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ÖNSÖZ 

Her toplum, kendi teşekkülü, gelişim ve tarihi seyri içinde milli, manevi 

ve sosyo-kültürel değerlerini meydana getirmektedir. Zaman seyriyle bu 

kültürel değerlerden bazıları devrin ihtiyaçlarına cevap veremediğinden ve 

çeşitli etkenlerden dolayı kaybolmakta; bir kısmı ise halkın maddi ve manevi 

hayatıyla ilişkisini kesmeyerek günümüze kadar varlıklarını 

sürdürebilmektedir. 

Bu araştırmanın temel konusu, Deryabuyi’deki Uygurlar'ın aile, aile 

yapısı, akrabalık ilişkileri, evlilik, doğum ve ölüm, gelenek, görenek, örf-adet 

ve halk inanışlarında önemli yeri olan fenomenlerdir. Aynı zamanda bu 

fenomenler,  toplumun milli ve manevi karakteristiklerini taşımanın yanı sıra, 

toplumun tarihsel gelişiminin çeşitli basmaklarında, sosyal ve manevi gelişim 

sürecinde önemli vasıtalar da olmaktadır. 

Bir toplumdaki örf-adet, gelenek ve inanışlar, o toplumun kültürünü 

meydana getirmektedir. Kültür, toplumların geçmişi ve geleceği arasındaki bir 

köprü vazifesi görmekte; milletlerin ve toplumların varlıklarını ve birliklerini 

korumalarına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. 

Geleneğin yaptırım gücünün yoğun hissedildiği ve uzun sürdüğü 

toplumlardan biri de Uygurlar’dır. Uygurlar tarihi verilere göre en eski 

toplumlardan biridir. Onlar geleneksel toplum yapısının hakim olduğu,  

yerleşik hayat tarzına sahip, muhafazakar bir karakter sergileyen, gelenek ve 

inançlarına sıkı sıkıya bağlılığı ile bilinen bir toplumdur. Bu özelliklerinden 

dolayı onların hayatında ecdatlarından kalan birçok gelenek ve görenek tüm 

canlılığı ile hala yaşamaktadır. 

Son yıllarda Uygurlar üzerinde yapılan araştırmalar artmaktadır. Ancak 
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bunların içinde bir kaçı hariç çoğunluğu bu bölgenin tarihi, siyasi, ekonomik 

ve coğrafi durumları ile alakalıdır ve hiçbiri doğrudan aile, aile yapısı, 

akrabalık ilişkiler ve evlilik, doğum, ölüm ile ilgili halk inanışları ve 

geleneklerini ele almamakta ve yaşayan hayatı resmetmemektedir. Bunlar 

alan araştırması da değildir. Bu araştırma, alan araştırması usulü ile 

doğrudan, yaşayan halk inanışlarını ve geleneklerini ele alması, bilimsel ve 

objektif bir çalışma olması ve yaşayan hayata dair canlı örnekleri sunması ile 

bundan önde benzer konularda yapılan araştırmalardan ayrılmaktadır ve 

araştırmanın orijinal yönünü ortaya koymaktadır. Ayrıca bu inanış ve 

gelenekler sosyal antropolojik metotla ele alarak yorum, tahlil ve izahları da 

bu araştırma ile yapılmıştır. 

Bölgenin büyük bir kesimini oluşturan geleneksel köy toplumlarının, 

hızlı bir değişme içinde olduğu, köylerde yaşanan bu değişme daha çok 

sosyo-ekonomik faktörlere kaynaklık ettiği bilinmektedir. 

Bu amaçla; çalışmaya konu olan Deryabuyi'de temel bir kurum olan 

aile örgütünün evlilik biçimleri, akrabalık ilişkileri, evlilik, doğum ve ölüm ile 

ilgili gelenek ve göreneklerinin bu değişimden ne ölçüde etkilendiğini 

saptanmaya çalışılmıştır. Bu gibi çalışmalar kırsal bölgelerin yapısını iyi 

kavramak ve anlamak için gerek görülmelidir.  

Aile, karı ve koca ile kurulan bir birliktir. Çocuklar bu birliğin 

tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu haliyle aile toplumun en küçük birimidir. Bazı 

toplum bilimciler aileyi toplumun çekirdeği olarak kabul eder. Buna göre aile, 

toplumsal, ekonomik, kültürel özellikleriyle küçük bir topluluktur. 

Genel olarak aile, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklar 

topluluğu olarak tanımlanır. Ailede herkesin sorumluluğu bellidir. Aile bireyleri 
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arasında belirli bir iş bölümü vardır. Aile bu özelliği ile toplumsal, ekonomik, 

kültürel ve manevi bir birliktir.  

Aile kavramının geniş ve değişen özelliğini vurgulayan bu referans 

bilgiler ışığında araştırma köyünde yaşama ilişkin bütün değer sistemlerini iyi 

anlayabilmek, aileyi esas olmakla mümkün olabilir. Çünkü köy düzlemindeki 

bütün sosyal ve kültürel değerleri bünyesinde toplayan belirleyici asal kurum 

ailedir. 

Köy ile ilgili araştırma ve analizleri koordine ederek, bunları bir köysel 

alan araştırma haline getirmek Sosyal Antropolojinin ve sosyal bilimlerin ana 

ilkelerindendir. 

Bilimsel ve objektif bir araştırmanın ürünü olan bu çalışma, altı 

bölümden oluşmaktadır. Girişte konunun amacı, sınırlıkları, önemi ve 

metodu, yöntem ve araştırma teknikleri izah edilmiştir. Birinci bölümde, 

Deryabuyi hakkında genel bilgi verilmiştir, ikinci bölümde aile, aile yapısı ve 

akrabalık ilişkiler, üçüncü bölümde, evlilik, dördüncü bölümde doğum, beşinci 

bölümde ölüm, altıncı bölümde değişmeler ve sonucunda genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

Uygur kültürüne önemli bir katkı sağlanmasını düşündüğümüz bu 

çalışmanın başından sonuna kadar yardım ve desteğini esirgemeyen, değerli 

tavsiyeleriyle yol gösteren  değerli hocam ve tezi danışmanım Prof. Dr. Zafer 

İLBARS'a  ve değerli katkılarını gördüğüm Prof. Dr. Belkiz TEMREN'e  

şükranlarımı sunmak istiyorum. Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI’ya, Mustafa 

GÜNDÜZ’e ve Deryabuyi halkına yadım ve ilgisinden dolayı teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

ARAŞTIRMA KONUSU, ÖNEMİ VE METODU 

1. Araştırmanın Konusu Sınırlılıkları ve Amacı   

Sosyal/Kültürel Antropolojik açıdan yapılacak olan bir köy 

incelemesinde, genel çizgilerle aşağıdaki konular yer alabilir. 

 Köyün Tarihi, ekolojik çevresi, yerleşme düzeni, köyün. “uzak yakın 

ilişkiler alanı”, köyün örgütlenmesi, kurumları, ekonomisi, aile, soy, akrabalık 

ilişkileri,  törenler ve insan ilişkileri, din ve inançlar, eğitim, çocuk bakımı ve 

yetiştirilmesi. Yukarıdaki ana konular birçok alt konuları kapsamaktadır. 

Araştırmanın amacına ve kapsamına göre konu başlıkları değişebilmektedir 

(EMİROĞLU:231).  

"Taklamakan Çölünün Merkezindeki Bilinmeyen Uygur Köyü-

Deryabuyi" adlı sosyal antropolojik araştırmamızın konusu, Xin Jiang Uygur 

Özerk Bölgesi Hoten ili Keriye İlçe’sine bağlı Deryabuyi'deki Uygurlar'ın aile 

yapısı, akrabalık ilişkileri, aile iç ilişkiler, evlilik, doğum ve ölüm ilgili yaşayan 

örf-adet, gelenek, görenekleri olarak sınırlandırılmıştır. Ailenin kuruluşu, 

evlenme, evlenmelerde ve genelde akrabaların durumu, evlenme yaşı, evlilik 

stratejisi ve evlilik uygulamaları, düğün ve düğünün aşamaları, ödemeler, 

boşanma, kadınların ailedeki konumu, doğum, ölüm ilgili gelenek ve halk 

inanışları araştırmamızın alt konularıdır. 

Araştırmanın problem cümlesini oluşturan aile ve onunla ilgili diğer 

unsurlar, sosyal bilim geleneğinin teorik ve metodolojik yaklaşımını  araştırma 

alanı ölçeğinde uygulanarak değişim fenomenini ortaya çıkartmaktadır. 

Ailenin sosyal  yapı içindeki çok yönlü bir etkileşim sonucu fonksiyon ve yapı 
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değiştirme sürecine girdiği hususundaki görüşlerin ağırlık kazandığı bir 

dönemde bu olguyu bir köy üzerinde irdeleme amacı güdülmüştür. 

Nüfusun önemli bir kısmı kırsal bölgelerde yaşadığı Uygur Özerk 

Bölgesi’nde, temel bir kurum olan aileyi ve ailenin teşekkülü ile ilgili örf ve 

adetlerin incelemesini aynı zamanda kırsal bölge insanını ve meselelerini 

anlamak bakımından da  gerekli olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. 

Örf-adet, gelenek-görenek ve halk inanışları ve halkın hayatında, 

eğitim ve terbiyesinde büyük rol oynar; gelecek nesiller için manevi bir 

zenginlik olarak sayılır. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş inanış ve 

adetlerin gelecek nesillere aktarılması için onlar üzerinde bilimsel çalışmalar 

yapmak gerekmektedir. 

2. Araştırmanın Önemi 

Köy araştırmalarında güdülen amaçların başında; köylerin sosyal, 

ekonomik ve sağlık durumları ile toprak ve üretim kaynaklarını saptamak, 

ilerde yapılacak köy ve toplum kalkına projelerine ait temel bilgileri 

toplamaktır.  Diğer bir ifade ile köylerin bugünkü mevcut durumunu objektif bir 

bakış açısıyla tespit edip belli başlı sorunlarını belirleyip ortaya koymaktır. Bu 

araştırmaların bir başka amacının da kırsal toplumdaki sosyal değişim 

olgusunun analiz etmeye yönelik çalışmalar olarak formüle etme olanaklıdır. 

Aile kurumuna yönelik araştırmaların daha da önem kazandığı bu 

zamanda, Uygur Özerk Bölgesi’nde konuya ilişkin yeterli ve akademik 

çalışmaların azlığı, yapılan araştırmaların çoğunlukla sınırlı düzeyde ve 

toplum genelini temsil etmekten uzak olması bu türden araştırmaların 

yapılması gerekli kılmaktadır. 

Çalışmanın bir diğer önemi de evlilik, doğum ve ölüm olgularını, diğer 
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bir ifade ile hayatın üç önemli geçiş dönemini ele almasından 

kaynaklanmaktadır. Çünkü, evlilik, doğum ve ölüm, bir kültürün en 

muhafazakar ve sert yanını oluşturur. Toplumsal inanışlar en çok bu 

dönemlerde kümelenir. Bu bakımdan, Sosyal Antropolojinin en önemli 

konular arasında bir toplumun evlilik, ölüm ve doğum adetleri yer alır. Zira 

insan kaderini kontrol eden tabiat üstü güçlerin özellikle hayatın belirli, kritik 

noktalarında etkili olduklarına inanıla gelmiştir. Bu kritik noktalar arasında  en 

önemli olanlar doğum, evlenme ve ölümdür. Bu kritik dönemlerle ilgili birçok 

inanış ve ayinler, merasimler bulmak mümkündür (SHARPE:17-18). Folklor 

araştırmacısı Örnek, bu konuda şöyle bir yorum yapmaktadır: "İnsan 

hayatının üç önemli geçişi vardır: Doğum, evlenme ve ölüm. Bu önemli 

geçişin çevresinde bir sürü adet, ayin, tören, dinsel ve büyüsel işlem 

kümelenmekte, söz konusu geçişleri yönetmektedir. Bunların hepsinin amacı 

insanın yeni durumunu kutlamak ve kutsamak, aynı zamanda onu geçiş 

sırasında yoğunlaştıran inanılan tehlikelerden ve zararlı etkilerden 

korumaktadır. Böylece geçiş dönemlerinde kümelenen adetler, gelenekler, 

törenler, araştırılan ülkenin, coğrafi bölgenin yada kent, ilçe, köy gibi daha 

küçük toplumsal ünitelerin folklorlarının ana bölümlerinden birini 

oluşturmaktadır. Geleneksel halk hayatının başarılı bir bileşimine varabilmek 

için bu üç önemli geçiş döneminin sistemli bir biçimde araştırılması 

gerekmektedir" (ÖRNEK, 1971, s.11; 1966, s.VII).  

Bölgenin büyük bir kesimini oluşturan geleneksel köy toplumlarının, 

hızlı bir değişme içinde olduğu, köylerde yaşanan bu değişme daha çok 

sosyo-ekonomik faktörlerin kaynaklık ettiği bilinmektedir. 

Araştırmanın temel amaçlarından biri de,  Deryabuyi'de temel bir 
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kurum olan aile örgütünün evlilik biçimleri, akrabalık ilişkileri, evlilik, doğum 

ve ölüm ile ilgili gelenek ve göreneklerinin, zamanın getirdiği değişimlerden 

ne ölçüde etkilendiğini saptamaya çalışmaktır. Bu gibi çalışmalar kırsal 

bölgelerin yapısını iyi kavramak ve anlamak için gerekli görülmelidir. 

Köy ile ilgili araştırma ve analizleri koordine ederek, bunları bir köysel 

alan araştırma haline getirmek Sosyal Antropolojinin ve sosyal bilimlerin ana 

ilkelerindendir. 

3. Araştırmanın Metodu 

           Köylerin sosyo-kültürel ve antropolojik açıdan incelenmesinde,  bir 

birini tamamlayan sosyolojik ve antropolojik, yöntem ve tekniklere yer 

verilmesi önerilmektedir (GÜVENÇ:25-107). 

Araştırmanın metodu, sosyal antropolojinin kendine özgü ana 

yöntemlerinden olan-alan araştırması yöntemlerinden oluşmaktadır. Köysel 

çalışmalarda alan araştırması aranılan ve sıkça başvurulan bir metottur. 

Bunun temel nedeni, incelemek istenen sahaya gidilip çevreyle direkt ilişkiye 

geçilmekte, sonuçta orta çıkartılacak veri ve tespitler birincil el bilgilerden 

elde edilmekte ve araştırma daha somut bilgilere ve kaynaklara 

dayanmaktadır. 

Araştırmayı bir bütün olarak amaca ulaştırmak için, olay ve olaylar 

dizisi olgularla desteklenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte düşünsel tutum, 

düşünsel plan ve düşünsel eylemler arasında diyalektik ilişkiler bütünlüğü 

kurulmaya çalışılmıştır. Olayların ve olguların nesnel olarak ele alınabilmesi 

için bu yönteme dikkatle uyulmuştur. 

“Araştırmanın amaçlanan sonuçlara ulaşabilmesi ve  sonuçların doğru 

olup olmaması, o araştırmanın yöntemin sağlığına bağlıdır” (BORAN:I) 
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görüşünden hareketle, araştırma süresince yöntem kaygısı, doğru, güvenilir 

ve geçerli olanı bulmaya sevk etmiştir.  

Konunun seçiminden sonra ön çalışmaya aile, aile yapısı, akrabalık 

ilişkileri, evlenme, doğum ve ölüm ile ilgili genel kaynak eserlerin okunması 

ile başlanmış, bunu çalışma bölgesi olan Deryabuyi ve Deryabuyi'deki 

Uygurlar hakkında bilgi edinme aşmaları takip etmiştir. Araştırmanın konusu 

tam olarak belirlenmeden önce, Deryabuyi Köyüne gidilip ön bilgiler ve 

fizibilite bilgileri edinilmiştir. Araştırma konusu tam olarak belirlenip, kavram 

ve sınırlılıklar oluşturulmuş ve gerekli araştırma izni alınmıştır. Bundan sonra 

alan araştırması yapmak üzere Deryabuyi'ye gidilmiştir. Alan araştırması 

yapmak üzere yaklaşık bir yıl orada bulunulmuştur. Bu sırada öncelikle 

çevreyi ve Deryabuyi halkını  iyice tanımaya çalışmak temel amaç olmuştur.  

Çalıştığımız köyün yabancı köy olması yüzden sır vermeme eğilimi içinde 

olmaları çalışmayı zorlaştırmıştır. Ancak bu zorluklar aşılmaya gayret 

edilmiştir. Önce yöre sakinleriyle sağlam bir güven ortamı oluşturmuş, 

samimiyet kurulmuştur. Bu aşamadan sonra araştırma için gerekli bilgilerin 

elde edilmesine çalışılmıştır. 

4. Araştırmanın Veri Toplama Teknikleri 

 İstenilen bilgi ve verilerin özelliğine göre gözlem, katılarak gözlem, 

mülakat, kaynak ve kılavuz kişi kullanma tekniklerine  başvurulmuştur. 

Bunların yanında incelenen köyle ilgili bütün resmi kaynaklar, sayımlar ve 

tarihi verilerden de yararlanılmıştır. Ayrıca inanışların, gelenek ve 

göreneklerin uygulama enstantaneleri bol bol fotoğraf çekimi yapılarak 

kaynak oluşturulmuştur. Çalışmanın seyri içerisinde Deryabuyi'deki 

Uygurlar'ın aile, aile yapısı, akrabalık ilişkileri, evlilik, doğum ve Ölüm 
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konusunun bütün yönleri ile kapsayacak sistemli bir malzeme derlemesine 

girişilmiştir. Bu amaçla kaynak kişilere her fırsatta çeşitli sorular sorulmuştur. 

Kaynak kişilerden aldığımız bilgileri ihtiyatla değerlendirdik. Onları gözlem ve  

mülakatlarla desteklemeye gayret edilmiştir. Soruları mümkün olduğu kadar 

çok kişiye sormaya çalışarak yaygın inanışları tespit edilmiştir. Yine kaynak  

kişilerle söyleşi yapılırken, genelde 3-4, bazen daha fazla sayıda kişi ile grup 

söyleşisi yapılmıştır. Böylece birinin bilmediğini diğerinin hatırlama imkanı 

sağlanmıştır. 

Deryabuyi' da Tırim, Köllek, Toldama,  Yalğuz Toğrak, Köl, Kölmen, 

Yantak Sulağ, Sokma başta olmak üzere diğer yerlerdeki ailelere giderek 

yerinde gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Deryabuyi’deki Uygurlar'ın 

bayramlarına, çeşitli kutlamalarına, merasimlerine ve cenaze namazlarına 

bizzat iştirak edilmiştir. Böylece kaynaklardan öğrenilen bilgileri kontrol etme 

ve ayrıntılara inme imkanı elde edilmiştir. Bu arada kaynaklarda 

rastlanılmayan farklı inanışlar da tespit edilmiştir. 
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BULGULAR VE YORUM 

I. BÖLÜM 

DERYABUYİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

1. Araştırama Köyünün Bağlı Olduğu Bölgenin Coğrafi Yapısı ve İklimi 

  
DERYABUYİ: XINJIANG UYGUR ÖZERK BÖLGESİ HOTEN ilinin 

yönetim sınırları içerisinde olup, KERİYE ilçesine bağlı bir yerleşim birimidir. 

Köy tümüyle TAKLAMAKAN Çölünün merkezindeki vahalara kurulmuştur. 

Keriye ilçesine 234 km uzaklıktadır. Hoten iline ise 414 km. mesafededir. 

Köyün dört bir tarafı Taklamakan çölü ile çevrelenmiştir. 

 

Harita: Deryabuyi’nin yerini gösteren harita 

Araştırma köyünün bağlı olduğu Xin Jiang Uygur Özerk Bölgesine 

tarihsel ve sosyal anlamda genel çizgileriyle bakmanın konumuz açısından 
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yarar vardır. Söylenebilir ki, Deryabuyi köyü, sosyo-kültürel yapı yönünden 

Uygur vaha (Oasis) köylerinin tipik bir prototipidir. Vaha içerisindeki köy 

yaşam kültürü öylesine benzer ve iç içe girmiştir ki, bu ilişkilerdeki farklılık 

özellikleri çok azdır. Bunun nedeni, kültürel kimliğin aynı tarihsel kaynaktan 

gelmesi ve paylaşılmasıdır. Vahadaki nüfusun tümüyle Uygur halkı olması, 

buradaki kültürel kalıpların, değer yargılarının, özetle yaşam şekillerinin ortak 

eksen üzerinde biçimlemesinde büyük etken olduğu söylenebilir. 

Keriye, Xin jinang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyinde, Karakurum 

dağlarının kuzeyinde ve Taklamakan çölünün güneyinde, yani Tarım 

Havzasının güneyinde yer almaktadır. İlçenin dört tarafını yakın uzaklıkta 

komşu özerk bölge, il ve ilçelerle çevrelenmiştir. Bunlar Batısında Çirye ilçesi, 

Doğusunda Nirye ilçesi, Güneyinde Tibet Özerk Bölgesi, kuzeyinde ise Aksu 

ili Şayar ilçesi yer almaktadır.  

 

Fotoğraf 1: Deryabuyi’nin içinde bulunan Taklamakan çölü 
Keriye ilçesinin yüzölçümü, 41 bin 576 km kareyi bulur. İlçenin %70'i 
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çöllerle, %24.5'ı ovalarla, %3.3'ü otlak alanlarla, 0.9'u ise sularla kaplıdır 

(METAKSİM, 2000: s.2). En yüksek noktası 6000 metrenin üzerindedir. 

Doğu-batı istikametindeki dağ sırları çoğu zaman güneyden kuzeye akan 

ırmakların oluşturduğu vadilerle yarılır. Keriye içindeki vadilerin çoğu 2.000 

metreden daha yüksektir. Mevsimler arası sıcaklık farklılıklarının büyüklüğü, 

derin vadiler, yüksek tepe, ova ve vahalardan oluşan coğrafî şekiller 

nedeniyle ırmakların akış rejimleri düzensizdir. Irmakları sulama ve elektrik 

üretimi  elde etmek için elverişlidir. Yaz başlarken seller görülür. Dağlardaki 

buzul karlar bölge sakinlerinin ve hayvanların su kaynağıdır. Kar suyu %67'yi, 

yer altı suyu %19'u, yağmur suyu %14'ı teşkil etmektedir (BARAT, 2002: c.2, 

s.284). 

Yerleşim birimleri genellikle vadilerde, dağ yamaçlarında, ovalarda ve 

vahalarda kurulmuştur. Irmakların iki yakasında tarım için yeterli arazi 

bulunur. Yaz kış arası büyük ısı farklılıkları vardır. Dağlarda eriyen karların 

yarattığı seller bütün bölgeyi etkiler. İlçede geniş tarlalar, otlaklar ve 

ormanlıklar vardır. Hemen hemen tüm ırmaklara sulama kanalları yapılmıştır. 

Ayrıca mevcut sulama sistemini geliştirerek tarıma elverişli toprakların oranı 

yükseltilmektedir. Keriye'de ekilen toprak 400 km karelik bir sahadır. Ekilen 

topraklar çok verimlidir. 

 Keriye halkının tarımsal üretime dayalı faaliyet türleri şunlardır: 

Endüstri bitkileri olarak; pamuk, tahıl ürünlerinden; arpa, buğday, mısır ve 

pirinç, yem bitkilerinden; yonca, çimen, ilaçlı bitkilerinden çucuk buya ve 

tavşan havucu, muhtelif meyve-sebze ve bağ-bağçe diğer tarım ürünleridir. 

Keriye'de hayvancılık doğal çevre şartların bir sonucu olarak doğmuş olup 

ekonomik faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Keriye'de hayvancılık 
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tarımsal uğraşı tamamlayan ve destekleyen nitelik taşımaktadır. Tarım 

alanları hayvanların beslenmesinde rolü büyük bulunmaktadır. Keriye’de 

koyun, keçi, sığır, deve, at, eşek, tavuk ve kaz gibi kumes hayvanları 

beslenmekte ve bunlardan farklı şekillerde faydalanılmaktadır.  

Keriye'de iklim: Güney XUÖB'nın hakım coğrafi koşullarının içinde ve 

tamamen benzer bir iklim karakterine sahiptir. Bir yöreden ötekine farklılık 

gösterir. Güneyindeki yüksek plato ve dağlarda kışın çok soğuk, yazın ılıman 

bir iklim hüküm sürer, orta ve kuzeyinde ise kışın çok soğuk ve kurak, yazın 

sıcaklığın çok yüksek yağışların da çok az oluşu şeklinde kendini gösterir. 

Yaz aylarında sıcaklık bölgede 40 derecenin üstünde olmaktadır. İklim 

koşulları bitki örtüsünde de çeşitlilik yaratır. Güneydeki yüksek dağlar ve 

yaylalar, keçi ve koyun yetiştirmeye elverişli çalılıklarla kaplıdır. Orta 

kısmındaki ovalar ise, mısır, pirinç, buğday, pamuk, üzüm, ceviz, nar, dut, 

kavun ve karpuz gibi ürünleri yerleştirir. Ayrıca bu kısım orman bakımından 

da zengindir. Kuzeyde de yani söz konusu Deryabuyi'de kara çöl iklimi 

hakimdir. Çöl ve yaylalar keçi, koyun deve yetiştirmeye elverişli bitkilerle 

kaplıdır. Kuzeydeki Deryabuyi'nin toprağı ekime, bağcılık ve bahçeciliğe 

müsait değildir. Fakat hayvancılık için müsaittir. Dolayısıyla buralarda 

hayvancılıkla uğraşılır. 

Keriye ilçesinde, 15 adet belediye, 172 köy altı, 746 mezra, 1 adet 

devlete ait hayvancılık firması, bir adet Laysu Kaliteli Tohum Yetiştirme 

Meydanı ve bir de Karhan Emek ile Değiştirme Meydanı vardır. Keriye'de 42 

bin 126 aile var. 1997 yılı nüfus sayımına göre Keriye'nin toplam nüfusu 193 

bin 163 olarak tespit edilmiştir. Nüfusun 174 bin 712, yani %90.4 köylüdür 

(METKASİM, 2000: s.2).  
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Fotoğraf 2 Deryabuyide bir ev 
Söz konusu yer Deryabuyi'nin yüzölçümü oldukça geniş ve verimli 

olmayan vahalardan biridir. Deryabuyi'nin yüzölçümü, 15 bin 800 km karedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüzölçümü en geniş nüfusu en az ve en çöllük 

belediyesidir. Deryabuyi'nin %98'u çöl, %2' yi vahalarla kaplıdır. Yerleşim 

birimleri genellikle vahalardaki derya ve dereler üzerinde, nadiren tepelere 

kurulmuştur. Köy tipleri toplu köy ve dağınık köy olmak üzere esas itibariyle 

iki ana gruba ayrılır (TAYLOR ve JONES:165). Deryabuyi tipik dağınık köy 

tipine aittir. Dağınık köy tipinin mahzurları:  

a) Sosyal temas imkanlarının mahdut olması,  

b) Transport masraflarının artışı, 

c) Tesisat şebekelerinin kurulması güçlüğü, 

d) Demografik yatırımlardan tam istifade sağlama güçlüğü, 

e) Amme masraflarının artışı (KURTKAN BİLGİSEVEN:57-59), 

Deryabuyi'deki toprakların her türlü ürün yetiştirmeye elverişsiz kısmı 

%98'dir, %0.7'i otlak, %0.4'u ise ormanlıktır. Arazı çöl olmasından dolayı 
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tarıma bağ ve bahçeciliğe elverişli değildir. Deryabuyi'de değerli ilaçlı 

bitkilerden tavşan havucu ve çucukboya bulunur. Deryabuyi'deki topraklar, 

hayvancılık yapılmasına elverişlidir. Ancak, hayvancılık bile fazla 

gelişmemiştir. Bu da, bitki örtüsünün bol olmaması ve yolların yetersizliği 

yüzünden kaynaklanıyor. Yolların yetersizliği yüzünden hayvan ürünlerinin ve 

ilaçlı bitkilerin pazarlanmasında büyük güçlük yaşanmaktadır. 

(Deryabuyi'deki hayvan ürünlerinin kalitesi Keriye'nin diğer köylerinde 

yetiştirilen koyun ve keçilerinkiyle karşılaştırılınca düşüktür).  

Deryabuyi'de iklim: Dört mevsim belirgindir. Kışın çok soğuk ve kurak, 

yazın çok sıcak kurak bir iklim hüküm sürer. Yazın sıcaklık çok yüksektir. Yaz 

aylarında sıcaklık Deryabuyi'de 40 derecenin üstünde olmaktadır. Gece-

gündüz sıcaklık derecesinde de farklılık çok büyüktür. Deryabuyi'de yağışlar 

çok azdır. İklim koşulları bitki örtüsünde de büyük etkisi ölmüştür. 

Deryabuyı'nin güneyinden kuzey yönüne doğru, yazın (Haziran, Temmuz ve 

Ağustos ayları) Karakurum dağlarındaki kar sularından kaynaklan sel 

sularıyla, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık ayları Keriye’nin Yağilaktan başlanan 

“sezme” yani pınar sularıyla kabaran derya akar. İşte Deryabuyi'de yaşam bu 

Deryabuyi üzerindeki kesintili bir şekilde davam eden uzunluğu 250 km.den 

fazla olan vahalar üstünde çok eskiden beri devam ede gelmektedir. Yani kar 

suları ve yer altı suları Deryabuyi sakinlerinin ve hayvanların yaşam 

kaynağıdır. Bu derya Karakurum dağlarından başlanan uzunluğu 438 km olan 

Keriye deryasının son kısmını oluşturmaktadır. 
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Fotoğraf 3:. Deryabuyi sınırları içindeki Keriye deryası 
Keriye deryası, Deryabuyi'nin merkezine yani Terime gelince ikiye ayrılıyor. 

Batısındaki “Barak tam”, doğusundaki “Teke tam” denir. Bu iki derya kendi içinde 

bir çok dereler teşkil etmektedir ve su yeterli olduğu vakitlerde bu iki derya 

Suñeklikte yine birleşiyor. Deryabuyi genelinde derya suyu ve yer altı suları dahil 

cok tuzludur. 

Deryabuyi'deki yollar: Belediye veya devlet tarafından yol 

yapılmamıştır. Yolların tümü kendi şekillenen kum toprak yoldur. 

Deryabuyi'de yollar kum tepeleri üstünde zaman zaman yön değiştirmektedir. 

Yollar motorlu taşıtlar için hiç de elverişli değildir. Çetin yol koşulları bazen 

can kaybına neden olmaktadır. Deryabuyi'de yol, derya ve dereler üzerinde 

hiçbir köprü yapılmamıştır. Bu da Deryabuyi'de hayatı zorlaştırmaktadır. 

 Deryabuyi, coğrafi ve iklimsel etkilerden derinden etkilenir. Burada 

günlük yaşam, aynı zamanda köyün tarihini ve gelişimini de etkileyen fiziksel 

çevre tarafından kısıtlanmaktadır. Burada, çevrenin insan üstündeki etkisini, 

yiyecek temini, çalışma ve eğlence ile ilgili zamanlama yapma konularında 
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bıraktığı iz hiçbir yerde bu kadar büyük değildir. 

 

Fotoğraf 4: Deryabuyi’de yol ve yolcu 

2. Tarihçesi 

Tarım Havzası tarih boyunca doğal kaynakların zenginliği, sosyo ekonomik 

verilerin çeşitliliği ve bolluğu ile daima istenilen ve yaşam yeri olarak seçilen bir 

bölge olmuştur. Tarım Havzası, tarihten en eski yerleşim yerlerinden biridir. Eski 

çağlardan beri stratejik ve jeopolitik bir kavşak noktasında ve ipek yolu gibi ticari 

yollar üzerinde yer alan Tarım Havzası, tarih boyunca pek çok kavim ve devletin 

elde tutmayı amaçladığı bir bölge olmuştur. Bu zengin havzadaki yaşam ve 

yerleşim, yapılan arkeolojik kazılarla da kanıtlandığı gibi M.Ö. 3000 yıllarına yani 

paleolitik devre kadar gitmektedir. Gerek Havza ürünleri ve gerekse madenleri ile 

binlerce yıl medeniyetlere kaynak olmuş olan Tarım Havzası bölgesinde yerleşim 

merkezleri, bugünkü konumlarına oldukça yakın yerlerde olmuştur.  
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Fotoğraf 5: Deryabuyideki eski yerleşim merkezi Karadoñ 
 

Söz konusu Deryabuyi’de eski yerleşim merkezlerinden biridir. 

Deryabuyi'deki yaşam ve yerleşim Yumulakkum (M.Ö.1000), Karadoñ (M.Ö. 

500), Marcanlik (M.Ö. 100) gibi eski tarihi şehirlerde yapılan arkeolojik 

kazılarda kanıtlandığı gibi M.Ö. 1000 yıllar öncesine gitmektedir (Keriye 

Memories D’un Fleuve:205, www.diplomatie.gouv./fr/thematigues). Lakin, 

Deryabuyi'de şimdiki yaşayan ve yerleşen insanları bu yerlerde yaşayan ve 

yerleşen eski halkların devamı olduğunu söylemek çok zordur. Böyle 

söylemek için elimizde yeterlik kanıt yoktur ve var diye söylemek hiçte 

bilimsel değildir. Biz arkeolojik kazılara dayanarak, onlar arasında kültürel 

devamlılık olduğunu kesin söyleyebiliyoruz. Deryabuyi’nin, bugün orada 

yaşayanların hiç bilmediği karmaşık bir insan yerleşimi tarihi vardır; bu 

araştırmada amac bu tarihi yeniden yazmak değildir. Bölgenin yerleşimi 

hakkında en iyi bilinen hikayeler, bundan 100 yıllar öncesine dayanmaktadır. 

http://www.diplomatie.gouv./fr/thematigues
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Keriye'nin Kaluk ve Cay 'dan su ve ot kovlaşıp Keriye deryasını takip ederek, 

Deryabuyı’nin bazı bölgelerine yerleşip iç kesimlere kadar sokularak 

hayvancılıkla uğraşan Keriye Uygurlarından kalmadır. 1940’lı yıllarda 

Deryabuyi köy olarak statü kazanmış ve köy, Ruzi AKSAKAL ile Abla KARI 

tarafından idare edilmiştir. 1955 yılı Deryabuyi'de kooperatif kurulmuştur. 

1958 yılı Kaçun'a bağlı olarak kommuna (komün) kurulmuştur. Daha sonraki 

yıllarda Cay belediyesine bağlı kalmıştır. 1989'de Deryabuyi, belediye 

statüsüne kavuşmuştur (HUŞUR, 1989: s.3, TURSUN, 2002: s.18, 

MUSACAN, 2003: s.350).  

Deryabuyi Keriye'deki ova ve vadilerle kum tepeleriyle ayrılmasına 

rağmen büyük tarihi olaylardan her zaman ayrı kalmamıştır. Bu araştırma 

sırasında yapılan görüşme ve yaşlıların verdiği bilgilerine göre, Deryabuyi'de, 

"icare kımeytiş", "yer islihati", "terkip ayriş", "istil tuzitiş", "birge zerbe birip 

uqni tenkitleş", "kültür devrimi" gibi büyük tarihi olaylardan da her zaman ayrı 

kalmamıştır. Şimdiye kadar yerli ve yabancı basında Deryabuyi hakkında bir 

çok şeyler yazılıp çizilmiştir. Onlar "Taklamakan Çölü'nde İlkel Kabile Var", 

"Taklamakan Çölü'ndeki Yabanı İnsanlar", "Taklamakan Çölü'ndeki Gayevi 

Cennet" (Çöldeki Yalnız Dünya), "Hükümetsiz Yer-Deryabuyi", "Deryabuyi-

Eski Kültür Adasının Keşfi ve Yok Olması", (SULAYMAN, s.141) gibi başlık 

altında ortaya konulmuştur. Bu yazıların hemen hepsi bilimsel olmaktan 

uzaktır. Onlar hiç bir araştırma yapmadan kulaktan duyma şeylere dayanarak 

fikirler ileri sürmüşlerdir. Yukarıdaki makaleler basında yayımlandığında ilk 

etapta büyük ses çıkartmış ve olağanüstü ilgi görmüştür. Bu da Deryabuyi 

belediyesinin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Bu araştırmada daha önce 

yazılanların bilimsel olmadığı gösterilmiştir. Bizzat alana giderek, alan 
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araştırama yapılmış ve Deryabuyi köyü antropoloji biliminin metotları 

çerçevesinde incelenmiştir. 

3. Nüfusu 

Deryabuyi köyünde, 2005 yılı nüfus sayımına göre, 263 hane vardır. 

