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Sorumluluk Reddi 

Bu belge, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen Proje N. 2019-1-TR01-KA202- 

077190 (SHEPHERD BRIDGE)” kapsamında geliştirilen IO6 “Çobanlar için Yaşam Rehberi”nin sonuçları 

temelinde detaylandırılmıştır.. 

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

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

sorumlu tutulamaz. 

 
Neden bu rehber? 

 
Bu rehber, okuyucuya, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, 

çobanların kırsal yaşam faaliyetleri ve zorlukları hakkında daha 

yakından bir bakış açısı sağlar. Çobanlar meslekleri gereği modern 
toplumdan uzak yaşamakta ve bilgiye ulaşmada zorluklarla 

karşılaşmaktadır. Bu rehber, yaşadıkları doğada karşılaştıkları veya 

karşılaşabilecekleri mücadelelerin üstesinden gelmenin yollarını ele 

almaktadır. 



3  

Bu Rehberin Yazarları 

 

ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS-DIMITRA 

VETERİNER ARAŞTIRMA ENST İTÜSÜ 

Kılavuzun geliştirilmesini destekleyen Yunan Ekibi: 

Evangelia N. Sossidou,  Maria- Anastasia Karatzia, Sofia- Afroditi Termatzidou 

 

BURDUR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

Kılavuzun geliştirilmesini destekleyen Türk Ekibi: 

Veli PEKSÜSLÜ ,  Ercan ÇEL İK,  D.Selin CANDAN , Burcu Menekşe BALKAN 

 

BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

Kılavuzun geliştirilmesini destekleyen Türk Ekibi: 

Özkan Elmaz, Cevat Sipahi 

 

BURDUR VAL İL İĞİ 

Kılavuzun geliştirilmesini destekleyen Türk Ekibi: 

Mahizer KARS, Özlem  ÇUKUR 

 

BURDUR Z İRAAT ODASI 

Kılavuzun geliştirilmesini destekleyen Türk Ekibi : 

Kemal KUB İLAY, Osman EK İC İBAŞI , Hüsnü ŞAKI 

 

BELGRAD ÜNİVERSİTESİ VETER İNERL İK FAKÜLTES İ 

Kılavuzun geliştirilmesini destekleyen Sırp Ekibi: 

Danijela Kirovski, Ljubomir Jovanović 

 

CORDOBA ÜNİVERSİTESİ 

K ı lavuzun gelişt ir i lmesini destekleyen İspanyol Ekibi : 

Carlos C. Pérez Marín, Dolores C. Pérez Marín, Francisco Maroto Molina 



4  

İçindekiler 
 

 
 

Bölüm Sayfa 
Giriş 1 
Yunanistan 6 
Türkiye 10 
İspanya 15 
Sırbistan 20 



5  

Giriş 

 
Hiçbir meslek, insanı doğaya çobanlıktan daha fazla yaklaştıramaz. Çobanlar, ne yazık ki 

dikkatimizi çekme eğiliminde olan yapay dünyadan tamamen uzak, doğanın ortasında 

yaşarlar. Çobanlar, kendilerini doğanın birinci yasası olarak adlandırabileceğimiz, yani itaat 

ve ardından ikinci bir yasa olan, doğadaki her şeyin, kendi ölümlü varlığımız da dahil olmak 

üzere bir amacı olduğu gerçeğini açıkça görebilecek bir konuma yerleştirirler. 

Çobanların yaşam tarzı yıllar içinde kayda değer ölçüde değişmemiştir. Çalışma rutinleri 

zorludur ve bu zorluk çoğunlukla mevsim şartlarına göre değişir. İzole alanlarda çalışırlar ve 

aşırı hava koşulları, yırtıcı hayvanlar, mera mevcudiyeti ve kalitesi gibi birçok zorlukla karşı 

karşıya kalırlar. 

Çobanların günlük mücadelelerini ve sosyal etkilerini ele almak amacıyla, dört farklı ülkede 

(Yunanistan, Türkiye, İspanya ve Sırbistan) erkek ve kadın çobanlar anket görüşmeleri ve 

gözlemler için ziyaret edildi. 

Bu kılavuz, çobanların yaşamıyla ilgili temel endişeleri özetlerken, kişisel deneyimler yoluyla 

aşağıdaki kritik sorulara yanıtlar sağlayacaktır; 

 Çobanların doğada yaşarken karşılaştığı başlıca zorluklar nelerdir?

 Çobanların barınmaları ve termal konforu için ne gibi önlemler alabilirler?

 Acil sağlık sorunları nasıl yönetilir?

 Etoburlarla ilgili sorunlar nasıl yönetilir?

 Çocukların eğitimi nasıl yönetilir?

 Sosyal yaşam eksikliği ile nasıl başa çıkılır?
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1. YUNANİSTAN 
 

 

 

1.1.  Çobanların doğada yaşarken karşılaştıkları başlıca zorluklar 

nelerdir? 

 

Georgia Zioga, orta büyüklükte (250 baş) bir 

süt koyunu sürüsünün sahibi. O ve kocası, 

Olympus dağının eteklerinde küçük bir köy 

olan Lokovi'de büyümüş üçüncü nesil 

çiftçilerdir. ‘Bölgemizde kış dönemi zorlu 

geçiyor, yoğun kar yağışı durumunda sürüye 

ulaşmak ve beslemek zor oluyor” dedi. 

