kalmrstir.
'
.'
Haziran-kasim aylan arasmdaki bes ayhk donemde, kUyUkba~ hayvancrlik
faaliyeti vc dinlenme amacma yonelik olarak cikilan bu iki yayla yerlesmesindeki
konutlar,'tamamen dogal vc sosyal cevre faktorlerinin denetiminde sekillenmistir.
Mevsimlik olarak kullaruldiklan icin ozen gosterilmeden insa edilen vc cogunlukla
tek bolmeden olusan yayla evlerinin yan bilesenlcri, baglayici kullamlmadan
taslann asr iiste srralanmasi ile olusturulmus ve uzerindeki kmna cati, ince mese
dallan ile OrtUlmii~lllr. Tamamen ahsap malzemeden in~a edilen veyorede saya adi
verilen agIllar ise, iizeri 8ylk ve uzeri kapah olmak uzere iki bolmeden meydana .
gelmistir, BetirIi arahklarla dikine cakilan agay dallarnun aralannm ince mese
dallanyleoruhnes! ve bir !>lllllmllnUn uzerinin golgelik ~ekilde kapatilmast sonucu:
olusturulan agIilar;' hayvan surulerinin toplu olarek bir arada koruma altma
ahndiklan, siit sagmn ve bakun islerinin gerceklestirildigi yerdir,
. Madra Dagr'nm kuzey yamaelarmda orman acrlmasr ile kazamlan otlak
sahalan icerislndekurulan Akcapinar ve Hacrhuseyinler yaylalan; yaklasrk 30 km, '
kadar banda, 250m. yiikselli basamagmdayer.alan ve bu gecici yerlesmelerle aym
adi ta~lyan iki ayn koy yerlesmesinin ekonomik faaliyet alam durumundadtr, Temel
gecim kaynagi hayvancihga dayanan 58 kadar aileuin kanldigr yaylacihk, alcak
zondaki gecim kaynaklannm kisith olusuudan cok, tarihi 130-140 yil oncesine .
dayanan sosyal faktorlerin ortaya ylkardlg1 ve sekillendirdigi bir faaliyettir. Bu
faaliyet vehayat tarzi, sosyalve ekonomik degisime bagh olarak onemini biiyiik
tHyiide yitirmis ohnakla birtikte, geleneklerin ve ahskanhklann da etkisiyle
gunumuze kadar korunmayave yasattlmaya yah'llml~r.
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