Köyde 1321 kişi yaşamaktadır. Köyün kuruluş tarihi hakkındaki verilerin 

yetersiz olmasıyla beraber köy yaşlılarının söylediğine göre, 100 yıllar önce 

buraya yerleşen ve köyün kurulmasını sağlayan ailelerin başlangıçta yaklaşık 

10-15 hane olduğu ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda Deryabuyi köyünün 

yıllara göre nüfus ve hane sayısı verilmiştir: 2005 yılı verilerine göre 

Deryabuyi köyünün nüfus dağılımı şöyledir: Köy nüfususun 646'sı (%48.8) 

erkek 675'i (%51.2 ) kadındır. Araştırma sahasında yapılan görüşmelerden 

ve yöneticilerden alınan bilgilere göre Deryabuyi köyüne kayıtlı nüfusun, 34 

hanesi (%12.9), 146 kişi (%11.0), 1990 yıldan beri Keriye'nin Cay ve Kaluk'ta 

ikamet etmektedir. Onlar Keriye'ye göç etmesine rağmen, 1990 yıllarda 

Devletin Deryabuyi’deki yerlilere bedava temin eden gıda yardımından 

devamlı yararlanmak ve Deryabuyi’deki topraklarını elinde tutmak amacıyla 

nüfus kaydını değiştirmemiştir. Hala öyle devam etmektedir. Onların çoğu 

Deryabuyi'deki hemşerilerine kişisel ve ticari olarak sıkı ilişki içindedir. 

Onların çoğu oldukça zengin insanlardır.  

Tablo 1. Sayım Yıllarına Göre Deryabuyi’nin Hane ve Nüfusu (1945-2005). 

Yıl Hane Nüfusu 

1945 70 280 

1980 172 832 

2005 263 1321 

Kaynak: Köy dökümlerinden tespit edilmiştir (2005). 
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1980-2005 arası  4 aile, 6 kişi (şimdi 16 kişi) Keriye’den Deryabuyi'ye göç 

etmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi Deryabuyi nüfusu artmaktadır. 1990 yılından 

sonra Keriye'ye göç olayının en önemli nedeni şehrin çekiciliğidir. Tablo 2’de 

Deryabuyi köyünün nüfusunun çeşitli kriterlere göre dağılımı verilmiştir. 

Tablo 2: Deryabuyi Nüfusunun Yaş Grupları ve Cinsiyetine Göre Dağılımı  

Yaş Grupları Erkek % Kadın % Toplam % 

0-14 160 14.1 189 14.3 375 28.3 

15-30 140 10.5 145 19.9 285 21.5 

31-46 120 9.1 130 9.8 250 19.8 

47-62 115 8.7 120 9.1 235 18.8 

63….. 85 6.4 91 6.9 176 13.3 

TOPLAM 646 48.8 675 51.2 1321 99.9 

Kaynak: Köy dökümlerinden tespit edilmiştir. (2005) 

4 İdari Yapısı 

1945 yıllarda (Çin Halk Cumhuriyeti Kurulmadan önceki, Guomindang 

devri) Deryabuyi köy olarak statü kazanmış ve köyü idare etmesi için 

Keriye'den aksakal yollamışlar. O sıralarda köy Ruzi AKSAKAL ile Abla KARI 

tarafından idare edilmiştir. O dönemde köyü idare eden adama "Aksakal" 

denmiştir. Aksakallar yerli halktan vergi ve zekat toplarmış. (HUŞUR. 1989: 

s.2, TURSUN, 2002: s.18). 1955 yılı Deryabuyi'de kurulan kooperatif,1958 

yılı Kaçun'a bağlı olarak kommuna (komün) kurulmuştur. Daha sonraki 

yıllarda Keriye Cay belediyesine bağlı kalmıştır. Bu sırada Sıdik İBRAHİM 

Komünist Parti komitesi sekreteri olan ve Bavudun RUZİ ile 1987 yılına kadar 

Deryabuyi'yi idare etmişlerdir. 1989'de Deryabuyi, belediye statüsüne 

kavuşmuştur. Bu sırada Abla KİREM belediye başkanı, Mettursun 
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SULAYMAN ise parti komitesi sekreteri olarak atanmıştır ve onlar 2001 yılına 

kadar Deryabuyi'yi idare etmişlerdir. 2001 yılı Wang Zong-li parti komitesi 

sekreterliğine, Umercan İBRAHİM belediye başkanlığına atanmıştır. 

(MUSACAN, 2003: s.350, İMİN, 2003: s.80). 2004 yılın sonu Wang Zong-li 

tekrar parti komitesi sekreterliğine, Mesum MEMTİMİN  ise Belediye başkanı 

ve Zhang ise belediye başkan yardımcısı olarak atanmıştır.    

 

Fotoğraf 6: Deryabuyi belediyesi, yöneticiler ve memurlar 

 

Fotoğraf 7: Deryabuyi köy (belediye) merkezi 
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Şimdi, Deryabuyi belediyesinde 1 mahalle (köy) komitesi, 7 mahalle 

grup (köy altı) komitesi, siyası kanun komitesi, intizam komitesi, birde parti 

okulu bulunmaktadır. Deryabuyi belediyesinde çalışan devlet memurları ise 

Deryabuyi komünist parti komitesi sekreteri (genel başkanı), belediye 

başkanı, belediye başkan yardımcısı, intizam sekreteri, kanun sekreteri, parti 

mektep müdürü, bir muhasebeci, bir meclis başkanı, bir üretim elemanı, bir 

hademe, bir aşçı, bir elektrik mühendis ve bir de şoför 11 kadrolu 1 kadrosuz 

toplam12 kişi. Yine Deryabuyi belediyesine bağlı olarak, sağlık ocağı, İlk ve 

orta okul, karakol, jandarma, hayvancılık dairesi, medeniyet dairesi, doğum 

kontrol dairesi, elektrik istasyonu ve ormancılık dairesi gibi kurumlar olup 35 

kadrolu 18 kadrosuz toplam 53 devlet memuru çalışmaktadır. Deryabuyi 

belediyesinin Keriye hükümet binası içinde ofisi olup, genelde Deryabuyi 

buradan yönetilir. 

5. Ekonomik Faaliyetler 

Deryabuyi halkının başlıca ekonomik faaliyeti; hayvancılık 

potansiyeline bağlı olan üretim ile onu destekleyen ilaçlı bitki üretim uğraşısı 

köy ekonomisinin temelidir. 

Deryabuyi'de hayvancılık faaliyetlerin karakteri; büyük ölçüde doğal 

çevre özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Başta Deryabuyi'deki iklim, 

toprak ve su kaynakları olmak üzere tarıma imkan vermeyen faktörlerdir, aynı 

zamanda tarımın esas niteliğini hazırlayan ve onun ana karakterini belirleyen 

temel etmenler olarak görülür. Toprağın tarımsal değerinin fazla olmaması, 

su olanağının yetersiz ve iklim şartlarının elverişli olmaması, özelde köydeki 

ticarete yönelik hayvancılık faaliyetlerin önem kazanmasına zemin 

hazırlamıştır. Deryabuyi'de mülkiyet biçimi; toprak şartsız devletin malıdır, 
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yani devlete aittir. Deryabuyi'de devlet toprağı hanenin nüfusu ve sahip 

olduğu hayvan sayısına göre belli bir süre için veriliyor ve bu süre bittiğinde 

yeniden ayarlıyor . Halk belli bir miktar vergi karşılığında toprağı kullanma 

hakkına sahiptir. Toprak sahibi, toprağı kiraya verebilir, lakin satamaz. 

Deryabuyi'de tokay (toprak) miras yolu ile elde edilemez. Parçalanmamış ve 

dağınık olmayan toprak mülkiyeti hayvancılık üzerinde ölümlü sonuçlar 

yaratmaktadır. 

Tablo 3: Deryabuyi'de olan hayvan sayısı; 

Koyun 10000 
Keçi 15000 
Deve 200 
Eşek 100 
At 20 
Tavuk 500 

Kaynak: Köy dökümlerinden tespit edilmiştir 

 

Fotoğraf 8: Deryabuyi’deki Uygurların yaşam kaynağı hayvancılık 
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Deryabuyi'de, genel olarak mera hayvancılığı besleme sistemi 

uygulanmaktadır. Dolaysıyla mevcut hayvan sayısı içinde et ve süt verimleri 

düşüktür. Köy hayvancılık faaliyetini ve hayvan varlığını olumsuz yönde 

etkileyen koşulların başında çayır, mera ve otlak alanlarının darlığı 

gelmektedir. Bu durum, köyde hayvancılıkla geçinen bir çok aileyi mevsimlik 

kısa dönemlik yarı göçebe yaylacılık faaliyetine itmiştir. Köyde bu pozisyonda 

olan bir çok aile vardır. Bu aileler bahar mevsiminde hayvanlarını (özellikle 

koyun ve keçi) kök (ot)'e doyurmak amacıyla ailesinden 10-40 km uzaklıktaki 

tokaylara dar periyotlu mevsimlik göç etmelerine neden olmaktadır. 

Çin'deki en kaliteli Tavşan havucu (havuca benzeyen ilaçlı bitki) 

Deryabuyi'de kazılmakta ve toplanıp Orta ve Doğu Çin'e götürülüp (Köyde 

edinilen bilgilere göre, tavşan havucunu Japon'ya ve Amerika'ya kadar 

ihracatı yapılmaktadır) ilaç yapılmaktadır. Deryabuyi'nin doğal çevre 

özellikleri tavşan havucu yetişmeye son derece elverişlidir. Tavşan havucu 

çölde “yuğlun” (mesquite) ağacının kökünde yetişiyor. Bahar ve sonbahar 

tavşan havucu kazması için uygun zamandır. 1 kg ıslak tavşan havucun 

Deryabuyi'daki fiyatı 3-4 Yuan (8.25 Yuan=$1), 1 kg kuru tavşan havucunun 

Deryabuyi'deki fiyatı ise 14-16 Yuandır. Deryabuyi'da yılda ortalama 62500 

kg (1000000 Yuan değerinde) tavşan havucu kazılmaktadır. Bunun %60 

yerliler tarafından, %40 Keriye’den gelen “işlemçiler” (işçi) tarafından 

kazılmaktadır. Keriye’den gelen “işlemçiler” topladığı tavşan havucu 

karşılığında tokay (toprak) sahiplerine anlaşarak onların kamış biçmesi ve 

diğer aile işlerine yardım ediyor. Tavşan havucundan yerli aile ortalama yılına 

2600 Yuan gelir elde edebiliyor. Deryabuyi'de birey başına düşen 2004 yıllık 

ortalama geliri ise 1034 Yuandır (yaklaşık olarak 103 $). Hotende birey 
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başına düşen 2002 yıllık ortalama geliri 1843 Yuan, XUÖB’de 7913 Yuan, 

Çin genelinde birey başına düşen 2002 yıllık ortamla gelir ise 7543 Yuan 

(Xinjiang Tongji Nianjian, 2002: 106, 110-115, 713,715, Zhongguo Tongji 

Nianjian, 2002:51). 

 

Fotoğraf 9: Toplanan ve kurutulan “Tuşkan zediki” (Tavşan havucu) 
 
 

Tablo 4: 1 kg kuru Tavşan havucunun fiyatları 

Deryaboyı         14-16 Yuan 

Keriye              20-22 Yuan 

İlaç fabrika        26-30 Yuan 

Kaynak: Tarafımdan yerine yapılan gözlem ve kaynak kişilerden edinilmiştir. 

Tablo 5: Deryabuyi'deki bir Hanenin 2005 Yılı İçin Tahmını (Kısmı) giderleri 

ve Gelirler 1

 
 

                                                 
1 5 yetişkin, 2'si çocuk 7 kişilik bir hane baz alınmıştır. 
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a) Gelirler 

Koyun ve keçi (toplam 9 hayvan) 1800 Yuan 

Yün ve keçi tiftiği 400 Yuan 

Tavşan havucu (450 kg) 6300 Yuan 

Toplam 8500 Yuan 
 

b) Giderler2

Un (çuvalı 25 kg 75 Yuandın 76 çuval) 5748 Yuan 

Yağ (1 kg/6 Yuan'ın 20 kg) 120 Yuan 

Çay 100 Yuan 

Pirinç (40 kg) 200 Yuan 

Sebze (25 kg) 75 Yuan 

Toplam 6243 Yuan 
  

Tablo 6: Deryabuyi'de İstihdam ve Ekonomik Faaliyetler 

Ekonomik faaliyetler Çalışan kişi sayısı % 

Hayvancılık 1215 91.9 

İmalat3 8 0.6 

Elektrik tesisatçıları 1 0.07 

Toptan ve perakende ticaret, lokanta     15 1.1 

Ulaşım ve iletişim 11 0.8 

Sosyal hizmetler ve personel hizmetler4    71 5.3 

Toplam 1321 99.9 

 

Kaynak:  Araştırma yapılan alanda tarafımızdan düzenlenmiştir(2005) 

                                                 
2 Bu listeye yalnızca en önemli ve en pahalı maddeler alınmıştır. Her yıl alınan diğer 
ürünler, giysi, ayakkabı, ilaç ve diğer lüks tüketim maddeleridir. 
3 Bu kategoridekileri yiyecek ve içecek üreticileri, terziler ve dikişçiler, marangozlar 
oluşturur. 
4 Bu kategoridekileri öğretmenler, devlet memurları, polis kuvvetleri, bekçiler, din 
görevlileri ve hademeler oluşturur. 



 35

 

Deryabuyi'de hiçbir sanayi kuruluşunun olmadığını söylenebilir. 

Deryabuyi'de yarı-endüstriyel sayılabilecek, 10'dan fazla işçi çalıştıran  

işletme yoktur. Tablo 6'te, sanayileşme düzeyinin son derece düşük 

olmasının yanı sıra toptan ve perakende ticaretle uğraşanların nüfusun çok 

küçük bir bölümünü oluşturduğu da görülmektedir. Ekonomik faaliyetler 

bağlamında ticarete yönelik hayvancılık üretim etkinliğinin önem kazandığı 

Deryabuyi'de, elde edilen ürünlerin pazarlamasında büyük güçlükler 

karşılaşılmaktadır. Koyun ve keçi ticareti, Deryabuyi'de şu şekilde yapılır. 

Köylüler hayvanlarını Hazirana kadar yaylalarda tutar. Deryabuyi'de koyun ve 

keçilerin alınıp satıldığı bir hayvan pazarı yoktur. Hayvanlar neredeyse her 

yılı aynı dönemde Hazirandan ağustos ayının sonuna kadar 12 gün yol 

yürüyerek sürü halinde Keriye'ye getirilip pazarlaması ve satılması 

yapılmaktadır. Bu dönemde, kış ayları boyunca kuru otla beslemekten hasta 

ya da zayıf düşen hayvanlar artık kendilerini toparlamıştır hem de yaz 

sonunda gidilen yaylalarla henüz küçülmemiştir. Mera ve çayırlardaki otlar 

Temmuz sonuna kadar korunmaz, çobanlar da, hayvanların satıştan önce 

iyice besili olması için ellerinden geleni yaparlar. Eylül ayına doğru Keriye'nin 

güneyindeki dağ bölgelerinden köylüler Deryabuyi'deki koyun keçilerden 

daha kaliteli Koyun ve keçileri sürü halinde Keriye'ye getirip sattığından 

dolayı bu dönemden daha önce satmaya özen göstermektedirler.   

Deryabuyi’de köylülerin tavşan havucu, koyun, keçi, deri, yün ve keçi 

tiftiği gibi ürünleri bir çok zaman kendileri ihtiyacı olan gıda, sebze ve 

meyvelere değiş tokuş yapıyorlar. Deryabuyi’de veresiye almak çok 

yaygındır. Deryabuyi'de köylülerin çoğu çok fakir olduğundan dolayı veresiye 
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alışveriş yapıyorlar ve daha sonra kendi ürünleriyle fazlasıyla ödemek 

zorunda kalıyor. Bu durum Deryabuyi'deki ailelerin ürünlerini gerçek 

değerlerinin çok altında satmalarına ve dolaysıyla elde ettikleri gelirin düşük 

olmasına neden olmaktadır. Tavşan havucu, deri, yün ve keçi tiftiği ürünlerin 

alım ve satımı, köylülerin çok ihtiyacı olan un, yağ tuz, çay ve hayvanların 

yem temini aracı bir grup tarafından gerçekleştirilmekte; Bu kişiler tavşan 

havucu, deri, yün, keçi tiftiği ve gıda ticaretinden büyük kazançlar elde 

etmektedir. Deryabuyi'di iki tip tüccar vardır. Biri, tüccar köylülerin tavşan 

havucu ve diğer hayvansal ürünlerini alır. Alışveriş takasa dayanabileceği gibi 

para da kullanılabilir. Diğer bir tip ise yüklü miktarda kuru tavşan havucu, yün, 

deri ve keçi tiftiği alır. Aldıkları karşılığında para ve kredi verir ve köylülerle 

çoğunlukla uzun vadeli ticari bağlantılar kurar. 

Deryabuyi, alt yapı hizmetleri, üretim etkinlikleri oldukça geri kalmıştır. 

Üretim etkinlikleri, özellikle altı yapı hizmetleri tam anlamıyla gelişmediği için, 

ekonomisi son derece geri kalmıştır. Devlet dairelerinin bulunduğu belediye 

merkezlerinin biraz büyükçe ve farklı tarzda (lüks) olmaları dışında, köylerden 

hiç bir farkı yoktur. 

6. Eğitim 

Deryabuyi'de 1960 tarihinde beş derslikli bir ilkokul kurulan ve 35 

öğrenci ile eğitim başlamıştır. 1965 yılı onlardan 28 öğrenci mezun olmuştur. 

Bunlar Deryabuyi’de ilk okuma yazmayı bilen insanlardır. Daha sonraki 

yıllarda ilkokulun sabit öğrencisi olmamıştır.1985 yılına gelende ilkokul çeşitli 

nedenlerden kapanmıştır. 1985-1989 kadar öğretmenler seyyare şeklinde 

öğretim yapmaya mecbur olmuştur. 1989 tarihinde beş derslikli bir yataklı 

ilkokul tekrar kurulan. 2004. eylülde ilk orta okulun birinci sınıf tesis edilmiştir. 
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Şimdi okulda 8 sınıf, 7 ilkokul ve 1 ortaokul 17 öğretmen ve 203 öğrencisi 

bulunmaktadır.  

 

Fotoğraf 10: Deryabuyi’de okul 

 

Fotoğraf 11: Deryabuyi’de ilk okul öğrencileri 
Araştırma yapılan Deryabuyi'de da okul ve öğretmen köy topluluğun 

doğal bir parçası durumuna gelmiş değildir. Okulun eğitim ve öğretim 

çalışmaları köy topluluğunun tümünü kavrayıp kapsamamaktadır. 

Deryabuyi'de köylüler hala çocukları için okur-yazarlığın önemini daha iyi 
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kavramış değildir ve köyde okula devamsızlık bir sorun olmaktan çıkmış 

değildir. Özelikle çocukların okula gönderilmesinde, bunun bir yasal 

zorunluluk oluşunun hala etkisi vardır. 

Eğitim sisteminin problemleri genel olarak şöyle sıralanabilir:  

a) Eğitimci yetersizliği ve var olanların da kalitesizliği,  

b) İlkokul ve ortaokul eğitiminin zorunlu ve ücretsiz olmasına rağmen 

okul yaşındaki çocukların bazılarının okula gönderilmemesi,  

c) İklim koşullarının zorunluluğu nedeniyle eğitimin sinirli olarak yapılması,  

d) Hayvancılık işlerinde çocukların emeğine ihtiyaç duyulduğu için 

çocukların okula gölerilmemesi,  

e) Eğitimin, eğitim idaresi denetiminin dışında olması,  

f) Köydeki öğretmenlerin ilk fırsatta kent merkezine atanmayı bekleyip 

Deryabuyi'deki öğretmenlik görevini benimsememesi,  

g) Eğitimin, ilkokul mezunlarının gazeteyi bile zorlukla okuyabileceği 

ve neredeyse mektup bile yazamayacağı kadar kalitesiz olmasıdır. 

7. Sağlık Hizmetleri ve Sağlığa İlişkin Tutumları 

Deryabuyi köy sağlık ocağında ne kaliteli ve yeterli personel, ne ihtiyaç 

duyulan ekipman, ne de hastalar için gerekli ilaç stoku sağlanabilmiştir. 

Deryabuyi'de modern anlamdaki sağlık hizmetleri son derece sınırlıdır. 

Deryabuyi’de hiç özel eczane, muayenehaneler ve sağlık merkezleri yoktur. 

Köy sağlık ocağında röntgen cihazı gibi bazı temel tıbbı cihazlar 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte halkın ilk elden gereksinim duyduğu temel 

ilaçları da köyde elde edebilmek güçtür. Bir çok ilaç köy sağlık ocağında 

bulunmadığı için reçetelere yazılamamaktadır. Sağlık ekibi zaman zaman 

köylerde sağlık taraması yapsa da, aşı kampanyaları bazı köylülere 
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ulaşamamaktadır. 

 

Fotoğraf 12: Deryabuyi hastanesi 

 

Fotoğraf 13: Deryabuyi’de  hastanesi 
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Köylülerin modern sağlık hizmetleri, anne ve çocuk ölümleri 

karşısındaki tutumları, çoğu zaman güvensizlik, cehalet ve gerçekçi olmayan 

beklentiler tarafından şekillendirilmektedir. Hastalıklar ve tedavi konusunda 

en temel bilgilerden yoksun oldukları için, doktorlardan beklentileri, hastalığın 

niteliğinden ve ilerlemişlik düzeyinden yada tedavi aşamalarından 

bağımsızdır. Uzun süreli tedaviler sonuna kadar sürdürülmediği gibi, ilaçların 

içileceği zamana yada dozuna da dikkat edilmemektedir. Köylüler ise köy 

sağlık ocağına çoğunlukla hastalığın ileri aşamasında artık kendi tedavi 

yöntemlerinden sonuç alamayınca gitmektedirler. Köy sağlık ocağında 

iyileşmeyen ekonomik durumu iyi olan hastalar ilçe ve il merkezindeki hastanelere 

götürülür. Deryabuyi'de kanser, karaciğer ve akciğer hastalığı çok yaygındır. 

8. Bebek Ölüm Oranları 

Deryabuyi nüfusunun bir başka dikkat çekici özelliği bebek ölümü 

oranıdır. Bu, Deryabuyi'nin yüksek doğum oranı ve azgelişmişliğiyle ilgilidir. 

Araştırma bölgesinde elde edilen veriler, yüksek bebek ölümümü ortaya 

koymaktadır 

Tablo 7: Deryabuyi'da Bebek Ölümleri 

Canlı doğan toplam çocuk sayısı 18 

Ölü doğan toplam çocuk sayısı 2 

Yaşayan çocuk sayısı 12 

Bebek ölüm oranı 40/100 

Kaynak: 01.08.2004-01.08.2005 tarihinde yerinde yapılan tespitlere göre 

düzenlenmiştir. 

Çocukların çoğu, hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı en korunmasız 

oldukları 0-2 yaşları arasında ölmüştür. 
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9. Deryabuyi’de Sakatlık 

Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklerinde belirli bir oranda 

fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal 

hayatın gereklerine uyamayacak düzeyde özürlenmiş kişiye sakat, özürlenme 

durumuna “sakatlık” denir. Deryabuyi’de yaşayanlarda sakatlığın çokluğu 

dikkati çekmektedir. 

9.1.Deryabuyi’de Sakatlığının Oluşumu 
Sakatlıklar genellikle doğum öncesi, doğum anı ya da doğum sonrasında 

çeşitli sebeple oluşmaktadır.  

a) Doğum öncesine ilişkin sebepler: Akraba evliliklerin yaygın olduğu 

Deryabuyi’de kalıtsal sebepler çok önemli olmaktadır. Diğer sebepler, 

annenin yaşı, geçirdiği bulaşıcı hastalıklar, çocuk düşürme çabaları, bozuk ve 

yetersiz beslenme, kan uyuşmazlığı, kontrolsüz ilaç kullanımı, çeşitli nedenle 

ulaşabilecek zehirlenmeler, sindirim bozuklukları gibi sebepler sakatlıklar yol 

açmaktadır.  

b) Doğum anına ilişkin sebepler: Doğumun uzaması, erken-geç doğum, 

doğum yaralanmaları, doğum olayının eğitilmiş ve ehliyetli kişilerce 

yapılmaması, elverişsiz şartlarda yapılması, gebelik süresince kötü beslenme 

gibi sebeplerle sakatlık oluşmaktadır. 

c) Doğum sonrası sebepler: Geçirilen hastalıklar, yetersiz ve dengesiz 

beslenme, kaza (iş, trafik, ev, kitle) ve yaralanmalar önemli sakatlık 

sebepleridir. 

9.2. Sakatlığının Önlenmesi ve Sorunun Çözümü 
         Sakatlık insanların kendi ellerinde olmayan nedenlerle ortaya çıkan ve 

çeşitli ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açan bir engellik durumudur. 



 42

Kendi ellerinde olmayan bu engellerin toplum tarafında alınacak önlemlerle  

giderilmesi bir insanlık görevidir. 

Sakatlıkların bir kısmının önlenmesi mümkün olmamaktadır. Kuşkusuz 

bu konu çok yönlü, karmaşık ve ekonomik açıdan önemli boyutlara sahip bir 

konudur. Ancak bu soruna; 

Ana-çocuk sağlığı ve genel sağlık hizmetlerinin yaygın ve kaliteli olması, 

kazaları önleyici tedbirlerin alınması, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik 

düzeyinin yükseltilmesi, üzün dönemde çözüm getirebilecektir. 

Sakatlık sorununa  sağlıklı ve tam olarak çözüm getirmek elbette maddi 

imkanlarla, zaman ve tutarlı uygulamalara bağlıdır. 

Sakat sorunun çözümü iki aşamalı olarak düşünülmektedir. Bunlardan ilki 

özürlü çocuk doğumunu önlemektir ki, bu tıbbı ve eğitsel çalışmalarla  

mümkün olmaktadır. Toplumun özellikle anne adayının, eğitimi gerçekçi bir 

çözüm yolu olacaktır. Burada hedef yukarıda sayılan doğum öncesi ve 

doğum anındaki sakatlık sebeplerinin önlenmesidir. 

Sorunun çözümünde ikince aşama ise, bütün tedbirlere rağmen sakat 

olarak doğan çocuğun tedavisinden başlayarak rehabilitasyonunu sağlamak 

ve sonradan oluşmuş sakatlıkları fonksiyonel hale getirme çalışmalarıdır.    

10. Deryabuyi’de Ev ve Evin Toplumsal Alanda Kullanımına İlişkin 
Gözlemle 

Evlerin konumları arazının fiziksel özelliklerine ve iklime göre 

belirlendiği için, vaha köylerinde ev yapmak için seçilebilecek yerler son 

derece sınırlıdır. İnşaat malzemelerinin tamamı (yani, kütük, çalı çırpı, ve kil) 

yöresel malzemelerdir, inşaat işleri ağırlıkla kalifiye olmayan emek gerektirir, 

bu da genellikle komşu ve akraba erkekleri tarafından ortaklaşa sağlanır. 
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Yeni evler çoğunlukla hanelerin bölündüğü durumlarda yapılır. Yeni ev, ya da 

eskisinin yakınlarına bir yere, ya da başka bir tokaya yada Keriye ilçesi 

merkezine yapılır. yeni evin yakın yerde olduğu durumlarda, yaygın 

uygulama, orijinal binayı genişleterek ve hanenin ayrılanlar için bir yada iki 

yeni oda ekleyerek ona bitişik bir ev yapmaktadır. 

 

Fotoğraf 14: Deryabuyi’de bir ev 
Uygurca'da “oy” denilen, evin kendisi, Keriye'deki dağ ova köylerinde 

evler toprak, kil, kerpiçten, kasabada ise çimento ve tuğladan yapılır. Evler bir 

kattan oluşur. Deryabuyi'de evlerin duvarları ince, evlerin üstünde küçük 

“tunuk” (pencereleri) vardır. Marangoz işi çerçeve, cam ve kapılar, 

Deryabuyi'ye yakın zamanlarda girmiştir, lakin yaygın değildir. Duvarlar ve 

çatı, “toğrak” ağacından desteklerle sağlamlaştırılır. Toğrak ağacı gövdeleri 

daha ince dallarla, çalılarla ve kille kaplanır. Deryabuyi'de, hane halkının 

yemek yediği ve uyuduğu ara evin en az bir, en çok üç-dört odası olur. 

Konuklar en büyük oturma odasında ağırlanır, misafir ağırlamak 

Deryabuyi'deki sosyal hayatın çok önemli bir parçasıdır. Kadınlar ve 
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erkeklerin yada farklı yaştan kişilerin aynı yerde bulunmaması kuralı Keriye 

ve başka bölgeler gibi katı değildir. Hem misafir odası hem de oturma odası 

olarak kullanılan bu odanın hane halkı ve köydeki sosyal ilişkiler açısından 

önemi, odanın içindeki eşyalarda yansıtılır. Deryabuyi'deki bir “mihmanhane” 

(misafir) odasında bulunan en tipik eşyalar aşağıda aktarılmıştır. 

 

Fotoğraf 15: Deryabuyi’de örnek bir evin mihmanhanisi (misafir odası) 

 

Fotoğraf 16: Deryabuyi’da gümeç yaparken (kışın) 
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Yerde ve duvarda Keriye'den getirilmiş yün halılar, bir köşede sandık 

üstünde (daha güzel kumaştan kaplanmış olanlar üste gelecek şekilde) 

dizilmiş yorgan, döşek, dokuma minderler ve yastıklar. 

 

Fotoğraf 17: Deryabuyi’de  gömeç yaparken (yazın) 
Deryabuyi'de, ev eşyalarının niteliği ve niceliği, haneler arasındaki 

zenginlik ve sosyal statü farklarına göre değişir. Karşılaştırma açısından 

şunlar eklenebilir: Deryabuyi’deki bir yönetici yada zengin bir tüccarın evinde 

Keriye'deki gibi mobilyalar, motosiklet, televizyon, video teyp, VCD gibi 

elektrikli aletle bulunur. Deryabuyi'de evlerde su ve lağım tesisatı yoktur. 

İçme suyu yakınlarındaki deryadan ve yada kuyulardan tedarik edilir. Ne var 

ki, bir yılın yarısından fazla vakitte Keriye deryası Deryabuyi sınırlarının 

yarısına gelmeden kurur. Bu nedenle bazı derya boyuna yakın haneler de 
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sularını eve kuyulardan taşımaları gerekir. Deryabuyi'da 3-4 hane hariç diğer 

hanelerde hiç tuvalet yoktur. Köylüler tuvalet yapmadan açık alanları ve 

tepeleri kullanmayı tercih ediyorlar. Banyo yapmak için özel bir oda yok ve 

banyoyla mutfak ve bazen oturma odası aynı odada bulunur. Satma denilen 

odada orta alanda bir ocak var, burada bahar, yaz ve güz günleri pişirme 

işleri burada yapılır. “içkeki” (içerindeki) ev denilen odada bir ocak olup, bu 

kışın oturma odası ve kişin pişirme işleri yapılır. Yine “kazinak” denilen bir 

oda da var, tam karşılığı kilerdir.Yıkanma ve temizlenme işleri  yani banyo 

burada yapılır. Düğün gibi kalabalık günlerde konuklar ayvan denilen en 

büyük oturma odasında ağırlanır. Genelde diğer saray, mihmanhanelerin 

kapısı ayvandan açılır. İçkeki ve kazinak odasının kapısı ise saraydan açılır. 

Satma ise esaslı binanın yani ayvanın dışarısına bitişik olarak yapılır. 

 

Fotoğraf 18: Deryabuyi’de zengin bir kişinin evi (ayvan) 
Sözünü ettiğimiz, Satmada, öncelikle bütün bahar, yaz ve güz pişirme 

işleri yapılır ve çoğu zaman oturma odası yerinde kullanılır. Kadınlar ve kızlar 

bu odada “kumeç” (gömeç) pişirerek, çay demleyerek ve yemek pişirerek 



 47

üzün bir zaman geçirir. Hamur, sebzeler ve etler de satmada hazırlanır. 

Genelde davetsiz misafirler de bu odada kümeç pişirilip ağırlanır. Yemek 

yapmanın ara aşamalarını oluşturan işler, hanedeki kadını arasındaki 

hiyerarşik ilişkileri yansıtır. Genelde en büyük kadın (kadın hane reisi) hangi 

yemeğin yapılacağına ve ne miktarda yapılacağına karar verir. Un, et, pirinç, 

yağ gibi gerekli malzemeleri kendisi verir. Genelde erkekler ne yemek pişirir, 

ne de kümeç yapar. Erkekler yemek yapmayı bilmemeleriyle övünür.  

 
Fotoğraf 19: Deryabuyi’de kuyudan su taşırken 

Dul erkekler, kışın ve bahar uzak yaylalara sürüleri götüren çobanlar 

yemek pişirirler. Ancak bir erkeğin kendi yemeğini ve kümeçini kendisinin 

yapmak zorunda kalmasına büyük bir talihsizlik diye bakılır, bu onun bu tür 

işleri kendisi için yapacak bir kadın bulamadığını gösterir. Bir ve birden çok 

yetişkin kadın ve erkeğin olduğu hanelerde, erkekler, yemekleri ve çayı 
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kadınların hazırlamasını beklerler ve aç bile olsalar kendi yemeklerini kendi 

getirmezler. İşbölümünün toplumsal cinsiyete göre yapılması, ocağın 

kadınlarla özdeşleştirilmesine yol açar. Bu “kız çong bolsa oçakka yara, oğul 

çong bolsa dunyağa yara” (Kız büyüsre ocağa yarar, oğul büyürse dünyaya 

yarar) ata sözünde kendini gösterir. 

 

Fotoğraf 20: Deryabuyi’de yeni evlenmiş çiftin evi  (Dışarıdan 
görünümü) 

 

Fotoğraf 21: Deryabuyi’de yeni evlenmiş çiftin evi (ev içi) 
Kazinak özelikle kiler yerinde kullanmak ve ek olarak yıkanmak için 
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kullanılan yerdir. İçkeki ev genelde yeni evlenmiş çifteler için kışın oturma 

yeri, misafir ağırlama yeri ve yıkanmak için kullanılan yerdir. Elleri ve yada 

bedeninin diğer kısımlarını yıkamak, cinsellik, ritüeller için temizlenme ve dini 

kurallar gibi kavramlarla yüklüdür. Abdest alınırken, eller, yüz ve ayaklar, 

temiz ve akan suyla yıkanır. kapalı bir yerde bir ibrikten leğene su dökerek 

abdest alınabildiği gibi açık havada, kaynak sularında da abdest alınabilir. 

Bütün bedenin yıkandığı gibi başka abdest alma biçimi olan gusül abdesti, 

mensturbasyondan yada cinsel birleşmeden sonra yapılır. Deryabuyi'de 

insanlar gizli gizli yıkanırlar. Özelikle kadınlar olabildiğince gizli yıkanır. 

Araştırma alanında edinilen bilgiler ve yapılan özlemlere göre, Deryabuyi'de 

insanlar genelde yıkanmaya ve temizlenmeye önem vermemektedirler. Yazın 

bile kadınlar açık havada saçını kurutmaz, saç hemen taranır, örülür ve bir 

başörtüsüyle örtülür. İç çamaşırlar da diğer çamaşırlarla birlikte açık havada 

çamaşır ipinde kurutulmaz, ya da gözden uzak ağaç dallarında ya da üzerleri 

örtülerle örtülerek kurtulur. Banyo (yıkanmak) için kullanılan ifade (Bışimni 

yuyıtmen, tam karşılığı, "Kafamı yıkıyorum", bedene ve cinselliğe yapılacak 

herhangi göndermenin önüne geçer. 

11. Deryabuyi’de Zaman Kavramı ve Takvim 

a) Mevsimler: Deryabuyi'da dört mevsim belirgin olarak gelir gecer. 

Mevsimlerin adları şunlardır. Eteyaz (bahar), Yaz (Yaz), Küz (sonbahar), Kiş 

(kış). 

b) Aylar: Deryabuyi halkı, okur yazar olanlar, köyde çalışan devlet 

memurlar dahil ayları  birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay vb. diye kullanıyorlar. 

Örneğin “9. ayning 15. küni” (15 Eylül). 

Din işlerinde kameri aylar (Muharrem, Receb, Ramazan vb.) ve resmi 
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aylar birlikte kullanılır. Belli zamanlarda oruç tutmak için bu ayları dikkatle 

güderler. 

Uygur matbualarında kullanılan ay adları şunlardır: “Yanıvar” (Ocak), 

“Piviral” (Şubat), “Mart” (Mart), “April” (Nisan), “May” (Mayıs), “İyun” 

(Haziran), “İyul” (Temmuz), “Avğust” (Aşustos), “Sintebir” (Eylül), “Oktebir” 

(Ekim), “Nuyabir” (Kasim), “Dikabir” (Aralık). Bu ay daları İngilizce’den 

dilimize girmişitir. 

c) Haftanın günleri: Köyde kullanılan gün adları şunlardır: “Duşenbe” 

(Pazartesi), “Seyşenbe” (Salı), “Çaşenbe” (Çarşamba), “Peyşenbe” 

(Perşembe), “Cume” (Cuma), “Şenbe” (Cumartesi), “Yekşenbe” (Pazar). Bu 

gün adlarını Uygurlar Farsça’dan kabul etmişlerdir.  