Mevsime göre daha iyi beslenme yönetimi 

için sürülerini iki tamamlayıcı tesis ve mera 

arasında periyodik olarak hareket ettirdikleri 

için hala yaylacılık uygulamasını 

sürdürüyorlar. Her iki sağıma da katıldığı, 

kuzuları/çocukları beslediği ve koyunları 

günde üç saat otlatma alanına taşıdığı için 

günlük rutini gerçekten zorlu. Ayrıca yılın belirli 

dönemlerinde aile tüketimi için peynir ve 

diğer süt ürünleri üretmektedir. “İki oğlum aile 

işimize dahil olduğu için kendimi çok şanslı 

hissediyorum” diyor, çünkü aile işçiliği, 

işgücünün ihtiyacının ve üretim maliyetlerinin 

düşmesine katkıda bulunuyor. 

Stelios Tzikas, Pieria bölgesinde bulunan 

küçük bir köyde, geniş üretim sistemi altında 

süt keçisi yetiştiren genç bir çiftçidir. Kendini 

bir şehirde yaşamayı ya da ofiste çalışmayı 

hayal edemediği için aile geleneğini 

Photograph courtesy: Lab of Animal Health & Welfare 

Photograph courtesy: Lab of Animal Health & Welfare 
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sürdürmeye karar verdi. Geleneksel tarım uygulamalarına ilgi duysa da işinin zorluklarını da 

göz ardı edemiyor. Esas endişesi iklim değişiklikleri. ‘Meraların sayısı ve kalitesi yıllar geçtikçe 

düştüğü için kuraklık en büyük endişelerimizden biri” diyor ve “Termal veya soğuk stres, 

keçilerin yeme aktivitesini ve verimliliğini etkiliyor” diye ekliyor. 

 
 
 
 

1.2. Çobanlar barınmaları ve termal konforları için hangi önlemleri alabilirler? 

Yunan çobanları yüksek sıcaklıklarla baş edebilmek için yazlık merada sürüye eşlik ederken 

genellikle bir ağacın gölgesini barınak olarak kullanırlar. 

Sürülerini en yüksek sıcaklıkların gözlemlendiği öğle 

saatlerinde otlatmamaya çalışırlar. Son olarak, 

koruyucu şapka takarak ve soğuk su kaynaklarını 

kullanarak termal konforlarını sağlamaya çalışırlar. 

 

 
Torvas denilen torba, su ve gıda maddelerini depolamak 

için kullanılır. Otlatma sırasında çiftçiler mola vermek veya 

öğle yemeği yemek için bir ağacın gölgesinde otururlar. 

 

 

 
 

 

 
 

1.3.  Acil sağlık sorunları nasıl yönetilir? 

Yunanistan'da çobanlar sağlık merkezlerinden uzak bölgelerde yaşamaktadırlar. Acil bir 

sağlık sorunu ortaya çıkarsa, zayıf cep telefonu sinyalleri nedeniyle ambulans çağırmak 

oldukça zor olabilir. Stelios keçileriyle meradayken böyle bir durumla karşılaştığında, ailesinin 

gecikmeyi fark etmesini ve onu aramasını beklemek zorunda kaldığını belirtmektedir. 

Georgia, çocuklarının sağlığıyla ilgili acil sorunlarla karşılaştığında komşularından yardım 

istediğini ya da en yakın eczacının danıştığını belirtmiştir. 
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1.4. Yabani hayvanlarla ilgili sorunlar nasıl yönetilir? 

Yunanistan'daki çobanlar, sürülerini yabani hayvanlardan korumak için çoban köpekleri 

yetiştirmektedir. En popüler cins Yunan Çoban veya Yunan Çoban Köpeğidir. Bu köpekler, 

dağlık bölgelerin doğal koşullarına mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Stelios'un 

belirttiği gibi, doğuştan gelen güçlü bir koruma içgüdüsüne sahiptirler, ayılar ve kurtlar gibi 

büyük etoburların saldırılarına karşı koyabilirler. 

 

 
1.5. Çocukların eğitimi nasıl yönetilir? 

 
Yunanistan'da çoban ailelerinde çocukların eğitimi bir sorundur. Artan çalışma saatleri 

nedeniyle çocukların eğitiminde ebeveyn katılımı sınırlıdır. Dağlık bölgelerde yaşayan az 

sayıda aile ve küçük çocuk okulla ilgili olayları takip edememektedir. Ayrıca, öğretmenler 

işlerini yapmak için bu uzak ve erişilemeyen alanları seçme konusunda isteksiz 

görünmektedir. Georgia'nın ailesi, çocuklarının okula günlük ulaşım masraflarını kendileri 

karşılamak zorundadır (ya özel bir taksi şoförü kiralayarak ya da çocukları okula kendileri 

götürerek). Yıllar önce devlet bütçeleri bu amaçla kullanılıyordu. Benzer uygulamaların 

hayata geçirilmesi ve öğretmenlerin ekonomik olarak uzak çalışma alanlarının seçmelerine 

yönelik motivasyonlar, gelecekte çoban çocuklarının doğru eğitim almaları için kritik öneme 

sahiptir. 

 
 

1.6.  Sosyal yaşam eksikliği nasıl yönetilir? 

 
Her iki Yunan çiftçi de sosyal yaşamlarının sınırlı olduğunu itiraf etmektedir. Düğün törenlerine 

veya geleneksel kültür festivallerine katılmak, yıl boyunca başlıca sosyal aktiviteleridir. 

