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Özet
Dünyanın küreselle mesi, geleneksel yapıların de i im süreci, Türkiye’de ve dünyada gözle
görülebilecek kadar hızlı olmaktadır. Geli en teknolojiye ve de i en ya am ko ullarına ra men halk
kültüründeki gelenek ve görenekler, dün oldu u gibi bugün ve yarın da halkın ya amında bir ba ka boyutta da
olsa varlıklarını devam ettireceklerdir. nsano lu, de i im süreci içinde genellikle kültürünün geçmi ini
ö renmek, bugün var olanları anlamak ve gelecekte de ne olup bitece ini kestirebilmek ister. te bu nedenledir
ki, kültürel de i im kendini önemsetir.
Bir bölgenin veya bir yörenin insanını tanımamızda oradaki gelenekler ve görenekler bize yardımcı
olurlar. Bu sebeple toplumların geleneklerinin ara tırılmasına, irdelenmesine ve ortaya konulmasına gereksinme
duyuldu u kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkarken, bu makalede Av a Adası Yi itler köyü geleneklerinin bir
bölümü özellikle son yıllarda bu geleneklerde çe itli etkenlerle meydana gelen de i imler ele alınacaktır. Av a
Adası Yi itler köyünde geleneksel ya am içinde var olan evlilik, do um, askere gönderme ve ölüm gibi
konular, tek tek ve kimi zamanda birine di erinden daha çok a ırlık verilerek ortaya konulacaktır. Di er yandan
geçmi te var olan ancak günümüzde hiç uygulanmayan gelenekler ile bugün bir takım de i ikliklere u ramı
ancak genel hatlarıyla devam eden gelenekler de ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gelenek, De i im, Yi itler Köyü, Av a Adası.

Abstract
The globalization of the world, transformation process of traditional structure is perceptibly fast in
Turkey and the world. In spite of developing technology and changing living conditions, traditions and customs
in folk culture will be continue their existence in people’s life tomorrow as today, maybe in a different way.
Human wants to know his/her culture’s past in transformation process and to understand what is happening
today and to guess what will be happening tomorrow. That’s why cultural transformation is important.
Traditions and customs help us to recognize a person from an area or a region. For this reason
inevitably occurs to need to research and examine traditions of society. In this article, a part of traditions of
Yi itler village and especially transformations of these traditions in recent years will be approached. Marriage,
birth, to send men to army, and death which exist in traditional life in Av a Island Yi itler village will be
focused and investigated. On the other hand, some traditions which exist in the past but not being applicated
today and some traditions which still exist today with some transformations will be discussed.
Key Words: Tradition, Change, Yi itler Village, Av a Island.

GR
Kültür geçmi ten günümüze aktarılırken çe itli sebeplerle de i mi yeniden ekillenmi tir. Tarih
sürecinde inanı lar, töreler, gelenekler ve sanatlar geçmi ten bize kalan mirastır. Ancak bize kalan bu
miras de i im sürecini mutlaka ya ar ve yeni nesillerin de izlerini ta ıyarak farklı biçim ve sentezlerle
gelece e ta ınır. Sayın Balaman'
ın da dedi i gibi “Ya am süreç içerisinde bir de i medir. nsan
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- 337 do umundan ölümüne de in biyolojik de i me yanında, be ikten mezara kadar ö renip ettikleriyle de
kültürel de i menin yörüngesi içindedir. Yeryüzünde az ya da çok, yava ya da hızlı, u ya da bu yönde
de i meyen bir nesne dü ünülemez. nsano lu, de i im süreci içinde genellikle kültürünün geçmi ini
ö renmek, bugün var olanları anlamak ve gelecekte de ne olup bitece ini kestirebilmek ister. te bu
nedenledir ki, kültürel de i im kendini önemsetir” (Balaman, 2002).
Ça ımızda toplumların geleneklerinin ara tırılmasına, irdelenmesine ve ortaya konulmasına
gereksinme duyuldu u kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkarken, bu makalede Av a Adası Yi itler köyü
geleneklerinin bir bölümü, son yıllarda bu geleneklerde çe itli etkenlerle meydana gelen de i imler konu
olarak seçilmi tir. Yörede, geleneksel ya am içinde var olan evlilik, do um, askere gönderme ve ölüm
gibi konulara, tek tek ve kimi zamanda birine di erinden daha çok a ırlık tanıyarak yer verilmi tir.
Kullanılan gözlem ve kaynak ki ilerle1 yapılan görü me tekni i aracılı ı ile adı geçen yerde
do mu ve uzun yıllar ya amı olmanın getirdi i avantajlar da kullanılarak geni bir zaman dilimi
içerisinde toplanan veriler, her konunun sonunda yazarın ki isel de erlendirmeleri ve yorumları da ortaya
konularak sonuçlandırılmı tır. Yapılan ara tırmalar sonucunda Av a adası geneli hakkında çok az sayıda
ara tırma yapılmı olmakla beraber bu güne kadar Yi itler köyü gelenekleri hakkında 1994 yılında
bitirme çalı ması olarak hazırlanan tek bir çalı manın2 dı ında ba ka kayna a rastlanmamı tır. Son
yıllarda hazırlanmı olan Internet’teki ki isel veya resmi web sayfalarında verilen bilgiler ise adaya
gelecek olan yerli be yabancı turistlere bilgi vermek mahiyetinde tanıtım amacıyla hazırlanmı , adanın
genel konumu dı ında, gelenekleri hakkında hiçbir bilgi içermeyen sayfalardır.
Küreselle en dünyada, geleneksel yapıların de i im süreci, Türkiye’de ve dünyada gözle
görülebilecek kadar hızlı olmaktadır. Bu de i imin farkında olarak, öncelikle var olan geleneksel
de erlerin ara tırılması, elde edilen materyalin ar ivlenmesi ve bireysel-kurumsal kullanıma sunulmasının
gereklili i kaçınılmazdır. Bu nedenle bu makalede sunulan bilgilerin bundan sonra yapılacak daha geni
kapsamlı çalı malara rehber olma, Av a’da ya ayan toplumlar hakkında bilgi sa lama ve geleneksel
ya am biçimlerindeki de i iklikleri tespit ederek bunların nedenlerini farklı açılardan inceleme gibi bir
i levi de yerine getirece ine inanılmaktadır.
AV A ADASININ TAR H VE YERLE M
Marmara Denizi’nin güneybatı kesiminde yer alan Av a adası idari bakımdan Balıkesir ilinin
Marmara ilçesine ba lı bir yerle im yeridir. Marmara takımadaları içinde büyüklük bakımından Marmara
ve Pa alimanı adasından sonra üçüncü sırada yer alan Av a Adası’nın yüzölçümü 20,62 km2 dir.