ç) Bir günün bölünüşü ve saat kavramı: Deryabuyi'de halkın 

çoğunluğu saat kullanmazlar. Halk, genel olarak, iki yer arasındaki uzaklığı 

belirtmek için saat kavramından faydalanıyorsa da bir işin zamanını belli 

etmek için, bir saati ölçü olarak kullanmıyorlar. Köy kadınları içinde saatle 

ilgisi olan yok gibidir. Deryabuyi’de bir günün türlü zamanlarını belli etmek 

için kullanılan terimleri, gece yarısından başlayarak şöylece sıralayabiliriz: 

“Tun kiçe” / “yırim gece” (gece yarısı), “çolpan tukkanda” (ülker doğarken), 

“zovakti” (sahur vakti), “huraz çilliğanda“( horoz öterken), “namdat vakti” 

(sabah namaz vakti), “çuğnaşta” (erken/ilk kahvaltı, sabah namazından 

sonra), “kün çikkanda” (gün doğarken), “Kün neyze buyi çikkanda” (gün 

mızrak boyu yükseldiği zaman), “kün ağamça buyi çikkanda” (gün urgan 

boyu yükseldiği zaman), “naşta” (kahvalıtı), “ulğaş vakti” (öğleye yakın, saat 

10-11 cıvarı), “çuş”, (öğleyin), “pişim” (öğle namazı), “çuştin kiyin” (öğleden 

sonra), “esir”, (ikinci namaz vakti), “şam” (akşam namazı), “huptem” (yatsı), 
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yatamel (yani uyuma vakti, saat 9 civarı) gibi terimler kullanılmaktadır. 

Görülüyor ki, zaman belirtmede faydalanılan şeyler, güneş, yıldızlar, ve 

günün belli anlarında yapılan iler, özellikle dinî ibadetlerdir. 

12. Mevsimsel Faaliyetler, Değişmeler ve Hane Halkı 

Ana bina olan “içkeki oy” (içerindeki ev) onun uzantısı satma ve evin 

etrafındaki alanın kullanımı, mevsimsel işlerin ve boş zamanın düzenlenişine 

tabidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, Deryabuyi'de, hayvancılık, arazi, su ve 

emeğin belli biçimlerde kullanılmasını gerektirdiği gibi, evin ve çevresinin 

fiziksel düzenlenişini ve hane halkının bu alanı kullanma biçimini etkiler. 

Öncelikle, mekanın yaz aylarındaki ve kış aylarındaki kullanımları 

farklıdır. Kışın özelikle aralık ve mart ayları arasında, ana bina olan içkeki oy 

başta olmak üzere saray da herkesin yaşadığı yerdir. Bahar, yaz ve 

sonbahar aylarında ise (özellikle Mayıs-Ekim) satma başta olmak üzere 

ayvan hane halkının yaşadığı yerdir. Bu dönemde satma faaliyetlerin 

merkezidir.  

En yoğun hareketlilik esas olarak Ağustos ve Eylül ayında gerçekleşir. 

Bu dönemde hane halkı civar tokaylardaki taze otları biçmek ve kuruttukları 

otları toplayıp ağıla yakın yere getirmekle meşguldür. Hane halkının evden 

uzaklaştırmasını gerektirecek işler, gıda, ilaç ya da para gibi önemli bir 

ihtiyacı temin etmek, baş sağlığı dilemek, düğünler için, çok ender olarak 

ticari ilişkiler için. Tüm hane halkı misafirliğe gitmekten büyük keyif alır ve 

dışarıda çalışmak ya da düğün ve bayramlaşmak için çıkan her olasılık 

değerlendirilir. Deryabuyi'da insanlar dışarıda yapabilecek faaliyetlerin son 

derece kısıtlı olduğunu, köy içinde ve nadiren de diğer evlere yapılan bu 

ziyaretlerin oyalanmak için tek yol olduğundu söylerler. 
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Öte yandan kadınlar, gerek köy içinde köyün dışına misafirliklere gitme 

konusunda erkekler kadar özgür değil. Kadınlar, köy içinde ve köy dışına 

(Keriye'ye) nadir olarak ve çoğunlukla (yakın bir akraba ya da bu türden bir 

kişinin düğünü, hastalığı ve ölümü gibi) toplumsal açıdan "meşru" bir amaçla 

ziyarete gider. Çoğu zaman kadınların yaptığı ziyaretlerde haneden bir erkek 

ya da çocuklar eştlik eder, kadınlar kendi başına gidemez. Kadınlar, basitçe 

bağımsız ahlâkı failler değillerdir. Bir kadını yabancı bir erkeğin yanında 

yalnız başına bırakıp gitmek hiç de güvenli değildir. Eğer evli olmayan bir çift 

bir arada görülürse insanlar doğrudan aralarında bir cinsel ilişki olduğundan 

şüphelenirler. Mekansal harekelilikteki bu farklılık, kadınlarla erkeklerin 

giysilerinde de kendisini gösterir. Kadınların yazlık ve kışlık giysileri arasında 

fazla fark yok. Kışın üstülerine (yazlık giysileri gibi sentetik kumaşlardan) bir 

kaç daha ve eğer varsa yün çorap ve yün hırka giyerler. Erkekler ise yün 

pantolon, “telpek” (deriden yapılmış şapka), yün çorap, kalın bir ceket ya da 

palto giyer. Köylü erkelerden bazılarının deri botları vardır. Kadınlar ise yıl 

boyunca aynı lastik ayakkabıları giyerler.  

 
Fotoğraf 22: Deryabuyi’de erkeklerin kıyafetleri 
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Deryabuyi’de ki insanların hayvan besiciliği için, Mart sonları ve Nisan 

ayları dönemleri en zor zamanlardır. Çünkü kapalı kalarak gecen kış ayların 

 
Fotoğraf 23: Deryabuyi’de kadınların kıyafetleri 

aylarında hayvanlar genel olarak güçsüz düşer hastalıklar en çok bu 

dönemde ortaya çıkar. Bu dönemde keçi ve koyunları doyurmak için 

“tokaylara” (yaylaya) otlatmaya götürülür. Nisan ve Mayıs ve Eylül ve Ekim 

ayları “tuşkan zediki kazamk” (tavşan avucu kazması) için iyi vakittir. Bu 

dönemde yetişkin erkekler tuşkan zediki kazmak ve toplamak için tokaya 

giderler. Bunların içinde günübirlik olarak giden de var, 4-5 günde bir köye 

gelip yiyecek tedarik eden de var. Hazirandan itibaren erkek hane reisleri, 

genellikle hayvan ürünlerini satmak üzere Keriye'ye giderler. En yoğun 

mekansal hareketlilik, yazın en sıcak döneminde, esas olarak temmuz ve 

ağustos ayında gerçekleşir. Bu dönem Deryabuyi ve Keriye arasında gidiş 

gelişler yıl içindeki en yoğun dönemindedir. Bu dönemde insanlar hem iş, 

eğlence, ve ticaret için, hem de çöl ve vahaların sıcağından kaçmak için 

Deryabuyi nüfusunun yarısından fazlası Keriye’ye gelir. Onların bir kısmı 

kendileri yapmış oldukları evlerinde kalır, bazıları ise Keriye'deki akrabaları 
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yanında kalır. İnsanlar Deryabuyi'daki evlerini tamamen terk etmez, bir ya da 

iki kişi hayvanları bakmak için evde kalır. Bu dönemde, fakat, Deryabuyi'nin 

fakir fukarası Keriye'ye gelemez. Ekim ve kasım ayları “tokayları”/yaylaları 

sularlar. Deryabuyi insanları yaz aylarında özellikle Temmuz ve Ağustos 

ayları ortaya çıkan sel felaketlerinden kendi mal ve canlarını korumak için 

zaman zaman selle mücadele ederler. 

13. Toplumsal Cinsiyeti Öğrenme 

Öncelikle, toplumsal cinsiyet rolleri, kızlar için, bebeklikte ya da 

çocuklukta değil 12-13 yaşlarında önemsenmeye başlanır. Giyim tarzları, 

bunun biraz daha öncesinde cinsiyet farklılığı belli etmeye başlar. Kız ve 

erkek çocukları, 4-5 yaşlarına kadar, benzer şeklinde giyinirler. Cinsiyete 

özgü giysiler 4-5 yaşından sonra giyilmeye başlanır. Ergenliklerinin ilk 

yıllarına kadar kız ve erkek çocukların oyun oynamak için hemen hemen eşit 

zamanları ve yetişkinlere yardım etme konusunda eşit sorumlulukları vardır. 

Buna karışın, yaşları birbirine yakın kız ve erkeklerin olduğu evlerde, yaklaşık 

10 yaşından sonra, her birinin üstlendiği sorumlulukların birbirinden 

farklılaştığı gözlenebilir. kızlar bu yaşta, hatta bazen daha erken, daha küçük 

kardeşlere ve hanedeki diğer bebeklere bakma, ev temizleme ve yemeklerin 

hazırlanması için yardımcı olma gibi işleri başlarlar. Erkek çocuklar ise 

çobanlık yapmak, hayvan beslemek, “tuşkan” “zediki” kazma ve kurutma 

işlerini öğrenme konusunda daha heveslidir. Ne var ki, yemek gibi kati bir 

şekilde kadınlar ait olan işler dışındadaki hayvanlara bakma ya da tuşkan 

zediki kazma ve kurutma ilgili tüm diğer işleri hem kızlara hem erkekler 

öğretebilir. Erkek ve kız çocukların dağılımının eşitsiz olduğu hanelerde, 

çocuklar diğer cinsiyete ait işleri büyük ölçüde öğrenir. 12-13 yaşlarına kadar 
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hem kız hem erkek çocukları, oyun için istedikleri kadar uzaklaşabilir, 

oyunlarını beraber oynarlar. 

Yetişkinler bebeklere ve çocuklara cinsiyetine göre farklı şekillerde 

davranmazlar. Anneler, babalar ve diğer yetişkinler genellikle kız ve erkek 

çocuklarına genelde eşit derecede ilgi ve şefkat gösterir. Erkek çocukların 

doğumu kızlarınkine kıyasla daha fazla sevinilse bile, doğum herkese açık bir 

şekilde kutlanmaz. Doğumda şeker, giysi ve para gibi hediye verme adeti 

vardır. Doğum yapan anne ve bebek herkese açık tutulur. Bebeklere doğmuş 

olduğu ilk gün şeklen isim verilir, resmi isim ise genelde 40-60 gün sonra törenle 

verilir. 

Ergenlikten sonra, cinsiyet rolleri belirgin bir biçimde farklılaşır ve 

yeniyetme kızlarla erkekler birbirleriyle daha az zaman geçirmeye başlar. Bu 

yıllar erkeklerin hayvan bakımını iyice öğrenmesi ve hayvanları idaresi 

konusunda yetiştirilmesi açısından son derece önemlidir. 15-16 yaşlarından 

itibaren delikanlılar diğer yetişkinlerle birlikte namaz kılmaya başlar, bu 

erkekliğe toplumsal olarak kabul edildiklerini gösterir. Bu yaşlardan itibaren 

genç erkekler, kendi hanelerindekiler dışında yaşıtları genç kızlarla tek 

başlarına kalamazlar. Hanelerin ot biçimi, düğün hazırlıkları ya da baş sağlığı 

dileme gibi işleri birlikte yapmaları sayesinde, gençler komşulara ya da başka 

birsinin evine ziyarete gidebilir. Bu da, diğer cinsiyetle sık-sık bir arada 

bulunma fırsatı yaratır. Hanelerin birbirlerini sık-sık ziyaret ettiği ve birlikte 

çalıştığı bu ortamda aşkla ilgili konuları gizli tutmak zordur. Bu ortamlarda 

uyanık gençler (büyükler dahil) gizli cinsel ilişkiye girerler. Bu toplum 

tarafından fazla kötü karşılanmaz. Bunu birileri görse de görmezden gelirler. 

Bunlar mümkün olduğu kadar gizli yapılır ve yaygındır. Bu gibi ortamlarda 
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hamile kalan kızların çocukları genelde hane tarafından dışarıya ses 

çıkartmadan kendi arasında sorunu çözerler. Çocuğu kendileri evlat eder ya 

da başkaların evlat etmesi için kimseye duyurmadan camilere bırakırlar. 

Deryabuyi’de erkeklerin ilk evliliğinde evlenmemiş kızlar tercih edilir. Ancak, 

ilk defa evlenen  kadının bakire olup olmadığını açıklamak ve işaretlemek 

üzere hiçbir pratik uygulanmaz. 

Aynı hanenin mensubu olan çocuklar, erkek kardeşle paylaşılan 

hanelerde sık karşılaşılan bir şekilde daha sonraki yıllarda birbirleriyle 

evlenebilir. Dolayısıyla, iki erkek kardeşin bebekliklerinde aynı evde yaşamış 

kız ve erkek çocukları, ileriki yıllarda birbirleriyle evlenebilir. Buna rağmen, bu 

olasılık, çocuklar arasındaki ilişki biçimlerinde herhangi bir sakınım yaratmaz. 

Köyde yöneticiler, imamlar, devlet memurları, zengin insanlar, yaşlılar 

(erkek yada kadın olsun), yetişkin erkek ve kadınlardan daha yüksek statüye 

sahiptir. Bu durum, misafir ağırlama, konukseverlik, selamlaşma ve 

konuşmalara katılma ve kamu önünde hitabet gibi toplumsal davranışlarda 

belirginleşir. Aşağıda, konuşma ve davranış biçimlerinin formal normlara ve 

informal bağlamlara göre nasıl olması gerektiği ayrıntılı olarak 

anlatılmaktadır. 



 57

 
Fotoğraf 24: Deryabuyi’de gelin alımı töreni 
 

Deryabuyi'da toplumsal birliktelikler, özellikle bayramlaşma, düğün ve 

baş sağlığı dileme şeklinde, çoğu zaman evlerde gerçekleşir. Ziyaretler 

genellikle anne, baba, oğul-kız (ları) ve torun (ları) şeklinde 5-6 kişilik, bazen 

de 8-9 kişilik gruplar halinde yapılır. Misafirliğe giden gruptakiler erken 

sabahtan yada günbatımından sonra evden ayrılır. Konuk gelen gruptakiler, 

ev sahibini ve evdekileri İslamî tarzda "esselamu aleyküm" diye selam verir. 

Evdekiler "veleyküm selam" diye karşılık verir ve yerde oturdukları yerden 

tamamen kalkarlar, erkekler tokalaşırlar (kadınlar tokalaşmaz). Erkek 

kadınlarla ve kadın kadınlarla olağan selamlaşma sözleriyle cevap verilirken, 

sağ eli kaldırıp kalbin üzerine koymak ve kafasını önüne eğmek selamlaşmak 

için yeterlidir. Bu köy dışından gelen misafirler için de geçerlidir. Ev sahibi 

statü konumuna bağlı olmak üzere, statüsü en yüksek olan kimseyi "yüksek" 

(oñputu/töni) gösterir. Gelen konukların statüsü en alçak olanlar genelde 

gençler kapının yanına- evin en alçak yerine (paltuk yanına) oturur. Yemek 

yenirken bireyler statüsüne göre oturur. Statüsü en yüksek olandan en düşük 

olana doğru bir sıralama ile oturulur. Yani yönetici, din adamı ve yaşlı 
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erkekler (Bunlar statüsü yüksek sayılan insanlardır, sıradan erkekler, gençler 

çocuklar ve kadınlar ise statüsü düşük insanlardır) ön sırada yani “oñ putta” 

(evin yüksek yerinde) oturur. Onların yemekten alan payı da büyük olur. 

14. Deryabuyi’de Gündelik Hayat  

Statü, oturma düzeninin yanı sıra, konukseverlik ve saygı kodlarının 

belli kullanım şekillerinde kendisini gösterir, yeniden üretilir ya da 

sorunsallaştırılır. Özellikle erkekler arasında, yöneticiler, imamlar, yaşlılar 

(Bunlar Deryabuyi’da statüsü yüksek sayılan insanlardır) ilk selamı verme ve 

alma, ilk ve daha çok konuşma hakkına sahip oldukları için, genellikle 

selamlaşma ve konuşma biçimi önemlidir. Statüsü en düşük ve yaşı en küçük 

olan kişiler iki bacaklarını da altlarına alıp (şukunup) oturur ve böylece 

olabildiğince az yer kaplarken, statüsü en yüksek olan kişi ayaklarını ya 

uzatır ya da bağdaş (buduşkan) kurar. Böylece otururken olabildiğince çok 

yer kaplar. Nihayet, statüsü düşük olanların, statüsü yüksek olanlarla yemek 

yerken, ölçülü ve saygılı davranması gerekir.  

 
Fotoğraf 25: Deryabuyi’de erkeklerin oturumu 

Bu bir araya gelişler, kadınlar arasındaki büyük küçük sıralanmasını 
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yansıtır. Örneğin, genç bir kadının konuklarla oturup oturmayacağını, onun 

statüsü, konuklarla ilişkisi ve diğer özgün koşullar belirler. Kadınlar, evin 

erkeklerinin evde olmadığı zamanlar erkek misafirleri ağırlayabilseler de genç 

bir kadın yabancı bir erkekle üzün süre yalnız başına kalamaz, bir 

komşusundan ya da bir akrabasından gelip kendisine eşlik etmesini ister. 

Kadınlar, basitçe bağımsız ahlakı failler değillerdir. Bir kadını yabancı bir 

erkeğin yanında yalnız başına bırakıp gitmek hiç de güvenli değildir. Eğer evli 

olmayan bir çift bir arada görülürse insanlar doğrudan aralarında bir cinsel 

ilişki olduğundan şüphelenirler. Yaşlı kadınlar, odadaki en yüksek yerde 

oturmasalar bile, çoğu zaman erkeklerle birlikte oturur. 

 

Fotoğraf 26: Deryabuyi’de kadınların oturumu 
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Fotoğraf 27: Deryabuyi’de çocukların yeri (Aralık 2004) 
Kadınlar (özellikle genç kızlar), erkeklerle birlikteyken ya daha az 

yemek yerler ya da öyle göstermeye çalışırlar. Misafirliğe gidildiğinde 

(özellikle düğün ve cenaze töreninde), önce yaşlı ve yetişkin erkekler yemek 

yer, tabak ya da kaseler yeniden doldurulur ve genç erkeklere yeni 

yetmelerin (12-13 yaş ve üstü) önüne getirilir. Üçüncü turda yaşlı kadınlar 

yemek yerken, daha genç kadınlarla çocuklar, dördüncü grup olarak 

yemeklerini yerler. Onlara sıra gelene kadar etli pilav, gömeçlerin en güzel 

parçaları ve en taze kısmı bitmiş olsa da genellikle yemeleri için yeterince 

yemek kalmış olur. Misafirler (büyükler dahil), ev sahibi birkaç kere ısrar 

etmediği sürece yemek yemeyi reddeder, yemeği de yavaş ve "tokmuş gibi" 

yerler. Ev sahibinin, misafirlerin iyice doyana kadar yemelerini sağlayacak 

kadar ısrar etmesi gerekir, yine de kadınların (özellikle genç kızların) utangaç 
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davranması ve yemeği reddetmesi doğru ve cinsiyet rollerine uygun bulunur. 

Kendi haneleri içinde ise herkes beraber yemek yer.  

15. Deryabuyi’de Misafir ve Misafirperverlik 

         Bu gün dilimizde yaygın bir biçimde kullanılan “mihman”  Uygurca’ya 

Farsça’dan yerleşmiştir. Türkçe karşılığı ise Arapça’dan geçen “misafir” veya 

Türkçe “konuk”tur. 

 Konuğu seven, konuk ağırlamayı bir meziyet haline getirmiş insanlara 

da “mihmandost” (misafirperver) denir. Kapısı herkese açık olan, misafir 

ağırlamaktan hoşlanan, misafire maddi varlığının el verdiği ölçüde yediren 

içiren, kısacası “ikram” da bulunan insanın konukseverliğinin yanında 

“cömert” olması gerekmektedir.   

Deryabuyi’de  misafir her zaman  saygıyla karşılanan, evin en temiz ve 

mutena kısmına  “mihmanhana” (misafir odası) buyur ederler. Deryabuyi’de 

misafire gösterilen  saygı ve nezaket bir dizi uygulama ile kendini  gösterir. 

Misafir karşısına temiz ve derli-toplu kıyafetle çıkarlar. Hal-hatır sorulur. 

İkramda bulunur; çay, kümeç (gömeç), et ve etli  polo gibi yiyecek ve 

içecekler sunarlar. Deryabuyi’de genelde özel misafirlere koyun veya keçi 

keserler, sıradan misafirlere çay ve taz kümeç (etsiz gömeç) ikram ederler.  

Çoğu kere misafirin itirazı kabul edilmeden ikramda ısrar ederler. Konuşma 

sırasında misafire öncelik verirler; sözü kesilmez, alaya alınmaz, sert ve 

haşin muameleye muhatap etmezler. Gideceği zaman biraz daha kalmasını 

için ısrar etme geleneği de vardır. Misafir kalktığında yeniden gelmesini 

temenni ederler. Deryabuyi’de köye gelen kişiyi herkes evine misafir olmaya 

davet ederler. Daveti ret ederse ya da gelmezse çok üzülür.  

Uygur konukseverliğinin sonucu ortaya çıkan misafir odalarını 
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Deryabuyi’de görmek mümkündür. Uygurların yaşayan gelenek 

göreneklerinden bir de “mihmanhana” (misafir odası) oluşturmaktadır. Misafir 

odası hali vakti yerinde olan, aşı-ekmeği bol olan aile tarafından 

yapılmaktadır. Misafir odalarını güzel göstermeye düşkündür. Misafir 

odasının dört duvarını halı, kilim, cicim ve resimlerle  süslerler.  Odalarda 

yerlere halı ve kilim serilir. Misafir odasında eşya olarak basma örtülü 

minderler, işleme örtülü yastıklar ve yataklar bulunmaktadır. Misafir odasında 

geceleri yatacak konuklar için bulundurulan bazı küçük eşyalar ile, yastık ve 

yorgan gibi eşyalar sandık üstünde bulunmaktadır. Deryabuyi’deki her hangi 

bir evde masa ve sandalye kullanmak  adet olmamıştır. Kısacısı, 

Deryabuyi’de mihmanhanelere köylüler tarafından büyük özen 

gösterilmektedir. 

Deryabuyi’de misafir olarak gelen kişilerin yeme, içme ve yatma vb. 

masraflarını ev sahibi karşılamaktadır. Ev sahipleri 24 saat yerli ve yabancı, 

davetli ve davetsiz misafirlere evinin kapısını açmaktadır. Deyabuyi’deki  

halkların kendileri yemeden ve içmeden gelen misafirlere yedirip içtirdiğine 

tanık oldum. Hatta, Deryabuyi’ye gelen tüccarların ün, yağ, pirinç,çay ve 

şeker gibi maddelerini veresiye satın alarak, tüccarla borçlu olmasına rağmen; 

tüccarlara koyun kesip, et, etli polo ya da etli gömeç ikram ederler. Deryabuyi 

halkı misafirlerini ağırlarken eğer onlara et ikram edilmiş ise, etin kemikli 

kısmını kendilerine daha dolgun kısımlı yerini ise misafirlerine ayırırlar. 

16 .Deryabuyi’de Bayram Ziyaretleri 

Arap dilinden Türkçe’ye geçmiş bir kelime olan “ziyaret” (ziyara) in 

sözlük anlamı, “birini görmeye gitme, biriyle görüşmek”tir. Ziyaretin Uygurca 

karşılığı ise “körmek”, “yoklımak”, “barmak” tir.  Örneğin, “kisel körmek” 
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(hastayı ziyaret etmek), “mazağa barmak” (mezarı ziyaret etmek).  Ziyaretin 

genel dildeki bu anlamları (kullanılış alanları) dışında dini terminolojide özel 

bir anlamı vardır: İbret almak için kabirleri,  sevap kazanmak için de kutsal 

yerleri,  akraba, ve hastaları görmeyi ifade eder (KANDEMİR: 620-621).  

  Deryabuyi’de bayram ziyaretlerinden  Ramazan Bayramı ile Kurban 

Bayramı gelir. Bayram ziyaretinin Uygurca karşılığı ise “heyitlimak”, “heyitliğili 

barmak”, “heyitliğili kelmek” tir. Bayram namazına giden erkek ve erkek 

çocuklar, namazdan sonra bayramlaşır. Aynı şekilde camide karşılaşan dost, 

komşu ve tanıdıklar da orada birbirinin bayramını kutlarlar. Ondan sonra 

erkek ve erkek çocuklar mezar ziyaretine giderler. Asil bayram ziyaretleri 

insanların en başta anne ve babasına ve diğer aile büyüklerine, akrabalar, 

komşu dost tanıdıklarına yaptıkları ziyaretleridir. Bayram ziyareti karşılıklı 

yapılır. Önce küçükler, büyükleri ziyaret eder, sonra büyükler küçükleri 

ziyaret ederler. Büyükler, çocukların bayramını kutlayıp onları sevindirecek 

para, şeker vb. armağanlar verir. Bayram ziyaretine gelenlere ev halkı 

“ikramda” bulunur. İkram edilen şeylerin başında çay, şeker ve gömeç gelir. 

Bunların yanında  et, et çorbası, etli polo vb. ikram edilmesi söz konusudur.  

Deryabuyi’de bayram ziyareti aylar sürer. Bunun nedeni; Deryabuyi’de 

evlerin dağınık olması, bir aileyi ziyaret edebilmek için bir iki gün bazen üç 

dört gün vakit gitmesi, bir iki geceyi yolda geçirmek zoruna kalması, yol 

durumun çok kötü olması ve ulaşım araçlarının çok ilkel olmasıdır. 

Deryabuyi’de  bayram ziyaretlerine deve, eşekle gidilir. Otomobil (jeep ve 

kamyon) ve motosiklet onların hayatına yeni yeni girmektedir.  

 

         



 64

II. BÖLÜM 

DERYABUYİ'DE AİLE YAPISI VE AKRABALIK İLİŞKİLERİ 

Aile, karı ve koca ile kurulan bir birlikteliktir. Çocuklar bu birliğin 

tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu haliyle aile toplumun en küçük birimidir. Bazı 

toplum bilimciler aileyi toplumun çekirdeği olarak kabul eder. Buna göre aile, 

toplumsal, ekonomik, kültürel özellikleriyle küçük bir topluluktur (MACIVER 

and  PAGE: 8-9,  MERTON:162) 

Genel olarak aile, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklar 

topluluğu olarak tanımlanır. Ailede herkesin sorumluluğu bellidir. Aile bireyleri 

arasında belirli bir iş bölümü vardır. Aile bu özelliği ile toplumsal, ekonomik, 

kültürel ve manevi bir birliktir.  

Aile, kadın ve erkeğin adına evlilik denilen hukuki birleşme, aile 

kurumunun yasal dayanağıdır. “Toy testiki” (nikah akdi) adı verilen bu hukuki 

birleşme, aile kurumunun yasal dayanağıdır. Aralarında toy testiki/nikah akdi 

gerçekleşen çiftler resmen evlenmiş olurlar. Çocuklar aileyi tamamlarlar. 

Saygı, sevgi, dayanışma, himaye ve ahlaki değerler de ailenin geleneksel 

dayanaklarını meydana getirir. Aile mutluluğu bütün bunların bir arada 

bulunmasıyla gerçekleşir. 

Aile kavramının geniş ve değişen özelliğini vurgulayan bu referanslar 

ışığında araştırma köyünde yaşama ilişkin bütün değer sistemlerini iyi 

anlayabilmek, aileyi esas olmakla mümkündür. Çünkü köy düzlemindeki bütün 

sosyal ve kültürel değerleri bünyesinde toplayan belirleyici asıl kurum ailedir. 

Söz konusu köy ailesinin başlıca geleneksel özelliklerine  şöyle 

sıralayabiliriz: Özellikle kız çocuğun kiminle evleneceğine  karar veren ana ve 

baba olmaktadır, seçilen adaylar genellikle kardeş çocuklar ya da yakın 
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akrabalardır. Evlilik biçimi daha çok-tercih edilen evlilik –türüdür. Evlenme 

yaşı  kız çocuklar için çok düşüktür. Evlenmelerin büyük çoğunluğu köy 

içinden olmaktadır. Köy ailesinde erkek çocuğa daha fazla değer 

verilmektedir. Evlenen sadece çiftiler değil aynı zamanda ailedir. Bunun 

sonucu olarak boşanma da  iki akraba grubunu ilgilendirmekte ve eşler 

akrabalarında habersiz boşanma kararı alma yetkinse sahip 

bulunmamaktadır(İLBARS, 1989:540-542). 

1. Deryabuyi’nin Aile Yapısı 

Ortalama hane nüfusunun 5.0 olduğu Deryabuyi'de, bir hanenin 

nüfusunu meydana getiren belli başlı statüdeki üyeler şunlardır: hanenin reisi 

olarak baba, anne, kız ve erkek çocuklar, kız ve erkek torunlar, evli olan 

çocukların eşleri, yani gelinleri, aile reisinin evlenmemiş kız ve erkek 

kardeşlerini, aile reisinin anne ve babası olarak sıralanabilir. Esasen aile 

reisinin babası, köy halkı için hâlâ hane reisi olarak görülür. Ancak, yaşları 

65' in üstünde olan ve hemen hemen bütün yetkilerini oğullarında terk etmiş 

bu yaşlı insanlar fiilen hane reisi değillerdir. 

 
Fotoğraf 28: Deryabuyi’de bir aile 
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Araştırma köyünde ana çizgileriyle; “çekirdek”, “bağımlı çekirdek”, 

“ataerkil geniş” ve” parçalanmış aile” olmak üzere dört tip aileden söz 

edilebilir. 

Çekirdek ailenin temelini, evli olan bir çift ve onların evli olmayan 

çocukları meydana getirmektedir. Genel olarak çekirdek aile, bütün diğer 

akrabalık gruplarının ve aile tiplerinin nüvesidir. Köydeki 263 haneden 144' sı 

(55%) çekirdek aile özelliğini taşımaktadır. Bu oldukça yüksek bir değeri ifade 

etmektedir. Diğer taraftan gerçek şudur ki, köyün ideal aileyi sadece bu 

kişilerden ibaret sayılmaz. Mesela, eğer yaşlı ebeveyn yaşıyorsa bunların 

çocuklarından ayrı oturması düşünülmez. Hele aile reisinin yalnız annesi sağ 

ise, bu yaşlı kadının yeri tercihen erkek evlatlarından birinin yanındadır. 

Genellikle en küçük oğul, eğer ana-babasından kalmış evde kalan evlat ise 

yaşlı ana-babasının sorumluluğu yüklenir. 

Köyde, uzun veya kısa süreli evlilikler, önce ataerkil geniş aile 

içerisinde başlar. Hiçbir aile çekirdek birim olarak kurulmaz. Anne ve babaları 

ölen genç erkekler bile evliliklerinin ilk devresini büyük erkek kardeşlerinin 

hanesinde geçirirler ki bu tür aileler birleşik aile olarak adlandırılır. 

Aile dışında iş imkanlarının ortaya çıkması ve erkek evlatların kendi 

geçimlerini aile dışında sağlayabilmeleri, aileden kopup ayrılmalarda etkin rol 

oynamaktadır.  

Deryabuyi'de çekirdek aile sistemi, kesin sınırlı bir bütün olmaktan çok, 

geniş aile sistemi içinde yerleşmiş ve ondan yeterince ayrışmamış bir bütün 

olarak görülmektedir. Karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma temeline bağlı bir 

yaşama biçiminin sürmesi ve bazı aile içi etkinliklerin (çocukları evlenene 

kadar aile yuvasında barındırmak, yaşlılara aile içinde çocuklar tarafından 
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bakılmasının toplumsal bir değer taşıması, evliliklerin her iki tarafın ailesi 

tarafından desteklenerek kurulması vb.) devam ediyor olması Deryabuyi'daki 

geleneksel ailenin özellikleridir. 

Bağımlı çekirdek aile açısından konuya ilişkin köydeki durumu ele 

alırsak; Çekirdek ailenin tam özelliklerini taşıyan, ataerkil geniş aileden 

çekirdek aileye geçişte bir köprü işlevi gören ve bu sürecin son aşamasını 

oluşturan aile tipidir. Bağımsız çekirdek aileyi çekirdek aileden ayran özellik, 

üretimin, kısacası ekonomik faaliyetin, ilişkin olduğu diğer aile ile ortak olarak 

kullanılması veya yürütülmesidir. Geniş aile reisinin ölümümden ölümünden 

önce haneden ayrılan ve hayvancılık ve bitkisel ilaç toplamadan (tuşkan 

zediki kazma) başka ekonomik bir faaliyeti olmayan çekirdek aile reisleri, 

babalarının tokaylarında çalışır (tuşkan zediki kazar ve hayvancılık ile 

uğraşırlar) ve üründen pay alır. 

Araştırma köyünde, bağımlı çekirdek aile özelliğinde olan 48 hane (18.2%) 

bulunmaktadır. Bu aile grubundaki aile reisleri kardeştirler ve pek çok uzun yıl 

geçmesine rağmen, mülkiyetler (tokay ve hayvanlar) aralarında bölünmemiştir. Bu 

hane sahiplerinin mülkiyetleri ortak ama oturdukları evler ayrıdır. 

Deryabuyi'de, geçerliliği ve işlevselliği olan bir diğer aile türü ise 

ataerkil geniş ailedir. 53 hane (20.3%) ataerkil geniş aile özelliği taşımaktadır. 

Bu aile formunun temel niteliği: "Aile başkanı ve karısıyla evli oğulları, gelinler 

veya bir evli oğulları, ve diğer bekar çocukları ya da tek bir evli oğul, gelin ve 

torunların birlikte oturmaları şeklinde tanımlanır" (TİMUR, 1972: s.27).  

Ataerkil geniş aile düzeninin devamlılığının sağlanmasında, aile 

reisinin varlık derecesi önemli bir etken oluşturur. Ve yine ekonomik 

güçsüzlüklere rağmen, geniş ailenin bütünlüğünü devam ettiren aile 
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reislerinin, evli erkek çocukları kendileri müstakil yaşayabilecek maddi 

olanaktan yoksun olmaları babalarıyla yaşamalarını zorunlu kılar. 

Geniş ailenin çözülmesi aile reisinin ölümü halinde ya da kardeşler 

arası huzursuzluklar sonucunda meydana gelir. Denebilir ki geniş aile 

yapısının devamlılığını temin eden belirleyici güç, aile reisinin ailedeki diğer 

üyeler üzerindeki otoritesidir. Aile reisinin otoritesi ise; varlıklı derecisine, 

yaşına ve erkek çocukları ile kendisi arasındaki bilgi, tecrübe, yeterlilik 

hususiyetlerine göre değişir. 

Baba ise oğullarının mümkün olduğu kadar dağılmamasını, hepsinin 

kanatlarının altında yaşamasını arzu eder. Fakat ailede birlik ve bütünlüğün 

sembolü olan babanın ölümünden sonra oğullarının birbirlerinden ayrılarak 

bağımsız haneler kurdukları vaki olan bir durumdur. 

Deryabuyi'de var olan muhtelif aile yapılardan bir diğer halka ise aile 

literatüründe sözü gecen parçalanmış ailedir. 17 hane (6.5%) olarak tespit 

edilen bu aile, temel özelliğiyle içinde evli bir çift bulunmayan, eşlerden birinin 

ölümü ya da boşanma sonucu görülen sosyal bir olgudur. Dul anne ve 

evlenmemiş çocukları ve büyükanne ve evlenmemiş torunların birlikte 

oluşturması şeklinde bahse konu edilen ve başka Uygur köylerinde görülen 

bir aile düzenidir. 

Özetle denilebilir ki, karı-koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 

Deryabuyi için geçerli olan bir değer ifade etmektedir. Deryabuyi'de çekirdek 

ailenin ağırlıklı olmasına karşın, ayrı çatı altında yaşayan aileler, kaynakları 

bir araya getirerek birbirlerini destekleme eğilimine sahiptir. Yeni evlenen 

gençler genellikle, erkeğin ana-babasına yakın bir yerde evlerini  

kurmaktadırlar. Böylece, ayrı çatılar altında yaşamakla birlikte, ekonomik ve 
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sosyal bir dayanışma organizasyonu içinde hareket etmektedirler. 

Hayvanların bölünmesi, serbest piyasa ile etkileşim ve bütünleşme 

eğilimi, Keriye'ye göç gibi unsurlar Deryabuyi ailesini oldukça etkiliyorsa da, 

bütün bu değişmelere rağmen Deryabuyi ailesi hala büyük ölçüde hayvansal 

üretim faaliyeti içerisinde bulunan bir birim görünümündedir denilebilir 

2. Deryabuyi’de Akrabalık İlişkiler 

2.1. Hane İçi İlişkiler 

Köy hanesi içinde gecen hayat, köy yaşantısının önemli bir kısmını 

meydana getirir. Hane içinde aile fertlerinin birçok ihtiyaçları hane içinde 

karşılanır. Barınma, dinlenme, beslenme, çocuğun ve yaşlının bakılıp 

gözetilmesi, yeni neslin eğitimi, kültürel kalıpların ve sosyalleşmesi köy 

hanesi içinde gerçekleşir. Bu anlamıyla, köy hanesi belirli sayıdaki fertlerin 

sadece bir araya toplanması olmayıp, kendine has bir iç yapısı olan sosyal 

bir gruptur. Haneyi oluşturan üyelerin tüm ilişkilerini ve ailenin sosyal 

fonksiyonunun, cinsiyet, yaş ve otorite unsurlarının belirlendiğini 

söyleyebiliriz. Hane içinde önemli sayılan ilişkileri şöyle sıralayabiliriz: Karı-

koca, ana-baba, kaynana- gelin ilişkileri.  