Stelios, akıllı telefonların gelişimi ve sosyal medya kullanımının diğer insanlarla iletişimini ve 

bilgi alışverişini geliştirmesine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Georgia, daha fazla insanla 

iletişim kurmak ve sosyal hayatını iyileştirmek için yerel ürün sergileri gibi kültürel etkinliklerin 

organizasyonunda yer almaktadır. 
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2. TÜRKİYE 
 
 

 

2.1. Çobanların doğada yaşarken karşılaştıkları başlıca zorluklar 

nelerdir? 

Türkiye'de çobanlık mesleği genellikle ekstansif koşullarda yürütülmektedir. Çobanların bu işi 

yaparken karşılaştıkları zorlukları ortaya koyan anketlere dayalı bazı bilimsel çalışmalar 

yapılmıştır. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, Türkiye'nin Batı Akdeniz bölgesindeki yaygın 

keçi yetiştiricileri en zorlu yetiştirme yöntemlerinden birisidir. Bu kişilerin sosyodemografik 

yapısını ve yaşamını tanımlamaya yönelik çalışma. 2016 yılında 157 yetiştiriciye 

sosyodemografik yönlerle ilgili yüz yüze anket uygulanmıştır. (Yaş, cinsiyet, etnik grup, din, 

meslek, eğitim, medeni hal gibi özelliklere kişinin sosyodemografik özellikleri denir) Verileri 

tanımlamak için tanımlayıcı istatistikler ve tally uygulamaları kullanılmıştır. Yetiştiriciler şu 

şekilde karakterize edilmiştir; %94.90'ı erkek, yaş ortalaması 46.11±0.78, çoğunluğu (%82.80) 

ilköğretim mezunu ve %93.63'ü evlidir. Bu aile etkinliğine kadınların (%85,98) ve çocukların 

(%67,13) katkıları çok önemliydi. Erkek yetiştiricilerin beyanı ise “Eşim olmadan bu işi 

yürütemem” oldu (%82,80). Otlatma ve kırpma erkeklerin işiyken, elle sağım (%100) ve peynir 

üretimi kadınlar tarafından yapılır. Yetiştiricilerin %97,45'inden fazlasının dedesi ve babası 

aynı işi yapmakta ve %88,54'ü işi aile mirası olarak kabul etmektedir. %84,71'i işinden 

memnundu ancak sadece %25,32'si çocuklarının bu işe devam etmesini istedi. %17,20'si keçi 

yetiştiriciliğini bitirmek istemese de, %82,80'i 7 yıl içinde bitirmeyi düşünüyor. Bölgede keçi 

yetiştiriciliği sadece aile bireyleri ile birlikte yürütülen bir hayvancılık sektörü değil, aynı 

zamanda kendi kültürünü oluşturmuş bir kırsal yaşam tarzıdır. Yetiştiriciler en doğal et ve sütü 

üretmek için ciddi zorluklar yaşamakta ve hayatlarından fedakarlık etmektedirler. 



10  

Keçi beslemekten mutlular ama çoğu on yıl içinde bitirerek çocuklarının bu hayata devam 

etmesini istemiyorlar. Artan desteklemeler, geniş mera alanları, ormanlık alanların otlatmaya 

tahsisi ve daha sosyal bir yaşam ile keçi yetiştiricilerinin bu yaşam tarzını uzun süre 

sürdürmelerini sağlamaktadır (Saatcı ve ark. 2016). 

Göçebe çoban keçi yetiştiricilerinin en iyi ve son örnekleri Türkiye'nin Batı Akdeniz 

bölgesinde bulunmaktadır. Hepsi işlerini göçebe kırsal yaşam tarzına göre yönetiler. Sattıkları 

başlıca ürünler keçi ve oğlaktır. Ayrıca süt (%6,06), peynir (%39,85), gübre (%53,73) ve yapağı 

(%65,67) satarlar. Bir sürüdeki ortalama keçi sayısı 254.8±13.8'dir. Yetiştiricilerin çoğu, nüfusu 

500'den (%58,96) az olan bir yerde yaşıyor ve en yakın şehir merkezine ortalama uzaklık 43km 

dir. Kış ve yaz yerleri arasındaki göç mesafesi, %30'u için 50 km ve daha fazladır. Bu göç 

sırasında yetiştiricilerin %76,87'si hayvanlarıyla birlikte yaya olarak seyahat etmekte ve 

%95,49'u kendi şehirlerinin dışına göç ederler. Sadece %5,97'si yaz mevsiminde göç edilen 

otlaklara sahiptir. Açıklanan tüm koşullar, göçebe kırsal keçi yetiştiricilerinin yaşadığı hayatın 

gerçekten otantik ve zor olduğunu göstermiştir. Bu zorlu yaşamda değerli doğal et ve süt 

ürünleri üretiyorlar (Saatcı ve ark. 2018). 

Koyun ve keçi işletmelerinde aile birey sayısı sırasıyla 4,5±2,1 ve 4,7±1,6 olarak tespit edilmiştir. 

Koyun ve keçi çiftliklerinde çalışanların %85,9'unun ve %77,2'sinin ilkokul mezunu olduğu 

tespit edilmiştir. Koyun ve keçi işletme türünün sırasıyla %10,9 ve %6,3 oranında göçebe 

olduğu belirlendi. Anket yapılan işletmelerin “Burdur İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği”ne 

üyelik durumları sırasıyla %59,3 ve koyun ve keçi işletmelerinde %72,9 olarak bulunmuştur. 

