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Sorumluluk Reddi 
Bu belge, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa finanse edilen, 2019-1-TR01-KA202-077190 

(SHEPHERD BRIDGE)” Projesi kapsamında geliştirilen IO6 “Çobanlar için Yaşam Rehberi” sonuçları temel alınarak 

hazırlanmıştır. Birlik. 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin 

onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 

sorumlu tutulamaz. 

 



 

 

 

TURKIYE 
 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun göçebe, yarı göçebe hayata geçmesiyle birlikte çobanlık mesleğinin yaklaşık 

6.000 yıl önce ortaya çıktığı görülür. Çobanlık dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Herkesin 

yapamayacağı kadar zor ve herkese nasip olmayacak kadar değerli bir meslek. İnsana sabrı, 

kazancının kıymetini, doğayı bitkileri ve hayvanları sevmeyi öğretir. Çoban hep yalnız adamdır, en 

önce ailesinin değerini öğrenir. Özlem dolu, çile dolu bir hayat yaşar. Ana babasını, köyünü; evli ise 

eşini ve çocuklarını özler. Türkülerinde bile hep sıla hasreti var. İnancımızda, kültürümüzde de 

önemli bir yeri vardır. Peygamber mesleğidir.  

Öyleki; yeryüzünde çobanlığı bilmeyen, çoban kültürünü yaşamamış bir millet yoktur. Bu 

kültür; dili, sözlü edebiyatı, müziği, oyunları, giyim kuşamı, mimarisi, yiyecek ve içecekleri, 

gelenekleriyle daima araştırmalara konu olmuştur. Adına türküler yazımış, ata sözleri söylenmiş, 

kentlere ve toplumlara ismini vermiş bir meslektir çobanlık. Coğrafyacılara göre yaylacılık 

faaliyeti, zoologlara göre hayvan yetiştiriciliği, sosyologlara göre bir hayat tarzı, tarihçilere göre 

göçebelik, siyasetnamelerde ise idarecilikti. 

Hz. Peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde devlet başkanı başta olmak üzere yöneticilik ve 

sorumluluk üstlenen herkesi çobana benzetmesi dikkat çekicidir. O şöyle buyurmuştur: “Hepiniz 

çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve idaresi 

altındakilerden mesuldür. Erkek ailesinin çobanıdır ve yönettiklerinden sorumludur. Kadın evinin 

çobanıdır ve yönettiklerinden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır ve 

yönettiklerinden sorumludur. Netice itibariyle hepimiz çobanız ve hepimiz idaremiz altındakilerden 

mesulüz. 

 

 



 

 

 

2. YAŞAM TARZI VE KONAKLAMA  

2.1 Mesleki Bilgi Edinme 

 Çobanlık, kültürel zenginliği kendine has yaşam şekli ve adetleri olan, bölgeden bölgeye 

değiştiği için yaşamadan zor kazanılan bir yetidir.  Çobanlığın pratiği beşikten başlar. Anne sırtında 

koyun-keçi otlatmaya gitmekle devam eder. Her şartta sürüsüne hakim olabilmesi için, çekirdekten 

yetişen bir çobanın beş duyu hâkimiyeti çok iyi gelişmiştir. Hayvan isimleri bir yana 300-400 başlık 

bir sürünün takibini yapabilir. Hatta bir kurt saldırısı sırasında hayvanın bağırmasından onun hangi 

koyun-keçi olduğunu tahmin edebilir. Çocuk 7-8 yaşında çobanın yanında sürü otlatmaya gider, 

çobanın söylediği her şey aklında kalır, sürüdeki hayvanların hareketlerini de devamlı gözlemler, 

geçmişte yaşanılan olaylardan, hikâyelerden duydukları da bir hafıza oluşturur. Öğrendiği ve 

gördüğü şeyi hemen her gün uygulayabilir. Üst üste biriken bu bilgi sayesinde çobanlık eğitimini 

farkında olmadan almış olur. 15 yaşına geldiğinde bir sürüyü tek başına idare edebilecek duruma 

gelir. Yörükler veya göçerler sürüyü idare edemeyene iş mi verilir, devlet mi teslim edilir derler. 

 

2.2 Mesleki Hiyerarşi  

 Çobanlık mesleğinde de hiyerarşiye kısmen rastlanıldığını ve „başçobanların‟ mesleki 

hiyerarşinin en üst kademesinde yer aldığı görülür. Meslek hiyerarşisi  kapsamında; mera/güdü , 

süt/sağım, kayıp hayvan ve  işletme temizliği işlerinden sorulu yardımcı çobanlar bu mesleğin en 

büyük yükünü çekerler. Yardımcı çobanlık 7-8 yaşlarından itibaren pratik ve uygulama ile başlar. 

 



 

 

 

 

 2.3Sosyal yaşam 

Çobanlar göçe çıktıkları zaman bırakacak yerleri olmadığından çocuklarını okuldan alırlar. 

Buda çocukların eğitim hayatını olumsuz yönde etkilediği için tolumun büyük bir kısmında 

çobanların cahil kalmış sosyal yaşantısı kısıtlı  oldukları düşüncesi hakimdir.  Oysaki çoban sadece 

keçi koyun gütmüyor, hayvan yetiştirmiyor. Elinde değneği, sırtında kepeneği, kıl çadırıyla, belinde 

azık çıkını, önünde keçisi ve koyunu ile en önemlisi ayağı toprağa değen mütevazı bir hayat tarzını 

temsil ediyor. Devamlı göç etmekle dünyanın faniliğini bu halleriyle belki de en iyi onlar anlatıyor. 

Çobanlık göçüp giden, geleceği olmayan bir meslek değil, bir hayat tarzıdır. Çünkü, stres 

kelimesinden gayet uzakta yaşıyan mütevazı bir hayat tarzları vardır.

 

2.4 Yaylada Yaşam 

 Kış aylarından sonra baharın gelmesiyle birlikte yaylalara göç eden çobanlar yaylalara 

geldiklerinde göç arabalarına yük indirilip eşyalar yerleştirilir. türküleri söylerken bir yandan da 

kurdukları ocakta çaylarını demlerler.Yaylada hayat bir çoban düğünüdür.Her taraftan bir ses.

 



 

 

 

 

2.5Çoban gözünden dünya 

 Çobanlar duyguları saf ve sade kalmış bir meslek grubudur. Hizmete, bilgiye aç ama bir o 

kadar da yapılacak en ufak bir iyilikten mutlu olurlar. Onların dünyası koyun-keçi,  yayla, ailesidir. 

Keklik öten, kekik biten yaylalarda, tarlalarda, bahçelerde, bağlarda yaşayan insanları sembolü 

olarak değerlendirilmekte olan çobanların bir günü, sabahları horoz ötüşleri arasında keklik sesiyle 

uyanırlar ve akşamları köpek havlamaları, kuzu sesleri, güvercin ötüşleri arasında huzur ve  

mutlulukla uykulara dalarlar. 

 

 

2.6 Çobanlarda Yardımlaşma 

 Çoban, dağlarda sürekli uyanık olmak sürünün yaylımını planlamak, doğayı izlemek, 

kavalı konuşturmak gibi birçok uğraşla meşgul olsa da onun köyde, başka yerlerde kendinin 

yürütmesi gereken birtakım sosyal ilişkileri vardır. Bu durumlar için çoban arkadaşları olur, 

birbirlerine güvenirler. Sürülerinin durumlarını karşılıklı iyi bilirler ve sürüyü birbirlerine emanet 

ederler. Çobanlık mesleği zor ve önemli meslekdir. Çobanlar, sürekli dağlarda bulunduğundan 

sağlam moralli bir ruh halleri vardır. Zorlukları aşmasını bilir, yılgınlığa düşmezler. Çobanın 



 

 

 

halinden en iyi çobanlar anlar. Bundan dolayıdır ki çobanlar birbirine her durumda her zaman 

yardımcı olurlar. 

 

2.7 Çoban Evleri 

Çobanın evi onun her şeyidir. Misafirlerini ağırladıkları, yattıkları, yemek yedikleri ve 

banyo yaptıkları alan kadar küçük ama çobanın kendi dünyasına sığdığı tek odalı yerlerdir. Taş ve 

topraktan yapılmış evler, naylon ve brandadan yapılmış evler, konteyner evler ve traktör römorkları 

üzerine yapılan seyyar evler bulunmaktadır. Kuru çam ve gürgen dalları serilir, üzeri yağlı kıraç 

toprakla örtülür. Yağmur yağdığında toprak bacalı evlerin damlarından yağmur sularının 

damlayacağı korkusu herkesi korkutur. ve tavalar dizilir. Ormandan getirilen odunlar evin hemen 

yanına istiflenmiş. 

Çoban evleri her geçen gün teknolojik gelişmelere ayak uydurmuş ve konteyner evlerin 

kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu evlerin üzerine güneş enerjisi sistemleri kuruluyor ve elektrik ihtiyacı 

çobanın kendisi tarafından üretiliyor. 

 
 



 

 

 

 

3. ÇOBAN ARAÇLARI 

3.1 Çoban Kıyafetleri 

 Kepenek;Keçeden yapılan, kolsuz, giyenin başını ve ayağını açıkta bırakan, dikişsiz, önü 

açık fakat göğsü saran, şapkalı ya da şapkasız olabilen kepenek çobanların giysisidir. Kepenek 

çobanın olumsuz hava koşullarından, yağmurdan, soğuktan korunmasını sağlamıştır. Kolsuz olduğu 

için omuzlara oturtularak giyilmiş, kolları da sararak üşümeyi engellemiştir. Önünün açık olması 

çobanın kolayca hareket edebilmesini sağlamıştır. Uzun süre boyunca hayvanların başında durması 

gereken, otlaktan ayrılamayan çobanlar için bir tür uyku tulumu olarak kullanılır. 

 

Keçe; yapağı ve keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaştır. Çoban 

keçesi olarak da geçer. Yere serilen halı, kilim gibi yünlü döşemelik olarak da kullanılır. 



 

 

 

 

 

Yün Çorap: Resimdeki gibi koyun yününün veya keçi kılının iplik haline getirilmesinden sonra 5 

şiş ile örülerek kışın çobanların ayaklarının üşümemesi için örülen çoraptır.    

 

3.2 Çoban Araçları 

Çoban İpi (Bağarcık):bir ucu çobanın ayağına, bir ucu da bir koyunun ayağına bağlanan kendir, 

yulardan biraz ince iptir. Çoban uyuduğu zaman sürü hareket ederse; ip bağlı olan koyun da hareket 

eder ve çobanı uyandırır. Kurt geldiğinde sürünün bağırarak kaçmaya başlaması halinde sürüyle 

gitmek isteyen bağlı koyunun bağırmasından dolayı adına „bağırcak‟ denilmiş. 