2.1.1.Karı-Koca İlişkileri 

 Geleneksel köy ailesinde kadının aile içinde fonksiyonu çocuk yapma, 

eşlik etme ve iş görmedir. Ne erkek kadına ne de kadın erkeğe “arkadaş” 

gözü ile bakar (ERDENTUĞ, s.31). 

Kadınlar “hüküm edilmesi gereken mallar” kategorisinde yer alırlar. 

Evlilikler  bile “üstün erkekler, ikincil kadınlar arasındaki kamusal ve 

meşruiyeti tasdik edilmiş ilişki olarak temelde siyasi gruplar arasındaki  çeşitli 

gerginlik  ve çatışmalara karşı bir yönlendirme ile yeni ve yakın olacak ilişkiler 
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kurabilmek için oluşturulur, ilişkinin soğuk ve düşmanca olması beklenir. 

Aslında birinin eşine herkesin içinde sevgisini belli etmesi çok ayıp bir şeydir.” 

 Araştırma yapılan köyde, cinsiyet farkının ailedeki fertler arası ilişkileri 

bütünüyle kontrol ettiğini ve düzenlediğini söylemek mümkündür. Öncelikle 

ailede hane reisi babadır ve mutlak bir otorite sahibidir denilebilir. İstekleri, 

karşı koyulmadan yerine getirilmeye çalışılır. Değişen sosyo-ekonomik 

koşullar ve kitle iletişim araçlarının etkisiyle, kadının kocasının yanında 

konumunun yükseldiği, statüsünün sağlamlaştığı söylenebilir. Mülakat 

yapılan birçok ev kadını kısmen de olsa yuvalarında eşitlik ve paylaşıma 

dayalı bir ilişki içinde yaşamak istediklerini ifade etmişleridir.  

Deryabuyi'de hayatının gerektirdiği işlerin yapılmasında kadının yeri ve 

işlevi oldukça fazladır. Ailede işlerin organize edilmesi erkeğe, yapılması da 

erkeklere beraber yine kadına düşmektedir. Kadın ev içinde temizlik ve 

yemek yapmak, çocuğa bakmak, hayvanlara bakmak, çamaşır yıkamak ve 

tavşan havucunu kurutma gibi köy yaşamının her safhasında üretim 

hizmetinde yerini almaktadır.  

Deryabuyi'de erkek üretimin temel taşlarından biridir. Aile bütçesi 

erkeğin denetim ve sorumluluğundadır. Tavşan havucu kazma, tokayların 

sulanması, koyun ve keçilerin Keriye'ye getirilip pazarlanması ve kışın 

hayvanlara ihtiyaç duyulan otların hazırlanması, odun getirmek ve kırmak vb. 

fiziksel güç gerektiren ağır işler erkeğin görevleri arasındadır.  

Deryabuyi aile düzeni içinde karı-hoca arasındaki ilişkiler evlilik süreci 

ile birlikte gelişmektedir. Aralarında iş bölümü olan kara-hocanın birbirlerine 

karşı hak ve görevleri geleneksel normlar kanalıyla belirlenmiştir. Kadının 

kocasına karşı en birincil görevi soyunun devamını sağlayacak evlat 
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doğurmak ve iffetini korumaktır. 

Deryabuyi'de aile yapısı "çekirdek aile" niteliğine doğru dönüşüm seyri 

içinde olduğundan geleneksel tutum ve davranışlarda da bir yumuşamaların 

olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin, eve alınacak eşyalarda kadının istek ve 

tercihi ön planda tutulmaktadır. Erkekler bu hususta geçmişe göre daha 

demokratik ve ılımlı bir davranış çizgisinde olduklarını göstermektedirler. 

2.1.2. Ana-Baba-Çocuk İlişkileri 
Deryabuyi'de ailenin devamını sağlayan önemli ilişkilerin başında 

baba-oğul ilişkisi gelmektedir. Hemen her aile kanlarını ve soylarını 

yaşatacak, yaşlandıklarında kendilerine hürmetle bakıp, ihtiyaçlarını 

giderecek hayırlı erkek evlatlar temenni etmektedir. 

Erkek evlat yetişkin, çağa ulaştığı zaman (bu genelde 14-15 yaşlardır) 

baba-oğul arasında ilişkilerdeki mesafe artmaktadır. Bu yaşa kadar her türlü 

tutum ve davranış "nariside, bala" (çocuktur) gözüyle bakılan ve hoşgörü ile 

karşılanan oğul, bu yaştan sonra köy değer yargıları çerçevesinde artık "yigit" bir 

delikanlı olmuştur, hareketleri ailesi ve köy halkı tarafından izlenip kontrol edilir. 

 
Fotoğraf 29: Deryabuyi’de çocuklar 
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Baba-oğul arasındaki karşılıklı hak ve görevler ile otoriteye dayanan 

ilişkiler babanın yaşlanmasıyla birlikte biçim değiştirir. Bütün ekonomik 

faaliyeti idare eden baba, çocukların tüm gereksinmelerini karşılar, buna 

mukabil onlardan saygılı davranış, iyi adam olması ve verdiği kararlara 

uyulmasını beklemektedir. İleri yaşa ulaşan baba ile erkek çocuklar 

arasındaki otorite ilişkileri; ekonomik bağımsızlık, kazanç ve gelir ayrılığı gibi 

psikolojik anlamda güdüsel bağlılık gösterir. 

Hane içinde erkeğin ana-babasının yanında sigara içmesi hiç de hoş 

karşılanmaz. Babanın yanında oturmasına kalkmasına dikkat eder. Babanın 

oğullara karşı zorlayıcı ve otoriter tutumuna karşı anneler daha şefkatli ve 

koruyucu bir rolle yaklaşır. Çocuklar babalarına anlatmaktan çekindikleri 

sosyal yaşamla ilgili bir çok meseleyi anneleriyle konuşmaktan çekinmezler.  

Kız çocukları küçük yaşlardan itibaren ev işlerinde annelerine yardımcı 

olmaktadırlar. Düğün olup koca evine gidinceye kadar baba evinde kadına 

dayalı tüm işlerde çalışırlar. Miras bakımından da kız çocuklarının babadan 

ve erkek kardeşten hayvan ve mal-dünya talebinde bulunabilir. Köylüler kız 

çocuklarını başkalarının evine gidecek bir emanet varlık olarak görürler. Kız 

çocuğu evlendikten sonra da ana-baba ev ağabey kız çocuğu ile ilişkilerini 

kesmezler. Kız çocuk, gelin olarak gittiği yerde huzuru bozulduğu zaman 

babası yada ağabeyinin yanına sığınmaktadır. Kız çocuklarını eğitimden 

mahrum bırakma gibi tutucu zihniyet hakim değildir. 

2.1.3. Kaynana-Gelin İlişkileri 

Karı veya kocaya göre birbirlerinin annesi kaynana (keyina)’dır. 

Etimolojik açıdan "gelen kimse" anlamına gelen "kilin" (Türkçe karşılığı gelin) 

geleneksel sosyal yaşantımızda oğlunun karısına verilen isimdir. 
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Deryabuyi'de yaptığım tespitlere göre, köyde kadın, aile içinde kişiliğini gelin 

sahibi olduğu vakit bulabilmektedir. kendisi gelin iken çekmiş olduklarını 

sanki öç alırcasına bu defa gelinine çektirmektedir. 

Deryabuyi'de gelin kayınpederin yanında mümkün mertebe az 

konuşur. Köyde çekirdek aile tipinin yaygın olması, kaynana-gelin ilişkisine 

başlı potansiyel çatışmanın cereyan etmesini engellemekte yada 

azaltmaktadır. Zira ayrı hane düzeni kuran ve sosyal yaşantı sergileyen 

kaynana-gelin bu sayede sıkı ilişkiden uzak olduklarından çatışma 

gözlenmez. 

Geniş aile kompozisyonu içerisinde yaşayan gelin-kaynana ilişkisi, 

hane içinde statüsü geleneksel norm ve değerlerle takviye edilen kaynananın 

lehine şekillenmektedir. Hane içinde konumu sağlamlaşan kaynana, gelin için 

bir rakip değildir. Aileye sonradan giren gelin kaynanasının kendisinden 

yüksek olan konumunu kabul etmek zorundadır. Yine aralarındaki büyük yaş 

farkı da kaynananın üstünlüğünü pekiştirdiği söylenebilir. Gelin kaynanasına 

boyun eğmek zorunda olduğunu başlangıçta kabul ettiğinden, aralarında 

şiddetli geçimsizlikler çıkmaz. 

Köyde gelin-kaynana arasındaki sürüştürme ve geçimsizlik 

potansiyelinin az olmasının bir başka nedeni de, tercihli evlilik kuralının 

yaygın olmasından kaynaklanan evlilik öncesi akrabalık bağının mevcudiyeti 

ve bu yakınlık duygusu içerisinde kaynana ve gelin ilişkisinin birbirlerine karşı 

akrabalık hissi ile yaklaşmaları, aralarındaki ilişkinin daha sağlıklı ve güçlü 

olmasını destekleyen bir özelliğe sahiptir. 

2.2. Deryabuyi'de Akrabalık ve Akrabalık İlişkileri 

 "Aile antropolojisi açısından akrabalık; kan bağı, evlenme (hısımlık) 



 74

veya duygusal olarak toplumun öteki üyelerinden ayrılan, sık dokunmuş 

ilişkiler ağı içerisinde karşılıklı yetki ve sorumluluklarla birbirlerine bağlı, ortak 

veya benzer sosyo-kültürel özelliklere sahip kişilere akraba, akrabaların 

birbirlerine karşı durumları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal 

organizasyona akrabalık, akrabalar arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimli 

yetki ve sorumluluklar zincirine de akrabalık ilişkileri denilmektedir" (MADEN, 

1991: s.96). 

Kişileri birbirine yaklaştıran ve toplumun öteki üyelerinden ayıran 

bağlara göre sınıflanması yapılabilecek akrabalık türleri şunlardır. 

a) Kan bağı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kan akrabalığı ve veya 

soy akrabalığı, 

b) Evlilik bağı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan evlenme yoluyla 

akrabalık veya hısımlık, 

c) Psiko-sosyal, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bağları ve buna 

bağlı olarak ortaya çıkan manevi akrabalık yada sanal akrabalık, 

Aile ve akrabalık sistemi, insan davranışların belli başlı amaçlarını 

tanımlayan ve bu amaçlara ulaşmaya sağlayan toplumsal kurumlardan 

birsidir. Her kurumda bazı davranışları, inanç ve tutumları belirleyen, 

kısıtlayan veya engelleyen, kültürel normlar vardır. İnsan davranışlarına 

rehberlik eden bu çeşit kuralların varlığı aile ve akrabalık normlarındaki 

belirgin değişiklikler de görülür.  

"Değişme süreci içinde bulunan toplumlarda bu değişmeden ailenin 

yapısı, aile içi ilişkiler ile akrabalık ilişkileri de etkilemektedir. Akrabalar arası 

sosyal ve ekonomik etkinliğe dayalı yardımlaşma eski önemini kaybetmiştir. 

Köy yaşamında aileler artık bazı işlerin yapısında akraba yardımından ziyade 
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para ile tutulan ameleler kullanmaktadır. Bu davranış para ekonomisine 

gecen toplumda kentle temas sonucunda geleneksel değerlerin zayıfladığını 

göstermektedir" (İLBARS, 1973: s.20). 

Deryabuyi'de toplumsal örgütlenme genellikle akrabalık ve hısımlık 

bağları üzerine kurulu bir dokuya sahiptir denilebilir. İşbirliği, karşılıklı geven 

ve toplumsal sorumlulukları ayakta tutan ve biçimlendiren temel anlayışın 

hala akrabalık ve hısımlık bağları olduğu söylenebilir. Akrabalık ilişkileri, aile 

grubu dışında en önemli ve belirgin olan ilişkilerin başında gelmektedir. 

Deryabuyi'de haneleri aynı kandan ve atadan gelen birimlere göre 

gruplandırıldığı zaman, bunların çoğunun birbirlerine yakın veya aynı coğrafi 

bölgeyi paylaşan aile olduğu görülür. Köy yerleşim planı toplumsal 

örgütlenmesinde ait olma duygusu ve kan yakınlığı bu sosyal dokunun 

esasını teşkil etmektedir. Zaten halk bu yönde kendini ifade ederken "Barak 

kabilesindeniz", "Teki kabilesindeniz", "Toksun camiasındanız", "aynı 

atadanız" gibi akrabalık kavram veya tabirlerini kullandıkları görülmektedir. 

İdeal planda aynı taifeye mensup ailelerde karşılıklı yardımlaşma ve destek 

olma duygusunun ağır bastığı sık görülür. 

Deryabuyi'de, akrabalık örüntüsünün en belirgin ve etkin olduğu ya da 

kendisini gösterdiği durumlar; doğum, ölüm, sünnet, evlenme gibi yaşamın 

çeşitli pozisyonlarında kendisini açıkça belli eder. Bu gibi hallerde, yardım ve 

destek fiili önce baba ve amca çocukları, komşu tarafından beklenir. İyi ve 

kötü zamanlarda maddî ve manevî yardım ve destek mutlaka gerekli görülür. 

Akrabanın yardıma muhtaç, yetim dul, çocuk ve yaşlıların korunmasında ve 

kollanmasında rolü çok daha yaygındır. Deryabuyi'den Keriye'ye gidenlerin 

çocuklarının ve hayvanlarının bakımını ve gözetimini, komşu ve yakın 
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akrabalar üstlenir.   

Deryabuyi yaşam düzeni içerisinde akrabalığa dayalı ilişkiler 

bütününü; çekirdek aile üyeleri dışında kalan amca, dayı, teyze, hala, ikinci 

kuşak kardeş çocukları ile hısımlık ve tasavvurî akrabalık türleri 

oluşturmaktadır. Bunların yanında bazı ailelerin kurmuş olduğu komşuluk 

ilişkilerinin de akrabalarla olan ilişkiler kadar değerli tutulup yakın sayılır. Bu 

anlamda görüşülen köylülerden bir çoğu "Yıraktiki tukkandin, yekindiki hoşna 

yahşi” (Uzaktaki akrabadan, yakındaki komşu iyidir) atasözlerini dile getirerek 

komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamışlardır. Köyde komşuluğun sosyal 

ilişkiler yönünden kendine özgü hakları ve sorumlulukları halk tarafından 

ciddiye alınmaktadır. 

"Akrabalık, sadece kan yada soy bağına dayalı ilişkilerin ortaya 

koyulması değil, bu ilişkilerle birlikte akraba dışındaki evliliklerin ve sonradan 

kazanılan akraba olmasa da akraba sayılan türlerinde saptanıp ortaya 

çıkarılması şeklinde anlaşılmalıdır" (BALMAN, 1982: s.4). Bu yaklaşım 

çerçevesinde, Deryabuyi'da kan akrabalığının yanında en az onun kadar 

değerli tutulan evliliğe dayalı akrabalık döngüsünü değerlendirmek gerekir. 

Bölgede terimsel anlamda bu akrabalık türünü ifade eden ve halk arasında 

sıkça kullanılan biçimi “şirem tukkan/kıyinbuyan” (Türkçe karşılığı, hısımlık). 

Şirem tukkanlık (Tukkan kelimesinin Türkçe tam karşılığı ise akrabadır); 

evlilik ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan ve sonradan kurulan akrabalık 

türüdür. Şirem tukkanlıkta en yakın akrabalar evliliğin çekirdeğinde yer alan 

eşlerdir (er-hutun/karı-koca). Daha sonra her iki tarafın aile üyeleri ve 

akrabaları gelir. Şirem tukkanlıkta karşılıklı yetki ve sorumluluklar evliliğin 

sağlığında ve sürekliliğine bağlıdır. Evliliğin sona ermesiyle şirem tukkanlik 
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ilişkileri de kopmaktadır. 

"Karı-kocadan sonra en çok ilişki kayınvalidedir. Kayınpederlerle 

damat ve gelinlerin arasındadır. Damat ve gelinler birbirlerinin ana-babasını 

ata olarak saymak ve sevmek zorundadır. Karşılıklı ziyaret ve 

yardımlaşmalar söz konusudur. Yaşama dönük uygulamada, karşılıklı 

ilişkilerde zaman zaman sapmalar ve olumsuzluklar da görülmektedir. 

Hısımlılıkta gerginlikler en çok kaynana, gelin ve eltiler arasında 

yoğunlaşmaktadır" (MADEN, 1991: s.99). 

Köyde sonradan kazınılan düzmece akrabalık türlerinde değinmek, 

konun iyi anlaşılması bakımından yararlı olacaktır. "Bu tur akrabalıkların 

esası insanların birbirleriye sanki akrabalarmış gibi yeni bir takım davranış 

biçimleri içerisine girmeleri şeklinde tanımlanabilir. Sonradan bu düzmece 

akrabalık ilişkileri gerçek akrabalar arasında, akrabalığı pekiştirmek ve 

tamamlamak amacıyla yapıldığı gibi, çoğunlukla akraba olmayanların 

desteğini kazanmak ve destek olanların sayısını artırmak amacıyla yabancı 

biriyle kurulan ilişkisidir" (BALMAN 1982: s.79). 

Manevi akrabalık, tassavurî akrabalık, sanal akrabalık gibi isimler alan 

bu akrabalık türü, Sosyal Antropoloji literatüründe yarı akrabalık olarak da yer 

alır. "Bu akrabalık tipinde kişiler arasındaki duygusal bağ ve bağlanışla 

birbirlerini akraba gibi görmeleri veya kabul etmeleri esastır. Akrabalığın 

kuruluşunda kan bağı ve hısımlığın hiçbir etkisi yoktur. Psikolojik, ekonomik, 

sosyal ve dinsel etkenlerden birine veya birkaçına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır" (MADEN 1991: s.100) 

Bölgede tespit edilen belli başlı sanal akrabalık türleri şunlardır: Kan 

kardeşliği, süt kardeşliği, ahiret kardeşliği, sağdıçlık ve yengelik vd.  
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Deryabuyi'de geçerli bir işleve sahip bir sanal akrabalık ilişkisi de 

sağdıçlıktır. Köyde evlenecek erkek ve kızlar kendilerine samimi buldukları 

akranları düzeyinde bir yakınını yada arkadaşını sağdıç olarak seçer. 

Sağdıçlık önerisi atfedilen kişi için onur verici, saygınlık kazandırıcı bir 

görevdir. Genelde sağdıç yeni evlenecek olan gelin ve güveye düğün 

süresince nasıl davranmaları gerektiğini, neler yerine getirmesi gerektiğini, 

evliliğin ilik gecesinde psiko-seksüel açıdan bir takım davranış kalıplarını 

aktarmaya çalışırlar. Düğün süresince sağdıçlar çiftin yanında yer alır. 

Onların düğün sırasındaki isteklerini yerine getirir.  

Köyde sanal akrabalık türü içine giren diğer başka akrabalık ilişkileri 

yaygın değildir. Yaşlı grubun ifade ettiğine göre, eskiden kan kardeşliği, süt 

kardeşliği ahiret kardeşliği gibi ilişkilerin gecerliliği söz konusu iken zamanla 

önemini kaybetmiştir.  

2.3. Deryabuyi'de Akrabalık Terimleri 

Aile ve akrabalık olgusuna ilişkin yapılan bilimsel ve sosyal içerikli 

incelemeler göstermiştir ki, her kültüre ait akrabalık sözcüklerinin 

"tanımlayıcı" ve sınıflayıcı" olmak üzere iki özelliği vardır. 

Tanımlayıcı akrabalık terimleri kan ilişkisi yönünden akraba olanların 

birbirleri için kullandıkları hitap sözcükleridir. Örneğin bir aile yapısı içerisinde 

bir çocuğun ebeveyni için kullandığı ana, dada yada babasının kardeşi için 

kullandığı “bay dada/aka” (adının sonuna aka ekleyerek hitap ediliyor) gibi 

gerçeği yansıtan hitap terimleri tanımlayıcı özellik gösterir. Bununla beraber 

ayni terimler toplumumuzda akraba olmayan kişilere hitap ederken de 

kullanılmaktadır. "Bu hitaplardaki genel özellik ise, hitap edilen kişinin 

duruma göre, akraba grubu içerisinde bir yere konması veya o yerin gerçek 
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sahibi ile hitap edilen kişinin özdeşleştirilmesi yani aynı kategoriye 

alınmasıdır. Bunlar sınıflayıcı akrabalık terimler denilmektedir" (MADEN, 

1991: s.99) 

Deryabuyi'de akrabalar ve akraba olmayan kişiler için kullanılan 

akrabalık sözcükleri de kültürel ve yöresel bir değer taşıması nedeniyle diğer 

bölgelere göre bazı farklılıklar taşımaktadır. Sınıflayıcı akrabalık terimleri 

yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, orta yaşın üstünde olan erkeklere 

"ahunda" kadınlara ise "hanna" diye hitap edilmektedir. 

Deryabuyi'de kan bağına dayalı akrabalık, evlilik bağı ile kurulan şirem 

tukkanlık ve sonradan kazanılan düzmece akrabalık zincirinde kullanılan 

başlıca akrabalık terimleri şunlardır : 

Tablo 8: Deryabuyi’de akrabalık terimleri 

Ana Anne, babanın karısı 

Dada Baba 

Ayal/hutun Karı 

İrim Koca 

Kız bala Kız evlat 

Oğul bala Erkek evlat 

Kıyinna Kaynana 

Kıyinata Kayanta 

Aka Ağabey 

Apa Abla 

Singil/kız uka Kız kardeş 

Aka Kendisinden büyük olan erkek kardeş 
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Uka Kendisinden küçük olan erkek kardeş 

Çugna Büyükanne 

Çongda, 

Çoñdada 
Büyükbaba 

Bayda Amca, dayı 

Hana Teyze, hala 

Yenge Yenge 

Kıyinbuyan 

Evlilikten sonra şekillenen akrabalık, kız ve erkeğin 

anne ve babaları birbirlerini kıyinbuyunum diye 

hitap ederler. 

Nevre Torun 

Kilin Gelin 

Kişoğul Damat 

Baca Evli kız kardeşlerin kocaları 

Ugey bala Üvey çocuk     

Ugey ana/dada Üvey anne/baba 

Kırindaş Kardeş 

Kankırindaş Kan kardeş 

Baş yigit Sağdıç 

 

2.4. Atıfta Bulunma ve Hitap Terimleri 

Birinden bahis ederken veya ona hitap ederken akrabalık terimlerin 

kullanılması, yalnızca akrabalık sınıflandırması için değil, akrabalık 

davranışları için de önemlidir. Genişletmeyle, akrabalık ve şirem 

tukkanlik/hısımlık terimlerinin atıfta bulunurken yada hitap ederken 
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kullanılması, zeminini akrabalıktan olan toplumsal ilişkilerin değişik 

niteliklerini gözler önüne serer. Yakın akraba yada hısım gruplarının çeşitli 

şekillerde tanımlanabilmesi ve bunlar arasında çeşitli ittifaklar kurulabilme 

olasılıkları, erkek ve kadınlar arasındaki sakınım ve her birinin 

mahremiyetleri, şakalar, hısımlar arası sakınımlar ve saygı kodları, yaş ve 

kardeşler arasındaki hiyerarşi ve rekabet, miras ve mülkiyet ilişkileri, 

toplumsal yapıya ve davranışlara ait çeşitli özelliklerdir ve bu terimlerin atif ve 

hitap kullanımlarında açık ya da dolaylı bir şekilde kendilerini belli ederler. 

Birinden bahis ederken akrabalık ve hısımlık terimlerin kullanılmasıyla ilgili şu 

gözlemler yapılmıştır. 

Akrabalık terimlerin hemen hemen hepsi akraba olmayan kişiler için de 

kullanabilir. Dolayısıyla, akrabalık terimlerinin, başkaları için taktiksel bir 

şekilde kullanılmaları yeterince esnek olmalarını sağlayacak ahlaki anlamları 

vardır. Birine hitap ederken yada ondan bahsederken kullanmaya pek 

elverişli olmayan hısımlık terimlerinin "ideal" ya da "ahlaki" değerleri yoktur, 

ancak daha bir seçilerek kullandıklarından, herhangi biri için bir hısımlık 

teriminin kullanması daha büyük önem taşır. Örneğin, birine, arada doğrudan 

bir hısımlık bağı olmadan kilinim, kişoğlum ve kıyinbuynam denilmesi, eşitlik, 

karşılıklılık, etkileşim beklentisi ve mübadele üzerinde özel bir vurgu yapar. 

Toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle, eşler toplum içinde birbirlerine irim 

(koca) ve hutun/ayalım (karı) demez. Cinsellik ve cinsel ilişkiler öylesine 

bastırılmışki, karı ve koca birbirlerine hiç bir şekilde doğrudan bu terimle atıfta 

bulunamaz ve topluluk içinde birbirleriyle neredeyse hiç komuşmaz. Öte 

yandan gelin, yalnızca hocasının değil "hanenindir". Deryabuyi'de, özellikle 

genç ve çocuk sahibi olmayan evli çiftlerin birbirlerine hitap etmekten 
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kaçınmaları gerekmesi, aynı zamanda atıf içinde de, hitap için de birbirlerinin 

isimlerini kullanamamaları anlamına gelir. Eğer kadının çocukları varsa, koca 

ondan "balamning anisi veya ballirimning anisi" çocuklarının annesi olarak 

bahseder. Karı da kocasından çocukların babası olarak bahseder. Pek çok 

kadın kocasından "şunun şunun oğlu" veya "şunun şunun kardeşi" diye yada 

başka bir akrabalık ya da mesafe belirten bir terimi kullanarak bahseder. 
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III.BÖLÜM 

EVLİLİK 

Evlilik aileleri şekillendiren, bir birine bağlayan ve yeniden üreten bir 

kurumdur, bu nedenle de toplumsal hayatta merkezi bir konumdadır. Ailenin 

sembolü “oy” (ev),  evin sembolü de “ocak” tır. Aileye verilen önem 

Uygurlarda evin ve ocağın kutsallık kazanmasıyla sonuçlanmıştır (ÖGEL, 

1989:68). 

 Evlilikle ilgili kararlar yaş, sınıf, etnik aidiyet ve önceden var olan 

akrabalık ilişkiler gibi toplumsal farklılaşmaların en önemli boyutlarını yansıtır. 

Evlilik aslında farklı yönleriyle ve farklı düzeylerde ele alınması gereken 

karmaşık bir işlemdir. Bu bölümde evliliğin çeşitli yönlerinin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu bölümde, evliliğin Deryabuyi’deki inanç sistemi içindeki 

konumu ve tanımı ele alınacaktır. Bunu, evliliğin terminolojisi, evlenme çağı 

ve yaş, evlenme aşamaları, evlilikle ilgili olan maddi ödemeler, düğün 

törenleri, evlilik biçimi, akraba evliliği gibi formal özellikleri izleyecektir.  

1. Evliliğe İlişkin Yerel Kavramlar 

  

Evlilik, Deryabuyi'da her yönüyle ilgi ve merak kaynağıdır. Evliliğe 

ilişkin en yaygın ve baskın biçimde kabul gören inançlar ve değerlerin 

kökenleri İslamiyet’e dayandırılır. Evliliğin neden gerekli olduğu ve ne şekilde 

gerçekleştirileceğine dair sık sık İslamî yorumlar yapılır. Buna göre, İslam 

evliliği tavsiye etmekle kalmaz, evlenmeyi emreder. Köy imamları için 

başvuru kaynağı olan kuran ve hadis, bu İslam’ın emrin, çok yaşlı olanlar, 

özürlü olanlar yada çok yoksul olanlar dışındaki kimselerce uygulanması 



 84

gerektiğini söyler. Hz. Muhammed’in "gücü ve kuvveti yerinde olan genç 

insanların evlenmesi gerekir. Evlilik, (kişiyi) kendisine haram olanlara 

bakmaktan alıkoyacak ve namusunu korumasını sağlayacak en iyi 

yöntemdir" dediği rivayet edilir. Bekar bir erkek toplumsal olarak yetişkin 

sayılmamakla kalmaz, kendisine haram olan kadınlara bakabileceği 

düşünülür. Bir kadının cinselliğinin başka birsinin denetimi altında olması 

gerekir. Evleninceye kadar onun namusunu koruma görevi, en yakın erkek 

akrabasına, yani babasına, erkek kardeşlerine, gerektiğinde de amcasına ya 

da amca oğullarına düşer. Evlenmesinden sonra, cinselliğinin kontrolü 

kocasına geçer. 

2. Evlilikle Bağlantılı Atıf ve Hitap Terimleri 

Evlilik hem kadınlar hem de erkekler için yetişkinlik statüsüne işaret 

etse de, ebeveynlerin otoritesinden sıyrılmak ya da ekonomik anlamda 

kendine yeterli hale gelmek anlamına gelmemektedir. Evlilik, bir ekonomik 

özgürlük sağlamaz, ancak simgeler ve yetişkinlik statüsünü onaylar. 

Yetişkinler, genç kızlar ve erkekler toplumsallaşmaya başlar başlamaz, 

evliliği arzu edilir bir konum olarak sunar. Erginlik çağında, diğer cinsiyete 

karşı merak, evlilik, gelinler ya da damatlar ilişkin şakalar dışında açığa 

vurulmaz. Genç kızlar, edepli davranmaları, özellikle kendilerinden büyük 

erkeklerin yanında yüksek sesle konuşmaktan ve taşkınlıktan kaçınmaları 

gerekir. 

Erkeler için ergenlik, kızlar için de evlilik, yetişkinlik terimleriyle 

anılmaya ve hitap edilmeye başlandıkları dönüm noktalarıdır. Kızlara 

evleninceye kadar “nariside” veya “kız” denir. Uygurca'daki kız Türkçe'deki 

bakire, kız çocuk ve kız evlat anlamına gelen kız terimiyle aynı anlamı taşır. 
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Evlendikten, yani bekareti kaybettikten sonra kız demeye devam edilmez. 

Evlendikten sonra “uningng ayalı”/buning hutuni "onun/şunun karısı", toy 

kilğan ayal "evli kadın" dinilmektedir. Koca karısına hitap ederken (Genç 

erkekler, karılarına topluluk içinde adıyla ya da bir terimle neredeyse hitap 

edemedikleri için, eğer ederse), asla ayalım/hutunum demez, yerine 

musluman der. 

Erkeklere evleninceye kadar “nariside”, “oğul bala” denir. 15-16 

yaşlarında bir oğlan çocuğu, özellikle yakın bir zamanda evlenecekse, artık 

erkek sayılır, yetişkin bir erkeke yiğit denir. 

Deryabuyi'de, evlilik için kullanılan terimler şunlardır: 1) Toy, 2) Hutun 

alimen/hutun aldım, ege tegdim (Burada e: erkek anlamındadır) 3) Ömür 

sodisi. Birinci terim bir karşılıklı içerir, kadın için de erkek için de "evlenmek" 

anlamına gelir. “Hutun alimen ve hutun aldimin” tam karşılığı, "karı alacağım 

ve karı aldım" sadece erkekler için kullanır. “Ege tegmek” (Erkeke eş olarak 

gitmek anlamına gelir), kadınlar evleneceğim veya evlendim demezler, ege 

tigimen veya ege  tegdim derler. Erkek bakış açısını temsil eden bu terim, 

Deryabuyi'de evliliğin bir ikamet kuralı içerdiğini, bir erkeğin ya da ailesinin " 

dışarı gitip ve eş olarak bir kadın getirdiğini gösterir. Üçüncü terim ise 

karşılıklı içerir, kadın içinde erkek için de hayatlarındaki en önemli olan " 

soda, alış veriş" olduğu anlamına gelir. 

3. Evlenme Çağı ve Yaş 

Deryabuyi'de erkekler ve kadınlar için evlenme çağı ve yaşı farklılık 

gösterir. Kadınlar genel olarak erkeklerden önce evlenir. Deryabuyi'de evlilik 

çağı ve yaşının eskiye oranla biraz daha geç olduğu görülüyor. Eskiden kızlar 

ilk evliliklerini yaklaşık olarak 13-16 yaşlar arasında yapıyorken, erkekler 15-
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18 yaşlarında yapıyorlardı. Bu durum günümüzde, kızlar için 15-21 yaşlarına, 

erkekler için de 17-23 yaşlarına doğru yükselmiştir. Bunun nedeni de devletin 

Deryabuyi’deki evlilik işlerini denetim altına alması ve 18 yaşından önce 

evlenmeye yasak getirilmesi ve evlenme olayının daha da ciddiye 

alınmasıdır. 

 

Fotoğraf 30: Gelin adayı ve “yigitler” onun arkadaşları 
Deryabuyi'de evlenme işinde bir de nöbet "sıra gözetimi" vardır. Bu 

konuda, ağabeylerin ve ablaların daha önce evlenmelerine dikkat edilir. 

Ancak, sıra gözetimi kızlarda daha belirgindir. Ablası olduğu halde, küçük 

kızın evlenmesi pek düşünülmez. Erkeklerde ise sıra gözetimi pek önemli 

değildir. 

Deryabuyi'de kısmen dışa açılım olduğundan, kent kültürünün 

buralardaki izleri daha da belirginleşmeye başlamıştır. Örneğin, geline 

giydirilen “toy kiyimi" (gelin elbisesi) yöresel çizgilerden uzak, kentten alınan 

elbiselerdir. Bunun gibi bir çok örnekler verebiliriz. Buna uygun olarak da 

ailenin bu konudaki tutum ve davranışları değişmeye başlamıştır. Artık zorla 

evlendirmeler de eskiye göre oranla çok azalmıştır. Zorla evlendirmeler çok 
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nadir yapılmaktadır. 

Deryabuyi'de genç kız ve erkler giyimlerinde bir modernleşme, evlilik 

isteklerini belirtmede bir serbestlik ortaya çıkmıştır. Artık evlenmede kız ve 

erkeğin düşüncesi alınıyor ve genelde olumlu yönde bir karar çıkıyor. Yanı eş 

seçimini genç kız ve erkekler yapabilmektedir. 

 
Fotoğraf 31: Gelin ve damat 

Evlenme girişiminde bulunmada, toplum kız ve erkeğe aynı hakkı 

tanımamıştır. Başka bir deyişle, erkek ve erkek ailesi, bu konuda aktif bir 

durumdayken, kız ve kız ailesi pasif durumdadır. Girişim, genellikle erkekten 

ve ailesinden gelmektedir. 
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4. Evlilik Aşamaları 

4.1. Elçilik/Görücülük, Kız İsteme  

 Deryabuyi'de, evlenme işine girişme, "kız soruşturma", "elçi evetme" 

ve "kız isteme" ile başlar. Önce akrabalar, komşular ve yakın çevreden 

başlayarak, kız aramaya çıkılır. Bu konuda akraba, komşu ve tanıdıklar 

yardımcı olurlar. 

Oğullarını evlendirmek isteyen aileler için en önemli konu, ailelerin 

özelliklerine uygun, güzel ve yöre insanının deyimiyle "tigi bar", Türkçe 

karşılığı ise, “soylu ve iyi aileden gelen” bir kız bulmaktır. Bu nedenle, 

Deryabuyi'de herkes birbirini tanıdığından, evlenecek yaştaki kızlar bilinir. 

Ancak, yine de kızlar ve ailesi hakkında bir takım bilgiler edinmek gerekir. Bu 

adete "kız suruşturme/ kız soruşturma" adı verilir. Bu da yakınlarının (akraba, 

komşu ve tanıdıklar) aracılığıyla olur. Edinen bilgiler erkek ailesini memnun 

ederse ve kendi şartlarına uygun ise kız ailesine kızı istemeye yakınlarını 

gönderir. İşte baş vurulan bu adete "elçi evetmek" gibi adlar verilir. Elçi, 

evlenmek isteyen erkek için kız sormaya yani istemeye gidenlere denir.  

Elçilik işini erkek ailesini yakınları yani nüfuslu veya çevresindeki söz 

sahibi olan kimse yapar. Genelde 2-3 kişi elçi olarak giderler. Elçiler akşam 

kız evine giderek, kızı kızın anne-babasından isterler. Elçiler kız istemeye 

geldiğinde "ağız arama" işini yaparlar. Elçiler vasıtasıyla kız ailesine durum 

dolaylı olarak bildirilir, kız tarafının ağzı aranır. Bu evliliğe niyetleri olup 

olmadığı anlaşılmaya çalışıldıktan sonra eğer müspet netice alınırsa erkeğin 

anne-babası kız istemeye giderler. Zaten kız evi bu heyetin niçin geldiğini 

bildiğinden onları evlerine buyur ederek çay ve yemek ikramında bulunurlar. 