Yetiştiriciler barınma, bakım, beslenme, sağlık ve hijyen konularında yeterli bilgiye sahip 

değildir. Yetiştiriciler için kayıt sistemi, sürü yönetimi ve diğer konulardaki pratik bilgilerden 

bahseden uygulamalı eğitim faaliyetlerinin faydalı olması gerektiği sonucuna varılmıştır 

(Elmaz ve ark. 2014). 

2.2. Çobanlar barınmaları ve termal konforları için hangi önlemleri alabilirler? 

 
Türkiye'deki çobanların barınma durumlarının belirlenmesine yönelik yapılan bilimsel bir 

çalışmada, %93,13'ü yaz aylarında otlayan yaylada çadır veya çadır benzeri barınak 

kullanmıştır. Ev ihtiyaçları için güneş panellerinden %32,82'si elektrik üretilirken, %29,77'si 

telecast için uydu alıcısı kullanmıştır (Saatcı vd. 2018). 
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Photo: Prof. Dr. Özkan Elmaz 

 
 

 

2.3. Acil sağlık sorunları nasıl yönetilir? 

Çobanlar acil durum telefon hattını (112) arayabilir ve halk sağlığı hizmetleri yetiştiricinin 

bulunduğu yere uygun araç ve sağlık görevlisi gönderir. Genellikle sağlık hizmetleri 

yollardan destek sağlarlar ancak ulaşılamayan bir alanda acil durumlarda hava desteği de 

mümkündür. 

2.4. Yabani yırtıcı hayvanlarla ilgili sorunlar nasıl yönetilir? 

 
Türkiye'deki çobanlar, sürülerini vahşi 

hayvanlardan korumak için Kangal Çoban 

Köpekleri ve Akbaş gibi çoban köpekleri 

yetiştirmektedir. 
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2.5. Çocukların eğitimi nasıl yönetilir? 

 
İkamet ettikleri köyde okul yoksa öğrenciler her gün oturdukları yerden en yakın okula 

taşımalı olarak eğitimine devam ederler. Ayrıca yurtları olan okullar da vardır. Çocuklar bu 

okullarda yaşayabilir ve orada da okuyabilirler. Ayrıca imkan dahilinde çobanlar kendi 

çocuklarını okula getirip götürebilirler. 

2.6. Sosyal yaşam eksikliği ile nasıl başa çıkılır? 

 
Türkiye'deki çobanların sosyal hayatlarını belirlemek için yapılan bilimsel bir çalışmada, 

hiçbiri hayatında tiyatroya gitmemiş, %91'i hiç sinemaya gitmemiş, sadece %8,6'sı tatile 

gitmiştir. %89,81'i bir örgüte üyeydi ve %92,36'sı sürülerini bilimsel çalışmalar için kabul etmeye 

hazırdı (Saatcı ve ark. 2016). 

%96,25'i tüm aile üyeleri tarafından 

düzenlenen ana sosyal aktivitenin düğün 

daveti ve toplantıdan sonra yemek yemek 

olduğunu belirtmiştir. %39,55'i hayatı 

boyunca başka bir şehre gitmemiştir. 

%43,28'inin kendi arabası, %47,73'ünün 

traktörü var. %23,88'i internet olanaklarına 

ulaşma şansına sahiptir. 

Okuma oranı oldukça düşük olup, %3,73'ü 

sektörel bir dergi okuru, %5,97'si günlük gazete okuru ve %6,77'si yılda en az bir kitap okur. 

Onları bu özel işte tutabilmek için daha iyi ve daha sosyal yaşam koşullarının sağlanması 

gerekmektedir. Bu amaçlar için yetiştiricilerin gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunlara göre 

hareket edilmesi gerekmektedir. Yörük keçisi yetiştiricilerine niş bir pazar sağlamak, ürünlerini 

daha değerli kılmak ve gelirlerini artırmak. Batı Akdeniz'de Toros Dağları'nda anlatılan keçi 

yetiştiriciliği, sadece tüm aileyi içine alan bir hayvancılık faaliyeti değil, aynı zamanda kendi 

kültürü içinde yaşayan bir pastoral yaşam tarzıdır. Bu kültürü yaşatmak çağdaş 

toplumumuzun asli bir görevidir (Saatcı vd. 2018). 
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3. İSPANYA 
 
 

 

3.1.  Çobanların doğada yaşarken karşılaştıkları başlıca zorluklar 

nelerdir? 

‘Las Albaidas’ Çiftliği: Ekstansif hayvancılık, 

doğal kaynaklara bağımlılığı ile karakterize 

edilir. Bu nedenle hem koyunların hem de 

çobanların çevreye uyum sağlaması 

gerekir. 'Las Albaidas' çiftliğinde, 6 kuşak 

boyunca, Akdeniz dağlarına ve 

agrosilvopastoral sistemlere (dehesas) 

mükemmel bir şekilde ve ayrıca tahıl ve 

baklagil anız beslenmesine dayalı bir yaz diyetine adapte olmuş yerli bir türün (Merinos) 

kullanımı tercih edilmiştir. 