 

 

 

 

Kırklık:yapağı kırkımında kullanılan özel makasa verilen addır. Bu yöntemde koyunlar yatırılır ve 

ayakları bağlanır. Bağ olarak yapağıdan yapılmış ip kullanılır. Kırklık ile kırkımda, yapağı parçalar 

halinde makasın iki bıçağı arasına sıkıştırılarak kesilir.Kırklık ile yapılan kırkımdan sonra koyunun 

vücudu düzgün değildir. Yapağının bir miktarı koyun üzerinde kalır. Koyun derisini kesme oranı 

makineli kırkıma göre fazladır. Bir kırkıcı ortalama olarak günde 60 koyun kırkabilir. 

 

 

 

 

Dağarcık; çobanın azığını içerisine koyduğu, torbaya “dağarcık” denir. Meşin torba, koyun, keçi 

derisinin tulum olarak çıkarılıp ağız kısmına kendir ip geçirilerek yapılır. İpin püskülüne mavi 

boncuk takılır, İçine konulan ekmekler kurumaz. Her deneyimli çoban dağarcık yapmayı bilir. 

 



 

 

 

 
Değnek; insanoğluna ilk atalarından kalmış akıl ürünü, ilkel savunma aracıdır. Çoban doğadaki 

ağaçların bazılarından yararlanarak değnek yapar. Fındık değneğinin kabuğu soyulmaz. Diğer 

ağaçlardan yapılan değnekler kabuğuyla kızartılır ve kabuğu soyulur, böylece değnek koyu ve açık 

renkler alır.  

 

Kazgıç: demirden özel olarak yapılmış ucu sivri, arkasında sapı olan, genelde mal çobanı değneği. 

Kazgıçla dağda kırda, bırçalık, çiğdem, karnımkavak (kökü yenilen yabani bitkiler) sökülür ancak 

ağır olduğundan çok kullanılmaz. 



 

 

 

Helki; çoban bakracı ya da çoban helkisi bir çeşit ölçüdür. Küçük ebatta olan bu bakraca sağılan 

süt, köpüğüyle içildiği gibi çeşitli lezzetlere dönüştürülerek de çobana gıda olur. 

 
Kaval; kaval, Anadolu yaşamında köklü bir geçmişe sahiptir. Anadolu insanları tarafından yıllarca 

öz duyguların anlatım ve iletiminde vazgeçilmez bir çalgı olmuştur. Anadolu da birçok uygarlık 

döneminde değişik biçimleriyle çalınan kaval, asıl olgusunu çoban ve köylünün yaşamında 

simgelenmiştir. 

 

 

 

 

Zil : Zil, çobanın en büyük tutkusu ve yardımcısıdır. Her çoban, sürüsünün çok ve sesli çanları 

olmasını ister. Çanlar şekil bakımından üç gruba ayrılır. 

Çanlar: Koyunlara takılan sarı pirinçten yapılmıştır. Sesleri çok sabittir. Uzakta duyulabilir. 

Çobanlar her büyüklükteki çanı severler. Büyükleri ağır, küçükleri oğlak ve kuzulara olduğu için 

erkek sığırlara veya kısır keçilere takılır. Tek dillidir. 

 

-Tulumlar (yumrulu çanlar): Bu çanlar yapılarına göre iki gruba ayrılır; iki parça, tek parçadan 

yapılanlar. Bu çanlar koyun ve kuzulara takılır. Bu çanlar da tek dillidir. Dilleri keçi ve sığır 



 

 

 

boynuzundan yapılmıştır. Sesleri çok güzel. Küçükten büyüğe kuzu tulumları doplak, deplek ve 

dulek olarak sıralanıyor. Bu çanlar satın alındığında dilleri demirdendir. 

Çobanlar, çanların daha iyi ses çıkarması için demir dili çıkarıp yerine boynuz dili takarlar. Hoş bir 

melodik ses verirler. Çobanların en sevdiği çanlardan biridir. 

-Söbü (Düz) Çanlar: Bu çanlar kara koyuna takılır. Bir dili var. Küçükten büyüğe isimleri alırlar 

-Kikirdek: Boyut olarak en küçük ve ses açısından en yüksek olanıdır. Oğlak burcuna bağlıdır. 

Gildirek: Kıkırdek'ten daha küçüktür, keçiye bağlıdır. 

Gillark: Gildirek'in geniş olanıdır, ceplidir. 

Ferek: (Tangırak tanbırak) Gildirek'ten daha büyük, yazılı veya kırmızı damada giyilir. 

 

Kara Çadır: Siyah çadır 900 yıllık tarihi bir eserdir. Antik çağda çadırlar; Keçilerin sırtından 

kırkılır, tarakla taranır, toprakta eğrilir, çarkta döndürülür, istarda dokunur, çuvalla dikilirdi. Bu 

yapım tarzı başından bu güne kadar değişmeden kalmıştır. Yani çadır 9 asırdır teknolojinin t'leri 

olmadan çadırlarını devam ettiriyor. 9 asırdır dünyada değişmeyen ender ürünlerden biridir. Siyah 

çadır insanları sıcaktan, soğuktan ve yağmurdan korur. 



 

 

 

 

4. ÇOBAN EDEBİYATI 

4.1 Çoban Efsaneleri 

 Çobanlarla ilgili ülkenin her bir köşesinde dilden dile dolaşan efsaneler söylenir ve dinlenir. 

Bu efsaneler birçoğu aşk ve hasret üzerinedir. 

Rivayete göre, eskiden Yedisalkım Köyünde bir ağa yaşıyormuş. Bu ağanın, senelerdir 

yanında duran, sadakatle ona hizmet eden bir çobanı varmış. Çobanını evladı gibi sever, onu 

ailesinin bir ferdi olarak görürmüş. Ağa da olsan, bey de olsan, çoban da olsan gönül ferman 

dinlemez derler ya. İşte bu çoban da gönlüne ferman dinletememiş; ağanın güzelliği dillere destan 

kızına âşık olmuş. Utana sıkıla sonunda durumu ağasına açmış. Ağa şaşırmış tabi. Tamam, çobanı 

evladı gibi seviyormuş sevmesine; ancak bir yanda ağalığı, bir yanda çoban. El âlem ne der, ne 

düşünür, çoban ağaya nasıl damat olur? Ağa yine de kestirip atmamış, çobana bir şart koşmuş ve: 

“Bana yedi yıl koyun güdeceksin, sekizinci yıl kızımı sana veririm.” demiş. Çoban kabul etmiş, 

yedi yıl daha karın tokluğuna ağaya hizmet etmiş. Yedi yıl bitmiş, ağa unutmuş ama çoban 

unutmamış. Ağanın huzuruna çıkarak sözünü hatırlatmış. Ancak ağa, kızını vermekten vazgeçmiş. 

Kendisinin ağa olduğunu, bir çobana dünür olamayacağını söyleyip, çobanı huzurundan kovmuş. 

Kızını da, sağ kolu gibi olan kâhyasına vermiş. Haberi duyan çoban, sevdasını kalbine gömüp 

kaderine razı olmuş. Eski işine devam etmiş. Düğün günü, çoban dağda, sürüsüyle birlikte kıbleye 

yönelmiş ve: “Allah‟ım, beni taş eyle de bu acıdan kurtulayım” demiş. Oracıkta taş kesilen çoban 

ve sürüsü, gelip geçene ibret olmuş. Çobanın ahını alan ağa da amansız bir derde tutulmuş. 

 

Karaman’ın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu  

Kültür ve sanat açısından zengin bir bölge olan Karaman hakkında pek çok efsane bulunmaktadır. 

"Karaman'ın koyunları sonra çıkar" sözünü doğuran efsane şöyledir: Bir tepede bulunan Karaman 



 

 

 

Kalesi, düşman ordusu tarafından kuşatılmıştır. Kaleyi koruyan askerler sefere çıktıkları için kale 

savunmasızdır. Kasabanın ileri gelenleri kurtuluş yollarını düşünürken, Topal Memiş adlı bir çoban 

bütün koyunları toplayıp boynuzlarına fener bağlayarak, ve geceleyin kaleden salıverilmeleri 

gerektiğini ve bunu gören düşmanın üzerlerine büyük bir asker ordusunun geldiğini düşünüp 

kaçabileceklerini söylerler. Bu öneriyi akıllanan kasaba ileri gelenleri çobanın söylediklerini 

uygularlar. Geceleri kaleden birçok fenerin indiğini gören düşman askerleri kaçmaya başlamış ve 

böylece düşman bozguna uğratılmıştır. Daha sonra bunun bir oyun olduğu anlaşılır ancak Karaman 

Kalesi de kuşatmadan kurtulur. 

 

4.2Çoban Halk şiirleri 

Çoban Çeşmesi 

Derinden derine ırmaklar ağlar,  

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, 

Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,  

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. 

 

Göynünü Şirin‟in aşkı sarınca ,  

Yol almış hayatın ufuklarınca, 

O hızla dağları Ferhat yarınca, 

 Başlamış akmağa çoban çeşmesi. 

 

O zaman başından aşkındı derdi,  

Mermeri oyardı, taşı delerdi. 

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi, 

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. 

 

Vefasız Aslı‟ya yol gösteren bu, 

 Kerem‟in sazına cevap veren bu, 

Kuruyan gözlere yaş gönderen bu, 

Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. 

 

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, 

Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, 

Ateşten kızaran bir gül arar da, 

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi, 

 

Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, 



 

 

 

Tarihe karıştı eski sevdalar. 

Beyhude seslenir, beyhude çağlar,  

Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi.”  

Faruk Nafiz Çamlıbel 

 

“Çocuk yaşta beni dağa attılar, 

 Kepenek altında sabah eyledim, 

Önüme bir sürü davar kattılar, 

Toz toprak içinde iflah eyledim. 

 

Kuru somun peynir soğandı aşım, 

Ot saman olurdu hep üstüm başım, 

Karışırdı terim ilen göz yaşım, 

Bazen isyan edip günah eyledim. 

 

Yaylanın düzünde kışlamız vardı 

Koru buram buram ardıç kokardı, 

Yazın güneş çarık gibi yakardı, 

Yaban hayatı ben essah eyledim. 

Enver Bilgiç 

4.3 Çoban Halk Şiirleri 

Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz 

(Herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunamazdı.) 

Çobansız koyunu kurt kapar 

(Yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer.) 

Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer 

(Varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.) 

Çobanın gönlü olursa (olunca) tekeden yağ (süt, köremez) çıkarır 

(Kişi istediğinde olmayacak gibi görünen işlere çözüm yolu bulur.) 

Çobana verme kızı, ya koyun güttürür ya kuzu 

(Nazik bir işi, o işin inceliğini anlamayan bir kimseye yaptırma.) 

Çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti 

(Malını, varlığını başkaları kullandı, kendisine bir şey kalmadı.) 