Hal ve hatır sorduktan sonra elçilerden birisi asıl konuya girerek, elçiye ölüm 
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yok diye sözü başlar: "Biz erkek büyütmüşüz, siz kız büyütmüşsünüz, erkek 

büyüse kız almak, kız büyüse erkeğe vermek gerekir. Dolayısıyla, kızınızı 

oğlumuza istiyoruz" diyerek kızı kızın anne-babasından isterler. Kızın babası 

"hudayim buyrusa, nesipse olur, düşünelim, bir başka bir zaman buyurun 

yine uğrayın" der. Bu teklifin kabul edildiğine işarettir. Eğer kızın babası 

"kızımız küçük veya kızımızın başı bağlı" derse bu teklifin kabul edilmediğine 

işarettir. Eğer iki aile elçilik yoluyla anlaştıktan sonra erkeğin anne-babası kız 

ailesine gider ve kızı tekrar ister. Geldiğinde kıza baş örtüsü, pantolon ve 

takım elbise, şeker, çay gibi hediyeleri getirir, kız ailesine ise çay, navat/şeker 

ve et gibi yiyecekleri getirirler ve böyle kız isteme işlemleri iyice pekiştiriliyor. 

Kız ve oğlun evlenmesi kesinlik kazandıktan sonra "barikallisi" yapılıyor. Kız 

isteme aşamasından sonra gelen "barikallisi", önce elçilik sonra kız ve 

erkeğin anne-babası yoluyla anlaşan ailelerin bu anlaşmalarını daha geniş bir 

davetli huzurunda meşrulaştırmak ve iyice pekiştirmelerine verilen addır. 

Barikallisi kızın evinde yapılır. Damat adayı bulunmaz. 

4.2. Gültoy 

Gültoy, barikallisinden sonra yapılan bir evlenme aşamasıdır. 

Deryabuyi'de gültoyda kız tarafı ve erkek tarafı kendi akraba, komşu ve 

dostlarını gültoya davet eder. Gültoy kız evinde yapılır. Genelde gültoy bir 

gün sürer. Gültoyda damat adayı bulunmaz. Gültoy olan gün erkek taraf kıza 

yüzük, kumaş, elbise ve ayakkabı gibi hediyeleri getirir. Kız ailesine ise yağ, 

pirinç, şeker, nan(ekmek) ve et getirir ve getirdikleri şeyleri kız taraf oğul 

tarafına pişirip ikram eder. Kız taraf kendi evinde oğul tarafı bir gün ağırlıyor. 

Erkek ve kadınlar ayrı evde ağırlanıyor. Gültoy çok önemli bir evlenme 

aşamasıdır. Gültoyda kıza alınacak "toylak ve baslatku" (düğün hediyeleri 
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takılar, kumaşlar, elbiseler ve ayakkabılar gibi), başlık ve çeyiz pazarlık 

yapılarak anlaşmaya varılır. Genelde gültoyda düğün günü belirlenir. 

5. Düğün 

5.1. Düğün Töreni Öncesi Yapılanlar  

Gültoyda düğün günü belirlendikten sonra, büyük bir hızla düğün 

hazırlığına başlanır. Evlenme aşamaları içerisinde, oğlan evini en çok 

uğraştıran bölüm olarak görülür. 

Düğünden önce yasal olarak "toy testik hıti" veya "teslikni", yani resmi 

nikah kağıdı alınması gereklidir. Dolaysıyla, köy muhtarlığı ve belediye 

doğum kontrol dairesinden belge ve ilçe sağlık dairesinden çiftin evlenmek 

için sağlam olduğunu kanıtlayan belge aldıktan sonra, ancak ilçedeki ilgili 

kurumlardan resmi nikah kağıdını alınır. Bu resmi nikah kağıdının alınması 

için bazen aylar sürer. Resmi nikah kağıdına ve kimliklere yapıştırılması 

gerekli olan fotoğraf için de Keriye'ye gelmek zorundadır, çünkü Deryabuyi'da 

fotoğraf çektirebileceği bir yer yoktur. 

Resmi nikah kağıdı alındıktan sonra kız ve oğlan evinden 4-5 kişi kıza 

toylak (kıza alınacak takılar, kumaşlar, elbiseler ve ayakkabı gibi hediyelerin 

genel adı) ve toyun kamkusisni (düğünde ihtiyaç olan yağ, pirinç,havuç, 

fincan ve tabak gibi şeyleri almak) için Keriye'ye gelir. Kız ve oğlan evi alış-

veriş için çıktıkları çarşı işinde, kıza alınacak eşyalar kız tarafından beğenilir 

ve oğlan tarafından alınır. Keriye'deki düğün hazırlığı bittikten sonra 

Deryabuyi'ye dönerler, oradaki hazırlıklarını yapmaya başlarlar. Yani 

konukların davet işlemi başlar. Düğünden önce özel ekmek (nan ve 

kümeç/gömeç) pişirilir ve onlarca koyun veya keçi kesilir. Düğünden bir gün 

önce polo/Uygur pilavı için havuçlar hazırlanır. Düğünde etlik polo yapılır. 
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Düğünden bir gün önce kız evine, oğul evi yaklaşık 20 kg pirinç, 4-5 kg yağ 1 

koyun veya keçi, nan şeker gibi gerekli şeyler götürülür. Bu törene "paça toy" 

adı verilir. Deryabuyi'da düğünden üç-dört gün önce kız tarafının komşu ve 

akrabaları kız evine, oğlan tarafının komşu ve akrabalar oğul evinde toplanır. 

Sıradan misafirler ise düğünden bir gün önce gelir. Düğün boyu, genelde üç 

gün burada eğlenirler. 

5.2. Nikah ve Toy/Düğün 

İlgili kurumlardan alınan resmi nikah kağıdına göre imam, imam 

nikahını (dini nikah) kıyar. Resmi nikah "teslik" ile imam nikahı arasındaki 

süre genellikle birkaç gündür. Hemen hemen herkes imam nikahını en önemli 

adım olarak görür. Deryabuyi halkının çoğunluğu evlenmelerde resmi nikahın 

yapılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunun bilincindedir. Bunun yanı sıra, 

düğün günü evlenecek çiftler ilişkilerinin meşruiyetini sağlamak için imam 

nikahını kıydırır.  

 
Fotoğraf 32:  Düğünde müzisyen ve yigitler 

Deryabuyi'de gelenek ve dini icap olarak değer taşıyan imam nikahı ile 
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medeni yasanın zorunlu kıldığı resmi nikah "testik" iki yönlü olarak halkın 

kabulü olup evliliği tamamlayan bir unsurdur. İmam nikahı, düğün günü, yani 

oğul tarafı, kızı almaya geldiğinde kızın evinde kıyılır. Çiftin orada bulunması 

gereklidir. Çift nişanlanalı haftalar hatta aylar geçmiş olsa bile ilk fiziksel 

temaslarını ancak imam nikahından sonra yaşarlar.  

 
Fotoğraf 33: Düğünde kadınlar ve kızlar 

Deryabuyi'de düğün törenine "toy" adı verilir. Deryabuyi'de yazın çok 

sıcak kışın çok soğuk olmasından dolayı, düğünler yazın ve kışın mümkün 

kadar yapılmaz, eteyaz (bahar) ve küz (sonbahar) aylarına denk getirilir. 

Genelde pazartesi ve çarşamba günlerinden biri düğün günü olarak seçilir 

Toy günü (düğün) için damat tarafından tutulan müzisyen takımı iki-üç 

kişiden oluşur. Toy gününün akşamı oğul evine, müzisyenler çalgı alet 

takımlarını, yani dap, dutar ve tembur (tambur), ravaplarını yerleştirerek, 

yöreye özgü Uygur müzik ürünlerinden derledikleri parçaları çalmaya başlar. 

Deryabuyi'de düğünlere yeni yeni teyp ve VCD'ler girmeye başlamıştır. Toya 

gelen insanlar, kadın ve erkek olarak ayrı ev ve saflarda otururlar. 
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Fotoğraf 34: Düğün hediyesi olarak getirilen keçiler 

Toy günü sabahtan öğleye kadar kız tarafın misafirleri kız evinde oğul 

tarafın misafirleri oğul evinde ağırlanır. Düğün günü öğle vakti ise gelin alma 

vaktidir. Oğlan tarafın kadın ve erkekleri (yaklaşık 200 kişi) kız evine gelerek 

burada ayrı evde ağırlanır. Damat ve arkadaşları kız evine çalgılar çalarak, 

türküler söyleyerek gelirler. Kız evinde de düğün yemeği etli polo yenir. Gelin 

alma anı, kız evi için üzüntülü bir andır. Ancak, yeni bir yuvanın kurulacağı, 

bir yeni ocağın tüteceği amacıyla, sevinç ve mutluluk üzüntüyle yan yanadır. 

 

Fotoğraf 35: Düğünde sevinç ve hüzün yan yanadır 
Deryabuyi'da ulaşım araçların olmadığı yakın dönemlerde at, deve ve 
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eşeklerde yapılan gelin alma, günümüzde kamyon, cip ve motosikletle 

yapılmaya başlanmıştır. 

 
Fotoğraf 36: Düğünde çeyiz serme 

Kız almaya gelindiğinde yemekten önce, gültoyda anlaşan oğul tarafın 

kıza alması gerek olan hediye ve başlık parasını oğul taraf tek tek sayarak 

herkes önünde kız tarafa teslim edilir. Bu törene "toylak ıçiş" (çeyiz serme) 

denir. Hediye ve başlık kız tarafından eksik olup olmadığı detaylı olarak 

incelenir. Kız tarafın istediği hediye ve başlık getirilmişse, imamın imam 

nikahı kıymasına izin verilir. Toylak ıçiş töreni kız ve oğul tarafın kadınları 

içinde yapılır, İmam nikahı ise erkekler arasında yapılır. 

5.3. Başyiğit/Sağdıç ve Yenge 

Başyiğit ve yengelik eskiden günümüze kadar ulaşan, Uygurlar’da  

yaygın olarak görülen bir gelenektir. Başyiğitin Türkçe karşılığı sağdıçlıktır. 

Genelde gelin ve damadın üç er arkadaşı başyiğit olur. Biri başkan 
diğer ikisi de ona yardımcı başyiğit olur. Başyiğit, gelin ve damada düğünün 
başlangıcından, gerdek sonrasında kadar yol gösteren bir tutum içindedir. 
Başyiğitler gelin ve damadın misafirlerini ağırlama görevini özerine alırlar. 
Gerdek gecesi gelin ve damada bir takım bilgilerin verilmesini başyiğitler 
sağlar. Bu açıdan, evli olan gencin sağdıçlığı daha önemlidir. 
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Fotoğraf 37: Gelin ve damat (ortada), sağdıçlar (sağ ve solda) 
Başyiğitler, damat ve gelinin en yakın arkadaşları olduklarından, 

gerdek gecesi ile ilgili tüm sırları vermek ve bu gecenin sağlıklı bir biçimde 

geçmesini sağlamak da bunlara düşer. Başyiğitler toyda damat ve geline 

yakışacak bir biçimde giyinirler. 

Yine gelinin evli orta yaşlı bir veya iki yakın akrabası geline yenge olur. 

Yenge gelinle damat evine birlikte gelir ve bir gece damat evinde kalır. Yenge 

kızın damat evinden damat odasına taşınmasına yardımcı olur. Gerdek 

gecesi gelinin neler yapması gerektiğini, gerdek gecesiyle ilgili tüm sırları ve 

bu gecenin sağlıklı geçmesini anlatmak yengeye düşer. Yine yenge damada, 

gerdek gecesi geline sert davranmaması gerektiğini, canını yakmaması 

gerektiğini ve iyi davranması gerektiği hakkında nasihat eder. Yenge damat 

evinde 1-2 saat kalır. Çıkarken geline bir işi bahane ederek çıkar, hemen geri 

döneceğini söyler, lakin o akşam geri dönmez. Yenge ikinci gün sabahı 

gelinden hal hatır sormaya gelir. 

Kadın cinselliğini kontrol etmekte son derece yaygın ve güçlü 

mekanizmalar olarak kullanılan bekaret olgusuna  ve çoğu Müslüman 
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toplumda, kadınlar için neredeyse bir zorunluluk olan evlilik kurumuna 

odaklanıyor. Evlilik öncesi bekaret verilen önem, çoğu Müslüman toplumda, 

hatta yoğun bir modernizasyon sürecinden geçmiş olanlarda dahi, erkek  

egemen namus anlayışının temelini oluşturmaktadır (İLKKARACAN:26). Söz 

konusu Deryabuyi’de: erkekler ilk evlenirken kadının evlenmemiş olması 

önemlidir, Lakin bakire olup olmasının pek önemi yoktur. Bununla  hiç 

evlenmeyen kızlarda namus aranmaz anlamı çıkarılmamalıdır. Ancak, ilk 

defa evlenen kadının bakire olup olmadığını açıklamak  ve işaretlemek üzere  

hiçbir pratik uygulanmaz. Araştırma sırasında tarafımıza çok az kız ve 

erkeğin evliliğe dek bakire kaldığını ifade ettiler; ancak buna rağmen kız ve 

erkeklerin cinsellik konusunda pek fazla bilgisi olmadığı gözlenmiştir. Erkek 

ve kızların ilk cinsel deneyimlerinin 13-14 yaşlarında başladığını ve bunun 

Deryabuyi'de yaygın olduğu belirtilmiştir. Kızın bakire olması beklenir ama 

olmaması da bir sorun teşkil etmez. Deryabuyi’de, kızların evlenip 5-6 ay 

sonra doğun yaptığını, çocuklarının, damadın ailesi ve toplum tarafından 

benimsendiğini ve böyle olayların sık sık rastlandığı ifade edilmiştir. 

6. Ödemeler 

6.1. Başlık 

Başlık parası (kalıng), Uygurlarda oldukça eskiden gelen bir gelenek 

olup Oğuzlardan beri varlığını devam ettirmektedir (İbn-i Fazlan:32). 

Başlık, eskiden beri evlenmenin temel gerekliliklerinden birisidir. Bu 

evlenecek olan erkeğin, kız tarafına yaptığı hediye özelliğini taşıyan bir 

ödemedir (BEALS:432, TEZCAN, 1981: s.7). “Başlık bir satış değildir” 

(ERDENTUĞ:71) 
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Yeryüzü insan toplulukları arasında  evlilik adet, gelenek ve 

görenekleri konusunda büyük ölçüde karşılaştırmalı incelemeler yapmış olan 

Westermarck (WESTERMARCK:178-183), Kültürel Antropologlardan, Hoebel 

(HOEBEL:303), Linton, Pindington (PİNDİNGTON:139-142), Murdock şu 

noktada birleşmektedir.  

Başlık ödemenin temelinde kesinlikle bir kaybı karşılama yata. Buna 

göre bedel ödeme (başlık, hediye verme ve değiş-tokuş biçimleriyle), ilkel ve 

geleneksel toplumlarda aile ekonomisinde kendi iş güçü nedeniyle önemli 

yeri olan  kız evladın kaybı ve baba soyunu izleyen toplumlarda  gelinin 

doğacak çocukların kocası sülalesine veya klanına katılması nedeni ile 

çocukların kaybını karşılamak üzere bulunmuş bir yoldur.  

Ancak bu ödeme biçiminde her toplumun kendine özgü, değişen 

sosyo-ekonomik be bölgesel koşullarına göre değiştiği veya terk edildiği  de 

bir gerçektir.   

Deryabuyi’de evlenmenin değişik aşamalarında ve evlenme süreci 

içinde tarafların birbirlerine yolladığı, verdiği hediyeler genellikle nan, şeker, 

çay, para, kumaş, elbise ve altın (Sadece baslatku/başlık olarak damat ailesi 

geline yaklaşık 800-1600 Yuan, 100-200 Dolar değerinde altın alır. İşte bu 

baslatku, yani başlıktır). 

Deryabuyi'de tüm takılar toyda "toylak açarken", yani geline almış olan 

hediyeleri serme anlamındadır. yani damat taraf gelin almaya geldiğinde 

alınır ve takılır. Bu takılar arasında, günümüzde de yaygınlığını sürdüren altın 

zincir (gerdanlık), yüzük, altun zire/söke (küpe) Bileyzuk (bilezik) oluşan altın 

setler günümüzde oldukça moda olan takılardır. Bunları anlaşma gereği 

olarak oğlan taraf alır. Takıları damat tarafı ekonomik durumuna göre 
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gültoyda anlaşır ve ona göre alır. Takıları almadan onun değerinde gelin 

tarafa nakit para da verebilir. Eğer çift toydan sonra iyi geçinmişse, gelin 

tarafı kızına damat tarafının getirdiği o paraya söke(küpe) ve yüzük alır. 

Deryabuyi'da genelde damat taraf geline altın söke (küpe) ve bir çift altın 

üzuk (yüzük) alınır. Daha önce de ifade edildiği gibi verilen bu altın küpe ve 

yüzük veya nakit paraya baslatku/annenin süt hakki veya kızın bakirelik hakki 

denir. Çift boşansa da baslatku genelde geri verilmez. Eğer gelin tarafı geri 

verse damat tarafından alınır. Baslatku gelinin bir güvence parasıdır.  

Antropolojik açıdan da baslatkuning bir çok işlevini görmekteyiz. Bunun 

önemli sebeplerinden biri, eşler arasında evliliğin istikrarlı bir şekilde devam 

etmesidir. Bir diğer sebep de kadının güvenliğinin sağlanmasıdır. Başlık 

evlenmede, hizmet ve mülkiyetin değişimini ve yaratılan yeni sosyal ve ferdi 

ilişkileri sağlamlaştıran bir özelliğe sahiptir (KESSING:261). 

6.2. Toylak/Çeyiz 

Çeyiz, Arapça " cehaz" sözcüğünden değişerek Türkçeye girmiştir. 

"cehaz", çeyiz, takım alet anlamında olup, çehiz ve cihaz olarak da 

bilinmektedir (DEVELLİOĞLU, 1988: s.159). Gelin için hazırlanan her türlü 

eşyaya verilen addır (Türkçe Sözlük, 1998: C.I, s.467).  

Deryabuyi ve diğer Uygurlarda da gelin için hazırlanan her türlü 

eşyaya "toylak" adı verilir. İşte Çeyizin tam Uygurca karşılığı "toylak" tır. 

Bölgemizde de genelde toy günü geline verilmiş olan tüm eşyaların genel adı 

olarak kullanılmaktadır. 
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Fotoğraf 38: Çeyiz ve başlık 

Toylak, geline alan takılar, takım elbise, çeşitli kumaş, yazlık ve kışlık 

ayakkabı ve yün kazak, başörtüsü ve çoraba verilen addır. Deryabuyi'de 

genelde 400-1600 Yuan, 40-200 Dolar değerinde geline toylak alırlar. Yani 

ekonomik güçüne göre toylak alır. Kız taraf da damada 100-400 Yuan, 10.5-

50 Dolara değerinde telpek (deriden yapılmış şapka), takım elbise, ayakkabı 

ve çorap gibi eşyalar alır. Buna "Kişoğulğa kiyim kiçek kuyup bemek", 

(Damada giysi takdim etmek) adı verir.  

6.3. Yoklaş / Bileklik ve Çaçvağ Toy / Cugantoy 

"Yoklaş", Türkçe karşılığı ise yoklamak ve ziyaret etme anlamındadır. 

"Bileklik" ise ayrılmak, yanı anne ve baba evinden ayrılarak kendi ovasın 

kurmak anlamındadır. Yoklaş ve bileklik evlendikten sonraki aşama ve 

törendir. 

Çift evlenip kendi ovasını kurma kararı aldıktan sonra, damadın 

ailesinin yardımıyla bir-iki yataklı ova (ev) yapılır. Ev yapıldıktan sonra gelin 

ve damat ailesi bilekliğin ne zaman yapılacağı hakkında anlaşır. 
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Deryabuyi'de bu tören genelde yıllar sonra yapılır, Keriye ve diğer kentlerde 

aylar sonra hatta düğün günü yapılmaktadır. 

Bu törenin amacı ise gelin ve damadın ailesi ve yakın akrabalarının 

çiftin ayrı ova kurmasına yardımcı olmaktır. Buna "yoklaş" veya "bileklik adı 

verir. Bu törende gelin ve damat taraf çifte yatak, yorgan, halı, kilim, mutfak 

eşyası (fincan, kaşık, tabak, tencere gibi), para (5-50 Yuan, 0.6-6 Dolar), 

koyun veya keçi bağışında bulunurlar. Bileklik düğüne benzeyen törenle 

damat evinde yapılır. 

Deryabuyi'de bileklik, çiftin iki-üç çocuğu olduktan sonra 

yapılmaktadır. Buna "bileklik", "cugan toy", " çaçvağtoy" adı verilir. 

7. Evlilik Biçimi 

Kişiler tercih yerine, ailesel tercihlerle gerçekleşen ve aileler arası 

dayanışma ve dirliğin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla bölgemizde özellikle 

kırsal kesimlerde kurulan bir takım evlilik biçimleri mevcuttur. Aile 

literatüründe bu türden evliliklere tercihi evlilik türleri denir. Tercihli evlilik 

kurallarının oldukça kesin belirlendiği toplumlarda  evlilik bireyleri  arası bir 

kontrat değil, gruplar arası bağlayıcı bir anlaşmadır (Levi-Strauss:1969).  

"Tercihli evlilikler, temelde çıkar esasına dayanır. Ekonomik uğraşları, 

geleneksel tarım ve hayvancılık olan toplumlarda yaygın bu tür evlenmeler 

yaşma biçiminin bir gereği olarak ortaya çıkar. Ailede otoriteyi sağlamak, 

toprağın bölünmesini engellemek, çatının dağılmamasını düşünmek, ev 

sırlarının dışarıya çıkmamasına özen göstermek ve güçleriyle üretime 

doğrudan katılan üretken bireyleri istekleri, böyle birden fazla türü olan 

evlilikleri bir sonuç olarak oluşturur ve doğallaştırır" (BALMAN, 1982, s.39). 

Deryabuyi'de, bahse konu olan tercihli evlilik biçimlerine 
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sokabileceğimiz başlıca evlilik biçimleri şunlardır: 

7.1. Akraba Evliliği 

Toplumlar, tarih boyunca akraba evliliklerine kimi kısıtlamalar 

koymuşlardır. Bu kısıtlamalardan bir kısmı genetik açıdan  yerinde olmasına  

karşın, çoğu aile düzenini ve dirliğini sağlamaya yöneliktir (SMITH: 232). 

 Deryabuyi'de akraba ile yapılan evlilikler genelde ön plandadır. 

Akraba evliliklerini, özellikle yeğenlerin birbirleri arasında evlilik olarak 

tanımlayan S.V. Örnek, bu tür evliliklerin, akrabalar arasındaki cinsel ilişki 

yasağına girmediklerini belirtir (ÖRNEK, 1971: s.15). 

Akraba evlilikleri iki türde görülmektedir. Bunlardan birincisi, paralel 

yeğen evliliği, ikincisi ise çapraz yeğen evliliğidir (ÖRNEK, s.15-16). Paralel 

yeğen evliliklerinde aynı cinsten kardeş çocuklarının evliliği, çapraz yeğen 

evliliklerinde ise, ayrı cinsten kardeş çocuklarının evliliği söz konusudur. 

Bourdieu’un deyişiyle, “bu evlilik cinsiyete dayalı iş bölümünün mitsel-

törensel temsiline en uygun evliliktir” (BOURDİEU:44) 

Deryabuyi'de oğlana kız arayan ana-baba, öncelikle akrabalarına 

bakmaktadır. Zaten, Deryabuyi'de yaşayan insanların hemen hemen tümü 

birbirleriyle akrabadır. Bunun nedenleri ise, mal ve paranın bölünmemesi, 

akraba arasında kız alış veriş yaparak akrabalık bağlarını güçlendirmek, 

eşler arasında çıkabilecek huzursuzların önüne geçmek, gelinin saygılı 

olacağı ve toylak ve baslatkunın az olacağı inancının hakım olmasıdır.  

Delaney’a göre: “Akraba evliliği ile köy içinden evlenme aslında aynı şeyin 

ifadesidir, yabancılar güven duyulmadığı için  mümkün olduğunca  yakın ve 

kapalı durmak arzusu. “Hep akrabayız” derler, gerçekten öyledirler” 

(DELANEY:134). 
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Deryabuyi'de akraba evliliklerinin yoğunluğu göze çarpar. 

Araştırmada, edinilen bilgiler doğrultusunda köylüler, akraba evliliklerinin 

olumsuzluklarına inanmaktadırlar, ancak yine de çocuklarına birinci derecede 

akrabadan kız aradıkları da gözlenmiştir. Çünkü yabancının aileye uyumu ve 

adetlerini benimsemesi epeyce zaman alacaktır. Deryabuyi’deki tabirle, 

yabancının "bisinağ", yani iyi ya da kötü olduklarını bilmediklerinden 

kendilerini bilen birinin aileye katılması dada olumlu sayılmaktadır.  

7.2. Berder Evliliği 

Berder evlilikte birbiriyle ayna yaşta, hem kız hem oğlu bulunan iki 

ailenin karşılıklı olarak hem kız hem de oğullarının birbirleriyle evlendirmeleri 

geleneğidir. Berder evlilik  çok eskiden beri Uygur toplumlarında mevcuttur 

(İNAN, 1998:341). 

Geleneksek köy yaşam biçimi içerisinde bu kültürün gereği olan 

böylesi bir evlilik, öznel ve nesnel koşulların hazırlandığı durumlarda oluşur. 

Ailedeki otoritenin ve çocuklar üzerindeki denetiminin sağlanması isteği, 

toylak (başlık ve takı) ve benzeri düğün giderlerinin ekonomik zorlamaları, 

yeni evliler ve dünürler arasındaki birlik be dirliğin pekiştirilmesi, bu evliliğin 

tercihli evlilikler kümesi içerisinde bir evlilik türü olarak karşımıza çıkar. 

"Berder aileler arasında dirlik ve düzeninin daha bir sağlam sağlıklı ve 

uyum içinde sürmesi, eşit koşullardaki ortaklardan temellenmektedir. 

Geleneksel kültüründeki erkeğin güçlü otoritesinin ve egemenliğinin gelin 

üzerinde kötüye kullanmasına bu evlilik biçimi izin vermektedir" (BALMAN, 

s.39). 

İnceleme köyünde berder usulü evlilik biçimine uygun düşen dört 

evliliğin gerçekleşmiş olduğu saptanmıştır. Deryabuyi'nin yaşlıları bu evlilik ve 
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zorunluluğu nedeniyle eskiden çok yaygın olduğu ifade etmektedir. Köyde 

son dönemlerde vaki olan dört adet berder evliliğinde düğünler aynı anda 

olmamıştır. Farklı sürelerde ailelerin karşılıklı meşvereti sonucunda 

gerçekleştirilmiştir. Aileler arasında evlilikleri dengede tutan karşılıklı bir bağ 

ve ilişki olduğundan ciddi bir tartışma meydana gelmemiştir. 

7.3. Kayınbiraderle Evlilik (levirat) 

Dul kadının, ölen kocasının kardeşiyle evlenmesi geleneğidir. Bu da 

iki durum da görülür. Biri kayınbiraderin bekar oluşu, diğeri ise evli oluşudur. 

Uygur kültüründe ise bir başka kural daha vardır. Kültürümüze göre, dul gelin 

kesinlikle ölen kocasının ağabeyi ile evlenmez. Ancak kocasından küçük olan 

kaynı ile evlenebilir. Bu kuralların altında yatan inanca göre, gelin eve 

geldiğinde kocasının büyük kardeşlerine "aka", diye, küçüklerine ise adlarıyla 

ya da "ukam/inim" diye seslenmiştir. " aka" dediği büyük kayınbiraderle 

gelinin "nikah düşmeyeceği" düşüncesi hakimdir. 

Bu tür evliliklerde yani koca, dul kadının çocuklarının hem üvey babası 

hem de amcaları konumundadır. Böylelikle çocuklar babasızlık zorluğu 

çekmeyecekler, mal dağılmayacak ve sırları dışarı çıkmayacaktır. Geleneksel 

yaşamda kültürel değerler ve beklentiler bu yönde olduğundan, evlilik doğal 

sayılacak, alışmışın dışında görülmeyecektir. 

Deryabuyi'de, konuya ilişkin olarak halkın değimiyle "kıyniini bilen toy 

kiliş", yani “kayınbiraderle evlilik" biçimine özgü bir evlilik yapıldığı 

kaydedilmiştir. Bu evlilik biçimi hakkında Deryabuyi’deki büyüklerin dediğine 

göre, eskiden bu biçim evliliklerin sık olduğunu, kocası bir biçimde ölen 

kadının fazla zaman geçmeden bir kayını ile evlendiğinin söylerler. Sonuçta 

bunun aile ve mülkiyet bütünlüğünün korunduğunu hem de kardeş 
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çocuklarının yetim olma durumuna düşürülmediğini ifade etmektedirler. Halk 

din ve içtihat açısından bu tür evliliği uygun karşılasa bile, genç nesil bu 

duruma soğuk bakmaktadır. Çok mecbur kalmadıkça böyle bir evliliği asla 

düşünmediklerini söylemektedirler.  

7.4. Baldızla Evlilik (Sororat) 

Sororat (baldızıyla evlilik), kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin, 

karısının kardeşi ile evlenmesidir. (Doğan, 2005: s.175). Bu tip evlilikler hem 

başlık sorununu, hem miras olayını, geride kalan çocukların sorunlarını 

çözümlemek için yapılmaktadır (GÖKÇE, 1991: s.398). Okuma yazması 

olmayan toplumlarda hem levirat (kocası ölen kadının kayınbiraderiyle 

evliliği), hem de sororat (karısı ölen erkeğin baldızıyla evlenmesi) yoğun bir 

şekilde görülmektedir. Deryabuyi'de de bu biçimdeki evlilikler 

rastlanmaktadır. Deryabuyi’de bu tip evlilikler hem başlık sorununu, hem 

miras olayını, geride kalan çocukların sorunlarını çözümlemek için 

yapılmaktadır. Uygur geleneksel toplumunda da eskiden beri levirat ve 

sororat evlilik biçimleri uygulanmaktadır (HEBİBULLA, 1993: 238). 

8. Boşanma 

Deryabuyi'de boşanma olgusu hoş karşılanmayan ve müspet 

bakılmayan bir durum olarak görülür. Nedeni ise, Deryabuyi’deki aile ve 

sosyal yapının, boşanmayı önleyen bir denge özelliğine sahip olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Bilindiği gibi Deryabuyi'de evlenme sadece iki 

birey değil, iki hane halkını ve bazen iki akrabalık grubunu ilgilendiren 

kurumdur. Bunun sonucu olarak, boşanma da iki akrabalık grubunu 

ilgilendirmektedir. Halkın adet ve tutumları, aile bütünlüğünün ve kurulmuş 
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akrabalık ilişkilerinin korunması yönünde olduğundan akrabalar eşler 

arasındaki anlaşmazlıklara boşanma dışında çözüm yolu bulabilmek için 

çaba gösterir. 

Ayrıca Deryabuyi'de akraba evliliğinin yaygın olması boşanma riskini 

azaltan bir etkendir. Çünkü akraba evliği her iki taraf açısından evliliğin 

devamı ve sürekliliği için bir garanti olarak görülür. 

Deryabuyi'de boşanmaya yol açabilecek nedenler arasında; 

geçimsizlik ve itaatsizlikler gelmektedir. Kara-koca arasında baş gösteren 

kimi geçimsizlikler zaman zaman kadının evini terk ederek, Deryabuyi’deki 

tabiriyle "yamanlap ketti" anne-babasının evine gitmesiyle gerginleşir. Fakat 

bir müddet sonra araya iki tarafın yakın akrabaları ile hatırlı kişilerin 

girmesiyle, birbirine küs olan eşler barıştırılarak aile bütünlüğü inşa edilmiş 

olur. 

"Kuralların açık ve oldukça statik olması evliliğin dini ritüelle 

kutsallaştırılması evlilikte akrabalık örgütünün bağlayıcı fonksiyonu evliliğin iki 

taraf arasında ekonomik bir mübadele ve sözleşme niteliği taşıması evlilik 

dışı ilişkilerin toplumca onaylanmaması ve toplumun boşanmaya karşı 

olumsuz tutumu ve boşanmayı hoş görmemesi köysel toplumlarda boşanma 

fenomeninin görülmemesi yada çok ender boşanma ile ilgili olumsuz inanç ve 

tutumların daha çok kuvvetlenmesine neden olmaktadır" (ESERPEK, 1979: 

s.122). 

Deryabuyi'de dul kadınlar ya da dul erkekler yeniden evlenmek 

isterlerse istediği biri ile evlenebilmektedir. Deryabuyi'de dul kadın ya da dul 

erkeklerin evlenmesi de hoş karşılanan ve müspet bakılan bir durum olarak 

görülür. 
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IV.BÖLÜM 

DERYABUYİ’DE DOĞUM 

 Uygurlarda aile, toplumun en küçük, aynı zamanda en sağlam 

çekirdeğini oluşturmaktadır. Özellikle atalar kültüyle ata-anne ruhlarına ait 

inançlardan dolayı aile, kutsal sayılmakta ve "Ata-anamning çiriği oçmesin", 

(Ata anamın ışığı sünmesin anlamındadır) ve "Ata-anamning ruhları için" gibi 

ifade edilmektedir. Kutsal olması yanında  sosyal  bir kurum ailenin varlığı ve 

sürekliliğini doğumla sağlanmaktadır. Doğum olayı her toplumda bir sevinç 

kaynağı olduğu gibi, Deryabuyi Köyünde de aynıdır ve bununla birlikte 

çocuğun dünyaya nasıl geldiği hususu insanlar arasında merak konusu 

olmaktadır. 

Biz bu bölümde Deryabuyi'deki Uygurların doğumla ilgili inanış ve 

gelenekleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası gelenek ve 

göreneklerini etraflıca inceleyeceğiz. 

1.Doğum Öncesi 

Deryabuyi köyünde yaşayan Uygurların doğumla ilgili inanış ve 

gelenekleri daha iyi anlayabilmek için, onların çocuğa verdikleri anlam ve 

önemi ortaya koymak gerekmektedir.  

Deryabuyi'de Uygurlar diğer Uygur kardeşleri gibi çocukları çok sever, 

anne-baba olmayı, geride soyunu devam ettirecek ve yaşlandıklarında 

kendilerine bakacak salih evlatlar bırakmayı arzularlar. Çünkü gerek 

kadınların gerekse erkeklerin ailesinde, toplumunda, layık olduğu yeri 

almaları, çocuk sahibi olma ve çocukları en iyi şekilde terbiye etmelerine 

bağlıdır. Uygurların  hayat tecrübesinden doğup, çocuğun önemine ilişkin 
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felsefi anlam içeren Uygur atasözü şu şekildedir: "Balilik öy bazar, balisiz öy 

mazar", (Çocuklu ev bazar, çocuksun ev mezardır), (HEBİBULLA, 1993: 

247). 

Deryabuyi'deki Uygurların anlayışına göre ailenin ideali çok çocuk 

sahibi olmaktır. Dolayısıyla eskiden onların ailesinde çocuk sayısı çoktur. 

Onlar eskiden beri 6-10 çocuk sahibi olmaya yabancı değildir. Hatta 13-15 

çocuklu ailelere eskiden daha çok rastlanmaktadır. Devletin doğum kontrol 

yasasına göre, işçi ve memura iki, çifti ve hayvancılık ile uğraşanlara üç 

çocuk sahibi olma hakkı tanımasına rağmen, Deryabuyi'da hala üçten fazla 

çocuk yapan aileler bulunmaktadır. Deryabuyi'da selamlaşmanın baş 

konusunu çocuklar oluşturmakta, hal hatır sorarken en çok çocuklara ilgili 

sorular göze çarpmaktadır. Örneğin, onlar selamlaşırken karşılıklı olarak 

"Bala çakanglar kandağrak, obdan tudumu", (çocuklar nasıl? iyi mi? 

anlamındadır) diye sorarlar. Deryabuyi'da, kendisi henüz çocukken , ileride 

çocuk sahibi olması için  dua ederler.  

Çocuğa bu kadar önem verilince, bir kadın ve erkeğin çocuk sahibi 

olmaması hayal kırıklığı yaratmakta, çocuğu olmayanlar kendilerini en 

mutsuz ve biçare insan saymaktadırlar.  

1.1. Kısırlığı Giderme ve Hamile Kalma İle İlgili İnanışlar 

Uygur toplumunda çocuğu olmayan erkek ve kadınların her ikisi de  

hor ve hakir görülmekle birlikte, kadınların daha çok hakir görüldüğü dikkat 

çekmekte, böylesi durumlar karşısında kadınların oldukça zor durumda 

kaldıkları gözlemlenmektedir. İşte Deryabuyi'de Uygurlar çocuğa çok önem 

verilmesi ve çocuğu olmayan kadınların toplum içindeki bu acıklı durumu, 

kadınları çeşitli tedbirler almaya, bir takım çareler başvurmaya zorlamaktadır. 
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Dolaysıyla, bunlara ilgili değişik inanış ve uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. 