Merinos koyunları ayrıca Güney İspanya'nın kışın 0ºC ile yazın 40ºC arasındaki karakteristik 

have sıcaklık ve yaya yaylacılığına iyi uyum sağlar. Günümüzde temel çevresel kaygı, daha 

uzun ve daha sıcak yazlara ve daha kısa ve daha kuru kışlara neden olan iklim değişikliğinin 

giderek artan insidansıdır. Bu tür değişiklikler çobanları daha uzun süre yaylada kalmaya ve 

sürüleri, bazıları koyunlar için düşük besin değerine sahip, yeni bitki örtüsü kaynaklarını 

kullanımına adapte etmelerine mecburiyetinde bırakmaktadır. 

‘Los Labrados’ Çiftliği: Benim 

durumumda,   İspanya'daki   çoğu 

çoban gibi, yaylacılık yapmadığım 

için doğada “yaşamaya” gerek 

yok. Sürüm, esas olarak holm meşesi, 

mantar meşesi, bazı mazı meşeleri 

ve kestane ağaçları, çalılar ve 

çimenlerden oluşan bir dehesadan 

oluşan 'Los Labrados Altos' adlı bir 

çiftlikte kalıcı olarak otluyor. Ayrıca yağmurla beslenen zeytin oluğu olan küçük bir alan da 

vardır.. Ne yazık ki ülkemizde hayvancılık üretiminin yoğunlaşması ve siyasi paydaşların 
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ilgisizliği ve bilgi kirliliği nedeniyle yaylacılık ortadan kalkıyor ve bu da gelecekte çok olumsuz 

etkiler yaratabilir. 

Tarlalarda uzun süre çalışırken karşılaştığımız zorluklarla ilgili olarak, çok sıcak ve soğuk günler, 

fırtınalar, kuraklık vb. olağanüstü olayların meydana gelmesi gibi iklim olumsuzluklarını 

vurgulayabilirim: İklim koşulları çobanlar ve hayvanlar için giderek daha kafa karıştırıcı hale 

geliyor. Diğer bir önemli endişe ise yırtıcı hayvanların (firavun fareleri, tilkiler, kargalar, 

genetler,  yaban  domuzları...  ve  kuzey  İspanya'da  kurtlar)  varlığıdır.  Yırtıcı  hayvanlar, 

koyunların idaresini daha zor ve pahalı hale getirir (çitler, köpekler, vb.) ve hepsinden öte, 

insan kazancını etkilemektedir (zaman kaybı ve stres). 

 

 
3.2.  Çobanlar barınmaları ve termal konforları için hangi önlemleri alabilirler? 

‘Las Albaidas’ Çiftliği: Yüzlerce yıldır çobanlar hayvanlarını otlattıkları bölgelerin termal 

koşullarına uyum sağlamıştır. Bizim durumumuzda asıl sorun, yüksek yaz sıcaklıklarıdır. Sıcakla 

başa çıkmak için atalardan kalma teknikleri modern hayata uyarladık. Örneğin, geleneksel 

kulübeleri, elektrik bağlantılı bitki çatılı barakalarla değiştirdik. Böylece dinlenme saatlerinde 

serin (klimalı) ve rahat bir yere sahip olabiliriz. Yüksek sıcaklıkların etkilerini azaltmanın bir 

başka yolu da otlatma saatlerini değiştirmektir. “Las Albaidas” çiftliğinde koyunlar gece 

saatlerinde (09:00 – 21:00) otlatılır ve gündüzleri gölgede ve bir su kaynağına yakın bir yerde 

dinlenir. Bu eski teknik, vasıflı işgücü eksikliği nedeniyle günümüzde daha az yaygındır. 
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‘Los Labrados’ Farm: Şanslıyız ki, son zamanlarda soğuk günlerde korunmamızı sağlayan çok 

etkili kıyafetlerimiz var. Ancak yağmurda durum çok farklı, çünkü %100 ıslanmayı önleyecek 

bir sistem bilmiyorum. Isı konusunda bakıldığında, sıcaklık ise gün ortasında bazı aktivitelerin 

yapılmasını engellemektedir. Dehesaslar da, biraz rahatlamak için ağaç gölgelerini 

kullanabiliriz. Su kaybı veya güneş çarpmasını önlemek için doğru şekilde sıvı tüketmek de 

önemlidir. 

3.3.  Acil sağlık sorunları nasıl yönetilir? 

‘Las Albaidas’ Çiftliği: Günümüzde çobanların acil sağlık sorunlarına müdahale konusunda 

çok ilerleme kaydedilmiştir. İspanya etkin bir halk sağlığı sistemine sahiptir. Acil bir durumda, 

çoban gerçekten uzak bir bölgede olsa bile, her cep telefonunda bulunan ve hiç sinyal 

olmadığında veya çok az olduğunda bile çalışan SOS uyarı sistemini kullanabilirler. 

Gerekirse, çobana ulaşmak ve hayatını kurtarmak için tıbbi bir helikopter 

kullanılabilmektedir. 

‘Los Labrados’ Çiftliği: Bu anlamda, belirli noktalarda mobil kapsama alanı yoktur, bu 

nedenle kendinizi büyük bir çıkmazın içinde bulabilir ve tamamen izole olabilirsiniz. Bir kaza 

hareket etmenizi engelliyorsa, aileniz ancak sizin eve dönmemiş olduğunuzu fark ettiğinde, 

acil yardım isteyip sizi ararlar. Eğer hareket edebilirseniz, bulunduğunuz yeri acil servislere 

belirtmek bazen mümkün olmadığı için komşunuzdan yardım isteyebilir veya en yakın sağlık 

merkezine gidebilirsiniz. 