Çam sakızı çoban armağanı 

(Verilen bir armağanın sunulduğu kimseye değerine uygun olmadığını ve verenin gücünün ancak 

buna yettiğini özür yollu anlatmak için söylenen bir söz.) 

Borçsuz çoban yoksul beyden yeğdir 



 

 

 

(Yoksulluk ve sıkıntı içinde olup da bey adı taşımaktansa borçsuz ve sıkıntısız bir çoban olmak 

daha iyidir.) 

Ay ayakta çoban yatakta ay yatakta çoban ayakta : "genel düzene yardımcı olan araçlar varsa 

yönetici rahat eder yoksa çok uyanık olması gerekir" anlamında kullanılan bir söz. "çobanların 

akşam erken yatması, sabahleyin erken kalkması gerekir" anlamında kullanılan bir söz 

Oğlan yedi oyuna gitti, çoban yedi koyununa gitti. 

Bakarsan sürü olur, bakmazsan deri (ölü) olur. 

Keçi tekmeleyemiyorsa keçi gibi davranamaz.. 

Gütme diyen çoban, tutma diyen gelin işe yaramaz. 

Köpeği kuvvetli olanın ayakları çevik olur. 

Dala bakan keçinin, ağaca tırmanan çocuğu olur. 

Çobanı çuvala koymuşlar, kolu ayağı dışarıda kalmış. 

Örgü örmeyi bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. 

Oğlak dala, köpek yavrusu zambaka bakar. 

Panjurun altında yiğit yatıyor. 

Koyun olmayan yerde keçi kendini Abdurrahman Çelebi zanneder. 

İki çobanın tayınları dört çobanı aç bıraktı 

Beyaz koyunu dışarıdan gören, onun yağla dolu olduğunu düşünür. 

Koyunu güden kurdu alır. 

Her koyun kendi bacağından asılır. 

Dökülen sütler toplanmaz, her düğünde zıplayamazsınız. 

 

4.4 Çobanların koyun ve keçilere verdiği isimler 

 

 

Kulak Yapısına Göre Verilen İsimler: 

Yaprak kulak: Geniş ve uzun kulaklı keçilere garacık denir. 

Doğu kulak: Kulak, kısa ve söbüdür. Bunlara, karadoğu denir. 



 

 

 

Çomak kulak: Kulak, doğu kulaktan daha kısadır. Böyle kulaklara kara çomak denir. Aynı kulak 

koyunda ise kara doğuş denir. 

Lüle kulak: Kulak, çomaktan daha da küçük, yok denecek kadar kısa ise lüle kulak denir. 

Sülük kulak: Doğu ile yaprak kulak arasındaki kulak şeklidir. Sülük kara diye çağrılır. 

Gıymam kulak: Kulaklar, dipten geriye doğru bükükse buna gıyman denir, gıyman kara 

diyeçağrılır. 

Bükmeli kulak: Kulak, ucuna yakın yerden geriye bükükse böyle kulaklara da bükmeli kulak 

denir. 

Penik: Bu kulak, yaprak kulağa çok benzer, fakat oldukça küçüktür. Yani ne doğu ne de yaprak 

kulaktır. 

Kertmen kulak: daha küçük ince olan kulağa denir. 

Kalbur kulak: Bu kulak, oldukça büyüktür ve yanlara doğru kabarık durur. 

 

Boynuz yapısına göre verilen isimler: 

Çevmel boynuz: Boynuzlar, yarım çember şeklini almışlardır. Keçi, siyah ise çevmel kara diye 

çağrılır. 

Dikmen boynuz: Boynuzlar, düz olarak dik gider. Boynuzu böyle olanlara dikmen kara denir. 

Yazman boynuz: Boynuzlar, düz fakat geriye doğru yatıksa, yazman kara diye çağrılır. 

Mığra boynuz: Boynuz, o kadar küçülmüştür ki daha çok koyunlarda görülür. Mığra koyun diye 

çağrılır. 

Gıvrış boynuz: Boynuzlar, öylesine sık kıvrılmışlardır ki, adeta burgu şeklini almışlardır. 

Divren boynuz: İnce uzun, ucu hafif eğri boynuz tipine denir. 

Çardalak boynuz: Boynuzlar, uzun ve yanlara doğru açılmışlardır. Boynuzu böyle olan keçilere de 

çardalak karadenir. 

Nalça boynuz: Boynuzların ucu, kıvrılarak tekrar çıktığı yere gelen boynuzlara denir. Bu tip 

boynuzlar, hayvanın gözüne, tenine batabilir. Bu yüzden boynuzların ucu ya bıçılır, ya da demirle 

boynuz ısıtılarak ucu, serbest tarafa çevrilir. 

Çıbık boynuz: Uzayıp giden boynuzların uçları, çevmel (baston) gibi eğri olursa bu tip boynuzlara 

da çubuk boynuz denir. Boynuzu böyle olan hayvanlara da çıbık boynuz denir 

 

Vücut yapılarına göre verilen isimler: 

Dalmin Kara:Zayıf ve zayıf gövdeli keçilere verilen isim 

Ceylan Kara: Büyük, uzun ve güzel vücut yapısına sahip keçilere denir. 

Toprak Kara:etli, tok karınlı keçilere verilen ad. 

Arık Kara:Zayıf yapılı, etini göstermeyen keçilere denir. 

 

Diğer şekillere göre verilen isimler: 

Ger: Kulağı ve yüzü çizgi halinde kahverengi olan keçi. 



 

 

 

Nohut ger: Kulak ve yüzü kirli beyaz olan keçi. 

Ak ger: Kulağı ve yüzü açık kırmızı renkteki davar. 

Al ger: Kulağı ve yüzü koyu kırmızı olan keçi. 

Yöş ger: Kulak ve yüzü al gerden daha koyu keçi. 

Ger yanal: Ger ile koyu kırmızı yüz ve kulağı olan keçi. 

Yanal: Yüzü, kulakları ve kuyruk dipleri koyu al olan keçi. 

Kır yanal: Kulakları kır, yüzü koyu al olan keçi. 

Gır: kulakları beyaz ve siyah karışımı olan keçi. 

Açık kır: Kulaklarının beyazı fazla olan keçi. 

Koyu kır: Kulaklarının siyahı fazla olan keçi.Kır olan keçilere, gıcık denir. 

Kırçıl: Sırtındaki kılların yarısı beyaz, yarısı siyah olan keçi. 

Beste: Vücudun herhangi bir yerindeki değişik küçük renk. 

Mor: Kılı ve yünü beyazdan daha koyu renkli keçi ve koyun rengidir. 

Açık mor: Beyaza yakın keçi ve koyun rengidir. 

Cerit: kafa, yüz, karın altı ve bacakları beyaz olan keçi. 

Ak cerit: Yüz, karın ve bacakları beyaza çok yakın renk. 

Al cerit: Yüz, kafa karın altı ve bacakları beyazdan daha koyu olan keçi eşkali. 

Yanal cerit: Aynı azaların daha koyu olma halidir. 

Sur: Kuyruk ve sağrısı kırmızı olan keçi. 

Gula: Bel ve boyun kısmı siyah, diğer tarafları siyah. 

Malaş: Yüzü tümden beyaz olan keçilere denir. 

Yamşak: Alt dudağından çenesine doğru beyaz olursa buna malaş denir. 

Şakalak: Alnındaki sakarı geniş ve burnunun üzerine doğru iner, kafası ve boyun altı beyaz olursa 

Şakalak adınıalır. 

Alaş: Vücudunun yarısı siyah, yarısı beyaz olan davar 

Sarı: Vücudu sarı kıllarla kaplı keçiler 

Kınalı sarı: Daha koyu sarı renkli duvar rengi. 

Gök: Her tarafı gök kıllı olan davar rengi. Hiçbir zaman mavi denilmez. 

Ak: vücudunun her tarafı bembeyaz olan keçi. 

Sekil: Ayaklarından biri veya bir kaçı beyaz olan keçi işaretidir. 

Sakar: Davarın alnındaki beyazlıktır. 

Aynalı sakar: Alındaki beyazı geniş olan bir sakar. 

Saz: Siyaha çok yakın bir koyun rengidir. Güneş ışığının etkisiyle siyahtan beyaza dönüşmüş bir 

renktir. 

Karyağdı: Koyu rengidir. Dalısı, siyah beyaz tüylerin karışımı, kırçıl, sanki kar yağmış intibaını 

uyandıran tatlı bir renktir. 

Küpeli: Keçi ve koyunun çene altında sarkan bir çift et parçası 

Doğuş: Kulakları, yok denecek kadar körelmiş koyun.  



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Misafir Ağırlama 

 

 

 

 



 

 

 

6. ÇOBAN GELENEKLERİ 

6.1Çoban Bayramı:  

Hiçbir şeyin tesadüfe bırakılmadığı bir yaşamın sahibi çobanların onurudur bu bayram. 

Böğetlerin, el koyunların, çobanların ve yıkayıcıların bayramıdır… Yüzyıllar öncesine dayanan bu 

gelenek Burdur‟un Tefenni ilçesine bağlı Hasanpaşa‟da her yıl yaz sonu görkemli bir şenliğe 

dönüşerek devam ediyor. Orta Asya'dan beri yapıldığı, 750 yılı aşkın geçmişi olduğu belirtilen, 

kuşaklar boyunca yaşatılan tarihi "Yünüm Böğet Çoban Bayramı" etkinlikleri öncesinde, sürü 

sahibi olan ailenin erkekleri hep birlikte lider koyunu bayrama hazırlıyor.Bu kapsamda, 

Beydağları'ndaki özel bir taştan elde edilen boya ile sürü lideri koçlar, şenlikten bir gün önce 

boyanarak süslendi. Yöreye has tekerleme ve maniler eşliğinde çoban tarafından boyanan sürü 

lideri, "Tostos" denilen deneme koşusuna hazır hale getirildi.Dün akşama doğru, bugün sabaha 

karşı gerçekleştirilecek olan sudan geçişin provası niteliğindeki Tostos deneme koşusu 

gerçekleştirildi. Koşu sırasında çobanlar sürüsünün önünde koşarken, yakınları da havaya ateş 

ederek kutlama yaptı.Daha sonra dinlenmeye çekilen sürüler, gün ağarmadan önce böğet (su 

birikintisi) alanının yakınlarına gelerek günün ilk ışıklarıyla başlayacak olan geçişi beklemeye 

başladı.Görevlilerin anonsuyla Hasanpaşa ve çevre köylerden katılan 15 sürü, hakem heyeti 

eşliğinde sırayla böğeti geçmeye çalıştı. Sürülerin geçişi tamamlamasının ardından hakem heyeti, 

bu yıl ilk defa olarak kültürel etkinliğin yarışmaya dönüşmemesi, örf ve adetlerin devam etmesi için 

emeklerinden dolayı sürü sahiplerine teşekkür etti ve hepsini birinci ilan ettiğini açıkladı. 