Deryabuyi'de çocuğu olmayan kadınlar, önce  Huda’ya (Allah'a) dua 

ederler, yalvarırlar. Bazen bunun için koyun ya da keçi kurban ederler, buna 

kendi sözleriyle "kan kilmak" derler.  "Kan kilar" ve Kur'an okutur, Kur’an 

okuyan kimseden dua alır. "Hudâhu Teâla'dan" (Allah-u Teâla'dan) diyerek 

dilek tutarlar. Deryabuyi'de çocuk sahibi olmak için aileler öncelikle duaya 

baş vururlar, bu onların duaya ne kader önem verdiklerini gösterir. Araştırma 

sırasında edinilen bilgilere göre, Deryabuyi'de eskiden  çocuğu olmayan 

kadınlar, ayrıca molla (imam)'ya gidip, Kur’an okutup, tuma (muska) 

yazdırırmış.  Hem erkek hem  de kadın bu muskaları boyunlarına asarlarmış. 

İmam suya veya bir başka içeceğe okur kadına içirirlermiş. Eskiden çocuk 

sahibi olmak için başvurulan çarelerden, belki en önemlisi ve en çok 

uygulama alanı bulan yollardan birinin "sığınma" olduğudur. Yani 

doğurmamaktan kurtulmanın tedavisinin en keskin sonuç veren “kasiyetli 

yerlere” (mezarlara) sığınmaktadır. Onlardan medet umma uygulaması 

oldukça eskiden beri mevcudiyetini göstermektedir.  Buna göre, çocuğu 

olmayan kadınlar kutsal yerlere, mezarlara, türbelere sığınırlar. Buralarda 

kurban keser, dua edip çocuk sahibi olmak isterlermiş. Şimdi, Deryabuyi'de 

muska yazdırma ve sığınma işlemleri ortadan kalkmıştır. Deryabuyi'de çocuk 

sahibi olmak için başvurulan çarelerden en önemlisi ve en çok uygulanan 

yollar ise, dua etmek ve başkalarının çocuğunu evlat etmektir. Başvurulan 

diğer bir çare ise çocuk sahibi olmak isteyen kadın çocuk doğduktan sonra 

arkasından gelen  sıcak parça "hemriyi" (eş) ya da "çocuğun eşi" (balining 

hemriyi) üstünde oturur. Böylece çocuk sahibi olacağına inanılır. 

Bütün bu pratiklerden sonra yine çocuk olmazsa baş vurulan yollardan 
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biri de boşanma ve yeniden evlenmedir. Çocuk olmaması ailede 

boşanmaların baş sebebi sayılır. Çocuk olmaması durumunda boşanma, çok 

normal karşılanmakta, hatta teşvik bile edilmektedir. 

1.2. Yaşamayan Çocuk 

Deryabuyi'deki Uygurlarda evli çiftin çocuklarının olmayacağı endişesi 

yanında, ikinci endişeleri de çocukları doğduktan sonra yaşamaması veya 

günü gelmeden doğum ve düşük olmasıdır.  Bunun için düşük yapan veya 

çocuğu olduğu halde yaşamayan kadınlar bir takım çarelere baş vururlar.  Bu 

problemlerle karşılaşan bir kadın mollalara okutur. Başkalarının çocuğunu 

evlat eder, kurban keser ve dua okutur.  

Deryabuyi'deki Uygurlar'da çocukları yaşatmak için baş vurulan 

yollardan birisi de ad koyma geleneğinde kendisini göstermektedir. Buna 

göre daha önceden çocukları ölen aileler, yeni doğan çocukları erkekse 

adını, Türkçe'de "Dursun" anlamına gelen "Tursun, Mettursun, Tohtahun, 

Tudahun" ;  kız ise "Tursungul, Tusunhan, Tohtihan". Koyarlar. Böylece, adın 

insanların kaderini etkilediğine inanan Uygurlar, bu adların anlamındaki 

yaşatıcı güçlerden faydalanmayı, çocukların yaşamasını, uzun ömürlü 

olmasını ümit etmektedirler. Bu inanışın ve ad koyma geleneğinin başka 

toplumlarda ve kültürlerde de benzer şekillerde uygulandığı görülmektedir. 

(İLBARS, 1980:s.58 ; 1982: s.24) 

Hamile olan kadınların hamile oldukları sürece uymaları gereken 

kurallar vardır. Buna göre hamile kadın kendini sakınarak gezmeli, bir şeyden 

korkmamalı, ani hareket yapmamalıdır. Ağır iş yapmaması, ağır yük 

kaldırmaması gerekmektedir. Canının çektiği yemeği yemelidir. 
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1.3. Hamilelik ve Aşerme (Sizik) 

Diğer toplumda olduğu gibi Deryabuyi halkında da "hamilelik" (buyida 

kıliş) değişik ad, sıfat yakıştırmalar, onun bedeninin aldığı biçimden başlayıp, 

fizyolojik, psikolojik ve toplumsal yanlarıyla değerlendiren bir nitelik 

kazanmaktadır. Buna göre Deryabuyi'deki Uygurlarında hamile kadınlarda en 

yaygın olarak " ığir ayağ", "iki kat", "boyida bar ayal" adları verilmektedir. 

Yeni gelen gelinin  hamile olup olmadığı aile içinde merak konusudur. 

Hamile kadın Uygur toplumunda ayıplanmaz, aksine hamilelik durumu 

sevinçle karşılanır.  Gelinin hamile olduğunu anlayan her kayınvalide içten 

sevinerek ona yakınlık gösterir, koruyucu şeklinde davranır. Akrabalar 

komşular da geline büyük saygı gösterir; dünyaya  bir çocuk getirmesinin çok 

büyük bir talih, şans ve nimet olduğunu söyleyerek gelini sevindirirler. 

Böylece psikolojik destek vermiş olurlar. Bazı kadınlar kendi ilk doğumlarını 

anlatarak, ilk doğumda da olsa korkulacak bir durum olmadığını ifade 

etmeye,  ona cesaret vermeye çalışırlar. Durum böyle olmakla birlikte, yine 

gelin bir müddet kendini saklar. Bu durumda Uygurlar, onun hamile olum 

olmadığını anlamak için bir takım belirtilerden hareket ederler. Yaşlıların 

ifadesine göre, toplumda gelinin başının dönmesi, midesinin bulanması, 

gözlerinin büzülmesi, yemek yemekten hoşlanmaması, az yiyip çok uyumak 

istemesi, tansiyonunun düşüp, renginin kaçması vb. durumlar hamilelik 

belirtileri olarak sayılır. 

Hamilelik belirtilerinden en çok dikkat çekeni, “aşerme” durumudur. 

Aşerme deyiminin aslı "aş yerme" biçimiyle "yiyecek şeylerden tiksinme 

demektir (ÖRNEK, 1995: s. 134). "Aşerme" Uygur dilinde "sizik" kavramıyla 

ifade edilmektedir. Deryabuyi'deki Uygurlara göre çocuğun sağlam, çevik ve 
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cesur olarak doğması, annesi hangi yemeğe sizik tatmışsa (aşerme olmuşsa)  

ona bu yemeğin yedirilmesine bağlıdır. Dolaysıyla  bu durumdaki kadının 

istediği şeyler hiçbir zorluğa bakılmadan bulunur. Deryabuyi'deki Uygurların 

inanışına göre "aşerme" durumunda olan kadının istediği verilmezse çocuğun 

bir yeri eksik, ayağı, kolu sakat vb. olabilir. Kocası kadının istediğini 

vermezse hem ayıp hem de günah olur, isteneni getirip vermesi durumunda 

büyük sevap kazanacağına inanılır. 

1.4. Hamile Kadının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

Deryabuyi'de çocukların sağlıklı bir şekilde doğup, büyüyüp, gelişmesi 

için gerekli hazırlık ve çalışmalar çocuk dünyaya gelmeden önce 

başlamaktadır. Çocuk sahibi olmak için başvurulan çareler hatırlandığında 

kadınların hamilelik döneminde  ne derece dikkatli olmaları gerektiği gerçeği 

anlaşılacaktır. Zira önceden de zikrettiğimiz gibi önemli olan sadece hamile 

kalmak, çocuk doğurmak değil, onu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirip, 

büyütüp yetiştirmektir. Bunun için hamile kadın bazı şeylere çok dikkat 

etmelidir. Kendisine yasak ve serbest olan bir takım davranışlar vardır. Adet 

ve geleneğe göre anne olacak hamile kadın oldukça iyi karşılanmalı, ona 

hürmet edilmelidir. Sağlıklı bir doğum yapması için her türlü çareye 

başvurulmalıdır. 

Hamile Kadınların uyması gereken kurallar vardır. Buna göre hamile 

kadın kendini sakınarak gezmeli, bir şeyden korkmamalı, ani hareket 

yapmamalıdır. Ağır iş yapmaması, ağır yük kaldırmaması gerekmektedir. 

Canının çektiği yemeği yemelidir. 

Hamile bir kadın helale harama dikkat etmeli, kendini temiz tutmalı; 

hamileyken hep güzel şeylere bakmalıdır. Zira kadının yediği ve baktığı 
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şeyler çocuğa etki etmektedir.Buna göre güzel şeylere çok bakarsa 

çocuğunun da güzel olacağına inanılır. 

1.5 Doğuma Hazırlık 

Doğum öncesi hazırlık, çocuğun sağ selamet doğması için dikkat 

edilen hususlardan, doğumun kolay ya da tez olması için alınan tedbirlerden 

ve kötü ruhlardan korumak hususundaki uygulamalardan ibarettir. 

Deryabuyi'de doğumdan önce çocuğa beşik, elbise vb. alınıp hazırlık 

yapılır. Sağlıklı bir doğum olması için hamile kadın bir iki ay öncesinden 

kendini hazırlar. Bunun için yedinci aydan sonra uzun yolculuğa çıkmaz, 

kocasıyla birlikte olmaz, cin şeytan ve kötü ruhların zarar vermemesi, çocuğa 

ve kendine nazar değmemesi mezarlıklara gitmemeye çalışır. Doğum 

yaklaşınca kadın, tırnaklarını keser, yıkanıp temizlenir. Tütsü yapar, üzerine 

Kur'an okur, dua okur veya muska asar. 

2.Doğum Sırası 

 2.1. Doğumun Kolay  ya da Tez Olması 

Deryabuyi'de doğumun kolay ve tez olması için aşağıdaki pratiklere 

baş vurur. Hamile kadını bir yorgana sararak sallarlar. Böylece kolay doğum 

olacağına inanılır. Doğumu kolay olması için kadın devamlı hareket halinde 

olmalıdır. Deryabuyi'de doğumu  genelde kayınvalide, hamile kadının annesi, 

ve ya kocası (annesi ve kayınvalidesi olmadığı durumlarda kocası) yaptırır. 

Deryabuyi'de kadınlar, kayınvalide, anne ve kocalarının doğum yaptırmasının 

yadırganacak ve şaşılacak bir durum olmadığını ifade etmektedirler. 

Deryabuyi'deki Uygurlarda doğum yaptırmanın kendine has metotları 

vardır. Bunların biri de "belçekme" (bel tatma)’dir. Doğum sancısı artıp, 
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doğum başlarken doğum yapan kadını belinden kucaklayıp yukarı doğru 

çekerler. Doğum yaptıran kadın da doğum yapan kadınla birlikte sancı yapar 

ve sancı olmuş gibi yapıp doğum yapan kadına yardımcı olmaya çalışır. 

Doğum her zaman kolay olmaz. Bu yüzden evine en yakın en yaşlı ve 

tecrübeli kadın çağırılır. Doğuma yardımcı olmaları istenir. Doğum yaptıran 

bu yaşlı kadınları "tuğut annesi" derler. 

Kadın doğum yaparken eve misafir geldiyse içeriye almazlar, bir 

bahane uydurup geri çevrilir. Doğum yapılan yere "tuğut anne”den başka 

kimse sokulmaz ve kimse girip çıkmaz. Doğum yaparken kimseye 

duyurmamaya çalışır ve çok gizli tutulur. Onların inancına göre fazla insanın 

duyması doğumu daha da zorlaştırır.  

Doğumun kolay olması için alınan bütün bu tedbirler sonucu dünyaya 

gelen çocuk ağlarsa sağlıklı ve uzun ömürlü olacağına işaret sayılır. Doğum 

yapan kadına, yani lohusa kadına "yenggiptu", "kuzi yuruptu" derler. Yeni 

doğulan çocuğun ağzına "navat, ken veya kempit", (şeker) atarlar. Çocuk 

büyüdüğünde şeker gibi tatlı sözlü olacağına inanılır. 

Çocuk doğduktan sonra arkasından gelen parçaya "hemriyi ve ya 

balining hemriyi" (eş)  denmektedir. Eşi düşünce ona, ihtiyatla muamele 

ederler. ‘Eş’i kimsenin basmadığı temiz bir yere, bir tepeye ya da bir ağacın 

dibine gömerler. Kesinlikle dışarıda bırakılmaz. 

2.2.Albastı (Ala basti/Cin çaplişvaldi) 

Uygur Halk inançlarında; masal ve destan hikayelerinde eski ruhlardan 

birçoklarının günümüze kadar yaşadığını görmekteyiz. Bin seneden beri 

Müslüman olan Uygurlarda eski geleneksel inanışların  izleri rastlanmakta; 

bezen de bu geleneklerin pek  canlı bir şeklinin yaşadığına şahit olmaktayız. 
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Eski Uygur dini üzere devam ede gelen,  Uygur inanışlarında bugüne kadar 

yaşayan ve önemli rol oynayan hususlarından beri de "albastı" dır. 

Uygurlar'da "al bastı", "ala bastı", "cin çaplişvaldı", " cin-şeytanlar çaplışvaldı" 

denir. Albastı inanışı Şamanizm’in canlı kalıntılarından biridir (İNAN, 1972: 

s.173,  1998: c.I, s.259). 

 Deryabuyi'daki Uygurlarda  doğum zamanında kötülük yapan bu ruh 

"ala bısivaldi", "cin çaplaşti" olarak isimlendirmektedir. "Albast"ı Uygur 

mitolojisine göre, dağınık saçlı bir koca karı halinde düşünmektedirler. Daha 

çok yeni doğum yapan lohusa kadınlara ve yeni doğan çocuklara zarar 

verdiğine inanılır. 

 Lohusa kadına musallat olan albastı, Deryabuyi'deki Uygurların 

inanışlarına göre onun ciğerini alıp götürür. Bu durumda doğum yapan kadın 

ölebilir. Yine albastı doğumu zorlaştırır; anne ve bebeğe zarar verir. 

Dolaysıyla gerek doğum anında gerekse doğum sonrası anne ve çocuğu 

albastıdan korumak için bazı tedbirler alınır ve bir takım uygulamalara baş 

vurulur. Doğum yapan kadın yalnız bırakılmaz, oda da ışık söndürülmez. 

Doğum yapan kadının üstüne Kur'an yerleştirir. Ayrıca yastığının altına bıçak 

konur. Doğumun kolay olması ve albastıyı kovlamak, albastıdan zarar 

görmesin diye dışarıda, tencere ve demir kapları birbirine vurarak ses 

çıkarırlar. Doğum olan eve "bürküt" ve karçuğa (kartal) getirilir. Buna "küş 

kuyap bermek" derler. Deryabuyi'daki Uygur halkının inanışına göre albastı 

kartaldan korkar. Çünkü kartal, insanların görmediği albastıyı görür. Yine  

Deryabuyi'de albastının zararından korunmak için Kelime-i şehadet ve 

Kelime-i tevhid getirilir. 
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3. Doğum Sonrası 

3.1. Çocuğun Göbeğini Kesme (Kindik Kesmek) 

Çocuğun ‘eş’i geldikten sonra " kindik" yani göbeği kesilir. Göbeği 

doğum yaptıran kadın, bıçakla keser. Maz (paçavra) yakıp külünü göbeğe 

basar. Göbeğini "tuğut annesi"  keser, göbeğini keserken 

"Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra, yolu açık olsun, mutlu ve rızklı 

olsun, uzun ömürlü olsun" gibi dualar ederler. 

Göbeğin atıldığı yer konusunda Deryabuyi'deki Uygurlar  dikkatli 

davranırlar. Çünkü hayatında sağlam,bolluk bereket içinde yaşaması, çoluk 

çocuk sahibi olması niyetiyle ağacın dibine gömerler. Ya da duvar, çatı 

üzerine yerleştirir, kuşların duvar çatıdan götüreceğine inanılır. Bazen 

Çocuğun midesi hastalandığında duvar ve çatı üzerindeki göbek parçasını 

ezerek ve su ile karıştırılıp çocuğun midesini ovalarlar. Bunun midesi 

hastalanan çocuğun iyileştireceğine inanılır. 

 
Fotoğraf 39: Deryabuyi’de bir bebek ve beşik 

Deraybuyi'deki Uygurlarda bebek ilk dünyaya geldiği zaman orada 
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bulunan, özellikle çocuğu ilk koçağına alan kişi çok önemlidir. Çünkü 

çocuğun ilerde o insanın karakter özelliklerine sahip bir kimse olacağına 

inanılır. Dolaysıyla çocuğu alan kimsenin iyi ahlak, karakter ve insani 

meziyetler ararlar. 

3.2. Ad koyma (At Çillimak ve At koydi) 

Ad insanın  toplumsal ve bireysel kişiliğinin yansıra büyüsel ve 

gizemsel gücünü de belirten bir simge (Örnek, 1975: s. 101-112). Çocuğa 

konacak adın içerdiği anlamın, çocuğun karakterini, kişiliğini, toplum 

içerisindeki yerini ve geleceğini belirleyecek simge olmasını arzu edilir.  

Dolaysıyla ad koyma geleneği bütün toplumlarda  canlılığını korumakta, her 

toplum, kendi kültürel değerleri içerisinde çocuklarına en güzel adları 

koymaya çalışmaktadır. Uygur halkının kutsal ve önemli geleneklerinden biri 

de çocuk doğduğunda " Azan okup at kuyuş" (ezan okuyup ad koyuş) 

geleneğidir. 

Deryabuyi'de insanlar bir birlerini isimleri ve zaman zaman isimlerine 

lakaplarını ekleyerek çağrılmaktadır. Deryabuyi'de ad koyma iki aşamada 

yapılır. Biri ise çocuğu ilk kişi (genelde tuğut anisi)  çocuğa göbek adı verir. 

Ona çocuğa "ad çillimak" derler. İkinci aşama ise doğum yaptıktan 40 gün 

sonra kadın ve erkek tarafın tüm akraba ve komşularının katıldığı törenle 

yaparlar. Buna "at koydi" derler. Çocuğun göbek adı "at kodi" da bazen 

geçelik kazanılır, zaman zaman değiştirilip başka bir ad koyulur. 

Deryabuyi'deki Uygurlar'da çocuğa konacak ad, doğumdan önce, 

doğum sırası  ve doğum sırası hazırlandığı gibi ve ad koyma töreni 

esnasında  da belirlenebilir. Adete göre "at koydi" da, yani ad koyarken anne 

baba kardeşlerini, akraba ve dostlarını çağırıp koyun ya da keçi keser, sofra 
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hazırlar gelenlere ikram ederler. 

Deryabuyi'de, "at koydi" da çocuğa adı molla (imam) veya ezan 

okuyan kişi verir. Herkes tören alanına toplanır. Molla abdest alır, kıbleye 

döner, ellerini iki kulağının ardına götürüp "Allahu Ekber, Allahu Ekber,,,,,,,," 

diye kuvvetlice ezan okur. Ondan sonra örneğin "Memtimin ahunning uğul 

balisning ıti Mehemmet ahun bolsun ve mubarek bulsun" veya "Memtimin 

ahuning kizining ıti tusunhan bolsun, mubarek bolsun" diyerek üç kere 

tekrarlar. Törendeki herkes "mubarek bolsun" derler ve dua ederler. Böylece 

ad koyma töreni biter. 

 
Fotoğraf 40: Deryabuyi’de bir anne ve çocuğu 

Ak koyma ile yaygın inanışlardan biri de yaşamayan çocuklar çocukları 

yaşatmak maksadıyla onlara, bu maksada uygun adların konmasıdır. Burada 

adın  sözlük anlamının dinamik gücünden yararlanmak söz konusudur. 
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Dolaysıyla çocuğu olup da yaşmayan aileler, çocuklarının yaşaması için adini 

Tusun ahun, Mettursun ahun, Tohtahun, Tusunhan, Tusunay, Tohtihan vb. 

koyarlar. Bu adların bir dua anlamı taşıdığı ve dilek ifade ettiği dikkat 

çekmektedir. Deryabuyi'de hep kız çocuk olur da , erkek çocuk isterlerse 

“Uğalhan” adı konur. 

Deryabuyi'deki Uygurlar'da geçmiş ataların, ölen anne babaları 

hatırlanıp ruhlarına saygı duyup onların adını koyarak atalarının adını 

yaşatma geleneği yaygındır. Yeni doğan çocuklara peygamberlerin ve Uygur-

İslam büyüklerinin adlarını verme, yaygın bir uygulamadır. Böylece 

çocuklarının, isminin aldığı kişilerin ahlakını, tutum ve davranışlarını 

benimseyeceğine inanılmaktadır. Örneğin, Muhammet Tursun/Mettursun, 

Muhammet İmin/Memtimin, Musa, Mahmut, Ali, Abduhalik, Buhelçem vb. 

Deryabuyi'da çocuğun doğduğu zamanı hatırlatan adlar da konar. 

Buna göre Ramazan aylarında doğan çocuklara,  Ruzi, eğer kız ise Ruzihan. 

Kurban bayramında doğan çocuğa Kurban, kız ise Kurbannisa, Cuma günü 

doğarsa Cume Ahun gibi adlar konur. 

Deryabuyi'deki Uygurların arasında Arapça ve Farsça adlarda da 

rastlanmakla birlikte, çoğunluğu milli kök ve dildeki adlardır. Onlar, 

çocuklarının adlarını iyi dileklerle bağlantılı kılmağa gayret ederler. 

Deryabuyi'daki Uygurlarda ad koyma ile ilgili gelenek ve inanışlar biri milli ve 

diğeri İslâmi iki yönlü inanışın birlikte yaşayan izlerini ve etkisini taşımaktadır. 

3.3. Lohusalık Dönemi ve Çocuğun Kırkını Çıkarma 

Gerek doğum anı gerekse doğumdan sonraki kırk günlük dönem, 

anne ve bebek açısından en hassas dönem olmakta, dolayısıyla bu dönemle 

ilgili bir çok halk inanışları karşımıza çıkmaktadır. 
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Deryabuyi'de çocuk doğduğu zaman yattıkları yere tütsü yapılır (ısırık 

salınır), yastıklarının altına bıçak ve doğum yapan kadının üzerine Kur'an 

konur. 

Çocuğun doğduğu gün, bebeğin sağ selamet doğumuna, annenin 

sağlığına bağışlanıp Allah'ın adını anarak Nerze yapılır (kurban kesilir). Bu 

bir anlamda şükür kurbanıdır. Doğum sancısı ve doğum azabından dolayı 

annenin vücudunda şişmeler meydana gelebilir. Tez iyileşip düzelmesi için, 

lohusa kadına yedi gün bol bol sıcak su içirir ve taz kümeç (etsiz gömeç) 

yedirilir, kesinlikle et vermezler. 

Lohusa ve çocuk  yalnız bırakılmaz. Çünkü şeytan ve kötü ruhlar her 

ikisine de zarar verir. Lohusa, sütünün bol olması için bol bol et, halga, ceviz 

yedirilir. Çocuk doyduktan sonra kalan sütü sağarak kimsenin çiğnemeyeceği 

temiz bir yere döker. Lohusa, iki haftaya kader evde kalır, dışarı çıkmaz. Kırk 

gün içinde pek çalışmaz, ağır iş yapmaz. Kırk gün dolduktan sonra, çocuk 

yıkanır, ilk saç ve tırnağı kesilir. "At koydi" ad verme töreni de kırkından sonra 

yapılır. 

Ailenin Temel ödevlerinden olan çocukların yetiştirilmesi, gelecek 

kuşağına ana kültürün aktarılması, iş bölümü ve cinsiyetle ilgili ödevler 

hemen her toplumda aileler tarafından yerine getirmek için yürüdükleri yollar 

başkadır (HOEBEL:318-319). 

Çocuk doğumunda başlayarak içine doğduğu kültürün kalıplaşmış 

davranış biçimlerinin yani kültür değerlerinin etkisi altında gelişir (İLBARS, 

1982:29)  

3.4. Sünnet ve Hetne Toy 

Sünnet Uygurlarda genelde yedi yaşında edilir. Sünnet olmak geleneği 
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Uygurlar'da "hetme kiliş",  "balini olturgüzüş" deyimleri ile ifade edilir 

(HEBİBULLA: 304). Deryabuyide'ki Uygurlar'da ise "hetne kilmak" olarak 

ifade edilmektedir. Deryabuyi'da yedi yaşına gelen bir erkek çocuğu sünnet 

ettirmek ailenin, dolaysıyıla anne babanın en önemli görevi sayılmaktadır. 

Uygurlar'a göre Hz. İbrahim'den gelen sünnet, peygamber, sahabeden kalan, 

ata babadan nakledilen önemli bir dini ve milli gelenektir. Sünnet olmayan bir 

çocuk müslüman sayılmaz. Çocuğu sünnet etmeyi yedi yaşından 

geçirmezler. Çünkü inanışa göre çocuk yedi yaşına kadar sünnet olmamışsa 

günah olur. Yedi yaşını geçirneler, vakti geçti diye toplumda halk tarafından 

kınanırlar. 

 

Fotoğraf 41: Deryabuyi’de eşekle düğüne gelmiş sünnet yaşındaki 
çocuklar 

Deryabuyi'deki Uygurlar çocuklarını sünnet yaptırma için her sene 

Keriye'den sünnetçileri getirtiyor. Edindiğim bilgilere göre eskiden beri 

Deryabuyi'de sünnet yapan kimse yokmuş, sünnet yapmak için hep 

Keriye'den gelirlermiş. Sünnetçi "Bismillahrrahmanirrahim, elim hafif olsun, 

tez iyileşsin" der sünnet eder. Çocuğun sünnet edilidiği yere anne-babası 
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alınır. Fazla kalabalık içere alınmaz. Sünnet olurken çocuğun yastığının 

altına bıçak konur ve yatağına tütsü yapılır. Bunlar çocuğun sünnetinin kolay 

olması Allah'ın çocuğu koruması ve sünnet yerinin tez iyileşmesi 

içindir.Deryabuyi'de çocuk fazla ağlamasın diye sünnet esnasında ağzına 

yumurta verilir. Bazen, çocuğun gözleri örtü işe bağlanır. Kesilen yere 

paçavra yakıp külü basılır. Çocuk kendisi iyileşinceye, kalkıp yürüyünceye 

kadar yatakta yatar. Sünnetçi parasını çocuğun babası öder. sünneçi ile 

pazarlık yapılmaz, gönülden geldiği kadar para verilir.. Sünnet yapıldıktan 

sonra, komşu akraba ve dostlar çocuğu "mubareklep" (tebrik) için gelirler ve 

para, gömeç, et, şeker, kumaş gibi çeşitli hediyeler getirirler. Çocuğun yakın 

akrabalarının durumu müsaitse çocuğa koyun veya keçi hediye ederler. 

Deryabuyi'deki Uygurlar'da çocuğun "hetnisi"  (sünneti) yapıldıktan 

sonra, ekonomik durumu müsait olan aile sünnet toyuna hazırlık yaparlar. 

sünnet düğün Deryabuyi'da "hetne toy" diye ifade edilir. Her türlü hazırlık 

yapılıp , sünnet düğünü gelince daha öncede "bağak" (davetname, küçük 

parçalanmış kağıda parçasına yazılır) yazılarak davet edilen misafirler gelir. 

Duruma göre 5-6, zenginse 10-12 koyun ve keçi kesilir; polo, gömeç, etli 

çorba vb. yapılarak zengin sofralar hazırlanır. Gelen misafirler ev sahibine  

para, kumaş koyun ve keçi gibi çeşitli hediye ederler. 
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V. BÖLÜM 

DERYABUYİ’DE ÖLÜM 

Ölümle ilgili farklı inanış ve uygulamaları bünyesinde bulunduran 

toplumlardan birisi de Uygurlar'dır. "Bala-kaza kaş-kırpikning arisida" (EMET, 

s.59) "Can bar yerde kaza bar" (Canın olduğu yerde ölüm vardır), 

(EMET,s.137) ve "Kazağa riza, balağa sevir" (Ölüme razı olmak, belaya sabır 

etmek gerekir), (EMET, S.236) ata sözlerinden de anlaşıldığı gibi Uygurlar'da 

ölüm genelde doğum gibi tabii bir olgu kabul edilmekle birlikte, bazen de 

geçmişten gelen anlayışla kötü ruhların zararlı sonuçlarına bağlamaktadır.  

Bu bölümde Deryabuyi’deki Uygurlar'ın ölümle ilgili inanış ve 

uygulamaları ölüm öncesi, ölüm sırası ve ölüm sonrası diye üç aşamada ele 

alınacak, mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmeye 

çalışılacaktır. 

1. Ölüm Öncesi 

Deryabuyi’deki Uygurlar ölüm olgusunu anlatmak için, Hakk'a boyun 

eğmek ifadesini kullanılmakta; ölmek ise dünyadan gitmek anlamına 

gelmektedir. Bu husus, "ölüm haktır, ona boyun eğmek gerekir" (ölüm hektir, 

oningğa boysunuş kirek) sözü ile ifade edilmektedir. Bu tamamen İslâmî  bir 

inanç olup, Uygurlar'ın ölüm anlayışında İslâmî tesirin derinliğini 

göstermektedir.  

Her toplumda olduğu gibi Deryabuyi’deki Uygurlar'da da ölüm, hüzünlü 

bir olay olduğu için onu açıkça söyleyememiş, diğer Uygurlar gibi çoğu 

zaman kinayeli, mecazi lafızlarla ifade etmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere 

ölüm karşılığında "köz yumdi" (göz yumdu), "O dunyağa ketti" (Obur dünyaya 
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gitti), "kaza tapti" (vefat etti), "can bedi" (can verdi) demektedirler. 

1.1. Deryabuyi’de Ölümün Habercisi Olan Ön Belirtiler 

Hayatın en tabii neticesi olan ölüm ve yok olmanın vermiş olduğu 

endişe ve korku, Uygurlar'ın atalar kültüne bağlılıkları nedeniyle, yuğ 

merasimleri ve defin adetlerinin sosyal yaşantıda derin izler bırakmasına 

sebep olmuştur. Ölüm korkusunun bilinç altındaki baskısıyla tedirgin olan 

halk düşüncesi, alışa gelmişin dışındaki bir takım davranışlar, metodolojik 

olayları, hayvanların hareket ve seslerini, rüyalardaki görüntülere, hastadaki 

psikolojik ve fizyolojik değişiklikleri çoğu zaman ölümün bir işareti 

saymaktadır (ÖRNEK,1995: s.208) 

Deryabuyi’deki Uygurlar arasında da ölümün habercisi olan ön 

belirtilerle ilgili halk inanışları bulunmaktadır. Bunlar rüya ve hastanın 

psikolojik ve fizyolojik değişiklikleri etrafında yoğunlaşmaktadır. Buna göre 

bazı insanlar öleceğini rüyada görürler. Örneğin, ölen kişinin rüya görenin 

evinden bir şeyi götürmesi, karmaşık kötü rüya görülmesi ölümün habercisi 

olarak algılanmaktadır. 

Deryabuyi halk inanışlarında ölümü hatırlatan ön belirtilerden rüya ile 

ilgili inanışlar yanında hastanın fizyolojik değişiklikleri de dikkat çekmektedir. 

Buna göre ölmek üzere olan kişinin dudakları kurur, önce ayakları, sonra 

bütün vücudu soğumaya başlar, tırnağı, yüzü ve dili kök olmaya başlar. 

Bütün bu durumlar o insanın öleceğine işaret sayılır. Buna göre de 

yakınlarına ağır hasta diye haber verilir, bir yandan da hazırlık yapılır. Ayrıca 

normalde öyle tanınmayan bir insan, birdenbire iyi işler yapmaya başlar, 

milleti toplar nasihat ederse bu durum onun ölebileceği şeklinde yorumlanır. 

Eğer bu kişi kısa zamanda ölürse "öleceğini bilmiş, Allah ölümünü hayırlı 
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etmiş" diye söylenir.  

1.2. Vasiyet (Vesiyet) 

Vasiyet etme, Uygurlar'da "vesiyet kilma" diye ifade edilir. 

Deryabuyi’de edinilen bilgilere göre, ölmek üzere olan bir insan, özellikle yaşlı 

bir kısım insan malını mülkünü oğul ve kızları arasında böler, ev kurar 

eşyalarını ayırır. Genelde ölürken kendi üzerinde mal, mülk adına bir şey 

kalmaz. Çocuklara vasiyet ederek arkasından Kur'an okumalarını, mezarını 

yalnız bırakmamalarını, kabri başına sık sık gelip Kur'an ve dua okumalarını, 

kardeşlerin birbiriyle iyi geçinmelerini ister. Komşu, akraba ve dostlarından 

"razilik" (helallik) ister, yapmadığı bir takım hayırlı işleri yapmalarını, 

borçlarını ödemelerini vasiyet eder. 

Deryabuyi'de geleneğe göre, hasta ölüm döşeğinde yatarken komşu, 

akraba ve dostları onunla helalleşir, son arzu vasiyetlerini dinlerler. Bu kişiler 

hasta ile kırgınlık, dargınlıklarını bırakırlar. Ayrıca ölen insanın arkasında 

evlenmemiş kızı ve oğlu kalırsa bununla ilgili vasiyet önem kazanır. 

Dolayısıyla evlenmemiş kız ve oğul çocuğu evlenen çocuklarına, özellikle 

büyük oğluna teslim ederek "çocuğumu sana verdim onu büyüt, evlendir", 

"çocuğumu Huda'ya ve size emanet ettim" der.  

Deryabuyi’de son nefeslerini veren bir insanın nasihat ve vasiyetleri 

kutsal sayılır. Bunun için geride kalanlar onları eksiksiz yerine getirmeye 

çalışır. 

2.Ölüm Sırası 

Deryabuyi'de genel bir uygulama olarak, ölmek üzere olan kişilerin, 

diğer bir ifadeyle "sekratka çuşken" (ölüm döşeğinde yatan) bir insanın 
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yanına mollalar çağırılır, Kur'an okutulur ve dua edilir. Hasta konuşabilecek 

durumda ise vasiyetlerini söyler. Yakınları ile vedalaşır, razılık alma ve razılık 

verme işleri yapılır. Ölmek üzere olan kişinin hanımı, çocukları ve kendisi 

karşılıklı olarak "razı ol, iyi kötü söylediklerime ve yaptıklarıma razı ol, beni 

affet, bakıp beslediğine razı ol" gibi sözlerle birbirlerinden helallik diler ve 

razılık alır. 

Ölmek üzere olup, canının çıkması yaklaştığı zaman, hastanın yüzü 

kıbleye çevrilerek imam tarafından Yasin suresini okumasını, Kelime-i 

Şahadet ve Kelime-i Tevhid getirmesini telkin edilir. Ölmek üzere olan bir 

insan ise imkan varsa Kelime-i Şahadet getirerek "lütfen, benim bilerek ve 

bilmeden yaptığım günahlarımı affet, beni bağışla, benim obur dünyadaki 

işlerimi hayırlı et, çoluk çocuklarım sana emanet" gibi dualar eder. İmam 

veya yaşlı birsi ölmek üzere olan hastanın ağzına su damlatarak onun 

cennete girmesi için dua eder. 

Deryabuyi’deki Uygurlar İnsanın canını Azrail'in aldığına inanırlar. 

Onların inanışına göre Azrail insanların canını alırken iyi insanların ölümü 

kolay, kötü insanların ölümü zor olur. Buna göre, eğer insan iyilik ve sevap 

işlerini çok yapmış, cömert olarak yaşamışsa Azrail o insanın canını 

zorlamadan alır. Kötü niyetli ve menfaatçi, özellikle başkaların kalbini kırmış 

insanların ölümü ise oldukça yan yakıcı ve zor olur. 

Ölümünden hemen sonra yapılan işlemler doğrudan doğruya cesetle 

ilgili olup, ceset etrafına toplanmaktadır. Kişi ölünce, " Huda'ya amanet, 

yatkan yiring cennet bolsun," (Allah'a emanet, yatacağın yer cennet olsun" 

diyerek, gözleri kapatılır, çenesi bağlanır, elleri göğsünün üzerine konur. 