Marmara adaları “Yapı ve yer biçimleri bakımından Kapıda ı Yarımadası’nın Marmara Denizi'
ndeki
uzantısı görünümündedirler. Dördüncü zamanın sonlarında deniz seviyesinin yükselmesi ve alçak
kesimlerin sular altında kalması sonunda anakara Kapıda ı Yarımadası'
ndan ve birbirinden ayrılarak
bugünkü ekillerini almı lardır” (Ertüzün, 1964: 61). Yakla ık 21 km2 alan kaplayan Av a adasının
batısında oldukça geni bir kıyı ovası bulunur. Bu ovanın ucunda Türkeli (Av a) köyü kurulmu tur.
Adanın do u kıyısındaki ova üzerinde ise Yi itler (Araplar) köyü kurulmu tur (Tunçbilek, 1987: 42).
Av a adasının zirve kısımları yassıla mı tepelerden ibaret bir görünüme sahiptir. Bu tepelerin
yükseklikleri ço unlukla 100 metreyi a ar. Ada kıyılarında alçak kıyı ve plajlar Av a yerle me merkezi
güneyinden itibaren kuzeye do ru tüm batı kıyısı boyunca geli mi tir. Yi itler taban ovası kıyıları ise
adanın ikinci büyük plaj alanını olu turmaktadır (Meriç, 1990: 60).

1
Yi itler köyü do umlu olmam ve tüm ailemin orada ya ıyor olması sebebiyle, birebir içlerinde ya amı olmanın avantajını
kullanarak kaynak ki ilerle yapılan kar ılıklı görü meler uzun yıllar içerisinde defalarca tekrarlanmı tır.
2
Bu makalede söz edilmeyen ya da kısmen bahsedilen Yi itler köyü gelenekleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz.
Nihal Cömert (1994). Av a Adası Yi itler Köyü Folkloru, TÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü
Bitirme Çalı ması, stanbul.
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dönemlere rastlamaktadır. Tunçbilek adaların ilk yerle imcileri hakkındaki görü lerini u ekilde dile
getirmektedir. “Marmara takımadaları hakkındaki ilk bilgiler Sinop’lu co rafyacı Strabo ile Latin tarihçi
Plinius’un eserlerinde yer almaktadır. Strabo’un anlattıklarına göre Marmara adalarına hariçten gelip
yerle enlerin .Ö. 680 yıllarında Sisam ve Miletos’tan gelen Prokennesus’lular ile ba lamı oldu u
ö renilmektedir. lkça dönemi içinde adaların nüfus durumu hakkında hemen hiçbir ey
bilinmemektedir. Adaların ilkça döneminde koloniyal ticarete dayanan faaliyetlerin yonyalılar
tarafından ba latıldı ına göre, Prokennesuslardan sonra civar bölgelerden gelen denizci gruplar adaları
taze nüfusla beslemi olmalıdırlar. Bu nedenle Marmara adalarını Akdeniz ve Karadeniz kökenli
insanların ya adı ı kozmopolit bir Akdeniz kolonisi olarak dü ünmek yanlı olmasa gerektir” (Tunçbilek,
1987: 73).
Marmara adaları ilkça dan Yeniça ın ba ına kadar ki dönem içinde yonyalılara ba lı Ksikos
egemenli inden sonra sırası ile Tirhenia, Patagos, Miletos, Lidya, Pers, Isparta, tekrar Pers, tekrar Ksikos,
skender mparatorlu u, Bergama Krallı ı, Roma mparatorlu u, Bizans mparatorlu u, Selçuklu Devleti
ve nihayet Osmanlı mparatorlu u arasında sahip de i tirmi tir. 1453 Osmanlı Devletinin topraklarına
katılmakla ilk yerle me dönemi sona ermi tir (Ertüzün, 1964: 71).
Bizans Devletinin idaresi altında kalması sırasında hıristiyan Rum toplumunun ya adı ı bir yer
halindeyken, 15. yy. dan itibaren Osmanlı Devletinin yönetimine giren ada için bu dönemden sonra
yerle im düzeninde meydana gelen en büyük de i iklik, Türk nüfusun adaya yerle tirilmesi olmu tur. Bu
yerle me döneminde bazı köyler tamamen Rumlardan meydana gelirken, di erleri karma bir yapıya sahip
olmu tur. Bu dönem içinde Av a adasında iki yerle me merkezi saptanmı tır. Av a adasının do u
yakasındaki Azaplar/Araplar/Yi itler Osmanlı döneminde kurulmu , yalnızca Türklerden olu an bir Türk
köyüdür. Arapların batısında bulunan Afisia (Av a) ise Rum ve Türklerden olu an karma bir köydür. Bu
iki köyün o dönemdeki faaliyetleri ba ta ba cılık olmak üzere balıkçılık ve kaldırım ta ı i letmecili idir
(Ertüzün, 1964: 290). XX. Yüzyıla kadar da bu geçim kaynakları kullanılmı tır. Günümüzde kaldırım ta ı
i letmecili i tamamen sona ererken, balıkçılıkta sadece ada halkı açısından de il Türkiye genelinde bu
sektörde yapılan yanlı uygulamalar sonucunda son demlerini ya amaktadır. Köyde balıkçılıkla geçimini
sa layan ki i sayısı yok denecek kadar azdır. Günümüz geçim kaynaklarının ba ında turizm dolayısıyla
pansiyonculuk ve in aat sektörü gelmektedir. Son yıllarda ba cılık ve zeytincilik de tekrar kendini
göstermeye ba lamı tır.
Adaların Kurtulu Sava ı ve sonrasında yerle me sürecini ise Sayın Enön bize u ekilde
aktarmaktadır. “Adalar için büyük de i im veya ya am düzeninde meydana gelen kaos, Mondros
Mütarekesi’nin imzalanmasını izleyen tarihlerde, Türklerle Rumlar arasında ya anan silahlı çatı malar
sonucunda ilk olarak Türkler toplu halde adaları terk etmi lerdir. Türk nüfusun adadan ayrılması her
eyden evvel ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde bozulmasına yol açmı tır. Yunan ordusunun Marmara
Adalarını vesayeti altına alması ve Rum e kıyanın adalara ayak basması 1920 tarihinde ba lamı , adaların
tekrar Türklerin eline geçmesi 1922 tarihinde mümkün olabilmi tir. Bu tarihten sonra bu kez de Rumlar
adayı terk etmi lerdir. Türklerin adadan ayrılması ve bunu izleyen iki yıl içinde Rumların da adayı terk
etmesi ile ada adeta insandan arınmı , bombo bir hale gelmi tir. 1922 Marmara adaları için yeni bir
dönemin ba langıcı olmu tur. Bu dönemin en karakteristik tarafı adaların yeniden nüfuslandırılmasıdır.
