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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Seyitoba, Bahadır, Sarıçam, Heybeli ve 

Çınaroba köylerinde, 2017-2018 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji ana bilim dalı öğrencileri tarafından, köy 

monografisi oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma Sosyal Antropolojide 

Lisans Bitirme Çalışmamızı oluşturmaktadır.  

Sosyal Antropolojide Lisans Bitirme Çalışmamızın esas alanı Seyitoba Köyü 

olup, Özlem Yanık, Elif Özkan ve İlay Bilgitekin tarafından bir aylık katılarak 

gözlem sonucu gerçekleşmiştir. Bu çalışmada F2 hane başkanı eşlerinin mülakatları 

esas alınarak hazırlanmıştır. Köyün tamamı için geçerli olan hane başkanı eşlerinin 

kadın oluşu çalışmamızı ‘kadınlar’ üzerine gerçekleştirmemizi sağlamıştır. 

Çalışmada mülakatlar aracıyla kadınlar üzerinden köydeki çeşitli özelliklere bakılmış 

ve yorumlanmıştır.  

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde en önemli ve değerli bilgilerini benimle 

paylaşan, kendisine ne zaman danışsam bana kıymetli zamanını ayırıp sabırla ve 

büyük bir ilgiyle bana faydalı olabilmek için elinden gelenden fazlasını sunan her 

sorun yaşadığımda yanına çekinmeden gidebildiğim, güler yüzünü ve samimiyetini 

benden esirgemeyen ve gelecekteki mesleki hayatımda da bana verdiği değerli 

bilgilerden faydalanacağımı düşündüğüm Sayın Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Yüksel 

Kırımlı’ya teşekkürü bir borç biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Yine çalışmamda 

konu, kaynak ve yöntem açısından bana sürekli yardımda bulunarak yol gösteren ve 

bir antropolog olmanın yolunu gösterdiği için Sayın Dr.Öğr. Üyesi Rabia Ebrar 

Akıncı’ya da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca hiç usanmadan çalışmamı doğru 

bir şekilde yürütmem için hem bilimsel hem de manevi olarak bana destek olup yol 

gösteren Sayın Arş.Gör. Mehmet Utku İçen’e, çalışmanın disiplinli ve sessizlik 

içinde yürütülmesi gerektiğini sıkı sıkı tembihleyen Sayın Arş.Gör.Dr. Oya 

Topdemir Koçyiğit’e, naifliği ve pozitif enerjisiyle sorduğumuz sorulara hiç 

usanmadan cevap veren Sayın Arş.Gör. Bilgen Komut Talay’a ve üzerimizde 4 yıl 

boyunca emeği olan bütün hocalarıma teşekkürlerimi arz ederim. 
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Saha sürecimizin bir aylık döneminde beraber gerçekleştirdiğimiz 

çalışmamızın her anında manevi desteklerini esirgemeyen sayın grup arkadaşlarım 

Elif Özkan ve İlay Bilgitekin’e teşekkürlerimi sunarım. 

Ekip çalışmasının nasıl olacağını, zorlukların üzerinden birlik olarak nasıl 

gelineceğini öğrenmemi sağlayan bütün ekip arkadaşlarımı teşekkür ederim.  

Ayrıca bir ay boyunca bizi evinde ağırlayıp, misafirperverlikleriyle kendi 

evimizde gibi hissettiğimiz, gönlü zengin Sayın Mehmet Üstün ve Elmas Üstün 

ailesine, çalışmanın yapılması için her türlü yardım ve desteklerini gösteren Seyitoba 

Köyü haklına teşekkürlerimi sunarım. 

Beni bu günlere sevgi ve saygı kelimelerinin anlamlarını bilecek şekilde 

yetiştirerek getiren ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen bu hayattaki en 

büyük şansım olan canım aileme sonsuz teşekkür ederim.  