 

 
3.4. Etoburlarla ilgili sorunlar nasıl yönetilir? 

‘Las Albaidas’ Çiftliği: Otlatma alanımızda 

kurtlar veya ayılar gibi büyük etoburlar 

yoktur, ancak son yıllarda yeni doğan 

koyunların güvenliğini tehdit eden tilki ve 

firavun faresi gibi başka küçük yırtıcı 

hayvanlar bulunmaktadır. Bizim 

çözümümüz, özellikle kuzulama 

mevsiminde, elektrikli çitler ve bekçi 

köpeklerinin, özellikle de geleneksel olarak 
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avcı saldırılarını önlemek için kullanılan İspanyol Mastiff köpeklerinin birlikte kullanılmasıdır. 

 
‘Los Labrados’ Çiftliği: Yırtıcı hayvanlar sorunu, iyi 

eğitimli köpeklere sahip olunarak, yasalarca 

korunmayan türlerde nüfus kontrolleri yapılarak 

veya özellikle kuzulayan koyunlar gibi hassas 

hayvanlar söz konusu olduğunda çitlere yatırım 

yapılarak çözülebilir. Ancak bu önlemler büyük 

bir ekonomik yatırım gerektirir ve bazı çobanlar 

bunu karşılayamamaktadır. 

 

 
3.5.  Çocukların eğitimi nasıl yönetilir? 

 
‘Las Albaidas’ Çiftliği:  Çoban çocuklarının eğitimi önemli bir noktadadır. İspanya'da, her 

çocuğun ulaşabileceği, nispeten kısa bir mesafede bir eğitim merkezinin bulunmasını 

garanti eden iyi bir halk eğitim sistemi vardır. Asıl sorun, kırsal alanlardaki çocuk nüfusunun 

azlığı ve buna bağlı olarak küçük köylerdeki okulların ortadan kalkmasına ve çocukları daha 

büyük şehirlerdeki sınıflara katılmak için her gün daha fazla kilometre yol kat etmeye neden 

olmasıdır. Çobanların bir diğer temel sorunu da iş-aile yaşam dengesidir. Normalde yıl 

boyunca değişen, özellikle otlak alanları evden uzakta olduğu zamanlarda, ailelerimiz ile 

yeterli zaman geçirmeyi zorlaştıran zor ve uzun iş günlerimiz vardır. 

‘Los Labrados’ Çiftliği: The secret is time planning, which is not easy, but, on the other hand, 

this way of living enriches children, both emotionally and intellectually. Sharing some 

activities of the farm can help to reconcile family and work life. 

Çobanlık sadece bir iş değil, bir yaşam felsefesidir. Günlerinizi hayvanlarla ve toprakla 

ilgilenerek geçiriyorsunuz, bu çok zaman ve emek gerektiriyor ama bu bir aileyi, çocukları 

ve diğer akrabalara yol göstermeyeyeterli olmaktadır. 

İşin sırrı zaman planlamasıdır, bu kolay değildir ancak diğer yandan bu yaşam tarzı 

çocukları hem duygusal hem de entelektüel olarak zenginleştirmektedir. Çiftliğin bazı 

faaliyetlerini paylaşmak, aile ve iş hayatını uzlaştırmaya yardımcı olabilir. 

3.6. Sosyal yaşam eksikliği nasıl yönetilir? 
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‘Las Albaidas’ Çiftliği: Çok uzak olmayan zamanlarda, çobanların sosyal etkileşimleri, 

çoğunlukla diğer çobanlarla tanıştıkları yerel panayır ve birkaç aile şenliği ile sınırlıydı. 

Günümüzde akıllı telefonların gelişimi ve internet bağlantılarının iyileştirilmesi, daha bağlantılı 

ve küreselleşmiş bir dünya yarattı. Bu teknolojiler, çobanların yalnızca sosyal ve tanıdık 

iletişimi geliştirmelerine değil, aynı zamanda sektörleri hakkında, örneğin hava durumu veya 

piyasa fiyatları gibi ilgili bilgilere erişmelerine ve hatta sürülerini GPS aracılığıyla uzaktan 

kontrol etmelerine olanak tanımıştır. 

‘Los Labrados’ Çiftliği: Tarlalarda çok fazla zaman geçirerek hayvanlarla ve hatta toprakla 

çok özel bir bağ geliştiriyorsunuz. Merada bununan zamanlarda normalde yalnızlık ve 

üzüntü hissetmezsiniz. Aksine, kendinizi sakin ve huzurlu hissedersiniz ve zaman zaman 

insanlarla bağlantı kurmak için teknolojiyi kullanabilirsiniz. Yine de insan olarak bazen 

sosyalleşmeye ihtiyacımız var, bu yüzden çiftliğin iş yükünün çok olmadığı (kuzulama 

mevsimi dışında) zamanlarda sosyalleşmeye çalıılabilinir. 
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4. SIRBİSTAN 

 
hayvancılıkla uğraşan Radomirka Jogrić 

Sırbistan'ın doğusunda, dört kuşaktan 

oluşan geniş ailesiyle birlikte yaşıyor. 

Çocukluğundan beri koyun besliyor ve 

evinin hiçbir zaman 15'ten az koyunu 

olmadı ve geçmişte 500'e kadar koyun 

yetiştirdiler. Köyün yukarısındaki 

meralarda onlarca mera vardı ve 

binlerce koyun otluyordu. 