 

 



 

 

 

 

 

Koç Katımı: İnsanoğlu, ilk dönemlerden itibaren doğadaki değişimleri gözlemiş; bu değişimleri 

açıklamak ve kendi lehine çevirmek için çabalamıştır. Doğadaki değişimlerin zararlı etkilerinden 

korunmak, yağmur yağdırmak, güneşi çıkarmak, hayvanların üremesini sağlamak, bolluk ve 

bereketi arttırmak için içerisinde bazı işlemlerin de yer aldığı törenler düzenlemiştir. 

Koç katımı geleneği içerisindeki kimi inanışlar da dikkat çekicidir. Katımdan önce koçların üstüne 

erkek çocuk bindirilirse kuzunun erkek olacağı, kız çocuk bindirilirse dişi kuzu olacağına inanılır. 

Koçlar katım için götürülürken yolda erkeğe rastlanırsa kuzunun erkek, kadına rastlanırsa kuzunun 

dişi olacağına inanılır. İlk olarak sürüye katılan koç bir kara koyun seçerse kışın yumuşak, ak koyun 

seçerse şiddetli geçeceğine inanılır. Koç katımının ardından sürü içinde boş bir kapla dolaşmanın 

koyunların sütünü azaltacağına inanılır. 

Saya Gezme:Törenler üç aşamalı olarak yapılır. İlk aşamada “dede oyunu”, “şişman oyunu” gibi 

büyüsel nitelikli seyirlik oyunlar sergilenir. İkinci aşamada seyirciler, oyuncular ve yörenin 

çobanları çalgılar, türküler maniler eşliğinde ev ev gezerler; her evden yiyecekler toplarlar. Bazı 

yörelerde köyün çocukları toplanıp içlerinden birini çoban seçer; onun yüzünü isle boyar, başına 

keçeden bir külah geçirir, üstüne irili ufaklı çanlar takarlar. Kovulacak olan kışın sembolü olan 

çobanla kılavuzu olan ve maniler/türküler söyleyen sayacı ev ev gezerek yiyecek toplar 

Çeşitli renklerle boyanan koçların, boyun ve boynuzlarına takılan bereket sembolü yiyeceklerden 

elma, nar ve şekerlemelerle sürüye katılmaları geleneği, Kars'ta asırlardır "çoban bayramı" olarak 

kutlanıyor. 

Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde hayvan yavrularının kışın soğuğa ve açlığa dayanıksız 

oluşması nedeniyle yavrulama zamanlarının denetim altına alınması amacıyla mayısta sürülerden 

ayrılan koçlar, sonbaharın ilk ayında bayram havasında süslenerek sürüye dahil ediliyor. 

 

6.2 Çoban Oyunları 

Çobanlar boş zamanlarında oyunlar oynarlar. Bu oyunlardan bazısı geceleri, bazısı 

gündüzleri ve bazı oyunlar da meydan ateşinin başında oynanır. 

 



 

 

 

Taş Kırma Oyunu: 

Bu oyun akşamları meydan ateşinin yanında oynanır. Ateşin içine küre şeklindeki taşlardan birkaç 

tane atılır, taşlar tutanın elini yakmayacak şekilde ısıtılır. Bu oyunda oyuncu sayısı sınırlaması 

yoktur. Önce ebe belirlemek için sıcak taşı birisi eline alıp uzağa karanlığa atar. Bu taşı bulmak için 

herkes taşı aramaya koşar. Gece karanlığı olduğu için taşı bulmak güçtür. Ancak dokunulup 

sıcaklığından bilinebilir. Taşı bulup ateşin başına getiren kişi oyun ebesi olur. Taş ebe tarafından 

fırlatılır. Ebe ateşin başında bekler. Sıcak taşı bulan kişi buldum diyerek koşup, herkesten önce 

ebenin yanına gelir. Bu defa taşı bulan ebe olur. Sıcak taş mümkün olduğunca uzağa fırlatılır. Amaç 

diğer oyuncuların taşı bulamamasıdır. Sıcak taşın sıksık bulunup getirilmesi durumunda ceza 

uygulanamayacağından bu defa taşı ip sapanı ile uzağa fırlatırlar. Makul süre içinde taş bulunamaz 

ise ebe ceza için arayıcıları ateş başına çağırır. Arayıcılar ateş başında sıraya geçer. Ebe ceza olarak 

yüksek sesle her birine ayrı olarak eşek sesi, kurt sesi, köpek sesi, at sesi, keklik sesi ve ayı sesi 

çıkarmalarını ister. Eğer taklit görevini arayıcılardan birinin yapamadığı anlaşılırsa bu kişi ebeyi 

sırtında gösterilen mesafeye kadar götürüp, tekrar ateşin başına getirmek zorundadır. Oyuna bu 

şekilde devam edilir. 

 

Dilsiz Oyunu :Bu oyun ateş başında oturularak oynanan bir oyundur. Oyun için en az 6 kişi 

bulunmalıdır. Oyuncular daire şeklinde ateşin başında otururlar. Adından da anlaşıldığı gibi oyun 

dilsiz oyunudur ve sessiz oynanır. Oyunda gülmek ve konuşmak yasaktır. Bu oyunda gülen 

cezalandırılacaktır. Cezanın uygulamaya geçebilmesi için en az 3 kişinin gülüp ceza alması 

gereklidir. Önce oyunu başlatacak bir başkan seçilir. Eğer başkan güler ise aynı ceza ona da 

uygulanır. Başkan oyunu başlatır. Yanı başındaki kişiyi güldürmek için konuşmamak kaydı ile el 

hareketleri ile burnuna, kulağına, yanağına, ensesine, karnına dokunur. Bu sırada diğer oyuncular da 

aynı hareketleri birbirlerine yaparak onları güldürmeye çalışır. Gülen sayısı oyuncuların yarısına 

ulaştığında, gülenler gülmeyenleri sırtında evine kadar götürüp, çadırın kapısında 3 defa “ben 

enayiyim” diye bağırmak zorundadır. 

 

Çırakman Oyunu : 

Gündüzleri oynanan bir oyundur. Önce üç ayaklı fazla kalın olmayan ağaç dalı yayık çatması 

şeklinde düz bir araziye konulur. Bu dal parçasının adına çırakman denir. Oyun için bir ip yumağı 

top haline getirilir ve buna çırakman topu denir. Çırakmanın etrafına yaklaşık 1 metre çapında bir 

daire çizilir. Dairenin içi serbest bölgedir. Çırakmanın 5 metre uzağına yan yana 3 er metre ara ile 

birer daire daha çizilir. Bu dairelerin içi de serbest bölgedir. 5 metre daha uzağına boylu boyunca 

bir çizgi daha çizilir. Bu çizginin ötesi de serbest bölgedir. Bu oyunda zor görev nöbetçiye aittir. 

Kimse nöbetçi olmak istemez. Bu nöbetçiye topçu denir. Bu oyunda oyuncu sınırlaması yoktur. Her 

bir oyuncunun kendi değneğinde işareti vardır. Topçuyu belirlemek için tüm değnekler toplanır. Bir 

kişi toplanan değnekleri iki elinin içine alıp, değnekleri arka tarafa atar. Değneklerden en üstte 

bulunan değnek sahibi nöbetten (topculuktan) kurtulmuştur. Değneğini alıp beklemeye başlar. Atış 

devam eder en son değneği altta kalan kişi topçu olur. Oyun başlar. Önce değnekçiler çizilen çizgi 



 

 

 

gerisine çekilirler. Topçu, topu eline alarak yan dairelerden birinin yanında bekler. Atıcılar sıra ile 

ellerindeki değneği çırakmana fırlatırlar. Amaç çırakmanı devirmektir. Çırakman devrilirse topçu 

çırakmanı düzeltmek zorundadır. Onun için çırakmanın yanına koşar. Bu sırada değnekçi de 

değneğini almak için koşar, topçu çırakmanı düzeltinceye kadar atıcı değneğini bulunduğu yerden 

alıp geri çizgiye ulaşabilirse kurtulmuş olur. Şayet bu arada topçu çırakmanı erkenden düzeltmiş 

olursa ya çırakmanın bulunduğu yerdeki daire içinde veya aradaki 3 daireden birinin içindeki 

serbest bölgeye kendini atıp, kurtulmaya çalışır. Topçu serbest bölgeye girenlere top atamaz. Ancak 

atıcı bu sırada ara kısımlarda ise topçu ona top atar ve isabet ettirirse vurulan topçu olur. Topçu da 

kurtulur. İlk atışı yapanlar çırakmanı deviremezlerse, değneği almaya gidemezler çünkü topçu 

onlara topu atıp vurabilir, bu durumda serbest bölgede diğerlerinin atış yapıp çırakmanı devirmesini 

beklerler. Şayet biri çırakmanı devirirse tüm atıcılar değneğini almak için koşacaklardır. 

 

7. ÇOBAN YARDIMCILARI 

7.1Çoban Köpeği : 

 

İyi eğitilmiş çoban köpeği, zamanının önemli bir kısmını, sürüdeki hayvanların bir araya 

getirilmesi, toplanması ve merada ilerlemesi gibi işler için harcar. Diğer taraftan, kötü eğitilmiş 

çoban köpeği, sürüde stresi azaltmak yerine daha da artırarak hayvanlara zarar verebilir. Çoban 

köpeklerinin doğru kullanımı, yaban hayvanların çiftlik hayvanlarına verdiği zararı da azaltmış 

olacaktır 

Köpeğin genel görünüşü, koyunları yönlendirebilecek, sürüyü güdebilecek cüsse ve büyüklükte 

olmalıdır. İyi eğitilmiş bir çoban köpeği, eğitimli ana-babadan gelir. Birçok köpek ırkı, sürüleri 

çobana alıştırma ve tanımada kullanılmaktadır. Türkiye‟de Anadolu çoban köpeğinin geçmişi 

yaklaşık 6000 yıl öncesi dayanmaktadır. Anadolu'nun yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve 

yağışlı olan çetin iklimine ve göçebe yaşam tarzına uyum sağlayacak şekilde gelişmiş ve çobanlar 

tarafından yırtıcı hayvanlara karşı bekçi köpeği olarak kullanılmıştır. Sürü sahipleri köpeğin 

yırtıcılar tarafından fark edilmesini zorlaştırmak için koyunlara yakın cüssede ve renkte üretmeye 

dikkat etmişlerdir. Bir çoban köpeği olarak yorgunluktan ve kötü hava koşullarından asla 

etkilenmezler. Türkiye‟ de en yaygın bulunan çoban köpekleri; Kangal, Akbaş, Aksaray Malaklısı, 

Anadolu Çoban Kepeği ve Kars Çoban Köpeğidir. Akbaşların ise kangallara göre daha şüpheci ve 



 

 

 

saldırgan oldukları, sürüyü ve bulundukları bölgeyi insanlara karşı çok iyi korudukları 

bilinmektedir. Vücut yapısı kangallar kadar iri değildir. Çiftlik hayvanlarına karşı iyi bir koruyucu, 

kurt, ayı ve çakal gibi yabani hayvanlara karşı çok saldırgandırlar. 