Türkiye’nin yeniden kurulu u sırasında bir süre için Marmara adaları Marmara Denizi içinde adeta
unutulmu lardır. Adalar üzerinde bo köylerin bulundu u gözlendikten sonradır ki, devlete yapılan
ba vurular olumlu kar ılanmı bo köylerin nüfuslandırılması ancak bundan sonra ele alınmı tır. Köylerin
yeniden yerle meye açılması belirli bir plan içinde yapılmadı ından nüfus yapıları birbirinden farklı
olmu tur. Av a adasında Araplar (Yi itler) eski durumunu korurken, Av a (Türkeli) köyü Girit ve
Bulgaristan’dan gelen göçmenlerle yerle ik duruma geçmi lerdir” (Enön, 1995: 39). Günümüzde Yi itler

3 Adanın tarihi, co rafi ve di er özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için Bkz. Engin Meriç (1990). stanbul
Bo azı Güneyi Ve Haliç’ n Geç Kuverterner Dip Tortuları, stanbul; Mehmet Özdo an (1986-1987). Trakya Ve Marmara Bölgesi
Ara tırmaları, V. Ara tırma Sonuçları Toplantısı II; Necdet Tunçbilek (1987). Marmara Takım Adaları, stanbul: stanbul
Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Co rafya Enstitüsü Yayınları, No.7; Re it Mazhar Ertüzün (1964). Kapıda ı Yarımadası Ve
Çevresindeki Adalar, Ankara: Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Ticaret Borsalar Birli i Matbaası

- 339 köyünde ço unlukla Trakya göçmeni Türkler oturmakla beraber, hemen her bölgeden gelmi göçmenlerle
kozmopolit bir yapıya sahiptir. Av a Adası´nın nüfusu yaz ve kı olmak üzere farklı rakamlarla telaffuz
edilmektedir. Av a Belediyesi’nin verdi i bilgilere göre kı aylarında nüfus 3 bin ki i civarında olmasına
ra men yaz aylarında turizm nedeniyle 100 bin ki iye ula abilmektedir.
1. DÜ ÜN LE LG L GELENEKLER
Bir bölgenin veya bir yörenin insanını tanımamızda oradaki gelenekler ve görenekler bize
yardımcı olurlar. Gelenek ve göreneklerin yo un olarak ya andı ı dönemler vardır. Bunlar halk
kültüründe geçi dönemleri diye adlandırılan do um, evlenme ve ölüm dönemleridir (Ba tançelik, 2010).
Burada bu dönemler içerisinde öncelikle Yi itler köyünde geçmi te var olan ancak günümüzde hiç
uygulanmayan gelenekler ile bir takım de i ikliklere u ramı ancak genel hatlarıyla devam eden
gelenekler ele alınacaktır.
Yi itler köyü dü ün gelenekleri de di er yörelerimizde oldu u gibi kendi içinde bölümlere
ayrılmaktadır. Bunlar olu um sırasına göre peylemek, kız isteme, söz kesme, ni an, yemi , çeyiz serme,
tel sarma, dü ünün ilk gecesi, damat tıra ı, dü ün gecesi, kına gecesi ve sabahı, nikâh, gelin çıkarma,
gerdek gecesi ve gelin gezmesi olarak sıralanır. Dü ün gelenekleri içinde uygulama sırasına göre
saydı ımız bu geleneklerden bir kısmı günümüzde hiç uygulanmamaktadır. Ortadan kalkan bu gelenekler
sırasıyla peylemek, tel sarma ve damat tıra ıdır.
a. Peylemek:
Kesin bir tarih olmamakla beraber, yakla ık 20-25 yıl öncesine kadar çocuklar daha ilkokul
ça larına geldi inde aileler kendi aralarında (o lan tarafı veya kız tarafı) birbirlerine uygun gördükleri
çocukları büyüyünce evlendirmek için o ya lardan itibaren belirler ve birbirlerine gidip gelmeye
ba larlardı. Köy içinde kimin kime niçin gidip geldi i hemen anla ılırdı. Çocuklar ilkokulu bitirinceye
kadar aileler toplum içinde hep birlikte gezerlerdi. Çocuklar okulu bitirdikten bir kaç sene sonrasına kadar
bu olay devam ederdi. Bu arada ergenlik ça ına gelmi kız ile o lan da dü ün yerlerinde kar ıdan bakı ıp
i aretle irler, birbirlerini severlerse o lan gece kızın camına gider, gizli gizli konu up anla ırlardı. te
ailelerin daha ilkokul ça ında kimin kiminle evlenece ini belirlemesi ve evlilik olayının gerçekle mesi
için çaba sarf etmesi olayına peylemek denirdi. (Çangırlı, 1990). Günümüzde ya am ko ullarının
de i mesi sebebiyle gençlerin birbirlerini görmek için daha fazla ortam bulması sonucunda önceki
yıllarda var olan peylemek gelene i tamamen ortadan kalkmı tır. Gençler her ne kadar ailelerinin
isteklerini göz ardı etmeseler de kendi evlenecekleri ki iyi kendileri seçme hakkına eskisine oranla daha
fazla sahiptirler. Bu nedenle bu gelenek bilinçli bir ekilde olmasa da zaman içerisinde kendili inden
ortadan kalkmı tır. Ara tırmalarımız ve gözlemlerimiz sonucunda yeni yeti en gençlerin büyük bir
ço unlu unun bu gelenek konusunda hiçbir bilgisi olmadı ı tespit edilmi tir.
b. Tel Sarma (Tel gecesi)
kinci ortadan kalkan gelene imiz tel sarma gelene idir. Tel sarma dü ünden bir kaç gün önce
hem o lan hem de kız evinde hazırlanan, günümüz davetiyelerinin görevini yerine getiren bir olaydı. Tel
sarma için 2-3 makara gelin teli alınır, 10 cm boyunda kesilen 3 sap tel iki ucundan kâ ıtla bükülürdü. Tel
sarma i ini yapmak üzere konu kom u ça rılır, teller hazırlanırken bütün gece e lence devam ederdi. Tel
gecesi de denilen bu gecede hazırlanan teller bir tür davetiyeydi. Hazırlanan bu teller paner denilen
kenarları delikli büyük çama ır sepetlere konur, tel gecesinin ertesi gününde kapı kapı dola ılarak dü üne
davet edilenlere elden verilirdi. Yakın akrabalara veya genç kızı olan evlere giden tellerin boyu daha uzun
olurdu (Samatyalı, 1992-2009). Günümüzde tel gecesi ve tel sarma olayı tamamen ortadan kalkmı tır.