Ne yazık ki, uzak meralar artık terk edilmiş durumda, ancak köyde hemen hemen 

her evde hala birkaç koyun var ve bu bir tür gelenek. Radomirka, çoğu yaşlı insan 

gibi, doğada ve koyunlarla o kadar ilgili bir insan, yaşayabileceği tek yaşam 

biçimi olduğuna karar vermiş. 

Miroslav  Mirko  Mil isavljević  S ı rbistan'ın 

doğusunda yaşıyor ve işini kaybettiği 

1998'den beri koyun yetiştiriciliği 

yapıyor. Amcası çocukluğundan beri 

çobanlık yapmış, ona tecrübelerini 

aktarmış, çok şey öğretmiştir. Mirko, en 

başından beri yerli koyun cinsi 

yetiştiriciliği (Svrljiska koyunu) 

yapmaktadır. Mirko, bu cinsi resmi 

olarak tescil ettiren ilk kişilerden biridir. 

Sürüsünde 200 başdan fazla koyun bulunmaktaydı ve bölgedeki en büyük 

sürülerden birine sahipti. Geçmişte kızı ve torunu işinde ona yardımcı oldu. Bugün 

30 koyunu var ve ömrünün geri kalanını koyunlarla geçirmeyi umuyor. 
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4.1. 1.1.Çobanların doğada yaşarken karşılaştıkları başlıca zorluklar 

nelerdir? 

Radomirka: Bir insan doğada 

yaşamaya ilgi duyuyorsa, hiçbir şey zor 

değildir. Sosyal hayatın olmaması 

bazen sorun oluyor ama iyi ki artık takip 

edebileceğimiz medyalar (televizyon 

ve radyo) var ve bu sayede çobanlar 

da çağa ayak uydurabiliyor. İş bazen 

yorucu oluyor ve yıllar geçtikçe sağlık 

sorunları başlıyor ama bu işin sağladığı 

tatmin ve özgürlüğün yerini hiçbir şey 

tutamaz. 

Miroslav: I let the sheep graze on a territory of several square kilometers in the 

mountains and I used to walk a few tens kilometers a day. Nature is beautiful but 

sometimes it is very harsh and the weather conditions are such that you often get 

wet or it is too hot or too cold. Only people with great will and experience can 

fight these challenges. 

Eskiden çok sayıda koyunum olduğunda sabah 4'te kalkardım ve işim gece 10'da 

biterdi. Dağlarda birkaç kilometrekarelik bir alanda koyun otlatıyordum ve günde 

onlarca kilometre yürüyordum. Doğa güzeldir ama bazen çok serttir, hava 

koşulları öyledir ki sık sık ıslanabilirsiniz, çok sıcak veya çok soğuğa maruz 

kalabilirsiniz. Sadece büyük irade ve deneyime sahip insanlar bu zorluklarla 

savaşabilir. 

4.2. Çobanlar barınmaları ve termal konforları için hangi önlemleri alabilirler? 

 
Radomirka: Çobanlar her türlü hava şartlarına karşı hazır olmalı ve her türlü 

havaya dayanıklı olmalıdır. Her zaman yanınızda sıcak, soğuk ve yağmurlu 

havaya uygun kıyafet taşımalıdır. Şimdilerde hava tahminini takip etmek 

mümkün. Ne yazık ki, bu daha önce yoktu, bu nedenle çobanlar sağlıkları 

üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemel aşırı hava koşullarına maruz kaldı. 
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Miroslav: Sırbistan'da çobanlara uygun, yünden yapılmış geleneksel giysiler var. 

Bu giysiler kışın sıcak tutar ve yazın yalıtkandır. Yün çoraplar herkese tavsiye 

edeceğim bir şey. Bununla birlikte, çoban olmak isteyen herkes şunu bilmelidir ki, 

nadir olarak konfroa sahip bir iştir ve bu işi öğrenme süresi zorluklarla mücadeleyi 

öğrenmeyi gerektirir. 

 

 
4.3. Acil sağlık sorunları nasıl yönetilir? 

 

 
Radomirka: Doğada çalışma beraberinde birçok riski de taşır. Yılan ısırıkları, böcek 

ısırıkları, çeşitli yaralanmalar ve soğuk hava şartları bunlardan birkaçı olarak 

belirtebilirim. Bu durumlara karşı nasıl savaşılacağını yaşlılardan öğrendim ve her 

şey için geleneksel bir ilaç var. Eskiden doktora gitmek büyük sorundu ama bugün 

köye giden yollarımız iyi ve acil durumlarda doktora gitmek nispeten daha kolay. 

Miroslav. I always carry the necessary pharmacy with me. It contains the most 

important medicines on the advice of the doctor that I may need. Unfortunately, 

a very small number of shepherds have this habit, and it sometimes takes a few 

hours to get to the doctor and life can be in great danger! 

Acil bir durumda iyi bir plan yapmak çok önemli, tehlike durumunda beni en kısa 

zamanda doktora ulaştırmak için ailemle birlikte bir plan yaptım. Telefonumu her 

zaman yanımda taşıyorum ve sık sık uzak bölgelerde olduğum için acil 

durumlarda bana gelecek bir nakliye aracı bulunuyor. Gerekli ilaçları her zaman 

yanımda taşırım. Bunlar doktor tavsiyesi üzerine ihtiyacım olabilecek en önemli 

ilaçları içermekte. Ne yazık ki, çok az sayıda çoban bu alışkanlığa sahip ve bazen 

doktora gitmek birkaç saat sürebilir, bu da hayatı büyük tehlikeye atabilir. 