 

7.2Eşek :Çobanların en büyük yardımcılarındandır eşek. Eşek sırtına çobana ne lazımsa (azıklar, 

yağmurluklar, oturmak için örtüler) yüklenir, önden giderek sürüye öncülük eder. Arazi şartlarına 

en uygun hem ulaşım aracı, hem de yük aracıdır. Eşeğin çıkamadığı yere hiçbir araç çıkamaz. 

 

 

8.ÇOBANLARIN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ 

 Çobanların gelecek hakkındaki en büyük endişeleri, kendilerinden sonra bu mesleğin 

devam ettirilmemesi korkusu. Çobanlık mesleği sonradan kazanımı zor bir meslektir, aileden ve 

küçük yaşta öğrenilen kutsal bir meslektir. Bu kapsamda gençlerin ve gelecek nesillerin bu mesleğe 

özendirilmesi için birçok yeni projelerin, desteklemelerin, otlak alanlarının genişletilmesi ve ıslah 

edilmesi, çobanlara özel kanunların yapılması ve en önemlisi sosyal hayatlarının iyileştirişmesi 

9. BİLİNEN ÇOBANLAR 

9.1 Tarihsel Çobanlar:Hz. Âdem‟in iki oğlundan Habil, ilk çoban kabul edilir. Tarih boyunca 

peygamber, kral, kahraman, eren gibi kişiliklerin çoban olduğu görülür. Yaşamış Çobanlar: Hz. 

İbrahim, Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa, Sarı Saltuk, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Pir Sultan 

Abdal, Âşık Dertli, Turgut Reis, Somuncu Baba, Koyun Baba. 

9.2 Mitolojik Çobanlar:Tarihsel kişilerin yanında birçok mitolojik kişiliğin de çobanlar ilgili 

anlatımları vardır. . Apollon, Çulpan Ata, Oğuz Kağan, Daphnes, Hermes, Konur Koca, Odysseus, 

Pan, Paris, Tammuz. Tepegöz Kaf dağında yaşar çoban ve peri kızının evliliğinden doğar. Annesi 

dişi bir Alageyiktir. Başkası ile evlendirilen nişanlısını görmek için çoban kılığına giren Alpamış. 



 

 

 

 

KAYNAKLAR 

 

 Türkiye Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği 

 https://yorukturkmenbirligi.org/stklar.php 

 İlk Çağdan günümüze Yörük Kültürleri Ahmet Semih TÜLAY 

 Çoban Kültürü Söz Varlığı Nail TAN 

 https://www.kulturportali.gov.tr/ 

 https://dergipark.org.tr/ 

 Burdur Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği 

 KMÜ Sosyal ve Ekonomik̇ Araştirmalar Dergiṡi 14 (23): 83-88, 2012ISSN: 1309-9132, 
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YUNANİSTAN 

1. SOSYAL BOYUTLAR 

1.1. Çobanların Etnik Yunan alt grupları 

Yüzyıllar boyunca, Yunanistan'daki iki ana çoban alt grubu Sarakatsani ve Ulahs olmuştur. 

Sarakatsani, komşu Bulgaristan, güney 

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da daha 

küçük bir varlığı olan, başlıca 

Yunanistan'da yaşayan bir grup Yunan 

çobandı.Tarihsel olarak Pindus dağlarının 

etrafında toplanmışlar, şu anda önemli 

ölçüde kentleşmişlerdir. Şuanda birçoğu  

Orta ve Kuzey Yunanistan'da 

yaşıyor.Ulusal devletler Osmanlı 

İmparatorluğu'nun eski topraklarında ortaya 

çıktıkça, Sarakatsani gruplarının çoğunun 

yaz ve kış yaşam alanlarını ayırmak için 

yeni devlet sınırları geldi. 

Ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar 

Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan ve 

Sırbistan arasındaki sınırların geçişi 

nispeten engelsizdi.Bazı gruplar yaz 

aylarında Balkan dağlarına kadar kuzeye 

giderken, kışı Ege Denizi civarındaki daha 

sıcak ovalarda geçirdiler. 

 

 

Sarakatsani'nin geleneksel kıyafetleri 

1947'den sonra, Soğuk Savaş'ın başlamasıyla devletler arası sınırlar kesinleşdiğinden, bazı 

Sarakatsani artık göç edemedi ve daha sonra Yunanistan dışına yerleştirildi. 

Geleneksel Sarakatsani yerleşimleri hem yazları hem de kışları otlakların üzerinde veya yakınında 

bulunuyordu.En karakteristik konut türü, dallarla çevrilmiş ve sazla kaplı kubbeli bir 

kulübeydi.İkinci tip, ahşap kirişli, sazdan, dikdörtgen bir yapıydı.Her iki tipte de konutun 

merkezinde taş bir ocak vardı. Zeminler ve duvarlar çamur ve katır gübresi ile sıvanmıştı. 1930'ların 

sonlarında, vatandaşların kaydı için ulusal gereklilikler, (çoğu değilse de) birçok Sarakatsani'nin 

yazlık otlaklarla ilişkili köyleri yasal ikametgah olarak benimsemesine yol açtı. O zamandan beri bu 



 

 

 

köylerde kendi mülklerini inşa ettiler.Sonraki on yıllar boyunca, Sarakatsanlılar daha profesyonel 

alanlarda (çiftçi, memur, bilim adamı vb. olarak çalışmak) aktif hale geldiler.  

Bu geleneksel yaşam biçimini yalnızca anılarımızda bırakarak, giderek hayvancılıktan 

vazgeçtiler.Göçebe çobanların bir diğer grubu, Romanlaşmış halkların torunları olarak kabul edilen 

Ulahlardı. Ulah köyleri Balkan yarımadasının dört bir yanına dağılmıştır. Bu nedenle yaşadıkları 

yere göre isimlendirilirler. Örneğin, Yunanistan'da 'Koutsovlachoi', Makedonya'da 'Tsintsaroi', 

Romanya'da 'Makedorumanlılar' vb. olarak kaydedilirler. Ancak, Αrmaniaste konuşanlar 

kendilerine 'Aromouni' veya 'Αrmani' diyorlar. Yunanistan'da Ulah köylerinin en büyük yoğunluğu 

Pindus, Epirus, Batı Makedonya ve Teselya, Preveze, Vonitsa ovalarındadır. Genellikle Ulahlar, 

hayvan otlatma ve aileleriyle birlikte yaşama kriterlerine uyan meralar kiralıyorlardı. Alp 

köylerinden 'diava' denilen ovalara yolculuk yaklaşık bir ay sürdü. Güzergâh boyunca sulama, 

sağım, dinlenme ve peynir üretimi gibi birçok pastoral yaşam süreci gerçekleştiriliyordu. 

1.2. Çobanların toplumdaki, ailedeki ve diğer çobanlar arasındaki durumu 

En yaygın sosyal organizasyon, güçlü bir lider (genellikle seçilmiş, ancak pratikte bu dernekleri 

mali açıdan en güçlü aileler yönetiyordu) altında çobanların işbirliği yapan bir organizasyonu olan 

'tseligato' idi. Tüm sistem, çok içe dönük, gelenek ve sadakate dayalı, güvenlik ve istikrarlı bir 

yaşam tarzı sunuyordu. Sürüler otlatmak için düşük bir kira ödediğinden, ovalardaki büyük 

tahılların kışlık nadas arazileriyle birlikte çalıştı. Yazlık ortak otlaklar, her bir 'tseligato'nun sahip 

olduğu hayvan sayısına göre yerleşimdeki halka açık bir toplantıda bölündü (Nitsiakos, 1995). 

Çoban, onların hareketlerini takip eden (genellikle yoksul ailelerden gelen) birçok çoban çalıştırırdı. 

Kırılgan ve zorlu ortamlar ve artan nüfus, göçü daha yoksul hanelerin bazı üyeleri için bir 

zorunluluk haline getirerek, onları sürekli veya mevsimlik olarak iş aramaya yöneltmiştir. 

300'den fazla koyunu olan çobanlara "smihte" denirdi. Her 'tseligato' üç veya daha fazla 'smihte'ye 

sahipti. 100 veya daha az koyunu olan çobanlara “tsopanoi” denirdi. Ancak hepsinin eşit hak ve 

yükümlülükleri vardı. Her 'tseligato'nun sürünün korunması için çobanları, ürün ve ekipmanı 

taşımaktan sorumlu bir rehber ve bir sütçü vardı. Sarakatsanlıların ayrıca çocuklarının eğitimi için 

bir öğretmenleri ve dini törenleri gerçekleştirecek bir rahibi vardı. 

Tseligas, 'tseligato'nun sahibiydi ve çobanlar ile devlet arasındaki tüm ticari faaliyetlerden 

sorumluydu. Bu nedenle, yazma, dinleme ve başkalarıyla müzakere etme ve dürüst olma gibi bazı 

temel becerileri geliştirmesi gerekiyordu. Braudel'e (1994) göre, çobanlar fakir ve kanunsuz 

insanlar olarak kabul edildi. Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelir düzeyi, hayvanların 

üretkenliğinden bağımsız olarak esas olarak sürü büyüklüğüne bağlıydı (Apostolopoulos ve 

Rogdakis, 1996). Yunan hükümeti (çoğunlukla AB'den finanse edilen) sübvansiyonlar veriyor ve 

önemli bir ekonomik destek sunuyordu. AB'ye (1981) katılım nedeniyle Ortak Pazar 

mekanizmaları, çobanların ekonomik olarak gelişmesine neden oldu. Çiftçiler, sürü verimliliğini 

artırmak yerine sübvansiyonlardan ve diğer tazminatlardan elde edilen gelirin artmasına neden olan 

sürü büyüklüğünü artırmaya daha fazla odaklandı. Ayrıca, çiftçiler emek verimliliğini artırmakla 

daha çok ilgilendiler ve sermaye yatırımları yapmakla daha az ilgilendiler (Spathis ve diğerleri, 

1998). Çoğu durumda, yukarıdaki sübvansiyonlar, sürdürülebilir yatırım projelerine değil, koşullu 

mesleklere yol açıyordu. Günümüzde bu destek, Tedbir 214, eylem planı 1.3'e göre çiftçiliğin 



 

 

 

yaygınlaştırılmasına yöneliktir. Sübvansiyonlar daha dikkatli harcanıyor ve daha fazla entelektüel 

insan koyun yetiştiriciliğine dahil olduğundan, otlatma bir iş profili kazanıyor. 