Dü üne davet artık her yerde oldu u gibi hazır bastırılan davetiyelerle yapılmaktadır.
c. Damat Tıra ı
Tamamen ortadan kalkan bir ba ka gelene imiz de damat tıra ıdır. Damat tıra ı dü ün günü
gerçekle tirilen bir olaydı. Dü ün ve kına gecesinin olaca ı günün sabahında, ö leden biraz evvel damat
çalgılar ve büyük bir kalabalık e li inde kahve önüne getirilir, damadın yanında mutlaka sa dıcı
bulunurdu. Kahve önünde bir sandalye ve masa hazırlanır ve tıra için hazırlıklar tamamlandıktan sonra
damadın yüzü köpüklenirdi. Fakat berber tıra a bir türlü ba lamazdı. Omzunda havlu elinde usturası ile
bir yandan oynar, bir yandan da “bıçak kesmez” derdi. Bunun üzerine damadın sa dıcı sabunun üzerine
bah i ini koyardı. Bu olay bir kaç kez tekrarlanırdı. Bu arada damat da dâhil olmak üzere herkes oynar,
böylece tıra bir kaç saat sürerdi. Bu arada köyün kadınları da biraz uzaktan tıra ı seyrederlerdi.
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(Çangırlı O. , 1992-1995). Ancak damat tıra ının neden kalktı ı konusunda kendileri de kesin bir cevap
verememektedir. Bizim dü üncemize göre bu gelene in ortadan kalkmasının iki nedeni olabilir. Birincisi
tıra olayının asıl dü ün günü ile aynı günde olması, tıra olayındaki e lencenin uzun sürmesi ile ak amki
dü ün için yapılacak hazırlıklara engel niteli i ta ıması, ikinci bir sebepte köyde berber dükkânlarının
açılması ile bu olayın daha rahat ve daha çabuk yapılmasının sa lanması olabilir.
Yukarıda anlatılan peylemek, tel sarma ve damat tıra ı gibi geçmi te uygulanan ancak
günümüzde hiç uygulanmayan dü ün geleneklerimizden sonra, imdi günümüzde devam eden ancak
eskiye göre bir takım de i ikliklere u ramı geleneklerimizle devam edece iz. Bunlar; söz kesme, ni an,
yemi , çeyiz serme, dü ünün ilk gecesi, dü ün, kına gecesi, kına sabahı ve nikâh, olarak sıralanmaktadır.
d. Söz Kesme
Peyleme gelene inin söz konusu oldu u yıllarda birbirlerine peyli olan gençler sözlü
sayıldıklarından ayrı bir söz kesme günü yapılmamakta idi. Ancak gençlerin peyli oldukları biri yoksa
evlilik ça ına geldiklerinde kız arama olayı gündeme gelirdi. Kız ve erkek birbirlerini ya dü ünlerde
görerek be enirler ya da arabulucular sayesinde görü ürlerdi. Dü ünlerde ortada oynayan kızlardan
birisini be enen olursa erkek onu be endi ini göstermek için çalgıcıya para verir, parayı alan çalgıcı,
kızın yanına giderek caba4 diye ba ırırdı. Bu olaya gümü lemek denirdi. Gümü lenen kız oynamaya
devam ederse istedi ini belli etmi olurdu, e er yerine oturursa istemiyor demekti. Delikanlıların
dü ünlerde be endikleri kızı gümü leme olayı günümüzde de i ime u rayarak farklı bir boyut
kazanmı tır. Artık gümü leme olayı belirli bir iste i ortaya koymak için de il, sadece dü ün sahiplerinin
veya dü üne i tirak edenlerin ekonomik güçlerini sergilemek için çalgıcılara verilen bah i niteli ine
dönü mü tür.
Geçmi yıllarda peyleme gelene i söz konusu oldu undan, birbirlerine peylenen gençlerde kız
isteme ni an günü yapılmaktaydı. Ni an olaca ı günün ak amı yalnızca yakın akrabalar kızın evine davet
edilir, aile büyükleri kız evinde toplanırlardı. O lan tarafının bir büyü ü kız tarafının büyüklerinden
Allah’ın emri ile kızı ister, bu isteme 3 defa tekrarlanır. Kız oradaki herkesin elini öper ve herkes kıza
para verirdi. Yüzükler ni an yerinde takılmak üzere hep birlikte kalkılır ve ni anın yapılaca ı yere
gidilirdi. Daha öncede belirtti imiz gibi farklılıklardan birisi peyleme gelene inin kalkmasından ötürü
ni an gecesi kız isteme olayının kalkmasıdır. Di er bir de i iklik, ak amüzeri kız ve o lan tarafında ayrı
ayrı misafirlere ve köy halkına verilen yemek olayıdır. Günümüzde de i en ekonomik ko ullar sebebiyle
her iki tarafın köy halkına yemek verme gelene i son bulmu tur. Yemek sadece köy dı ından gelen
misafirler ile çok yakın akrabalara hazırlanmaktadır.
e. Yemi
Tam bir tarih verilememekle birlikte bundan birkaç yıl öncesine kadar ni anın ertesi günü bütün
genç kızlar, kızın evine ça rılır, o lan tarafından gelen yemi lerin hepsi burada yenilir, içilir, tekrar bir
e lence yapılırdı. Buradaki genç kızlar köyde kaç hane varsa o yemi i bölerler paketlere koyup ya lı bir
hanımla köy halkına da ıttırırlardı. Bu arada o lan tarafının ni anda kıza gönderdi i baklava da tek tek
dilimlenir ve tüm köye hane hane da ıtılırdı.
Günümüzde yemi olayı farklı bir boyut kazanmı tır. Eskiden sadece genç kızların katıldıkları
yemi e artık köydeki ni anlı çiftler de gitmekte, yeni ni anlanan gençler ile birlikte bir sohbet ve e lence
havası içinde bu olayı gerçekle tirmektedirler. Yakla ık 1960’lara kadar sadece cuma ak amları
birbirlerini ailelerinin yanında görebilen ni anlı çiftler, bu tarihten sonra gittikçe artan bir süreçle rahat bir
ekilde gezebilmekte ve hatta günümüzde yemi olayında oldu u gibi kendilerine ait bir e lence ortamı
dahi ya ayabilmektedirler.

4 Caba kelimesi Türk Dil Kurumu Türkçe sözlü ünde, bir ey ödemeden para vermeden alınan ey, bedava, Türkiye Türkçesi
A ızları sözlü ünde ise, ba ı , bah i , fazladan verilen para, anlamlarına gelmektedir (http://tdkterim.gov.tr/bts/, 2010).
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Köyümüzde çeyiz serme gelene i eskiye göre çok farklı bir ekilde devam etmektedir. Eskiden
kız tarafının evinde duvarlara çivi çakılır, ipler gerilir, bütün çeyiz bu iplerin üzerine asılırdı. Öyle ki
kızın üzerine giyece i en yeni kıyafetler bile burada sergilenirdi. Hatta bu sebeple gelin olacak kız kendi
dü ünün ilk gecesine en eski kıyafetleri ile katılırdı. Geçmi yıllardaki çeyizlerde sergilenenler kızın ve
ailesinin onun için yaptı ı oyalar, danteller gibi el i leri, giysiler ve birkaç parça ev e yasından ibaretti.