 Özlem Yanık 

İstanbul, 2016 
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1 

1.GİRİŞ 

  Antropoloji, insan bilimi olarak tanımlanan Grekçe insan ve bilim 

sözcüklerinden türemiş olup günümüzdeki ‘insanı inceleyen bilim’ anlamını 

kazanmıştır. Özellikle küçük ölçekli toplumların incelenmesinin geleneksel konu 

haline gelmesi sonucu kırsal alanlarda yapılan çalışmalar antropolojinin temelini 

oluşturur niteliktedir. ‘‘Batılı-olmayan ‘öteki’ni tanıyabilme, anlayabilme, 

açıklayabilme girişimi yatmaktadır.’’ (Özbudun 2013:20) Bir başka deyişle 

“İnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları 

karşılaştırmalı bir görüşle inceler. İnsanoğlunun evrimi, fiziksel ve toplumsal 

gelişiminin kurallarını ortaya çıkarır. Başka bir deyimle kültür ile ilgilidir. İnsan 

topluluklarının fizik yapı, kültür ve davranış bakımından farklılıklarını ele alır.” 

(Tezcan 1996: 1) 

Bu doğrultuda Sosyal Antropolojide Lisans Bitirme Çalışması altında 

Türkiye’nin kırsal alanlarındaki toplumları anlayabilmek amaçlı bir çalışma yapmak 

hedeflenmiştir. Kırsaldaki insanların aile yapıları, davranışsal özellikleri, 

ekonomileri gibi bir alt başlığın bulunduğu sorular ile yapılan bu çalışma orayı 

anlamak, yorumlamak ve hem sayısal hem de sözel verilerle bunları desteklemek 

amaçlı yapılan etnografik çalışmadır.  

Araştırmada Manisa İlinin Saruhanlı İlçesinin Seyitoba Köyünde yapılan 1 

aylık katılarak gözlem ve mülakatlardan elde edilen veriler sunulacaktır. Bu verilere 

saha dönüşü belirli prosedürler uygulanmış ve çalışma için en güvenilir en uygun 

hale getirilmiştir.  

“Kültür Antropolojisinin toplumsal olguyu inceleyen bölümü Sosyal 

Antropoloji olarak adlandırılır. Toplumsal olgu denildiğinde genellikle şunlar 

kastedilir: Sosyal örgütlenme, evlilik adetleri ve örfleri, adetler ve ahlaksal amaçlar, 

folklor, inanç sistemi, din, dil ve dille düşüncenin ilişkileri vb.” (Saran, 1996:143). 

Bu çerçevede çalışmada Seyitoba Köyünün kadınlarına dair bilgiler bulunup 

özellikle köydeki ritüeller üzerine yoğunlaşarak oluşturulmuş bir monografik 

çalışmadır.  
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Çalışmanın metodoloji kısmında çalışmanın aşamaları detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. Saha öncesi, saha dönemi ve saha sonrası olarak üç ana gruba 

ayrılmıştır. 

Metodoloji kısmından sonra köyün hane özellikleri kadınların demografik 

yapısına değinilerek anlatılmaya devam edilmiştir. Hanelerin yapılarına, yaş, evlilik, 

eğitim, çocuk, anne-baba ve kardeşler ile ilgili detaylı bilgiler bu kısımda 

bulunmaktadır.  

Demografik yapıdan sonra köydeki göç durumuna bakılıp, kişilerin ilk ve son 

göçleri detaylı olarak anlatılmıştır. Devamında ise köydeki geçim kaynaklarına 

değinilerek çalışmanın temelini oluşturan kadınların geçim kaynaklarına bakılarak 

detaylandırılmıştır.  

Ardından köyde gerçekleşen düğün ve törenler; evlilik, sünnet, askerlik ve 

hayırlar olmak üzere dört gruba ayrılarak her birinde gerçekleşen ritüeller 

anlatılmıştır. Özellikle kadınların bu ritüellerde oynadıkları rollere dikkat çekilmiştir.  