1.3. Yaylacılık ve sürü büyüklüğü başına çoban sayısı 

Yaylacılığın yaygın bir uygulama olduğu önceki yüzyıllarda, bir 'tseligato' en az 3 veya daha fazla 

çobana ve 2000-5000 koyuna sahipti. Günümüzde ortalama sürü büyüklüğü 300-400 koyun 

arasında değişmektedir. Girit adasındaki tipik bir 'tseligato' örneği, 400 koyun ve birkaç keçiden 

oluşur ve iki veya üç erkek tarafından bakılır. Sağım süresi ortalama 4 ay sürer. Ekim ayının 

sonundan itibaren, mera miktarının ve kalitesinin düştüğü veya su eksikliği veya şiddetli kar yağışı 

durumlarında çobanlar sürüleriyle birlikte ailelerine ve köylerine dönerler. 

1.4. İşlerini öğrenmek 

Çobanlık mesleği becerileri esas olarak babadan oğula öğretilir. Yaşamları yıl boyunca sürülerinin 

ihtiyaçlarına odaklanır. Erkekler ve erkek çocuklar, genellikle, kırkma ve sağım gibi sürülerin 

korunmasından ve genel bakımından sorumludur; kadınlar ise konutların, ağılların ve keçi 

ağıllarının inşası, çocuk bakımı, ev işleri, kırpılmışların hazırlanması, döndürülmesi ve kesilmesi ile 

meşgul olurlar. yün. Ayrıca kadınlar, tek kişisel gelir kaynaklarını elde etmek için tavuk yetiştiriyor 

ve üretilen yumurtaları satıyorlar. Kadınlar ayrıca, aile diyetini desteklemek için kullanılan bazı 

yabani otlarla birlikte ev sebze bahçelerini de tutarlar. Çocuklar çok küçükken, çocuk bakımı 

annenin işidir. Oğlanlar sürülere yardım edecek yaşa geldiklerinde babalarına eşlik ederler ve bir 

gün ihtiyaç duyacakları beceriler öğretilir. Islık çalma, çobanlar arasında yaygın bir iletişim yolu 

olarak kabul edildiğinden ve erken yaşta öğretilmesi gerektiğinden, böyle bir beceriye örnektir. 

Benzer şekilde, kızlar annelerini gözlemleyerek ve onlara yardım ederek öğrenirler. 

 

1.5. Çobanlar arasında sosyallik 

Sarakatsani ve Ulahların döngüsel ve tekrar eden bir prosedürle bu yaylacılık ihtiyacı, onların 

sosyal sistemleri ve kurumları için belirleyici oldu. Yukarıdaki göçebe toplumların ortak özelliği 

aralarındaki ilişkiydi. Sonuç olarak, bir 'tseligato'nun tüm üyeleri bir dayanışma ruhu geliştirdi. Bu 

şekilde 'tseligato', ortak çıkara yönelik bir amacı olan bir yaşam biçimiydi. Yörük yaşamının bir 

diğer sosyal yönü de Sarakatsani'nin ('adamoma') büyük festival etkinlikleri düzenleyerek 

geleneksel olarak bir araya gelmesiydi. Günümüzde herkes bu şenliklere katılabilir, kültür ve 

gelenekleri hakkında bilgi sahibi olabilir. 

 

Yola çıkmadan önce yıllık bir geleneğin 

parçası olarak, Giorgos Anthoulis bir 

meyhanede diğer çobanlarla kutlama 

yapar ve koyunlarından birini ayrılık 

hediyesi olarak sunar 



 

 

 

 

 

 

2. Çoban Köpekleri 

'Ellinikos Poimenikos' olarak adlandırılan 

Hellenik Çoban köpeği (Cannis familyis), 

sağlam gövdeli ve büyük fiziksel güce sahip, 

sürüye eşlik edebilen ve fiziksel üstünlüğünü 

koruyarak düşmanlara karşı savaşabilen orta 

ila büyük boy bir köpektir. Kafası namlu-

kafatası ile masiftir. Kafatası normalde 

kavislidir, belirgin hiper kaş kemerleri vardır 

ve neredeyse uzunluğu kadar geniştir. Ağız ve 

yanaklar geniş ve derindir. Makas veya uçak 

ısırığı vardır ve yağ ve hafif gevşek 

dudaklarla kaplıdır. Derileri kalındır ve yoğun kürkle kaplıdır. Kahverengi gözler, ortalama 

büyüklükte, yumurta şeklinde, kafatasının dikdörtgen aksonunun paralel çizgilerine simetrik olarak, 

birbirinden yeterince uzakta yerleştirilmiştir. Kafanın eğik tarafından pozisyonları, kafatasına doğru 

uzatılmış hayali olduğu için namlu seviyesinin biraz altındadır. Daha koyu tonlar tercih edilir. Göz 

kapakları, mukus zarını açığa çıkarmadan sıkı olmalıdır. Ciddi bir delici ve sakin bir bakışa sahiptir. 

Göğüs, dirseklerin yüksekliğine kadar geniş ve derin olmalıdır. Göğüs kafesi, yeterince geriye 

doğru uzanan ve kalp ve akciğerler için yeterli alan sağlayan orta derecede eğriliğe sahip kemerli 

kaburgalardan oluşur. Kuyruk tabanda kalındır. Bazı köpeklerin uzun kuyrukları vardır, bazılarının 

ise kısa veya hiç kuyruğu yoktur. Çift kat yoğun ve boldur. Ceket renkleri siyah, grimsi kahverengi 

ve beyazdır. Çoban köpeklerinin kulaklarını kırpmak, kurtların veya rakip köpeklerin onları 

kavrama olasılığını azaltmak için geçmişte yaygın bir uygulamaydı.Günümüzde buna izin 

verilmiyor. 

Bu sürünün koruyucu köpeği gururlu ve çalışkandır, ancak asla sürüyü toplamaz veya 

yönlendirmez. Çiftler halinde çalışan bu köpekler, kurtlara ve diğer yırtıcı hayvanlara karşı koruma 

sağlamak için sürünün yan taraflarında hareket etmeyi tercih ederler. Hayvanlara ve çevresine karşı 

yüksek görev duygusu ve güçlü koruma içgüdüsü ile bağımsız, cesur, kararlı, sadık, çalışan bir 

köpektir. Doğal olarak ihtiyatlı, sadece sürü liderine sadık- çoban. Yunan Çoban Köpeği, 

Yunanistan'ın Büyük Dağ çoban köpeği olarak tanımlanabilir. Şiddet içeren davranışlara tolerans 

göstermez. Son derece baskındır ve sürünün koruyucu yollarını anlayan çok güçlü bir liderliğe sahip 

bir sahip gerektirir. Bir sürü durumuna yerleştirildiğinde, bu cins yoğun kavgalarla baskın köpek 

olmaya çalışacaktır. Şüpheli ama yabancıların yanında dikkatli, kolay arkadaş edinmiyor. Sakin 

görünebilirler, ancak her an her ne pahasına olursa olsun korumaya hazırdırlar. Hellen çoban 

sürüsünü korurken sınır boyunca ilerler ve geniş bir alanı görebileceği yerleri seçer. Vahşi 

hayvanlara karşı saldırgandır ve derin havlaması ile onları geri püskürtebilir. Derin havlaması onları 

uzaklaştırmazsa, davetsiz misafirin peşine düşer ve saldırır. Bu köpekler için güvenilir bir arkadaş 

Source: Wikipedia 



 

 

 

olmak için erken sosyalleşme hayati önem taşır. Kolayca eğitilebilirler ve herhangi bir eylemde 

bulunmadan önce bir durumu yargılama eğilimi gösterirler. Bu cins, köpeklerin saygısını nasıl 

kazanacağını anlayan deneyimli bir bakıcı tarafından daha iyi eğitilir. Bu köpeği eğitmedeki amaç, 

sürü lideri statüsüne ulaşmaktır. Bir köpeğin paketinde sipariş olması doğal bir içgüdüdür 

 

 

 

Sürülerini gözetleyen çoban köpekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photograph courtesy: Lab of Animal Health & Welfare 



 

 

 

 

 

 

3. “Kappa” veya Pelerin 

'Kappa' veya 'tsukna' adı verilen geleneksel kürk, çobanı 

sıcak tutmak için gerekliydi. Ancak, yağmurla ıslandıktan 

sonra çok ağırlaştı. Geleneksel tezgahlarda koyun yününden 

dokunmuştur. Dokumadan sonra iki nedenden dolayı suyla 

yıkamak gerekiyordu: gözenekleri kapatmak ve yünü 

kabartmak. Gözenek kapatma, onu soğuğa karşı geçirmez 

hale getirirken, püsküllü ceket su geçirmez veya yarı su 

geçirmez hale getirdi. Pelerin kışlık bir giysiydi ve çobanı 

dizlerinin üstünden altına kadar iyi örterdi. 

 

Günümüzün kapüşonlupaltosunuandırıyor ama daha kalın.Kalınlığı bir buçuk santimetreye ulaştı ve 

çok ağırdı. Bu yüzden çobanlar çoğu zaman onunla bir dağ çıkıntısına sarılır ve soğuktan 

etkilenmeden uyurlar. Benzer, ancak yarı resmi bir erkek giysisi de dana derisinden yapılmış ve 

başlıksız olan tsuknobolka idi. Diğer çoban faniliklerine, kahvehanelere veya dini törenlere 

yaptıkları ziyaretlerde giyerlerdi. Vücudu modern bir 

yarım palto gibi kapladı. Günümüzde çobanlar modern 

giysi ve malzemelerle donatılmıştır. 

 

4. GLITSA (BASTON) 

Ülkemizde daha çok 'klitsa' olarak bilinen çobana birçok 

hizmet sunmaktadır. Dağların tehlikeli yollarında 

yürürken ve sürünün rehberliğinde ona destek olur. 

Hayvanları bacaklarından tutmak ve hareketsiz kılmak 

Source:Google 

Source:Google 



 

 

 

için bile kullanılabilir. Çobanlar, kurt saldırısı durumunda glitsa'yı savunma ücreti olarak 

kullanabilirler. Ayrıca hayvanlarda prestij ve otorite sembolü olmanın ötesinde, sahibinin liderlik 

varlığını insan grupları içinde sembolik düzeyde empoze eder. Örneğin, vatandaşların politikacılara 

hava atması alışılmadık bir şey değil! Daha genel olarak, bir güç sembolü olarak, örneğin Musa'nın 

asası gibi Hıristiyanlık öncesi zamanlardan beri bilinmektedir. 

Çobanın bu gerekli desteği ve yoldaşlığı iki parçadan oluşur: 'klitsa'nın kendisi (sap) ve 'klitsoravdo' 

olarak bilinen sopa, her ikisi de birlikte 'klitsa' olarak adlandırılır. Son sigma(lar)a benzeyen ve avuç 

içine oturan sapı boynuz, ahşap veya paslanmaz metalden yapılmıştır. Silindir çubuğa çok iyi 

oturduğu ve sabitlendiği uygun bir yuvaya 

(deliğe) sahiptir. 