Günümüzde çeyiz dendi inde ise sadece yapılan oyalar ve danteller de il yeni bir evde gerekli
olan büyük küçük her türlü malzeme insanın aklına gelmektedir. Dü ünden bir kaç gün önce gençlerin
yeni oturacakları ev her türlü e yasıyla birlikte oturuma hazır hale getirilir. Kızın hazırladı ı çeyizi de
kullanıma hazır bir ekilde yerle tirilir ve her ey tek tek sergilenir. Geleneklerimize göre çok fazla çeyiz
yapıldı ından ve ev için alınacak her türlü malzemeden kaçınılmadı ından yeni evleneceklerin evinde
eksik hiçbir ey yok gibidir. Öyle ki bir örnek vermek gerekirse yeni evlilerin evlendikten sonra en az 5-6
yıl, yiyecek içecek dı ında hiçbir ekilde yeni bir e ya almadıkları görülmektedir.
g. Dü ün
Yi itler köyü dü ünleri ufak e lencelerin yapıldı ı geceler hariç asıl 2 büyük gece olarak
yapılmaktadır. Birinci geceye dü ünün ilk gecesi denilmektedir. kinci gece ise asıl dü ün gecesidir.
Günümüzde yapılan dü ün geleneklerinde tespit edilen de i imler her iki geceyi de kapsayan
de i imlerdir.
1960 öncesinde kadın ve erkeklerin ayrı e lendikleri dü ünler vardı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı
ayrı e lendi i dönemlerde sadece erkekler tarafında çalgılar bulunurdu. Kadınlar darbuka çalan bir kadın
e li inde kendileri maniler söyleyip oynarlardı. Erkekler klarnet (köylülerin deyimiyle gırneta), davul,
keman ve kaba zurna e li inde e lenirlerdi. Köy sakinlerinden Osman Çangırlı’ nın sözleriyle aktarmak
gerekirse; “Kaba zurnasız dü ün olmaz dü ünün erefini onlar getirirdi. Çalgılar kar ılama çalarlardı ve
oyuna kalkanlar en fazla iki ki i oynarlardı. imdiki gibi hep beraber oynanmazdı.” (Çangırlı O. , 1992).
lk de i im, kadın ve erkeklerin ayrı ayrı e lendi i dü ünlerin ortadan kalkmasıdır. Kaynak
ki ilerden edinilen bilgilere göre dü ünlerdeki her iki gecede de bu ayrı e lenme gelene inin kalkması
yakla ık 30-40 yıl öncesine dayanmaktadır. Orta ya lı köy sakinleri dahi ayrı e lenilen bu dü ünleri
hatırlamamaktadır. Dü ünlerin kadın erkek bir arada yapılmaya ba lanmasının hangi yıllara rastladı ı
bilinmemekle beraber, köyün turizm sebebiyle dı a açılmaya ba ladı ı 1960 lı yıllara denk geldi i tahmin
edilmektedir.
kinci olarak tahminen 1960 lardan sonraki birlikte e lence anlayı ının kabul edildi i dü ünlerde
görülen de i imlerdir. Bu dü ünlerdeki de i imlerden biri, geçmi te kendi dü ünlerinin ilk gecesini
kenardan günlük giysileriyle bir ba kasının dü ünü gibi izleyen ve hiçbir ekilde e lenceye i tirak
etmeyen gençler, günümüzde özel kıyafetleri ile dü ünün ilk gecesine de katılmaktadırlar. Ancak bu özel
kıyafet gelinlik de ildir. Gelinlik dü ünün asıl gecesi olan ikinci gecede giyilir. Geçmi te dü ünün ikinci
gecesi olan asıl dü ünde de gelin ve damat birlikte bulunmazlardı. Damat erkeklerin arasında otururken
orta yerde sadece gelin bulunurdu. Damat sadece kına yakılaca ı zaman orta yere gelirdi. Günümüzde
gelin ve damat ikisi birlikte ortada bulunmaktadır. Bir di er de i iklik dü ünün asıl gecesi yapılan kına
yakma olayının kalkması, dü ünün ilk gecesi denilen ve dü ünden bir gün önce yapılan geceye
alınmasıdır. Bu olayın ayrıntıları kına yakma bölümünde anlatılacaktır.
Dü ün boyunca e lenceye e lik eden çalgılarda da geçmi ten günümüze de i imler ya anmı tır.
Günümüz dü ünlerinde görülen çalgılar içinde geçmi te dü ünün anını getirdi i söylenen kaba zurnaya
hiç rastlanılmamaktadır. Klarnet, keman ve davul en sık görülen çalgılardır Bizzat kendi gözlemlerimiz
sonucunda, 2001 yılında yaz aylarında yapılan bir ni an töreninde ilk kez trompet kullanıldı ı tespit
edilmi tir. Çalgılar konusunda ya anan bu en son de i imin nedeni de ni an için tutulan bu çalgıların
Balıkesir taraflarından geliyor olmasıdır. Bilindi i gibi Balıkesir ve civarında, trompet kullanılan bir
çalgıdır. Aynı ekilde ni an olayında kar ımıza çıktı ı gibi köylülere yemek verme gelene i de tamamen
ortadan kalkmı tır. Zengin ya da fakir artık hiçbir dü ünde uzaktan gelen misafirler hariç yemek verme
gelene i uygulanmamaktadır.
h. Kına Gecesi
Yi itler köyü gelenekleri içinde en bariz de i ikli e u rayan gelenek kına gecesi gelene idir.
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yakma olayı asıl dü ün gecesi dü ünün sonlarına do ru aynı tören yerinde yapılan bir gelenekti. Kına
yakma asıl olarak damat ve köyün bekâr gençlerine yapılan bir olaydı. Dü ünün yapıldı ı yerde ortaya
birkaç sandalye konur, önce damat, yanına sa dıcı ve sırasıyla köydeki bekâr gençler otururlardı. Bütün
gençlerin sa omuzlarına çevre denilen i lemeli bohçalar asılırdı. Çevresi olmayan genç, kınaya
oturmazdı. Köyden ya lı bir adam ve yanında birkaç yardımcısı önce damada sonrada di er gençlere
sırayla kına koyarlardı. Kına damadın ve sa dıcının sa el i aret ve ba parmaklarına konur, di er
gençlerin sol el serçe parmaklarına konurdu ve herkes sırayla kalkıp oynardı. Kınası yakılan her genç kına
taba ına para koyar, bu paralar daha sonra kına yakan ki ilerce payla ılırdı (Çangırlı O. , 1992-1995).