Yüzüne beyaz bir örtü örtülür. Bütün bu işlemler yapılırken molla Kur'an okur 
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ve Kelime-i Şahadet getirir. 

3.Ölüm Sonrası 

Ölüm sonrası inanış ve uygulamalar oldukça yoğunluk arz etmektedir. 

Dolayısıyla daha iyi anlaşılması, daha sistematik bir şekilde takdimi için 

konuyu defin öncesi, defin merasimi ve defin sonrası olarak üç ana başlıkta 

ele almak uygun olacaktır: 

3.1 Defin Öncesi, 

Deryabuyi’deki Uygur'larda yukarıda bahsedildiği gibi, ölümün hemen 

akabinden yapılan işlemlerden sonra, elbiseleri çıkarılarak cenaze esas 

olarak yıkanmadan önce tüm vücudu tıraş edilir, yani bir ön temizliğe tabi 

tutulur. Daha sonra esas yıkama işlemi yapılır. Cenaze yıkandıktan sonra, 

üzerine beyaz bir örtü örtülür. Herkesin giremeyeceği bir odaya veya öldüğü 

odanın bir kanarına koyularak cenazenin olduğu yer bir örtü ile kapatılır. 

Ölünün yüzü kıbleye çevrilir. Sırtüstü yatırılır. Deryabuyi’deki Uygurlar, kişi 

ölünce defin merasimi için gelen akraba, komşu ve dostlara 4-5 koyun veya 

keçi keserler. Ölüyü baş köşeye yatırıp, yanında etli polo ve taz gömeç 

yapmaya başlarlar. 

3.2. Ölüm Olayının Duyurulması 

Deryabuyi'de kişi ölünce, önce ölenin çocukları veya en yakın aile 

fertleri ve akrabaları toplanıp cenazeyi defin işlemlerini nasıl yapacakları, ölü 

aşına kaça koyun veya keçi kesecekleri ve ölüm olayının nasıl ve kimlere 

duyurulması gibi hususlarda bir karara varırlar. Aile fertleri, özellikle ölenin 

kızı, hanımı, diğer ifadesiyle ölenin yakın olan kadınlar saçını başını yolarak 

ağlamaya başlarlar. Ağlama olgusu, onların ölene karşı duydukları üzüntüyü 
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ifade eder. Eğer öyle yapmazlarsa, "Yakını öldüğünde ağlamadı" diyerek 

başkalar oldukça alay eder ve uzun bir zaman dedikodu konusu olur. Akraba 

gelinceye kadar ölü Deryabuyi’de bir-iki gün bekletilir, yazın çok sıcak 

olduğundan dolayı fazla bekletilmez. 

Deryabuyi’deki Uygurlar'da ölüm haberini ulaştırma kutsal bir görevdir 

ve çok önemsenmektedir. Adet gereği acele edip ölüm haberini esas 

vaktinde duyurmak, büyük sorumluluktur. Ölümün duyurulması, "heve biriş" 

olarak ifade edilmektedir. Ölüm olayının duyurulması, en yakın akrabalara ve 

köy halkına ve uzaktakilere duyurma gibi çeşitlilik gösterir. Akrabalar ve köy 

halkına olgun birkaç kişi veya biri diğer birine haber verme şeklinde duyulur. 

Ölüm haberleri sözlü olarak duyurulur, mektup yazılmaz. Ölüm haberini 

duyurmak için bazıları yürüyerek gider, bazıları binek hayvanlarını (eşek, 

deve at vb.) kullanır bazıları da yeni ulaşım araçlarını (motosiklet, kamyonet 

vb.) kullanır. Özellikle ölenin yakınlarına ölüm haberi verilirken, direk olarak 

“öldü” denmez, "çok hasta" gibi sözler söylenir. Ölüm haberi ilk 

duyulduğunda, "İyi adamdı, yeri cennet olsun" (Obdan edemtı, yatkan yiri 

cennet bolsun) denir. 

3.3. Ağlama ve Ağıt yakma (Hokirep yiğlimak ve kuşak kıtip yiğlimak) 

Hokirep yiğlimak, "yüksek sesle ağlamak" demektir. Yüksek sesle 

ağlama, Deryabuyi'de yaşayanların ölen insanlara gösterdiği hürmet ve 

saygının ifadesi olarak kabul edilmekte, bu pratik günümüze kadar devam 

ede gelmiş olup, günümüzde tüm canlılığıyla yaşatılmaktadır. Cenazeye 

yüksek sesle ağlamak esastır. Erkekler bağırarak ağlarken, kadınlar “kuşak 

kıtip” (ağıt yakarak) ağlarlar. Cenaze sahibi dövünerek yüzünü gözünü 

tırmalayarak, özellikle kadınlar saçını başını yolarak ağlarlarken çocuklara 
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buna katılır. Eğer öyle yapmazlarsa, "yakını öldüğünde ağlamadı" diye 

toplum tarafından alay edilir ve uzun zaman dedikodu konusu olur. 

 

Fotoğraf 42: Deryabuyi’de cenaze namazından görüntü 

3.4. Mezar Kazma 

Deryabuyi’de Uygurlar mezar için, halk arasında "yelik", "go" tabirleri 

kullanılır. Ölümden sonra, zikrettiğimiz işlemler yapılıp bir yandan ölüm olayı 

duyulurken, diğer taraftan da cenazenin defin işlemleri başlatılır. Ölü gömme 

hazırlığının önemli aşamalarından birini de mezar kazma işlemi oluşturur. 

Ölüye yapılacak en önemli işler arasında, kabri yeteri kadar geniş 

kazma, ölüyü beyaz bir kefene sarma, yıkama ve gömme yer almaktadır. 

Dolayısıyla, insan, canını teslim ettiğinde, ölümünün hemen akabindeki 

işlemler yapılırken mezar kazacaklar da tespit edilir. Dini inançları gereği 

büyük sevap kazanacaklarına inandıklarından gönüllü mezar kazma isteyen 

ve "kontey yapmak" isteyen çoktur. Mezar kazanlarla beraber ölü sahibi de 

muhakkak mezarlığa gider. Çünkü mezarın yerini göstermesi gerekmektedir. 

Mezarın yeri tespit edilince, kazma işlemleri başlanır. 



 129

4-5 kişi mezar kazmak için gider ve 3-4 kişi de ölüyü daha sonra 

mezara yerleştirdikten sonra üstünü örtmek için "kontey" yaparlar. "Kontey" 

kurumuş toğrak ağacından yapılır. Yani toğrak ağacının iç kısmı boşaltılır. 

"Kontey" ın uzun kısalığı ölünün yaşında göre yapılır. Ölen kişi, büyükse 

büyük kurumuş ağaçtan, küçükse küçük kurumuş ağaçtan yapılır.  

Deryabuyi’de mezar kum tepelerine yapılır. Mezar, 1-1.5 metre 

derinliğinde kazılır. Mezar iki adam rahat dönebilecek şekilde kazılır. Yaklaşık 

olarak 1.5 metre eninde 2 metre uzunluğunda olur. Bazen de mezarın boyutu 

ölenin yaşına göre değişebilir. Çocuk için alçak ve dar kazılır. Mezar kazma 

Deryabuyi’de ücretsizdir. Sevap kazanma gaye edilir. "Savap tapmak", 

"savapka irişmek" gibi sözler kullanılarak mezar kazma işinde esas gayenin 

sevap kazanmak olduğu ifade edilir. Mezar kazma her ne kadar ücretsiz ise 

de, ölü sahibi mezar kazanların hakkını ödemek ister, onları razı etmeğe 

çalışırlar. Dolayısıyla mezar kazanlara para verilir. 

Deryabuyi’de mezarın kuvvetli rüzgar karşısında kum altına 

gömülmemesi için yüksek tepelere yaparlar. Deryabuyi'de yüksek tepelere 

yapılan mezar çevresi ince ağaç dalları, çalılarla kuşatılarak kuvvetli 

rüzgardan korurlar. Mezarlıktan gelip geçenler, Kelime- Şahadet getirir, 

Fatiha veya başka bir dua okuyup "Yattığın yerler cennet olsun, amin" 

(Yatkan yiring cennet bolsun, amin) deyip ellerini yüzlerini sürerler. 

Deryabuyi'de erkekler mezarı perşembe günü ziyaret ederler Kadınlar 

mezara hiç gitmez, eğer mezar yanından geçerse dua ederler. 

 Deryabuyi’de mezarların kutsal sayılışı ve ölülere hürmet geleneği 

mezarlığa karşı bazı yasakları gündeme getirmiş; bir takım inanışlar yer 

almıştır. Buna göre, mezar tuvalet yerinde kullanılmaz, mezara dönüp taharet 
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almamak, idrar yapmamak, ölenler hakkında kötü sözler söylememek. Yine 

mezarlıktan geçerken gülünmez. Mezar parmakla gösterilmez. 

3.5.Yıkama (Meyitni suğa sıliş) 

Deryabuyi’de meyyiti (cenazeyi) molla veya deneyimli insanlar yıkar. 

Cenazeyi yıkamayı "meyitni suğa sıliş" derler. Cenazeyi yıkarken yakınlar da 

girebiliyor. Cenazeyi yıkayanlar abdest alır, kendilerini temiz tutarlar. Kadını 

kadın, erkeği de erkek yıkar. Yıkamadan önce tüm vücudu tıraş edilir, el ve 

ayak tırnakları kesilir. Halk inanışa göre ve kuvvetli gelenek gereği cenaze 

suyu udunla yakılan ateşte ısıtılır, tezek vb. kesinlikle kullanılmaz. 

Deryabuyi’de halk gömme inanışlarına göre ölünün elbiseleri, onu 

yıkayanlara ve temiz fakir fukaraya verir. Cenazeyi yıkayan insanlara çoğu 

zaman para verilip, onları razı ederler. 

3.6. Kefenleme (Kipenlimek) 

 Deryabuyi’deki Uygurlar'da cenazeyi "temizce yıkayıp, ak kefene 

sarıp, ahirete gönderme" görevi vardır. Deryabuyi’deki Uygurlar, Sünni 

Müslüman olmaları dolayısıyla tamamen İslâmî kaidelere göre ölüyü 

kefenlemektedir. Erkekler üç kat, kadınlar beş kat kefenlenir. Kefenledikten 

sonra hem dini inançlara hem de Uygur adetlerine göre cenaze örtüsü 

açılmaz.  Yıkanıp kefenlendikten sonra ölü bir tabuta konur. Deryabuyi’de tabuta 

"cinaze" derler. Tabutun her tarafı ağaçtan yapılır. İplik çekerek kefenler bir birine 

bağlanır. 

3.7. Devir (Dörus) 

Deryabuyi’de her ölüye, onun namaz ve yemin borçlarıyla ilgili "dörus" 

(iskat-ı salat) işlemi yapılır. Dörusun maksadı, ölen kişiyi günahından 
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kurtarmak, ebedi istirahatgâhında rahat yatmasını sağlamak ve ölen 

kimsenin hayatta iken kılmadığı namazlarının borcuna kefaret etmektir. 

Molla, ölünün buluğ çağından sonraki yaşını hesaplar. Örneğin altmış 

yaşında ise bunu 12 yaşını çıkarıp kırk sekiz yaşı için dörus yapar. Dörus için 

para verilir. Dörus, mollaya, ölünün yakın komşusuna, temiz ve beş vakit 

namaz kılan kişilere verilir. Dörusu alan kimse gönüllü olarak ölüye için 

namaz kılar ve dua eder (RAHMAN:134). Böylece ölü günahlarından, cenaze 

sahibi ise ölüye karşı sorumluluğundan kurtulur.  

3.8. Cenaze Namazı (Mıyitning Namizi) 

Deryabuyi'de da ha önce ele aldığımız defin öncesi işlemleri bitirilip, 

yıkanan ve kefenlenen cenaze kum tepesine götürülmek üzere tabuta konur. 

Cenaze evin çevresindeki kum tepesine getirilir. Bu esnada ölenin çocukları 

"vay atam, vay anam" diye “hokirep” ağlar. Getirilen bu kum tepesinde 

cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı kılınmadan önce, ölünün komşu, 

akraba, dostlar ve köylülerin çoğu da ölen kişinin evinde toplanır ve abdest 

alıp namaza hazır olunur.  

Deryabuyi’de cenaze namazından önce Uygulanan adetlerinden biri 

de "razilik bilduruş" (helalleşme)’dır. Cenaze namazı kılınınca ölünün alacak -

verecekleri belirlenir. Helalleşme adetleri yerine getirilir. Bunun için ölenin en 

yakın-oğlu, babası vb. cenaze namazı yapacak "ahunum" (imam, molla)'ya 

"Alacağı olanlar benden alsın, vereceği olanlar bana versin" diye anlatır. 

Böylece ölünün alacak-verecekleri tespit edilir. Tabut da cenaze namazına 

gelen topluluğun önüne getirilir. Ahunum cenaze namazına gelen topluluğa 

üç defa, "Bu kişi nasıl insandı?" (plançi/palani ahun kandak adem idi?) diye 

sorar. Cemaat "iyi adamdı" (yahşi ademti) diye söylerler. Ahunum, cenazeye 
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gelen topluluğa yene "ölü hayat vaktinde sizlerden alıp-vermeyeceği olursa 

onun oğlu veya babası sizleri razı edecek, var mı?" diye sorar. Ahunum yine 

"ölü hayat vaktinde sizlerin kalbiniz kırmışsa, ben ölü sahibi adına sizlerden 

ölüyü af etmenizi ve ona razı olmanızı rica ederim?" diye sorar. Cemaat 

"razı" derler. Bu helalleşmeden sonra cenaze namazı kılınır. Cenaze namazı 

kılındıktan sonra, cenaze defin etmek üzere mezarlığa götürülür. 

3.9. Defin 

 Deryabuyi’de cenazeyi mezarlığa omuzlarda götürülür. Mezarlığa 

cenaze ile kadınlar ve çocuklar gidemez, sadece erkekler giderler. Cenazeye 

oldukça fazla saygı duyulur. Bunun için mezarlığa giderken cenazenin 

önünde kimse yürümez. Cenazenin arkasındaki kişiler nöbetleşe tabutun 

altına girer. Kabristanda önce Kur'an okuyup dua edildikten sonra halk, 

gömülecek kişinin kabri etrafında halka şeklinde oturur. Cenaze, daha önce 

kazılıp hazırlanan mezara konur. Cenaze kabre yerleştirilince kefenin iki 

uçundaki bağlar çözülür. Ölünün yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Defin 

işlemlerine katılan erkeklerin hepsi ellerine bir avuç toprak alarak Kelime-i 

Şahadet okuyup üfler. Bu toprak, cesedin etrafına serilir. Cenazenin üstü 

daha önce hazırlanmış kontey ile kapatılır. Konteyin iki üçü ise tahta ile 

kapatılır. Kontey ve tahtanın delikleri ise çamur toprakla kapatılır. Mezarın 

geri kalan kısımları toprakla doldurulur. Cenazeye katılanların hemen hemen 

hepsi mezara toprak atarlar. Mezara toprak atmak için kullanılan kürekler el 

değiştirirken, yere bırakılmadan, diğer tarafından elinden alınıp kullanılır. 

Mezara yeni yetişmekte olan ağaçlar dikilir. Sonra 0.5 metre eninde, 2 metre 

uzunluğunda topraktan "kevre bışi" yaparlar. Daha sonra ölüyü ziyaret eden 

ölü sahipleri “kevre bışina” su dökerler. Genelde Ramazan bayramı ve 
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Kurban bayramında su dökülür. 

Cenazeyi defin işlemi sürerken mollalar, Kur'an okumaya başlar. 

Fatiha, Yasin, İhlas, Felek, Nas sureleri okur, sevabını merhumun ruhuna 

bağışlar, dua ederler. Onların inancına göre burada Kur'an okuma, ölüye 

oldukça büyük sevap kazandırır ve onun için büyük bir izzettir. 

 

Fotoğraf 43: Deryabuyi’de defin 
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Fotoğraf 44: Deryabuyi’de defin 
 

 

Fotoğraf 45: Derin sonrası kuran okurken 
Deryabuyi’de bir insan Cuma günü ölürse öğlene kadar gömülmeye 

çalışılır (Cuma günü ölen insanın cennete gideceğine inanılır). Diğer 

günlerde belirli bir vakit şart değildir. Ancak sabahın çok erken vakitlerinde ve 

gece vakitlerinde gömülmez. 
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3.10. Defin Sonrası Uygulamalar 

3.10.1. Ölü Aşı (Aş-parisi) 

Uygurlar'da: "Ölen insanın ardından verilen aş, ışi, neziri, nerzi, parisi, 

aş parısı" şeklinde görülmektedir. Deryabuyi’deki Uygur, bir kişi öldüğünde, 

"cenaze namazına gelenlere" (namazğa kelgenlerge) deyip keçi veya koyun 

keserler. Genelde Cenazeye gelenlere definden sonra da yemek (etli pilav) 

ikram edilir. Buna "ışi" veya "parisi" denir. Deryabuyi’de varlıklı olanlar, örf-

adet ve dini pratiklerini rahatlıkla yerine getirdiklerini; fakirlerin ise ölü gömme 

adetlerini yerine getirmek zorunda kalıp, utanılacak güç bir duruma düştükleri 

görülmektedir. Çünkü ölü aşında birkaç keçi veya koyun kesilmektedir. 

Keriye'de ölü aşı, ölümden üç günden sonra verilir. Üç güne kadar ölü evinden hiç 

kimse yemek yapmaz, onlara komşuları, akraba ve dostları yemek getirir.  

 

Fotoğraf 46: Deryabuyi’de ölü aşı yapılırken 
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Fotoğraf 47: Deryabuyi’de ölü aşı yapılırken 
Deryabuyi’de artık ölü aşı ve düğün adetlerindeki israfkâr tutumları, 

büyük problem ve ekonomik zarar getirmektedir. Bu uygulama ekonomik 

külfetin ötesinde, cenaze sahiplerine manevi bir külfet ve sıkıntı da 

getirmektedir. İnsanlar kendi acılarıyla meşgul iken, bir de taziyeye gelenlere 

yedirip içirmekle uğraşmakla daha fazla eziyet çekmektedir. 

Milli ve dini örf-adetlerin bu şekilde israf derecesine gelmesinin, elinde 

olmadığı halde borç-harç alıp, diğer merasimlerde olduğu gibi cenazede de 

koyun-keçi kesme yarışına girilmesinin sebebi edinilen bilgilere göre, dostlar 

alış verişte görsün misali riyakarlık ve de insanlardan çekinmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla “desinler” için yapılan bir uygulamadır. 
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3.10.2. Yas Tutma (Kar Tutmak) 

Deryabuyi’de ölenin erkek veya kadın olmasına göre yasın süresi ve 

içeriği değişmezken, yas tutan erkek ve kadınların, yas tutma süresinde 

farklılık vardır. Erkekler kırk gün yas tutup kırk birinci gün traş alarak yas 

bitirirlerken, kadınların yası bir yıl sürer. Buna "kar tutmak" denir. Yas tutan 

kadınlar bir yıl kara veya ak elbise giymeye devam eder, düğün vb. eğlence 

yerlerine mümkün olduğu kadar gitmezler. Yas tutan insanların elbiseleri kırk 

gününe kadar yıkanmaz. Elbiselerin çok kır olması kazanacağı sevabın çok 

olduğu anlamına gelmektedir ve öyle olacağına inanılır. Kadınlar bir yıl sonra 

ölünün yıllığı töreninden sonra kara veya ak elbiselerini çıkararak renkli 

elbiselerini giyerler. Böylece yas dönemi biter. Bu dönemdeki yasaklara 

serbestlik gelir. Deryabuyi’de Kadının yas tutarak yılına kadar 4-5 kişinin 

toplandığı yerlerde zaman zaman ağlaması gelenek haline gelmiştir. 

3.11. Ölünün Belli Günleri (üçü, yedisi, kırkı ve yıllığı) 

Deryabuyi’de cenaze defnedildikten sonra ölünün belli günleri vardır. 

Adet gereği ölüyü hürmet ve onu hatırlama maksadıyla bir çok dini törenler 

yerine getirilir. Uygurlar'da bunların en önemlileri ölünün üçü, yedisi, 

perşembelik, kırkı ve yıllığıdır. 

Deryabuyi’de cenaze defnedildikten sonra ölünün belli günleri ise 

yedisi, kırkı ve yıllığıdır. Yedinci gün ölünün aile fertleri ve yakınları koyun 

veya keçi keserek etli pilav hazırlar, molla, komşu, akraba ve dostları davet 

edilir. Yemekten sonra, gelen imam ve erkek misafirler ölünün mezarlığına 

giderek ölünün ruhuna Kur'an okuyarak dağılırlar. Ölünün yedisi sabahları 

yapılır. Genelde misafirler ölü evine bir gün önce gelir. 

Ölünün yedisi, kırkı ve yıllığındaki törenler aşağı yukarı birbirleriyle 
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aynıdır. Ancak yıllığına daha çok kişi çağırılır ve çok koyun veya keçi kesilip, 

misafirlere etli polo ikram edilir. Bir yıl sonra ölünün yıllığı töreninde kara veya 

ak elbiselerini çıkararak renkli elbise giyerler. Böylece yas dönemi biter, bu 

dönemdeki yasaklara da serbestlik gelir. Kocası ölen bir kadın, yıllığından 

sonra evlenebilir. Erkekler ise kırkından sonra evlenebilirler. 
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VI. BÖLÜM 

Deryabuyi’de Kültür Değişmesi 

1. Yerleşmede Değişmeler 

Deryabuyi’de şehre (Keriye'ye) göç yüzünden son yıllarda konut 

yapımı azalmıştır. Son 15 yılda Deryabuyi’den Keriye'ye göç ederek ev 

yapan ailenin sayısı 46'ye ulaşmıştır. Konutta kullanılan yapı malzemesi 

çeşitlenmiş ve şehirden alınan yenilikler uygulanmaya başlanmıştır. 

Geleneksel inşaat malzemelerinin tamamı (kütük, çalı çırpı, ve kil) yani 

yöresel malzemelerdir, inşaat işleri ağırlıkla kalifiye olmayan emek gerektirir. 

Şehirde ev yapımında kullanılan çimento, tuğla, marangoz işi çerçeve, cam 

ve kapılar, Deryabuyi’ye yakın zamanlarda girmiştir. Deryabuyi’de kasaba-

şehir konutuna doğru bir dönüşümü oluşturmaktadır. Deryabuyi’de sosyo-

ekonomik faaliyetlerin kasabaya kayması sonucunda köy kurumlarında 

değişmeler olmaktadır.  

2.Nüfusun Özelliği ve Değişmeler 

Deryabuyi, 2005 yılı nüfus sayımına göre, 263 haneli ve 1321 

nüfusludur. Köyün kuruluş tarihi hakkındaki verilerin yetersiz olmasıyla 

beraber köy yaşlılarının bildirdiklerine göre 100 yıllar önce buraya yerleşen 

ve köyün kurulmasını sağlayan ailelerin başlangıçta yaklaşık 10-15 hane 

olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi son 25 yıl içinde 

Deryabuyi nüfusunda büyük artış olmuştur. 

Şimdi Köydeki nüfusun 646'sı ise (%48.8) erkek 675 'i (%51.2 ) 

Kadındır. Tarafımızdan yerinde yapılan görüşme ve yöneticilerden alınan 



 140

bilgilere göre, şu anda köydeki nüfusun 646 'sı (%48.8) erkek, 675'i (%51.2 ) 

kadındır. Yine köylülerden edinilen bilgilere göre, Deryabuyi’ye kayıtlı 34 

hane (%12.9), ile 146 (%11.0) nüfus ise 1990 yıldan beri Keriye'nin Cay ve 

Kaluk'ta ikamet etmektedir. Onlar Keriye'ye göç etmesine rağmen, 1990 

yıllarda devletin Deryabuyi’deki yerlilere bedava temin eden gıda yardımını 

elde temek için nüfus kaydını değiştirmemiştir, hala öyle devam etmektedir. 

Onların çoğu Deryabuyi’deki hemşehrileriyle kişisel ve ticari olarak sıkı ilişki 

içindedir. Onların çoğu oldukça zengin insanlardır. 1980-2005 arası 4 aile, 6 

kişi (şimdi 16 kişi) Keriye’den Deryabuyi'ye göç etmiştir. 

Tablo 1’den görülüyor ki , Deryabuyi nüfusu artmıştır. 1990 yılından 

sonra Keriye'ye göç olayının en önemli nedeni şehrin çekiciliğidir. 

3. Sosyal Ekonomik Hayatta Değişmeler 

Deryabuyi halkının başlıca ekonomik faaliyeti; hayvancılık potansiyele 

bağlı olan üretim ile onu destekleyen ilaçlı bitki üretim uğraşısı köy 

ekonomisinin temelidir. 

Deryabuyi’de, geleneksel hayvan üretimine, 1980 yılından sonra ilaçlı 

bitki üretimi eklenmiştir.1980, Ç.H.C serbest pazar ekonomisine geçmesi 

sonucu; Deryabuyi’de da 1980 yılı tüm toprak ve hayvanların kullanımı halka 

verilmiştir. Bitki ve hayvan ürünlerinin üretimiyle ilgili olarak köylü piyasa için 

ürün yetiştirmek suretiyle para ekonomisine girmiştir. Bunun sonucunda 

Deryabuyi halkının ticareti sevmeme gibi geleneksel değerleri değişmiştir. 

Deryabuyi’de köyler tavşan havucu, koyun, keçi, deri, yün ve keçi tiftiği 

gibi ürünler bir çok zaman kendileri ihtiyacı olan gıda, sebze ve meyvelere 

değiş tokuş yapıyorlar. Deryabuyi’de veresiye almak çok yaygındır. 

Deryabuyi’de köylülerin çoğu çok fakir olduğundan dolayı veresiye alışveriş 
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yapıyorlar ve daha sonra kendi ürünleriyle fazlasıyla ödemek zorunda kalıyor. 

Bu durum Deryabuyi’deki ailelerin ürünlerini gerçek değerlerinin çok altında 

satmalarına ve dolaysıyla elde ettikleri gelirin düşük olmasına neden 

olmaktadır. Tavşan havucu, deri, yün ve keçi tiftiği ürünlerin alım ve satımı, 

köylüler çok ihtiyacı olan un, yağ tuz, çay ve hayvanların yem teminini aracı 

bir grup tarafından gerçekleştirilmekte; bu kişiler tavşan havucu, deri, yün, 

keçi tiftiği ve gıda ticaretinden büyük kazançlar elde etmektedir. Deryabuyi’de 

iki tip tüccar var. Biri, tüccar köylülerin tavşan havucu ve diğer hayvansal 

ürünlerini alır. Alışveriş takasa dayanabileceği gibi para da kullanılabilir. Diğer 

bir tip ise yüklü miktarda kuru tavşan havucu, yün, deri ve keçi tiftiği alır. 

Aldıkları karşılığında para ve kredi verir ve köylülerle çoğunlukla uzun vadeli 

ticari bağlantınlar kurar. 

Gelirini iyi kullanamayanlar ve az toprak (tokay) ve hayvan sayısına 

ilişkili olarak bir tefecilik sorunu ortaya çıkmaktadır. İkinci bir sorun Deryabuyi' 

halkının yılın 4-5 ayını boş geçirmesi olayıdır. Gelire ilişkin olarak köyde 

tabaklama ortaya çıkmıştır. 

Maddi kültür alanında önemli değişmelerden bir tanesi de mısır 

ekmeğinin yerini, buğday ekmeğinin almasıyla beslenme sisteminde 

olmuştur. Keriye'den para ve takas yolu ile satın alınan yiyecek maddeleri 

çeşitlenmiş ve artmıştır. 

Kadın ve erkeklerin kıyafetlerine değişikliğe uğramıştır. Çeşitli ev 

eşyalarına ilgi duyulmakta ve olanaklar ölçüsünde sahip olunmaktadır. Ancak 

bu gibi yeni kültür unsurlarından bazılarının işe yarama görevlerinden başka 

süs ve prestij unsuru halini aldığı dikkati çekmektedir. 

Deryabuyi’de belirli olan cinse bağlı iş bölümünde en önemli değişim 
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kadınların hayvancılık alanda çalışmalarının azalmasına karşılık erkeklerin 

hayvancılık dışı faaliyetlerinin artması ve çeşitlenmesidir. Örneğin, tavşan 

avucu toplama, ticaret yapma gibi. Şehirle sık temas sonucu geleneksel 

kültür değerleri olan yardımlaşma giderek zayıflamaktadır. 

Deryabuyi’de kademelenmede servet, din, iktidar sahipleri, yaş belli 

başlı etmenlerdir. Kasaba ile bütünleşme süreci içerisinde bulunan bu 

toplumda servet başta geçmektedir. Eskiden servetin kaynağı tamamen 

hayvana dayanırken, bugün ticaretin getirdiği para ön plana GEÇMEYE 

başlamıştır. 

Yaşlının köy işlerinde de aile içinde mutlak otoritesi zayıflamıştır. Yaşlı 

toplumda hürmet görür. Din ve iktidar toplumda otoriteden ziyade prestij 

unsurudur. 

4. Aile, Akrabalık İlişkiler ve Değişmeler 

"Değişme süreci içinde bulunan toplumlarda bu değişmeden ailenin 

yapısı, aile içi ilişkiler ile akrabalık ilişkileri de etkilemektedir. Akrabalar arası 

sosyal ve ekonomik etkinliğe dayalı yardımlaşma eski önemini kaybetmiştir. 

Köysel yaşamda aileler artık bazı işlerin yapısında akraba yardımından 

ziyade para ile tutulan ameleler kullanmaktadır. Bu davranış para 

ekonomisine geçen toplumda kentle temas sonucunda geleneksel değerlerin 

zayıfladığını göstermektedir" (İLBARS, 1973: 20). 

Deryabuyi’de ana çizgileriyle; çekirdek, bağımlı çekirdek, ataerkil geniş 

ve parçalanmış aile olmak üzere dört tip aileden söz edilebilir. Deryabuyi’de 

ortalama hane nüfusu 5’tir. 

Çekirdek ailenin temelini, evli olan bir çift ve onların evli olmayan 

çocukları meydana getirmektedir. Genel olarak çekirdek aile, bütün diğer 
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akrabalık gruplarının ve aile tiplerinin nüvesidir. Köydeki 263 haneden 144'sı 

(55%) çekirdek aile özelliğini taşımaktadır 

Araştırma köyünde, bağımlı çekirdek aile özelliğinde olan 48 hane 

(18.2%) bulunmaktadır. Bu aile grubundaki aile reisleri kardeştirler ve pek 

çok uzun yıl geçmesine rağmen, mülkiyetler (tokay ve hayvanlar) aralarında 

bölünmemiştir 

Deryabuyi’de, geçerliliği ve işlevselliği olan bir diğer aile türü ise 

ataerkil geniş ailedir. 53 hane (20.3%) ataerkil geniş aile özelliği taşımaktadır. 

Bu aile formunun temel niteliği: "aile başkanı ve karısıyla evli oğulları, gelinler 

veya bir evli oğulları, ve diğer bekar çocukları yada tek bir evli oğul, gelin ve 

torunların birlikte oturmaları şeklinde tanımlanır" (TİMUR, 1972: s.27). 

Deryabuyi’de var olan muhtelif aile yapılardan bir diğer halka ise aile 

literatüründe sözü geçen parçalanmış ailedir. 17 hane (6.5%) olarak tespit 

edilen bu aile, temel özelliğiyle içinde evli bir çift bulunmayan, eşlerden birinin 

ölümü yada ya da boşanma sonucu görülen sosyal bir olgudur. Dul anne ve 

evlenmemiş çocukları ve büyükanne ve evlenmemiş torunların birlikte 

oturması şeklinde bahse konu edilen ve başka Uygur köylerinde görülen bir 

aile düzenidir 

Yukarıda anlatılanlarda görüldüğü gibi Deryabuyi’de ailelerin büyük 

çoğunluğunun eskiye oranla üye sayısı azalmış, geniş aile çekirdek aileye 

doğru dönüşüm oluşturmaktadır. Deryabuyi’de aile daralmasının nedenleri 

ise göç, ölüm, geçimsizliktir. Aile içinde geçimsizliklerin artması nedenini 

daha çok baba-oğul arasındaki ilişkilerin değişmesinde aramak lazım. Bu 

ilişkiler üretim çeşidinin değişmesi sonucunda geniş aile özelliği olan baba 

otoritesinin zayıflamış olmasıyla açıklanır. Şöyle ki; dış pazara açık tavşan 
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avucu toplama genç kuşağın daha başarılı olması, şehirle daha sık temas 

sonucu kazandığı yeni kültür değerleri yüzünden baba-oğul çatışması 

artmakta, buda babanın otoritesini zayıflatmaktadır. 

Akraba evliliği geleneği zayıflamış ve akraba olmayanların evlenmeleri 

oldukça artmış. Evlenme yaşı büyümüştür; Deryabuyi’de erkekler ve kadınlar 

için evlenme çağı ve yaşı farklılık gösterir. Kadınlar genel olarak erkeklerden 

önce evlenir. Deryabuyi’de evlilik çağı ve yaşının eskiye oranla bir az daha 

geç olduğu görülüyor. Eskiden kızlar ilk evliliklerini yaklaşık 13-16 yaşlar 

arasında, erkekler 15-18 yaşlarında başlayan evlilik yaşı, günümüzde kızlar 

15-21 yaşlarında, erkekler 17-23 yaşlar arasında yapıyorlar. Bunun nedeni 

de devletin Deryabuyi’deki evlilik işlerini denetim altına alması ve 18 yaştan 

önce evlenmeye yasak getirilmesi ve evlenme olayının daha da ciddiye 

alınmasıdır. 

Deryabuyi’de bile, bir dışa açılım olduğundan, kent kültürünün 

buralardaki izleri daha da belirginleşmektedir. Örneğin, geline giydirilen toy 

kiyimi "gelin elbisesi" yöresel çizgilerden uzak, kentten alınan elbiselerdir. 

Bunun gibi bir çok örnekler verebiliriz. Buna uygun olarak da ailenin bu 

konudaki tutum ve davranışları değişmeye başlamıştır. Artık zorla 

evlendirmeler de eskiye göre oranla çok azalmıştır. Zorla evlendirmeler çok 

nadir yapılmaktadır. 

Deryabuyi’de genç kız ve erkler giyimlerinde bir modernleşme, evlilik 

isteklerini belirtmede bir serbestlik ortaya çıkmıştır. Artık evlenmede kız ve 

erkeğin düşüncesi alınıyor ve genelde olumlu yönde bir karar çıkıyor. Yani eş 

seçimini genç kız ve erkekler yapabilmektedir. 

Evlenme girişiminde bulunmada, toplum kız ve erkeğe aynı hakkı 
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tanımamıştır. Başka bir deyişle, erkek ve erkek ailesi, bu konuda aktif bir 

durumdayken, kız ve kız ailesi pasif durumdadır. Girişim, genellikle erkekten 

ve ailesinden gelmektedir. 

Aile içinde en önemli değişim baba ile oğul arasındaki ilişkilerdir. Buna 

bağlı olarak kız çocuklar aile içinde yeni bir statü kazanmaktadır. Ancak kız 

evlatla ilgili değerlerin şehirdeki kadar değişmediği izlenilmektedir. Bunundan 

başka geniş ailenin parçalanması sonucunda karı hocanın eskiye göre daha 

bağımsız olması aile içi ilişkileri önemli ölçüde etkilemektedir. 

Akraba ve komşu arasındaki ilişkiler de zayıflamış menfaat ön plana 

geçmeye başlamıştır. Yaşlı grubun ifade ettiğine göre, eskiden kan 

kardeşliği, süt kardeşliği ahiret kardeşliği gibi ilişkilerin geçerliliği söz konusu 

iken zamanla önemini kaybetmiştir. 

5.Görenek ve Ritüellerde Değişmeler 

Toplulukta değerlerin değişmesi insanlar arasındaki ilişkilere 

yansımakta ve bunlar hayatın geçiş safhalarında daha yakından 

izlenilmektedir. Loğusalık süresinin uzaması, doğumda verilen hediyelerin 

artması ve çeşitlenmesi şehirden kazanılmış değerler olup üretimin daha da 

çeşitlenmesi, zenginleşmesi ve parayla ilişkilidir. 

 Sünnet düğünü ve "yengi oy mariki" (yeni ev kutlaması) eskiden 

yapılmazken, bugün ailenin sosyal durumuyla ilişkili olarak kudretini 

gösterme ve prestij kazanma gibi etkenlerle varlıklı ailelerde törenler 

düzenlenmektedir. Düğün hediyeleri (toylak ve baslatku) kasaba 

göreneklerine uygun olarak çeşitlenmiştir. Çeyizin eskiye göre çeşitlenmesi, 

görgünün ailelerin maddi olanaklarının artması yanında, kudretini gösterme 

ve sosyal prestij kazanmayla da ilgilidir. 
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Düğün kıyafeti şehirleşmiştir. Buna karşılık düğüne ilişkin pek çok 

görenek eskiden olduğu gibi süregelmektedir. Geleneksel oyun çeşitleri, 

Uygurca dans, müzik ve türkü söyleme gibi sanat değerleri unutulmamıştır. 