Sap için seçilen ahşap, özellikle dayanıklı, ancak 

işlenebilir olmalıdır. Boynuz genellikle ahşaptan 

daha gelenekseldir, daha fazla profesyonelliği 

temsil eder ve çobanın asasına başka bir zarafet 

verir. Yapıcı genellikle çobanın kendisi iken, 

sürünün boğa ve koçlarından kaynaklanır. 

Tasarım sırasındaki yüksek sıcaklıklar, 

malzemelerin daha iyi işlenmesine katkıda 

bulunur. Çoban, aletleri, sabrı, sanatı ve 

tutkusuyla, şimdi hazır olan tuval üzerine uygun 

şekli verir ve çeşitli desenleri gerçek bir başyapıt 

olarak oyar. Bu tasarımlar, sahibinin tercihlerine 

bağlı olarak değişir. En yaygın olanları yılanlar, 

geometrik şekiller, haçlar, kuşlar, kartallar ve 

şahinler, koçlar iken, aziz veya kadın figürlerini nadiren görebiliriz., 

 

 

Photograph courtesy: Lab of Animal Health & Welfare 
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nda, çobanlar, sıcaklığın 32º F (0º C) altına düşebileceği soğuk kış aylarında kendilerini korumak 

için koyun yünü kullanmaya başladılar. Flokati'nin ilk biçimleri, çobanların koyun yününün 

özelliklerini fark ettiği için günümüz Flokati halısının tüylü veya tüylü benzerlikleriydi. Modern 

Flokati'nin kökeni, tesadüfi bir andı. Çobanlar, dokunmuş yün battaniyelerinden birini Pindus 

Dağları'nın sularında yaklaşık iki gün boyunca başıboş bırakmışlardı. Yün battaniyelerini 

hatırladıklarında, çobanlar bıraktıkları dereye döndüler ve desteğin keçeleştiğini ve etkileyici bir 

şekilde yünün çözüldüğünü ve geliştiğini fark ettiler. Bu, tamamen gelişmiş ilk Flokati halısıydı. 



 

 

 

Flokati hızla çok yönlü bir ürün haline geldi. Battaniye veya yatak, yer döşemeleri ve hatta giysiler 

için kullanıldı. 

O zamana kadar çobanlar, sıcak kalmak için güvendikleri yünün, gelecek yüzyıllar boyunca 

dünyanın her yerindeki milyonlarca insan için bir lüks haline geleceğini hayal bile edemezlerdi. 

Flokati halısı olacaktı. Flokati, popülaritesi uluslararası sahnede patlamadan önce Yunanistan'da 

ülke genelindeki köylere ve köylülere hizmet ederek yüzyıllarca hayatta kaldı. Yunanistan'ın 

adalarında ve diğer güzel manzaralarında, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için giderek 

daha fazla arzu edilen bir sıcak nokta haline geldi. 

7. KULUBE 

Sarakatsani kulübeleri, insanlar için barınma, hayvanlar için barınak ve Sarakatsani çobanları için 

depo sağlayan tipik bir yapıdır. Benzer yapılar Pomaklar gibi diğer dağlık topluluklar tarafından da 

inşa edilmiş ve kullanılmıştır. Bu kulübelerin tarih öncesi konutlarla yapısal ve morfolojik 

benzerliği araştırmacıların ortak bulgusudur. İki tür Sarakatsani kulübesi vardır: a) konut ('ortho' 

veya 'tourloto konaki'), yardımcı bir alan ('halatzouka') veya hayvanların barınması için kullanılan 

koni biçimli kubbeli yuvarlak kulübe (' mandri' veya 'tsirkos') ve b) depolamak, hayvanları 

beslemek, peynir yapmak veya çocuklar için bir okul olarak kullanılan eğimli çatılı dikdörtgen 

kulübe ('dipla kalyvi'). 

Sarakatsani kulübeleri, inşaat yöntemi, morfoloji ve tasarım ekonomisi arasında başarılı bir ilişki 

gösteren spontane mimarinin nadir bir örneğidir. Kulübeyi inşa etmek için, zemine dış hat (yuvarlak 

veya dikdörtgen) çizildi, merkezi ahşap direkler sabitlendi ve yatay bağlantılar yerleştirildi ve 

ardından çerçeve saz, saman, çavdar, dal ve diğer doğal malzemelerle kaplandı, kalın bir saz 

oluşturmak. Yapım yöntemi çok sade olmasına rağmen, sonuç sağlam ve su geçirmezdi ve yaz 

aylarında ısıdan iyi bir yalıtım sağladı. Ancak, doğal malzemeler yıprandığı için kulübelerin her üç 

ila dört yılda bir yeniden inşa edilmesi gerekiyord 

Ana konut kulübesi 'konaki', ortasına yerleştirilmiş bir ocak ("parastria" veya "vatra"), çevresine 

kıyafetleri, battaniyeleri, ailenin yiyeceklerini ve yiyecekleri yerleştirmek için "krevataries" olarak 

adlandırılan çeşitli benlikler inşa etti. mutfak eşyaları, hepsi ayrı bölmelerde. Kervatarlar, çamurdan 

yapılmış şömine raflarının üzerinde duran dallar ve sazlardan dokunarak inşa edildi. Genellikle 

kulübenin yanına 'gounia' adı verilen bir açık hava ocağı inşa edildi. Kulübeler geleneksel olarak 

Sarakatsani topluluğunun kadınları tarafından inşa edildi. Yerleşkenin çitleri de dokunmuş dallar, 

direkler ve samanlarla inşa edildi ve çeşitli yuvarlak ve dikdörtgen kulübelerle çevredeki bitki 

örtüsü ve dağ formları ile diyalektik bir ilişki 

sürdüren uyumlu bir kompleks yarattı. 

8.ÇANLAR 

Çanlar veya 'tsokania' veya 'kipria' 

Yunanistan'daki çobanlardan büyük ilgi 

görüyor. Her bir zilin sesi arasındaki farkları 

tanımakta uzmandırlar ve benzersiz veya 

çok nadir bir tür satın almak için çok para 



 

 

 

harcayabilirler. Geçmişte, koyun ve keçilerin otlatma sırasında diğer sürülerle karıştırılması 

durumunda ziller mülkiyet kanıtı olarak kullanılırdı. Günümüzde çanların temel amacı, hayvanların 

otlama sırasında (görünmeyebilecekleri zaman) konumlarını belirtmek ve böylece sahibi tarafından 

kolayca izlenebilmelerini sağlamaktır. Vuruşun ritmi, her bir hayvanın farklı yürüme ve otlatma 

şeklini de gösterebilir. Deneyimli bir çoban, farklı zil türlerini, daha önce görmeden veya 

duymadan, sadece her birinin sesini duyarak ayırt edebilir. Ses, şekle, boyuta, metale ve türe 

bağlıdır. Hayvanların boyunlarına çıngırak asmak için deri veya ahşap tasmalar kullanılır. 
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SIRBİSTAN 
Çoban Kültürleri 

 

1. Yaşam Alanları 

 

Yazın çobanların yaşadığı yer (ev) Sırbistan'ın farklı yerlerinde farklı adlarla anılır. En yaygın 

adları çoban kulübesi, pojata ve bacija'dır. Kulübe, duvarların ve çatının yapım yönteminin farklı 

olduğu basit konut grubuna aittir. Kulübelerin duvarları, dubrigos ve benzeri diğer formların aksine 

çatı yapısından net bir şekilde ayrılmıştır.Çatı yerden yüksek, alçak duvarlar üzerine oturtulmuş ve 

çatı saçaklıdır. Kulübe kısmen toprağa gömülebilir. Duvarlar yere çakılmış, hasırla örülmüş ve kil 

ile sıvanmış direklerden yapılmıştır. Bazen kulübenin duvarları 50 cm mesafeye kadar iki sıra 

sütundan yapılır ve temel taş olabilir.Aradaki boşluk saman ve toprakla doldurulur. Bazen 

yamaçlardaki kulübeler, alt kısımda koyun beslemek için bir alan, birinci katta ise çobanların 

kaldığı ocaklı bir alan olacak şekilde inşa edilir. Kulübelerdeki mobilyalar basittir ve genellikle 

küçük ahşap sandalyeler (sözde tripodlar veya hoklice) ve küçük ahşap masalardan oluşur. 

Kulübeler genellikle dokuma veya tahtalardan (taraba) yapılabilen ahşap bir çitle ve bazı yerlerde 

taş bir çitle çevrilidir. Doğu Sırbistan'dan kulübelerin resimleri aşağıdaki resimlerde 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resim1. Tek Katlı Kulübe (Ljubomir Jovanović) 



 

 

 

Resim2. İki katlı kulube (Ljubomir 

Jovanović) 

 

 

 



 

 

 

 

Resim3. Koyun barındırmak için iki katlı bir kulübenin alt alanı (Ljubomir Jovanović) 

 

 

 

Resim4. Kulübe duvarı (Ljubomir Jovanović) 



 

 

 

 

 

 

 

Resim5. Kulübelerde basit ahşap düzenlemeler(Ljubomir Jovanović) 

 

 



 

 

 

 

Resim6. Basit ahşap çit (source Ljubomir Jovanović) 

 

2. Çoban aletleri 

2.1 Çoban kıyafetleri 

Çiftçiler ve çobanlar, çoğunlukla evde ve köy zanaatkarları tarafından yapılan, en basit 

malzemelerden, kenevir, yün, evcil ve vahşi hayvan derileri, nadiren keten ve yalnızca istisnai 

olarak pamuktan yapılmış basit giysiler giyerlerdi.Basitçe kesilmişti ve eski zamanlardan 

getirilenlerden ve o bölgenin diğer göçebe kabilelerinin kıyafetlerinden pek farklı değildi. 

Erkeklerin kır kıyafeti, pantolon, pelengace, pelengiri, benevrec, bečve olarak adlandırılan 

pantolonlar giyerek kadınlarınkinden farklıydı.Kıtık veya ketenden yapılmışlardı ve farklı 

uzunluklardaydılar - baldırlara, dizlere ulaştılar veya sadece uylukları kapladılar. Rubina (rubaš), 

klinar, cjelar veya rebrača olarak da bilinen tek, yıpranmış bir gömlek, iç çamaşır olarak külotun 

üzerine giyilir.Kesim farklıydı, en basiti bir klinar veya cjelar'a sahipti, bu nedenle adını tüm ön ve 

arka taraflara eklenen iki takozdan alıyor, kesilmemiş kollu, düz kesim, uzunluk diz kadar veya 

biraz yukarıda. Üzerine yayın çekildiği bir kemerle bağlanmıştı. Gömlekler - tunikler beyaz, siyah, 

gri, sarımsı, mavi veya kırmızımsı renkteydi, doğal malzemelerle boyanmıştı - çiçekler, yapraklar 

ve kaba yün veya kenevirden ve daha resmi olanlar keten ve pamuktan. 