Aynı gece dü ün bittikten sonra gelin annesinin evine geri dönerdi, burada sadece kız tarafı
kalırdı. Yakın akrabalar arasında çeyizin sergilendi i yerde gelinin kınası yakılırdı. Daha sonraları
çeyizlerin kız evinde asılarak sergilenmesinden vazgeçildi i dönemlerde kıza kına yakma olayı da yine
damada yakılan kına gibi dü ün yerinde yapılmaya ba landı. Dü ünün geç saatlerinde gelin, çalgılar ve
yakın akrabaların bir kısmı ile baba evine gider, burada gelinli ini çıkartıp üzerine gecelik sabahlık
takımını giyip yine çalgılarla arkılı türkülü dü ün yerine geri dönerdi. Erkeklerin kınası yukarıda
anlatıldı ı gibi devam ederken genç kızlar da ayrı bir yerde gelinin kınasını yakarlar. Bu arada çalgılar
kına havaları çalarlardı. Kınalar yakıldıktan sonra dü ün bir süre daha devam eder. Daha sonra gelin yine
çalgılar e li inde baba evine götürülürdü. Damat da gelini bıraktıktan sonra evine gider. Böylece birlikte
aynı gece yapılan dü ün ve kına gecesi sona ermi olurdu.
Yi itler köyünün turistik özelli inden dolayı özellikle yaz dönemi dı arıdan köye gelen ve
köylülerin misafir olarak nitelendirdikleri yerli turistlerin zamanla müdahaleleri sonucu tüm bu anlatılan
kına yakma olayı günümüzde tamamen de i mi tir. Kültür de i meleri iki ekilde olmaktadır. Bunlardan
biri serbest; di eri zorunlu kültür de i imi olarak dü ünülebilir. “Serbest kültür de i imi, toplumların
birbirleriyle olan ili kilerinde kendiliklerinden yaptıkları kültür alı veri leridir. Zorunlu ve güdümlü
kültür de i iminde ise, aynı kültüre sahip sosyal gruplardan birinin, kendi kültürünü veya onun belli bazı
unsurlarını kabul etmesi için di erini etkilemeye çalı masıdır” (Alaku , 2004:). Türkiye’nin de i ik
yerlerinde kına yakma olayının dü ünden bir gece önce ayrı bir törenle özellikle gelin olacak kıza
yapılmakta olundu u bilinmektedir. te bu olayı kendi yörelerinde bu ekilde devam ettiren ki ilerin
köydeki bu farklı uygulamayı gördükten sonra köylülere bunun böyle olmaması gerekti ini söylemesi
bizzat gözlemlendi i ve tespit edildi i üzere köylülerin etkilenmesine neden olmu tur. Bu söylemler ve
ku kusuz ba ta da belirtildi i üzere teknololojik geli melerle küreselle en dünyada farklı kültürel yapıları
her an ula ılabilir konuma getiren medyanında katkılarıyla olu an bu etkilenme sonucu asıl dü ün gecesi
yapılan kına yakma gelene inden tamamen vazgeçilmi tir. Artun’un da belirtti i üzere “Gelenekler içinde
bulundukları çevrenin sosyo-ekonomik durumuna göre davranı kalıpları geli tirirler. Ula ım ve
teknolojinin getirdi i yenilikler yerel kültürü etkilemi tir” (Artun, 2004:5). Bu nedenlerle artık kına
yakma Türkiye’nin di er yörelerinde oldu u gibi dü ünden bir gece önce yapılan ve dü ünün ilk gecesi
denilen gecede yapılmaktadır. Dolayısıyla kına yakmaya ba lı olarak kına sabahı ve birbirini devam eden
geleneklerin sırasında ve yapılma eklinde de de i iklikler olmu tur.
Eski geleneklere göre kına, dü ün gecesi yapıldı ından, kına sabahı da do al olarak dü ün
gününün ertesinde olurdu. Sabah ezanı okunmadan gelin, çalgılar e li inde baba evinden alınır, kınalarını
yıkamak için cami avlusundaki çe meye götürülür, kınası yıkandıktan sonra nikâh için hazırlanmak üzere
tekrar baba evine geri götürülürdü. Kına gecesinin de i mesinden ötürü kına sabahı da artık asıl dü ün
günü sabahında yapılmaya ba lanmı tır. (Uçan, 1992-2009)
ı. Nikâh
Nikâh töreni de hem yapılı günü hem de içeri i açısından de i ime u rayan
geleneklerimizdendir. Çeyizlerin kız evinde sergilendi i dönemlerde nikâh kız tarafında çeyizin altında
gündüz kıyılır, ak amda dü ün olurdu Cömert, 1992-1993). Nikâhta sadece yakın akrabalar bulunurdu.
Bazı batıl inançlardan dolayı damadı ba lamasınlar5 diye nikâh gizli kıyılırdı. Günümüzde ise nikâh asıl
dü ün gününden bir gün sonra gündüz ö le saatlerinde tüm köy halkının da katılımıyla

5
Nikah kıyılırken damat evet dedi i anda herhangi bir
getiremeyece ine inanılır

eye dü üm atılırsa, damadın o gece erkeklik görevini yerine
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gecesindeki gibi çalgılar e li inde oyunlar oynanarak e lenilir. Nikâhtan sonra gelin tekrar baba evine
döner, gelinli ini giyer ve kendisini alıp yeni evine götürmek üzere gelecek olan damat tarafını
beklemeye ba lar. Gelin çıkarma gelene i aynen eskisi gibi devam etmektedir.6
2. DO UM LE LG L GELENEKLER
Bebek do duktan sonra ilk i olarak çok güzel bir lo usa yata ı hazırlanır. Lo usa yata ı sadece
ilk do an bebekler için yapılan bir gelenektir. kinci ve di er bebekler için aynı uygulama söz konusu
de ildir. Yata ın bir tarafına annenin gelinli i asılır. Her tarafı krepler, yemeniler, çevreler ve güzel
elbiselerle süslenir. Yata ın altına yüksek olsun diye sepetler konur. Kreplerden tav an, yılan gibi hayvan
ekilleri yapılır, bir de nazarlık olarak mavi boncukla bir ba sarımsak da kurdeleye ba lanır ve yata a
asılır. amanizm izleri ta ıyan bu adetler Sayın And’ın da belirtti i üzere Orta Asya’dan ve özellikle
amanlıktan gelen kültür izleri olarak kar ımıza çıkmaktadır. Türklerin eski yurdu Orta Asya’nın ve
amanlı ın, Anadolu Türklerinin kültürü üzerinde geni ölçüde izlerine rastlanmaktadır (And, 2003: 89).