Deryabuyi’de halk inancında zayıflama olduğu izlenilmiştir. Bu 

değişimde cins, yaş, eğitim, ve aile içinde baba otoritesinin zayıflaması kitle 

haberleşme araçları etkili olmaktadır. Laik eğitim hocanın toplum üzerindeki 

otoritesini azaltmıştır. 

Toplumda gelenek ve göreneklerin değişimi çabuk olmaktadır. 

Gelenek-göreneklerin değişmesinde cins ve çağ farkının, eğitimin, şehirle sık 

temasın, sosyal durumun, kitle haberleşme araçlarından yararlanmanın ayrı ı 

payı vardır. 

Köyde kültür değişmelerin göze çarpan en büyük özelliği, onların tam 

bir ruhi ve siyasi bağımsızlık içinde meydana gelmiş olmasıdır. Köydeki kültür 

değişmeleri hiçbir baskı ve zorlama olmadan tamamen serbest cereyan 

etmiştir(OZAKPINAR:73-77). Kültür, işleyen dinamik bir süreç olduğundan, 

değişmektedir ve değişme evrensel bir kültür olgusudur. Bir zaman içinde 

değişme süreci, kültür dinamizmini oluşturur. Kültürel değişme sürecinin 

nedeni insan toplumunun değişen yaşam koşullarına kültürü uydurmaktır. Bu 

bireylerin bilinçli olarak yaptıkları bir şey değildir. Değişim her zaman rahatsız 

edici olmakla birlikte, kaçınılmaz bir olaydır. Zira, değişim, genellikle daha iyi 

yaşam biçimlerine uyumu zorlayan ilerici bir harekettir (İLBARS, 1985:56-58). 
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Genel Değerlendirme Sonuç  

Toplumun temel unsuru olarak üzerinde durulan aile, her geçen gün 

önemini artıran, sosyal antropologların ve sosyologların ilgilerini üzerinde 

toplayan bir alan haline gelmiştir. Bu ilgi özellikle sanayileşme ve değişme 

surecine  giren ülke ve toplumlarda kendiliğinden doğmaktadır. Toplumun 

sosyal yapısı değişirken, ailenin de kendine özgü statik yapısında değişmeler 

ortaya çıkmaktadır. Değişme sürecine bağlı olarak ailenin işlerinde ve 

üstelendiği görevler bağlamında bir takım değişmelere sahne olduğu 

söylenebilir. 

Bu araştırma’da  Çin Halk Cumhuriyeti, Xin Jiang Uygur Özerk Bölgesi 

Hoten ilinin yönetim sınırları içerisinde Taklamakan Çölüyle çevrelenmiş bir 

köyün sosyal antropolojik incelmesi yapılmıştır. Bu bölge son yirmi beş yıldan 

beri hemen her yerinde benzer hız ve oranlarda olmamakla beraber, 

gözlenebilir seviyede ekonomik ve toplumsal değişim süreci yaşadığı, farklı 

sosyal bilim otoritelerince de bilimsel ve nensel ölçütlerle saptanmıştır. 

Sosyal antropoloji, metodoloji ve ilkeleri çerçevesinde, kırsal toplumlarda 

meydana gelen değişmelere etki eden faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Köy toplumunun dışındaki sosyal güçlerin baskısı, 

b) Köyün şehir toplumu ile temas halinde olması, 

c) Köyün ekonomik sisteminin değişmesi, 

d) Tarım teknolojisinin köye girmesi, 

e) Köye giden eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin 

artması 

f) İç ve diş göç hareketi. 
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Günümüzde köy topluluğu, tamamen kendi sınırları içerisinde yaşayan 

kapalı bir toplum olma özelliğini yitirmiştir. Çeşitli etkenlerle ilçe ve şehir 

merkezleriyle,  ayrıca diş güçlere bağlı olarak yabancı ülkelere giden aile 

veya bireyler aracılığıyla bir takım yeni ilişkiler, tutumlar ortaya çıkmaktadır. 

Köydeki değişim itici gücüne bu gibi unsurlar kaynaklık etmektedir. 

Araştırma alanı Deryabuyi, 100-150 yıllık yerleşme tarihine sahip olan 

tipik bir vaha (oasis) köyüdür.   

Deryabuyi'nin sosyal yaşamını düzenleyen ve bu yapı içerisinde yer 

alan bir takım kurallar ve kurumlar (aile-akrabalık, evlilik, evlilik biçimleri, 

doğum ve ölüm gibi) zaman boyutu içerisinde devamlı olarak değişim formu 

göstermiştir. Bu saptama köydeki yaşlıların köyün dünü ve bugünü hakkında 

ifade ettikleri bilgi ve değerlendirmeler ışığında mütalaa edilmiştir. 

Köyün sosyal yapısının, tarihsel gelişmelerle ilgili sosyal ve kültürel 

değerlerin çeşitli zamanlarda değişik seviyede süre gelen değişmelere 

uğradığı ve bundan sonra da değişmelerin sürüp gideceği açıktır. 

Deryabuyi halkı  günümüzde elindeki ürün fazlası değerleri bu 

çerçevede sıkıntı çekmeden satma ve takas yapma imkanı bulmuştur. 

Keriye'den getirilen mallar (un, şeker, çay, tuz, yağ, meyve, sebze, elbise, 

vb.) kolayca elde edilebilmektedir. Bütün bu etkenler, sonuçta Deryabuyi 

halkının ekonomik şartlarını  biraz da olsa iyileştirilmiş ve alım gücünü 

yükseltmiştir.  

Deryabuyi halkının başlıca ekonomik faaliyetleri; hayvancılığa 

dayanmaktadır. Bununla birlikte hayvancılığa bağlı diğer üretimler ile onu 

destekleyen ilaçlı bitki üretimi köy ekonomisinin temelidir. 
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Deryabuyi'da, genel olarak mera hayvancılığı besleme sistemi 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla mevcut hayvan sayısı içinde et ve süt verimleri 

düşüktür 

Deryabuyi'da hiçbir sanayi kuruluşunun olmadığını söylenebilir. 

Deryabuyi'da yarı-endüstriyel sayılabilecek, 10'dan fazla işçi çalıştıran 

işletme yoktur.  Ekonomik faaliyetler bağlamında  ticarete yönelik  hayvancılık 

üretim etkinliğinin önem kazandığı Deryabuyi’de, elde edilen ürünlerin 

pazarlamasında  büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır.   

Deryabuyi’de köylüler tavşan havucu, koyun, keçi, deri, yün ve keçi 

tiftiği gibi ürünler bir çok zaman kendileri ihtiyacı olan gıda, sebze ve 

meyvelere değiş tokuş yapıyorlar. Deryabuyi’de veresiye almak çok 

yaygındır. Deryabuyi’de köylülerin çoğu çok fakir olduğundan dolayı veresiye 

alışveriş yapıyorlar ve daha sonra kendi ürünleriyle fazlasıyla ödemek 

zorunda kalıyor.  Bu durum Deryabuyi’deki ailelerin ürünlerini gerçek 

değerlerinin çok altında satmalarına  ve dolaysıyla elde ettikleri gelirin düşük 

olmasına neden olmaktadır. Tavşan havucu, deri, yün ve keçi tiftiği ürünlerin 

alım ve satımı, köylülerin çok ihtiyacı olan un, yağ  tuz, çay ve hayvanların 

yem teminini aracı bir grup tarafından gerçekleştirilmekte;  bu kişiler tavşan 

havucu, deri, yün, keçi tiftiği ve gıda ticaretinden büyük kazançlar elde 

etmektedir. Alışveriş  takasa dayanabileceği gibi para da kullanılabilir.  

Deryabuyi halkı elektrik, telefon gibi temel hizmetlere kavuşmuştur. 

Elektrik 2001 yılında verilmiştir. Telefon  ise ilk olarak 2002'de iki hatlı şekilde 

belediye iş merkezine bağlanmıştır. Telefonun bir hattı halkın kullanımı için 

verilmiştir. 2002 yılı köy merkezine uydulu televizyon istasyonu kurulmuş 
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olup,  bu TV istasyonundan köy merkezinden 10 km daire içindeki 30 aile 

televizyon izleyebilmektedir. 

 Deryabuyi'ye kayıtlı 34 hane, 146 nüfus ise 1990 yıldan beri 

Keriye'nin Cay ve Kaluk'ta ikamet etmektedir. Onlar Keriye'ye göç etmesine 

rağmen, 1990 yıllarda  Devletin Deryabuyi’deki yerlilere bedava temin eden 

gıda yardımını elde temek için nüfus kaydını değiştirmemiştir, hala öyle 

devam etmektedir. Onların çoğu Deryabuyi’deki hemşehrileriyle kişisel ve 

ticari olarak sıkı ilişki içindedir. Onların çoğu oldukça zengin insanlardır. 

1980-2005 arası  4 aile, 6 kişi (şimdi 16 kişi) Keriye’den Deryabuyi'ye göç 

etmiştir.  

Deryabuyi'da ana çizgileriyle; çekirdek, bağımlı çekirdek, ataerkil geniş 

ve parçalanmış aile olmak üzere dört tip aileden söz edilebilir. Deryabuyi'da  

Ortalama hane nüfusu 5 dir. Köydeki 263 haneden 144' sı (55%) çekirdek 

aile özelliğini taşımaktadır. Bağımlı çekirdek aile özelliğinde olan  48 hane 

(18.2%) bulunmaktadır.  Deryabuyi'da, geçerliliği ve işlevselliği olan bir diğer 

aile türü ise ataerkil geniş ailedir. 53 hane (20.3%) ataerkil geniş aile özelliği 

taşımaktadır.   Deryabuyi'de var olan muhtelif aile yapılardan bir diğer halka 

ise aile literatüründe sözü geçen parçalanmış  ailedir. 17 hane (6.5%) olarak 

tespit edilmiştir. 

Yukarıdakilerden görüldüğü gibi Deryabuyi'de  ailelerin büyük 

çoğunluğunun eskiye oranla üye sayısı azalmış, geniş aileden çekirdek 

aileye doğru dönüşüm oluşturmaktadır. Deryabuyi'de aile daralmasının 

nedenleri göç, ölüm, geçimsizliktir. Aile içinde  geçimsizliklerin artması 

nedenini daha çok baba-oğul arasındaki ilişkilerin değişmesinde aramak 
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lazım. Bu ilişkiler üretim çeşidinin değişmesi sonucunda geniş aile özelliği 

olan baba otoritesinin zayıflamış olmasıyla açıklanır. Şöyle ki; dış pazara açık 

tavşan havucu toplama genç kuşağın daha başarılı olması, şehirle daha sık 

temas sonucu kazandığı yeni kültür değerleri yüzünden baba-oğul çatışması 

artmakta, bu da babanın otoritesini zayıflatmaktadır. 

Akraba evliliği geleneği zayıflamış ve akraba olmayanların evlenmeleri 

oldukça artmıştır. Evlenme yaşı büyümüştür; Deryabuyi'de erkekler ve 

kadınlar için evlenme çağı ve yaşı farklılık göstermektedir. Kadınlar genel 

olarak  erkeklerden önce evlenmektedir. Deryabuyi'da evlilik çağı ve yaşının 

eskiye oranla bir az daha geç olduğu görülmektedir. Eskiden kızlar ilk 

evliliklerini yaklaşık13-16 yaşlar arasında, erkekler 15-18 yaşlarında başlayan 

evlilik yaşı, günümüzde kızlar 15-21 yaşlarında, erkekler 17-23 yaşlar 

arasında yapmaktadır. Bunun nedeni de devletin Deryabuyi'deki evlilik işlerini 

denetim altına alması ve 18 yaştan önce evlenmeye yasak getirilmesi ve 

evlenme olayının daha da ciddiye alınmasıdır. 

Deryabuyi'de ilgili kurumlardan alınan resmi nikah kağıdına göre 

imam, imam nikahını kıyar. Hemen hemen herkes imam nikahını en önemli 

adım olarak görür. Deryabuyi halkının çoğunluğu evlenmelerde resmi nikahın 

yapılmasının kanuni bir zorunluluk olduğu bilincindedir. Bunun yanı sıra 

düğün günü evlenecek çiftler ilişkilerinin meşruiyetini sağlamak için imam 

nikahını kıydırır. Deryabuyi'de gelenek ve ıdini icap olarak değer taşıyan 

imam nikahı ile medeni yasanın zorunlu kıldığı resmi nikah "testik" iki yönlü 

olarak halkın kabulü olup evliliği tamamlayan bir unsurdur. Çift nişanlanalı 

haftalar hatta aylar geçmiş olsa bile ilk fiziksel temaslarını ancak imam 
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nikahından sonra yaşarlar 

Deryabuyi'de, bir dışa açılım olduğundan, kent kültürünün buralardaki 

izleri daha da belirginleşmektedir. Örneğin, geline giydirilen toy giyimi "gelin 

elbisesi" yöresel çizgilerden uzak, kentten alınan elbiselerdir. Bunun gibi bir 

çok örnekler verilebilir. Buna uygun olarak da ailenin bu konudaki tutum ve 

davranışları değişmeye başlamıştır. Artık zorla evlendirmeler de eskiye göre 

oranla çok azalmıştır. Zorla evlendirmeler çok nadir yapılmaktadır. 

Deryabuyi'de genç kız ve erklerin giyimlerinde bir modernleşme, evlilik 

isteklerini belirtmede bir serbestlik ortaya çıkmaktadır. Artık evlenmede kız ve 

erkeğin düşüncesi alınıyor ve genelde olumlu yönde bir karar çıkıyor. Yani eş 

seçimini genç kız ve erkekler yapabilmektedir. 

Evlenme girişiminde bulunmada, toplum kız ve erkeğe aynı hakkı 

tanımamıştır. Başka bir deyişle, erkek ve erkek ailesi, bu konuda aktif bir 

durumdayken, kız ve kız ailesi pasif durumdadır. Girişim, genellikle erkekten 

ve ailesinden gelmektedir. 

Aile içinde en önemli değişim baba ile oğul arasındaki ilişkilerdir. Buna 

bağlı olarak kız çocuklar aile içinde yeni bir statü kazanmaktadır. Ancak kız 

evlatla ilgili değerlerin şehirdeki kadar değişmediği izlenilmektedir. Bunundan 

başka geniş ailenin parçalanması sonucunda karı kocanın eskiye göre daha 

bağımsız olması aile içi ilişkileri önemli ölçüde etkilemektedir.  

Deryabuyi’de genç kızların son derece rahat bir sosyal hayat 

yaşamlarının olması yanında, evli kadınların kısıtlı yaşamları, yaşlı kadınların 

ailedeki ve toplumdaki etkinliği ve saygınlığı, bu kültürün özgün bazı yanlarını 

ortaya koymaktadır.  
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Akraba ve komşu arasındaki ilişkiler de zayıflamış menfaat ön plana 

geçmeye başlamıştır. Yaşlı grubun ifade ettiğine göre, eskiden kan 

kardeşliği, süt kardeşliği ahiret kardeşliği gibi ilişkilerin geçerliliği söz konusu 

iken zamanla önemini kaybetmiştir. 

Doğum, evlenme ve ölüm aslında evrensel birer olgudur. Dolayısıyla 

insanların bu konularla ilgili adet ve inanışlarına da evrensel nitelik 

kazandırmaktadır. Ancak bu olguların evrenselliğinden gelen temeldeki 

Antropolojik benzerlik, biçimsel ve yöresel özellikler bakımından çoğu zaman 

farklılıklar gösterebilmektedir. 

Araştırma göstermiştir ki, Deryabuyi'deki Uygurlar'ın doğumla ilgili 

inanış ve adetleri oldukça zengindir. Doğumla ilgili inanış ve adetlerin bu 

kadar yaygın olmasının, Deryabuyi halkının çocuğa verdiği önemden, çocuk 

sahibi olmayan kişilerin toplum içinde düştükleri zor durumdan kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. "Çocuklu ev bazar, çocuksuz ev mazar" sözünden anlaşıldığı 

gibi çocuğu olmayan erkek ve kadınlar, toplum tarafından hor ve hakir 

görülmektedir , dışlanmaktadır. Bu durumdan kurtulmak ve çocuk sahibi 

olmak için insanlar, çeşitli halk inanış ve pratiklere başvurmaktadır. Bunun 

içindir ki doğumla ilgili halk inanışları daha çok doğum öncesine ait olup, 

kısırlığı gidermek ve yaşamayan çocukların yaşatılmasına yöneliktir. Bunun 

için başvurulan çarelerden bazıları: Önce  Huda’yaa (Allah'a) dua ederler, 

yalvarırlar. Bazen bunun için koyun ya da keçi keserler, buna kendi sözleriyle 

"kan kilmak" (kurban kesmek) derler.  "Kan kilar" ve Kur'an okutur, Kur’an 

okuyan kimseden dua alır. "Hudahu Teala'dan" (Allah-u Teala'dan) diyerek 

dilek tutarlar. Deryabuyi'da çocuk sahibi olmak için ilkin duaya baş vururlar, 



 154

bu onların duaya ne kader önem verdiklerini göstermektedir. Deryabuyi'de 

muska yazdırma ve sığınma işlemleri ortadan kalkmıştır. Şimdi, Deryabuyi'de 

çocuk sahibi olmak için başvurulan çarelerden en önemlisi  en çok uygulanan 

yoll dua etmek ve başkaların çocuğunu evlat edinmekmektir. Diğer bir çare 

çocuk sahibi olmak isteyen kadın çocuk doğduktan sonra arkasından gelen  

sıcak parça "hemriyi" (eş) ya da "çocuğun eşi" (balining hemriyi) üstünde 

oturmalıdır. Böylece çocuk sahibi olacağına inanır. 

Bütün bu pratiklerden sonra yine çocuk olmazsa baş vurulan yollardan 

biri  boşanma ve yeniden evlenmedir. Çocuk olmaması ailede boşanmaların 

baş sebebi sayılır. Çocuk olmaması durumunda boşanma, çok normal 

karşılanmakta, hatta teşvik bile edilmektedir. 

Deryabuyi'deki Uygurlarda evli çiftin çocuklarının olmayacağı endişesi 

yanında, ikinci endişeleri de çocukları doğduktan sonra yaşamaması veya 

günü gelmeden doğum ve düşük olmasıdır.  Bunun için düşük yapan veya 

çocuğu olduğu halde yaşamayan kadınlar bir takım çarelere baş vururlar.  Bu 

problemlerle karşılaşan bir kadın mollalara okutur. Başkaların çocuğunu evlat 

eder, kurban keser ve dua okutur.  

Deryabuyi'deki Uygurlar'da çocukları yaşatmak için baş vurulan 

yollardan birisi de ad koyma geleneğinde kendisini göstermektedir. Buna 

göre çocukları yaşamayan aileler, çocuk erkekse adını, Türkçe'de "Dursun" 

anlamına gelen "Tursun, Mettursun, Tohtahun, Tudahun";  kız ise "Tursungul, 

Tusunhan, Tohtihan" koyar. Böylece, adın insanların kaderini etkilediğine 

inanan Uygurlar, bu adların anlamındaki yaşatıcı gücünden faydalanmayı, 

böylece çocukların yaşmasını, uzun ömürlü olmasını ümit etmektedirler. 
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Hamile kadınların sonra da uyması gereken kurallar vardır. Buna göre 

hamile kadın kendini sakınarak gezmeli, bir şeyden korkmamalı, ani hareket 

yapmamalıdır. Ağır iş yapmaması, ağır yük kaldırmaması gerekmektedir. 

Canının çektiği yemeği yemelidir. 

Deryabuyi'deki  Uygurlarda doğum öncesi ve sonrası halk inanışları ve 

uygulamalarının bazılarının bilimsel açıdan doğruluğu tartışma götürürse de, 

bir kısmı bilimin tıbbın da önerdiği hususlardır. Yine doğum sonrası 

uygulanan inanış ve adetlere bakıldığında yapılan bütün işlemlerin anne ve 

çocuk için gerekli olduğu görülmektedir. Burada amaç, loğusanın eski 

sağlığına kavuşturulması, bebeğin ve annesinin nazar, cin çarpması vb. 

kötülüklerden korunması ve bebeğin gelecek hayatının düzenli, sağlıklı, 

mutlu ve başarılı olmasını sağlamaktır. 

Deryabuyi'deki Uygurlar'da  gerek evlilik, gerekse doğum ve ölüm 

olgularıyla ilgili gelenek ve inanışlar biri milli ve İslam öncesi, diğeri ise İslam 

dönemi olmak üzere iki türlü inanışın aynı zamanda yaşayan izlerinin etkisi 

olarak  görülmektedir.  

Ölümle ilgili farklı inanış ve uygulamaları bünyesinde bulunduran 

toplumlardan birisi de  Uygurlar'dır. "Bala-kaza kaş-kırpikning arisida", "Can 

bar yerde kaza bar" (Canın olduğu yerde ölüm vardır) ve "Kazağa riza, 

balağa sevir" (Ölüme razı olmak, belaya sabir etmek gerekir), ata sözlerinden 

de anlaşıldığı gibi Uygurlar'da ölüm genelde doğum gibi tabii bir olgu kabul 

edilmekle birlikte, bazen de geçmişten gelen anlayışla kötü ruhların zararlı 

sonuçlarına bağlamaktadır. Deryabuyi'deki Uygurlar ölüm olgusunu anlatmak 

için,  Hakk'a boyun eğmek ifadesini kullanılmakta; ölmek ise dünyadan 
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gitmek anlamına gelmektedir. Bu husus, "ölüm haktır, ona boyun eğmek 

gerekir" (ölüm hektir, oningğa boysunuş kirek) sözü ile ifade edilmektedir. Bu 

tamamen islami bir inanç olup, Uygurlar'ın ölüm anlayışında İslami tesirin 

derinliğini göstermektedir. 

Deryabuyi'deki Uygurlar'ın gelenek ve ritüellerinde bazı değişimler 

ortaya çıkmıştır. Toplulukta değerlerin değişmesi insanlar arasındaki ilişkilere 

yansımakta ve bunlar hayatın geçiş safhalarında daha yakından 

izlenilmektedir. Loğusalık süresinin uzaması, doğumda verilen hediyelerin 

artması ve çeşitlenmesi şehirden kazanılmış değerlerdir. Üretimin daha da 

çeşitlenmesi, zenginleşmesi ve parayla ilişkilerde aynı tarzda düşünülebilir. 

 Sünnet  düğünü ve "Yengi oy mariki" (Yeni ev kutlaması) eskiden 

yapılmazken, bugün ailenin sosyal durumuyla ilişkili olarak kudretini 

göstermektedir. Prestij kazanma gibi etkenlerle varlıklı ailelerde törenler 

düzenlenmektedir. Düğün hediyeleri (toylak ve baslatku) kasaba 

göreneklerine uygun olarak çeşitlenmiştir. Çeyizin eskiye göre çeşitlenmesi, 

görgünün ailelerin maddi olanaklarının artması yanında, kudretini gösterme 

ve sosyal prestij kazanmayla da ilgilidir. 

Düğün kıyafeti şehirleşmiştir. Buna karşılık düğüne ilişkin pek çok 

görenek süregelmektedir. Geleneksel oyun çeşitleri, Uygurca dans, müzik ve 

türkü söyleme gibi sanat değerleri unutulmamıştır. 

Toplumda gelenek ve göreneklerin değişimi çabuk olmaktadır. 

Gelenek-göreneklerin değişmesinde cins ve çağ farkının, eğitimin, şehirle sık 

temasın, sosyal durumun, kitle haberleşme araçlarından yararlanmanın ayrı 

payı vardır. 
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Yukarıdakilerden görülüyor ki, Deryabuyi Keriye'deki ova ve vadilerle 

kum tepeleriyle ayrılmasına rağmen, bük tarihi olaylardan her zaman ayrı 

kalmamıştır. Yerli ve yabancı bilim adamlarının ifade ettikleri gibi, 

Deryabuyi’deki Uygur halkı: "Taklamakan Çölü'ndeki İlkel Kabile” değil,  

"Taklamakan Çölü'ndeki Yabanı İnsanlar"değil,  Deryabuyi, "Taklamakan 

Çölü'ndeki Gayevi Cennet" ve "Hükümetsiz Yer" de değildir.  

Söylenebilir ki Deryabuyi, sosyal ve kültürel yapı yönünden Uygur 

vaha (oasis) köylerinin tipik bir prototipidir. Vaha içerisinde ki köysel yaşam 

kültürü birbirine benzer ve iç içe girmiştir ki bu ilişkilerdeki farklılık özellikleri 

çok azdır. Bunun nedeni, kültürel kimliğin aynı tarihsel  kaynaktan gelmesi ve 

paylaşılmasıdır. Vahadaki nüfusun tümüyle Uygur halkı olması, buradaki 

kültürel kalıpların, değer yargılarının, özetle yaşam şekillerinin ortak eksen 

üzerinde biçimlemesinde büyük etken olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 
Uygurlar uzun tarih ve eşsiz kültüre sahiptirler. Uygurlar ile ilgili 

çalışmalar son on beş yılda artmış olmasına rağmen, yerinde gözlem ve alan 

araştırmasına dayanan eser sayısı yok diyebileceğimize kadar çok azdır. İşte 

bu bir sosyal antropolojik alan araştırmasıdır. Çalışmamız: “ Taklamakan 

Çölünün Merkezinde yaşayan Deryabuyi köyündeki Uygurların Aile yapısı, 

Akrabalık ilişkileri, Evlilik, Doğum ve Ölüm”  ile ilgili yaşayan örf-adet, 

gelenekleri araştırılmıştır.   

Deryabuyi’de Toplumsal bir kurum olan aile, aile biçimleri, evlilik, ve 

doğum, ölümle ilgili örf-adet, gelenekler toplumsal yapıda meydana gelen 

değişmelerden etkilenmiştir. Bu değişmelerde belirleyici temel etken ise 

sosyo-ekonomik faktörlerin itici gücüyle oluşan yapısal ve fonksiyonel 

süreçtir. 

Deryabuyi’de son yirmi beş yıldan beri, gözlenebilir seviyede ekonomik 

ve toplumsal değişim süreci yaşadığı, tarafımızdan bilimsel ve nesnesel 

ölçütlerle saptanmıştır.  

Deryabuyi’deki Uygurlar’ın gelenek ve göreneklerin değişimi çabuk 

olmaktadır. Gelenek-göreneklerin değişmesinde cins ve çağ farkının, 

eğitimin, şehirle sık temasın, sosyal durumun, kitle haberleşme araçlarından 

yararlanmanın ayrı payı vardır. 
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ABSTRACT 
Uighurs have a long history and unique culture. Although there has 

been some research in the last 15 years into Uighur culture, observational 

investigations have been scarce. Therefore, this study using a participant 

observation methodology fills a gap in our knowledge of this important 

culture. This research is entitled " An Investigation into Family, Kinship, 

Marriage, Birth and Death: A case study in the Uighur village of Deryabuyi in 

the center of theTakla Makan Desert." 

The objective of this work is to analyze the position of the Uighur family 

structure and kinship in rural areas from a social-anthropological perspective. 

The main assumption is that family as a social institution is affected by  

the changes in the social structure. The Takla Makan Basin including the 

sample village has shown rapid socio-economic change during the last 25 

years. The effects of the changes in such things as population increase, 

domestic immigration and the spread of telecommunications on the institution 

of the family in the research village are examined in the light of theoretical 

concepts in anthropology using the case study method.  
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EKLER 

GÖRÜŞME SORULARI 
 

1. Cinsiyeti: 

2. Yaşınız? 

3. Mesleğiniz? 

4. Medeni durumunuz? 

5. Eğitim durumunuz? Sızın, annenizin ve Babanızın? 

 

Köyle İlgili Sorular 

6. Köyün Adı: 

7. Köyün eski adı: 

8. Köyün nüfusu: 

9. Köyün hanesi: 

10. Köyün mahalle sayısı: 

11. Köyün ilçe ve ile  uzaklığı: 

12. Köyün ulaşım ve yol durumu: 

13. Köydeki evlerin yapılış malzemesi: 

14. Köyün elektrik, su ve teflon şebekeleri durumu: 

15. Köydeki okul, camı,, sağlık ocağı, doğum kontrol dairesi, askerli birlik v.b. 

kuruluşlar: 

16. Köydeki ekonomik faaliyetler: 

17. Köy adının etimolojisi? 

18. Köyün Tarihçesi (Kimler tarafından, hangi tarihte kurulduğu): 
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Ekonomik Yapısı 

19. geçiminizi ne ile sağlıyorsunuz? 

20. Ailenizin yıllık toplam geliri ne kadar? 

21. Hangi hayvanları yetiştiriyorsunuz? 

22. Hayvansal ürünleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

23. Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

24. Ailenizde kimler çalışıyor? Hangi işlerde çalışıyorlar?  

Barınak- Konut 

25. Evinizin bölümlerine veya odalarına verilen özel adlar var mıdır? Varsa 

adları nelerdir? 

26. “Yeñi oy merikisi” (Yeni ev kutlamaları) var mı? 

27. Evinizin yapımında kullanılan malzemeler nelerdir? 

28. Kışın eviniz ne ile nasıl istiyorsunuz? 

 

Kalıp Sözleri ve Sesler 

29. Bildiğiniz dualar nelerdir? 

30. Selamlaşırken ne gibi sözler kullanırsınız? 

31. Çocuğunuzu severken ne gibi sözler kullanırsınız? 

32. Kocanıza, karınıza, çocuğunuza, kaynananıza, kaynatanıza nasıl 

sesleniyorsunuz? 

 

Giyim-Kuşam 

33. Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlılar ne tür kıyafetler giyerler? 
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34. Özel günlerde giyilen giysiler nelerdir? 

35. Eskiden giyilen kıyafetlerle günümüzdeki kıyafetler arasında ne gibi 

farklılıklar vardır? 

36. Eskiden ve günümüzde kadınların makyaj amacıyla kullandıkları 

malzemeler nelerdir? 

 

Doğum 

37. İstedikleri halde çocuk sahibi olamayan kişiler ne gibi uygulamalara 

başvurmaktadır?  

38. Doğacak çocuk için doğumdan önce ne gibi hazırlıklar yapılır? 

39. Hamile kadının gebeliği süresince uyuması veya kaçınması gereken 

davranışlar nelerdir? 

40. Sizce doğacak çocuğun cinsiyeti önemlimidir? 

41. Gebe kadın çocuğu düşürmek için ne tür yollara başvurur? 

42. Gebe kadına ne gibi ısım verilir? 

43. Doğacak çocuğun sağlıklı ve güzel olması için ne tür uygulamalara 

başvurulur? 

44. Doğumu kimler yaptırır? 

45. Çocuğun göbek bağı ile ilgili yapılan işlemler nelerdir? 

46. Yeni doğum yapmış kadına ne ad verir? 

47. Çocuğun adı ne zaman verilir? Çocuğun adını kim verir? 

48. Çocuğu görmeye ne tür hediyeler götürülür? 

49. Loğusa anneye ne tür yiyecek ve içecekler verilir? 

50. Loğusa annenin sütünün bol olması için neler yapılır? 
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51. Al karısı veya benzeri inanışlar var mıdır? Varsa al karısından korunmak 

için neler yapılır? 

52. Kırklama geleneği var mıdır? Varsa ne zaman, nasıl yapılır? 

53. Loğusa ve bebeği ilk defa ne zaman evden dışarıya çıkarlar? 

54. Bebeğin sütten kesilmesi ile ilgili uygulamalar nelerdir? 

55. Çocuklarınızı genelde kaça yaşında ve hangi mevsimde sünnet 

ettiriyorsunuz? 

56. Sünnette kesilen kısım için her hangi bir uygulama var mıdır? 

57. Sünneti kimler yapar? 

58. Sünnet töreni nasıl yapılır? 

 

Beslenme 

59. Günde kaça öğün yemek yiyorsunuz? 

60. Bu öğünlere verdiğiniz özel adlar var mı? 

61. Yerli yemeklerinizi nasıl saklıyorsunuz? 

62. Yerli yemekleriniz nelerdir? 

63. Özel günde yapılan yemekler nelerdir? 

64. Bebek, loğusa, yaşlı ve hastalara verilen yiyecek ve içecekler nelerdir? 

65. Kuvvet verici yiyecek ve içecek ve karşımlar nelerdir? 

 

Evlilik  ve Aile 

66. (Evliyseniz) kaça yaşında evlendiniz? 

67. (Evliyseniz) Eşinizle akrabalık var mı? Varsa neyiniz olur? 

68. (Evliyseniz) Kaça çocuğunuz var? Kız….Erkek….. 
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69. Sız dahil kaça kardeşsiniz? Kız….Erkek? 

70. Ne Şekilde evlendiniz? 

71. Ayni evde kimlerle birlikte yaşıyorsunuz? 

72. Gençler evlendikler zaman aileleriyle birlikte mi, yoksa ayrı mı 

otururlar? 

73. Kullandığınız akrabalık ve hısımlık sözcükleri nelerdir? 

74. Ailenizde işbölümü nasıl yapılıyor? 

75. Aile içinde kararlar nasıl alınır? 

76. Size göre iyi bir eş nasıl olmalı? 

77. Çevrenizde dul kadın veya dul erkekle evlenen oluyor mu? 

78. Akraba evliği hakkında neler düşünüyorsunuz? 

79. Çevrenizde iki erkek kardeşin, iki kız kardeş ile evliliği türünde evlilik var 

mı? 

80. Eşi ölen erkek, baldızıyla evlenebilir mi? 

81. Eşi ölen kadın, kayınbiraderi ile evlenebilir mı? 

82. Evlilik çağında gençler, evlenme isteklerini ailelerine nasıl belirtirler? 

83. Kız ve erkeklerde, evlilik yaşı ortalama kaçtır? 

84. Kız kaçırma geleneğiniz var mı? 

85. Dışardan kız alıp, dışarıya kız veriyor musunuz? 

86. Başlık parası geleneğiniz var mıdır? Başlık olarak neler veriliyor? 

87. Evlenecek kız ve erkeklerde ne gibi özellikler aranır? 

88. Çocuğunuzu evlendireceğiniz zaman, kimlerin görüşünü veya izini 

alırsınız? 

89. Kız göreme ve isteme nasıl yapılır? 
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90. Söz kesme, barkalısı ve gültoy nasıl yapılır? 

91. Düğün töreni nasıl yapılır? 

92. Kızın ve erkeğin çeyizinde neler bulunur? 

93. Çeyiz serme ne zaman ve nasıl yapılır? 

94. Sağdıçlık geleneğiniz var mı mıdır? 

95. Miras paylaşımında resmi yola mı, dini yola mı başvurursunuz? 

  

 Ölüm 

96. Ölüm olayının arkasından ne gibi işlemler yapılır? Sırasıyla anlatınız? 

97. Baş sağlığı ziyaretleri nasıl yapılıyor? 

98. Yas ne kadar sureyle, nasıl tutulur? 

99. Mezar ziyaretlerini hangi zamanlarda ve nasıl yapıyorsunuz? 

100. Kabir nasıl yapılıyor? 

101. Ölümün yakınlaştığını düşündüren ön belirtiler nelerdir? 

102. Ölümün yakın olduğu zaman dilimine ne ad verilir? Bu zaman 

suresinde neler yapılır? 

103. Ölüyü kimler nerede yıkar? 

104. Erkek ve kadınların kefenlenmesinde farklılıklar var mıdır? 

105. Ölümün Cinsiyetine, yaşına ve ölüm şekline göre tabut üzerinin 

örtülmesinde  farklılıklar var mıdır? 

106.   Iskat nedir? Nasıl uygulanıyor? 
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EK FOTOĞRAFLAR 

 
Fotoğraf 48: Deryabuyi’deki Uygurların yerli yemeği kümeç (gömeç) 

 
Fotoğraf 49: Deryabuyi’de düğün için nan (ekmek) yaparken 
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Fotoğraf 50: Deryabuyi’de yemek sofrası 

 

 
Fotoğraf 51: Deryabuyi’de nehirden geçerken 
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Fotoğraf 52: Deryabuyi’de motosikletli karı-koca 

 

 
Fotoğraf 53: Deryabuyi ulaşımında deve, at ve eşek hala geçerlidir. 
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Fotoğraf 54: Hastane yolunda 

 

 
Fotoğraf 55: Deryabuyi’de güneş kollektoru  
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Fotoğraf 56: Kız örgenciler 

 

 
Fotoğraf 57: Kız öğrenciler yatağından görüntü 
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Fotoğraf 58: Erkek öğrenciler yatağından görüntü 

 

 
Fotoğraf 59: Gelin ve sağdıçlar 
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Fotoğraf 60: Deryabuyi’de bir gelin 

 

 
Fotoğraf 61: Toplantıdan görüntü 
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Fotoğraf 62: Düğünde kız taraf erkek taraftan gelen misafirleri 

karşılarken 

 
Fotoğraf 63: Deryabuyi’deki merkezi cami 
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Fotoğraf 64: Sabah namazı kılarken 

 

 
Fotoğraf 65: Deryabuyi’de takas hala geçerlidir 
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