Gömleğin üzerine kollu veya kolsuz bir tekstil yelek türü olan klašnja, üzerine de yazın dağlık 

bölgelerde giyilen yünlü veya kaba bir elbise giyilirdi. Dokunabilen veya rulo haline getirilebilen 

kumaşa göre etek, gunj deniyordu ve farklı uzunluklardaydı (kalçalara göre daha kısa, dizlere veya 

ayak bileklerine kadar daha uzun).Çobanlar tarafından yapılan kaba yünlü kumaşa klašnja da 

deniyordu. Yeleklerin yanı sıra erkek takım elbiseleri ve manastır kıyafetleri dikmek için de 

kullanılmış, battaniyeler de yapılmıştır. Boyasız beyaz yünün yanı sıra doğal siyah yünün yanı sıra 

boyalı, mavi ve kırmızı yün de kullanılmıştır. 

Ayaklarında basit ayakkabılar vardı - tabaklanmamış deri veya kanvastan yapılmış kısa botlar ve 

baldırlarının etrafına bağlayarak bağladıkları kanvas veya yün şeritler sardılar veya şapkasız yün 

çorap gibi bir şey giydiler. 

 



 

 

 

Kırsal giysiler, 14. yüzyılın başlarından kalma Staro Nagoričane manastırından bir fresk üzerinde 

tasvir edilmiştir; burada bir grup insan, hükümdarlarının bir töreninde borular ve davullar eşliğinde 

dans ederken görülebilir. Benzer giysiler, 13. yüzyılın sonlarından itibaren Lesnovo manastırındaki 

freskte oro dansı yapan köylüler ve Sopoćani manastırının freskindeki tahıl ambarları tarafından 

giyilir. 

Çobanlar yazın uzun gömlekler ve kısa pantolonlar giyerler, yalınayak ve başları açıkken, kışın keçi 

ve koyun kürkünden yapılmış diz boyu gri paltolar, dar şakşira, başlarına kürk başlıklar ve 

kabakürkler giyerlerdi. Ayaklarında domuz veya öküz derisinden çizmeler olurdu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resim7. Çoban önlüğü (source Ljubomir Jovanović) 

 

 

2.2 Kültürel Aletler 

 

Çoban aletlerinin çoğu koyun kırkmak ve yün hazırlamak için kullanılıyordu. Kırpma için çoban 

makasları kullanılıyordu ve bu makaslar, yerini giderek daha fazla elektrikli kırkma makineleri 

almaya başlasa da, halen yaygın hayvancılıkta kullanılıyor. Geleneksel koyun kırkma makaslarının 

bir resmi aşağıdadır. 

 



 

 

 

 

Resim 8. Geleneksel kırkım makasları (Ljubomir Jovanović) 

 

 

Yünün hazırlanması için tarak (tarak), at nalı, iğ ve diğerleri gibi çeşitli aletler kullanıldı. Çoğu 

zaman, çobanlar yazın koyun güderken yün eğirip hazırladılar ve böylece kışın giysilerin (özellikle 

yelekler ve yün çoraplar) yapıldığı yünü hazırladılar. Aşağıda, Doğu Sırbistan'dan yün 

hazırlamakiçin kullanılan geleneksel aletlerin resimleri bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Boyama . Yün hazırlama için geleneksel araç (Ljubomir Jovanović) 

 

 

Aletlerin bir kısmı koyun kırkmak ve yün hazırlamak için kullanılan aletlerin yanı sıra koyunlara 

süt ve su taşımak, süt ve süt ürünleri hazırlamak için de kullanılıyordu. Aşağıdaki resimde, 



 

 

 

geleneksel bir taşıma aleti - sözde obramak ile süt hazırlamak için ahşap ve metal bakırlar var.

 

Boyama . Süt ve süt ürünlerini saklamak için geleneksel kaplar (kaynak Ljubomir Jovanović) 

 

Boyama . Geleneksel bir taşıma aleti, sözde obramak (kaynak Ljubomir Jovanović) 



 

 

 

 

Boyama . Geleneksel çoban araçları (kaynak Ljubomir Jovanović) 

 

2.3 Pastoral enstrümanlar:Sırbistan'ın bölgesine bağlı olarak, keman ve borular en çok 

pastoral enstrümanlar olarak kullanılıyordu. En çeşitli sesleri üreten çeşitli şekillerde enstrümanlar 

çaldılar ve en ünlüleri svirajka, sviralche, sviravka, flüt, çift boğazlı çift boğazlı flüt, cevara, covara, 

duduk, šupeljka, diple, ćurlik, kaval, zurle flüt. , gayda. Belgrad'daki Etnografya Müzesi'nde 280'ini 

çaldığı 520 kadar müzik aleti saklanıyor. 



 

 

 

 

 

Boyama Pastoral enstrümanlar (kaynakhttp://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?topic=335.0 

ve https://lepotesrbije.alo.rs/kultura/vesti/17004/srednjovekovni-pastirski-instrument-muzika-na- 

somut olmayan kültürel miras/haber listeleri) 

 

 

 

3. Pastoral edebiyat 

3.1 çoban şarkıları 

Shepherd'ın şarkıları geleneksel olarak yaratıldı ve yıllarca sözlü olarak aktarıldı. Pastoral şarkıların 

ve genel olarak halk şarkılarının en önemli kayıtları Sırp reformcu Vuk Stefanović Karadzić (1787-

1864) tarafından yapılmıştır. Pastoral türkülerin motifleri kullanılarak daha yeni pastoral şarkılar 

(yirminci yüzyılda) yaratıldı. Pastoral motifli iki meşhur türkünün motifleri aşağıdadır: 

Ovcar 

Ah çoban, ah çoban 

beyaz kuzular, beyaz kuzular 

sen beyazsın, sen beyazsın 

beyaz balerin, beyaz balerin 

Koyunları sürün, koyunları sürün 

sumanın kalın olduğu yerde, sumanın kalın olduğu yerde 

seni öpmek, seni öpmek 

bal ağzın, bal ağzın 

balım balım 

ve seninki susadı ve seninki susadı 

Bir araya geldiklerinde, bir araya geldiklerinde 

ayrılmamak, ayrılmamak  

 

Cobanica olmak senin için güzel 



 

 

 

 

Domuz olmak güzel, 

Jasenica nehrinin aktığı yerde, 

(Orada sürekli sürüme bakarım, 

Ve kalbim sevgili için ağrıyor) 

Şarkı söylerim, örerim ve çorap örerim, 

Sürümle konuşurum, 

(Benim sürümüm, sadece kalacaksın, 

Ailem benimle evlenmeye karar verdi) 

Artık domuz olmayacağım 

Yarından itibaren genç bir gelinim. 

(Elveda kal, benim yerli köyüm, 

Ve içinde sürüm beyazdır) 

 

 

 

 

4. yardımcı çobanlar 

4.1 Çoban köpekleri 

 

En ünlü iki Sırp çoban köpeği ırkı, Šarplaninac ve Sırp çoban köpeğidir. Šarplaninac'ın 

kökeni ve genetik merkezi, Šarplanina'nın sürülerini kurtlardan ve boz ayılardan geleneksel olarak 

koruduğu ve koruduğu Šar-planina ve daha geniş çevresinde yer almaktadır.Geçmişte, Balkan 

Yarımadası'nın orta kısmına, bugün hala birçok akraba köpeğin bulunduğu Küçük Asya ve 

Kafkasya'dan gelen çoban popülasyonunun sayısız göçü sırasında ulaştığına inanılmaktadır. Yaz 

aylarında Sredačka, Sirinićka ve Goranska župa'dan hayvan çobanları sürülerini birleştirip daha 

yüksek dağ otlaklarına götürürken, sürünün büyüklüğüne bağlı olarak bekçi olarak Šarplanin'den 5 

ila 20 kişiyi yanlarında götürdüler. Kurtlar, bekçi köpeklerini uzaklaştırmak için sürüden bir veya 

iki kurt ayırarak zamanla bir taktik geliştirirken, alfa erkeğin liderliğindeki sürünün geri kalanı 

sürüye saldırır. Bu gibi durumlarda en iyi bekçi köpekleri sürüden ayrılmayan ve sadece çobanın 

emirlerine uyan köpeklerdi.İlk kez 1926'da Ljubljana'da bir köpek gösterisinde gösterildi. 

Dünyadaki diğer orduların örneğini takiben, Yugoslav Ordusunda bir hizmet köpeği ihtiyacı ortaya 

çıktı. Yugoslavya'daki çok sayıda çoban köpeği arasından yapılan seçimin ardından Šarplaninac 

kısa listeye dahil edildi.Orduda ilk kez 1928'de hizmet köpeği olarak kullanılmış ve daha sonraki 

çalışmalar onun gelecek vaat eden bir köpek olduğunu belirlemiştir. Dünyadaki ilk tescilli köpek 

ırklarından biridir. 1939'da FCI'ye "Illyrian Shepherd" resmi adı ve #041 seri numarası altında tescil 

edildi. İlirya Çobanının A tipi ve B tipi vardı. 



 

 

 

 

Slika . Šarplaninac 

(izvorhttps://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D

0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D

1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Sarplaninac_standing.jpg)  

 

 

 

Sırp çoban köpeğinin kesin kökeni bilinmemektedir, çünkü Sırbistan'da çok sayıda çoban 

köpeği gelişmiştir ve yetiştiriciler ancak 20. yüzyılda köklerini daha derinlemesine araştırmaya 

başlamıştır. Tibet çoban köpeklerinin yerel ırklarla geçtiği Kopaonik ve Stara planina bölgesinde 

ortaya çıktılar.Bu cins hakkında ilk araştırmalar ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmış olsa 

da, 13. yüzyıldan geldikleri varsayılmaktadır. Eski Yugoslavya topraklarında sürü bekçisi olarak 

kullanılmasına rağmen bu cinse fazla ilgi gösterilmediğinden, yetiştiricileri FCI standardını 

almasını ancak 21. yüzyılda talep etmiştir.Sadece eski Yugoslavya'da tanınırlar, diğer ülkelerde bu 

köpekler nadiren görülür. Bu cins ilk kez 2004 yılında Belgrad'daki Uluslararası Sergide sunuldu ve 

değerlendirildi.Mart 2009'da, cins, son yıllarda durgunlaşan popülaritesindeki büyümesini 

etkilemeyen FCI standardını resmen aldı. Uluslararası Sinoloji Derneği, cinsi Güneydoğu Avrupa 

Çoban Köpeği adı altında tanıdı. 
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