Tüm Türkiye’de oldu u gibi ku kusuz Yi itler köyünde de amanizm’in izleri kültürel ö elerde kendini
göstermektedir.
amanizm izleri ta ıyan adetlerle hazırlanan bu lo usa yata ı eskiden bir hafta dururdu. 7 gün 7
gece yata ın yanında kadınlar e lence yaparlar, darbukalar çalınıp maniler söylerlerdi. Bu süre içinde o
kadar kalabalı a ra men nazar de memesi için yeni do an bebek kimseye gösterilmezdi. Lo usa yata ına
getirilen hediyeler yata ın ba ucuna gerilen bir ipe asılarak herkese gösterilirdi. 7. gün bebek yıkanırdı.
Mevlit okunur, kadınlar ilahiler ve tekbirlerle lo usayı yata ından indirirlerdi. Lo usanın ba ına yüzü
kapalı olacak ekilde krep atılır, ba lanmazdı. Yata ın ba ında lo usa erbeti içilirdi. 40 gün 40 gece
lo usa ve bebek hiç yalnız bırakılmaz, yanında mutlaka birisi bulunurdu. 39. günü ise bebek mutlaka
kırklanırdı. Sabah kırklanır ö leden sonra da gezmeye çıkarılırdı. Gezme i i-40 ve 41. günler de devam
ederdi. Gezmeye bebe in ömrü uzun olsun diye gidilebilecek en uzak noktadan ba lanırdı (Fi ekçi F. ,
1992-2009).
Günümüzde lo usa yata ı yine ilk do an bebekler için aynı ekilde hazırlanmaktadır. Ancak
yata ın ba ında 1 hafta süren e lenceler artık yapılmamaktadır. Anneyi ve bebe i görmeye gelen
ziyaretçiler hediyelerini verip biraz oturduktan sonra gitmektedir. Bebe e gelen hediyelerinde ipe asılarak
sergilenmesi artık yapılmamaktadır. Aynı ekilde 7. günde bebe in yıkanma olayı da kalkmı tır. Artık
doktorların sözlerine göre hareket edilmekte ve bebe in göbe i dü er dü mez yıkanmaktadır. Bebe i
gezmeye götürmek için kırkının çıkmasını beklemekte farklı bir ekilde yapılmaktadır. Hem geceyi hem
de gündüzü ayrı ayrı sayan anneler 20 günün sonunda bebeklerini gezmeye götürmektedirler. Köyün
yerle im alanının eskiye oranla çok fazla geni lemi olmasının verdi i bir sonuçla da gidilecek yere en
uzak noktadan ba lamak gibi bir inanı ortadan kalkmı gözükmektedir.
3. SÜNNET LE LG L GELENEKLER
Sünnet olmak Müslüman olan her erkek çocu a mutlak sünnet olan bir olaydır ve aileler
tarafından çok önemsenir. Çocuklar 5-7 gibi tek ya larda sünnet ettirilir. Genellikle bir kaç aile bir araya
gelip çocuklarını sünnet ettirir. Köyün içinde büyükçe bir alana sünnet yatakları bütün ihti amı ile
hazırlanır. Yataklara çevreler, bohçalar, telli i lemeli gelin elbiseleri, kreplerden hazırlanan hayvan
motifleri ve oyalı krepler asılarak süslenir. Buraya kadar her ey yine eskisi gibi devam etmektedir.
Eskiden sünnet yapılacak gün çocuk giydirilir, ata bindirilerek bütün köy gezdirilir ve kalabalık bir grup
halinde çalgılar e li inde bütün köy dü üne davet edilirdi. Davet yapan grubun en önünde bayrak tutan
bir delikanlı olurdu. Bayra a davet edilenler tarafından hediyeler asılırdı. Daha sonra bu hediyeler bayra ı
ta ıyan ki iye verilirdi. Sünnet ikindi ezanından sonra ba lardı. Bu arada aileler ortakla a içki masaları
hazırlar, herkes oraya meze getirirdi. Geç vakitlere kadar gençler içki içerek e lenirlerdi (Cömert H. ,
1992-1993). Bu tür içkili yapılan e lencelerin, kaynak ki inin ya ı dikkate alındı ında, 1930 lar ve
sonrasında oldu u ortaya konmaktadır.

6
Gelin çıkarma gelene i eskisi gibi devam eden geleneklerden oldu u için burada geni olarak anlatılmamaktadır. Ancak konu ile
ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için Nihal Cömert (1994). Av a Adası Yi itler Köyü Folkloru, TÜ, Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Bitirme Çalı ması, stanbul, 1994, s. 43
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için dü ün yapmaktadır. Sünnet dü ününe davet ise hem bayrak ve çalgılar e li inde hem de davetiyeler
hazırlanarak yapılmaktadır. Sünnet gelene inde en önemli de i iklik ise yine ba ka yörelerin
geleneklerinden görüp esinlenerek, dü ün gününden bir gece önce yapılmaya ba lanan sünnet olacak
çocu a kına yakma gelene idir.
4. ASKERL K LE LG L GELENEKLER
Eskiden askere gidecek olan çocukları akrabaları sırayla yeme e alırlardı. Askere gitmeden bir
gün önce erkekler kendi aralarında sabaha kadar e lence yaparlardı. Bu e lenceye sadece erkekler
katılırdı. E lenceden bir kaç saat önce akrabalar tek tek dola ılır, el öpülürdü. Gençler, grup halinde bütün
köyü dola arak ak am yapılacak e lence için para toplarlardı. Grubun ba ında daha önce askere gitmi
birisi zeytin dalı ile süslenmi bayrak ta ır, para ve hediyeler bu bayra a asılırdı. Toplanan paralar ile
çalgılar tutulur, yiyecek ve içecekler alınırdı. Sabahleyin gençler ellerinde silahları ile köyü dola maya
çıkarlardı. Daha sonra iskele meydanına gelinir, burada son kez oyunlar oynanır, silahlar atılır ve nihayet
askerler motora binerek yola çıkarlardı. Bütün köy halkı onları u urlamak için iskele meydanında
toplanırlardı.
Birli ine teslim olan ki i üzerinden çıkardı ı sivil elbiseleri evine geri gönderir, ilk iznine gelene
kadar bu elbiseler yıkanmazdı. Askerin ilk mektubunu getirene ipek mendil hediye edilirdi. Asker ilk
izine geldi i zaman müjdeyi veren ki iye horoz hediye edilirdi. lk izine geldi inde köylüler asker
ailesine göz aydına giderdi. Her izinde müjde vermeye devam edilirdi. Askerlik boyunca gelen bütün
mektuplar okunduktan sonra duvara asılır, askerlik bitince bu mektuplar yakılarak üzerinde yumurta
pi irilirdi. Yumurtayı askerden dönen ki i yerdi. Bir de ilk mektup gelene kadar asker ailesi dü ünlere
gitmezdi. Asker teskere alıp dönünce ailesi bütün akrabalara yemek verirdi.