 

 
4.4. Etoburlarla ilgili sorunlar nasıl yönetilir? 

 

 
Radomirka: Bölgemizde kurtlar ve çakallar buunmakta. Bu hayvanlar çobanlar 

için her zaman bir sorun olmuştur. Daha önce, biz meralardayken, neredeyse 



22  

sürekli saldırırlardı. Neyse ki o zamanlar çok koyun vardı, bu yüzden kayıp fark 

edilmezdi bile. Büyüklerimden korkmaman gerektiğini ve insanlar yakınken 

kurtların nadiren insanlara veya hayvanlara saldırdığını öğrendim. Her zaman 

sürümü bir arada tutmaya çalıştım ve onları gözümün önünden ayırmadım. 

Miroslav: Kurt saldırıları ile ilgili çok sorun yaşadım, bir keresinde 30 koyunum 

sürüden ayrıldığında 10 tanesi sabah geri geldi ve sonrasında kurtların yediği 

leşleri bulduk. Koyunları gece boyunca ağılda yalnız bı raktığımdan, toprağa 

gömülü yüksek bir tel çit yapmak zorunda kaldım. Çobanlar genellikle kurtların 

çok uzakta olduğunu düşünürler ama aslında ne zaman geleceklerini asla 

bilemezsiniz. Ayrıca bekçi köpekleri çok önemlidir. Ancak, bir kurdun köpeğime 

saldırdığı ve öldürdüğü birkaç tecrübem de oldu. 

 
 
 

 
4.5. Çocukların eğitimi nasıl yönetilir? 

 
Radomirka: Ben çocukken birkaç kilometre yakındaki köyde bulunan okula 

yürüyerek giderdik. Köyde bir sürü çocuk vardı, bu yüzden harika zaman geçirdik. 

Bugün köy okulumuzda yedi çocuk var. İşin iyi yanı, kendi öğretmenleri var ve 

seyahat  etmek  zorunda  deği l ler.  İ leri  eğitim  iç in  mutlaka  daha  büyük  şehirlere 

gitmelidirler. Yolculuk kolay değil ama aile ortamında yaşadıkları için mutluyum, 

ailelerinnin yardımıyla zorlukların üstesinden geleceklerdir. Birbirine yardım eden 

dört kuşaktan oluşan bir ailede yaşıyorum ve bugünlerde bunu büyük bir hazine 

olarak görüyorum. Okula giden veya yakında gitmesi gereken dört küçük 

torunum var. Şimdi modern teknolojilerin zamanı ve bunun onların okulla daha 

kolay başa çıkmalarına da yardımcı olacağını umuyorum. 

 

 
Miroslav: Bir sürü koyunum olduğunda torunlarım da dahil bütün ailem işin 

içindeydi. Ne yazık ki onlar için bu iş çok yorucuydu ve çok fedakarlık 

gerektiriyordu. Nispeten iyi bir kârımız vardı (kuzu ve peynirden), ama yine de 

onlar için çok fazla işti. Eğitimin kendisi kısa bir süre için bir sorun değil, ancak 

okulu bitirdikten sonra bu yaşam tarzına karar vermelisiniz ki bu kolay değildir. 
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4.6. Sosyal yaşam eksikliği nasıl yönetilir? 

 
Radomirka: Çobanlar ve hayvan yetiştiricileri için bu işi aile işi olarak yapmak en 

iyisidir. Bu sayede herkes işe katkıda bulunabilir ve kendine zaman ayırabilir. Her 

ne kadar biz (eski nesiller) tüm hayatımızı bu mesleğe adadık. Bugün, sosyal a ğlar 

ve cep telefonları aracılığıyla dünyanın her yerinden tanıdıklarla iletişim halinde 

olduğumuz için şanslıyız. Yaşlı nesiller modern teknolojilere alışmakta zorlanıyor, 

ancak genç nesillerin yardımıyla her şey daha kolay. Maalesef köylerimiz önemli 

ölçüde küçüldü ve gençlerin sayısı giderek azalıyor. Ancak geride kalanlar çok 

yakınlar, sosyalleşiyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar ve bu gelecek için bir 

taahhüt! 

Miroslav: Bölgemizde, çobanların 

deneyimlerini paylaşmak, arkadaş 

edinmek ve ticaret yapmak için 

toplandığı geleneksel panayırlar vardı. 

Bu fuarlarda birkaç yüz hatta binlerce 

insan katılırdı. Ne yazık ki, şimdi 

panayırlar yok oluyor, ama hala var ve 

geleneğe saygı duyan ve bu tür 

organizasyonlar veya koyun ve keçi sergileri düzenleyen gençler var. Geleneklere 

saygı göstermek, çobanların iletişimini ve arkadaşlığını desteklemek için bu 

sürdürülmelidir. Ayrıca koyun ticareti yaparken bölgede çok seyahat ettim ve bu, 

insanlarla ve diğer çobanlarla iletişim açısından benim için çok şey ifade 

ediyordu. Her yerde diğer çobanlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanmak ve 

tabii ki evimize misafir olarak geldiklerinde iyi bir ev sahibi olmak geleneğimizdir. 