Askerlikle ilgili geleneklerde de di er bütün geleneklerde oldu u gibi bir takım de i iklikler söz
konusudur. Askere gidecek gençlerin gitmeden bir gece önce kendi aralarında yaptıkları e lence son
birkaç yıldır daha farklı bir boyutta devam etmektedir. öyle ki, askere gitmeden yine bir gece önce,
kadınlı erkekli tüm köy halkının katıldı ı bir e lence düzenlenmektedir ve bunun adına asker dü ünü
denilmektedir. (Fi ekçi, 2003-2009) Çalgılar e li inde düzenlenen, gelini ve damadı olmayan bir dü ün
eklinde yapılmaktadır. Askere gidecek gençler ortada oynarken aileleri ve akrabaları kendilerine para ya
da altın takmaktadırlar. E lence sabaha kadar devam etmektedir. Ertesi sabah iskele meydanından
askerleri u urlama aynı ekilde devam etmektedir (Çangırlı . , 1993-2009).
Yukarıda anlatılan ve askere gittikten sonra ilk iznine gelene veya teskere alana kadar devam
eden, askerlerin kıyafetlerinin yıkanmaması, mektuplarının biriktirilmesi, müjde getirenlere hediye
verilmesi gibi bir takım gelenekler ise tahminimize göre de i en teknolojik ko ullar sebebiyle artık
uygulanmamaktadır. Çünkü askerlik yerine ula an ki i ile ailesi arasındaki ileti im ko ulları eskisinden
farklı olarak çok daha kolay oldu undan ve ailelerin çocukları ile ilgili haberleri ö renmek için onlarla
ileti im kurmaları kolayla tı ından bizim de erlendirmemize göre bu tür geleneklerin devam etmesi için
gereken sebeplerin ortadan kalktı ı görülmektedir.
5. ÖLÜM LE LG L GELENEKLER
Bizim tespitlerimize göre geçmi yıllarda ölüm ile ilgili olan gelenekler7 günümüzde aynı ekilde
devam etmektedir. Görülen tek farklılık ise ölüm olayının eskisine oranla daha çabuk kabullenildi i ve
eskisi gibi yas tutma olaylarının ortadan kalktı ıdır. Gelirin büyük bir kısmının turizm ile sa lanıyor
olması e lenmek için yapılan bir takım aktivitelerden vazgeçilmemesine sebep olmaktadır. Geçmi te
sadece köy içinde de il kom u köylerin herhangi birinde dahi bir ölüm olayı oldu unda, yakın zamanda

7
Ölüm ile ilgili gelenekler eskisi gibi devam eden geleneklerden oldu u için burada geni olarak anlatılmamaktadır. Ancak konu ile
ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için Nihal Cömert (1994). Av a Adası Yi itler Köyü Folkloru, TÜ, Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Bitirme Çalı ması, stanbul, 1994, s. 52

- 345 yapılacak olan dü ün, ni an vs. gibi tüm e lencelerin ertelenmesine ve uzun süren yasların tutulmasına
sebep olurdu. Oysa günümüzde bir evden cenaze çıkarken di erinde herhangi bir sebepten ötürü çalgılı
türkülü e lenceler yapılabilmektedir. Ölüm ile ilgili geleneklerdeki de i en tek ey geleneklerin yapılma
biçimi de il yapılanlara i tirak eden kesimin sadece aile içinde sınırlı kalması eklindedir.
SONUÇ
Günümüzde halk kültürü yeni ortamlara, yeni artlara uyum gösterme e, farklı kaynaklardan
beslenme e ba lamı tır. Bu sebeple Yi itler Köyü de sosyal ya antı bakımından, kapalı bir yapıya sahip
olmasına ra men geleneksel yapısını fazla koruyamamı , var olan de erler her geçen gün biraz daha
kaybolmaya yüz tutmu tur. Bu da bölgedeki kültürel de i imi hızlandırmı tır.
Ortaya konulan geleneklerin uzun bir geçmi e sahip oldu u bilinmekle beraber günümüze kadar
ya ayamamasının bizce en önemli nedeni 1960’lardan sonra turizm olayının ba laması ve geli en
teknolojik artlar nedeni ile dı arıdan gelen etkilere daha fazla maruz kalmasıdır. Turizm dolayısıyla
nüfus her geçen gün, özellikle yaz aylarında daha da artmakta, gelenlerin kendilerine yeni evler yapması
ile köyün sınırları gün geçtikçe geni lemektedir. Tespitlerimize göre yeni gelen yerle imcilerin farklı
kültürlerden olması ve bu kültürlerini bölgeye aksettirmeleri de i imin nedenlerinden biridir. Bir di er
neden ise geli en teknoloji sayesinde hem görsel hem yazılı medyanın köylü halkı etkilemesidir.
Sonuç olarak insan ya amının geçi dönemlerinde uygulanan davranı kalıpları zaman içerisinde
biçim ve içerik de i tirmi tir. “Her kültür olgusu kültürün bütünü gibi do ar, geli ir, kaybolur veya yeni
fonksiyonlarla geni ler ve gençle ir” (Yılmaz, 1994:2). Sözgelimi dü ünlere ait bazı bölümlerin ortadan
kalkması, dü ün sürelerinin kısalması, çeyizlerin türlerinin de i mesi, makalede ayrıntılı ekilde belirtilen
bu de i imlerden sadece bir kaçıdır.
Bütün bunlara ra men Yi itler köyü, her ne kadar de i ime u ramı da olsa hala gelenekler
bakımından oldukça zengin motifler ta ır. Güvenç’inde belirtti i gibi “Kültürle me adı verilen evrensel
süreçte kültür varlıkları, yeniyi alarak de i ir, geli ir” (Güvenç, 1993:138). Do al de i im süreci içinde,
konumundan kaynaklanan ve farklı kültürel yapıları bir arada bulunduran Yi itler köyü geleneklerinden
bahsederken özellikle son yıllardaki de i iklikler göz önüne alındı ında makalede anlatılan konuların
dı ında da ara tırılması gereken konular ortaya çıkacaktır. Geçmi ten günümüze de i ikliklere u rayarak
ula an, günümüzde devam eden ve ya atılmaya çalı ılan kültür ürünleri atalarımızdan bize miras kalan
de erlerdir ve gelece in ekillenmesinde etkendir. Bu sebeple toplumların geleceklerine iyi yön
verebilmeleri, gelece i iyi planlayabilmeleri, dünü ve bugünü bütün yönleriyle ortaya koyan kültür
miraslarını iyi bilme ve tanımalarına ba lıdır.
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