Çalışmanın devamında beslenme, sağlık, doğum, şifa-şifacılık, sosyal yaşam 

ve kanaat tutum başlıkları altında elde edilen veriler ve bulgular kadınlar üzerinden 

yorumlanarak anlatılmıştır.  

Bahsedilen bölümler ile ilgili tablolar, grafikler ve fotoğraflar kullanılarak 

hem sayısal hem de görsel belgeler ile desteklenip, daha anlaşılır kılınmaya 

çalışılmıştır.  

Çalışmanın genelinde kullanılan bazı kısaltmalar şöyledir; 

 Hane Başkanı H.B. 

Ayrıca yorumlar arasında kullanılan örneklerde köydeki kişilerin isimleri 

kısaltılmış olup isim ve soy isimlerinin baş harfleri kullanılmıştır. 

Çalışmanın temellerinin nasıl oluştuğu ve geliştiği ile ilgili olan metodoloji 

kısmında aşamalar detaylı bir şekilde görülebilmektedir.  
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2.METODOLOJİ  

Çalışmanın bu bölümü üç ana grup altında toplanarak anlatılmıştır. Saha 

öncesi yapılan araştırmalar, saha süreci ve saha sonra yapılan aşamalar olarak ana 

başlıklar altında detaylandırılmıştır.  

 

2.1. SAHA ÖNCESİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Ana Bilim 

Dalının üçüncü sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu çalışma Manisa İli Saruhanlı 

İlçesinin 5 köyünde (Sarıçam, Seyitoba, Heybeli, Bahadır, Çınaroba) gerçekleşmiştir. 

Çalışmanın aşamalarını anlatmak için bu metodolojiyi oluşturduk.  

Manisa ilinde çalışma yapmadan önce çeşitli aşamalardan geçtik. Öncelikle 

2016 güz döneminde aldığımız Sosyal Antropolojide Araştırma Yöntemleri 

dersimizde, ufak bir saha tecrübesini edinmenin yanı sıra dersin finalinde teslim 

ettiğimiz il önerileri ödevimizle herkes aklındaki illeri ve neden bu illeri tercih 

ettiğini anlattı. (06.01.17)  

2016 Bahar dönemi başladığında tam olarak nasıl bir çalışma yapacağımız 

belli değildi. Kentte mi yoksa kırda mı çalışma yapacağımıza karar vermek ilk 

önceliğimiz oldu. Sınıf çoğunluğunun isteği üzerine kırsal alan çalışması yapma 

kararını aldık. Bu karar verildikten sonra finalde ödev olarak verdiğimiz il 

önerilerinde elemeler gerçekleştirdik. Sonuç olarak elimizde Çanakkale, Kırklareli, 

Kastamonu ve Isparta illeri kaldı.  

Bu illeri sınıfta aramızda bölüşerek araştırmaya başladık. En ince detayına 

kadar araştırmamız gerektiği için TÜİK verilerinden yararlanarak genel ve kırsal 

nüfusa, coğrafi konumlarına, ekonomik ve geçim kaynaklarına, nüfusun etnik 

kökenine ve daha birçok çeşitli detayları inceleyip rapor oluşturup sunumlar yaptık. 

Bunların sonucunda Kırklareli’ni sınıftaki çoğu kişinin orada ki kültüre aşina 

oluşundan dolayı eledik. Çünkü orayı tanımamız ve bilmemiz birçok detayı 

kaçırmamıza neden olacaktı. Çanakkale’yi ise üzüm bağlarının ve şarap üretiminin 
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fazla oluşundan dolayı eledik. Isparta’yı gül üretiminden dolayı tercih etmiştik fakat 

gül hasatının Mayıs’ta olduğunu öğrendik ve çalışma yapacağımız zamana denk 

gelmediği için eledik. Kastamonu’yu ise ulaşımın zorluğundan dolayı eledik. Bunun 

sonucunda elimizde hiçbir il kalmamış oldu. Bunun için hocamızın yönlendirmesi 

sayesinde ilk önce gitmek istediğimiz bölgeyi belirlemeye karar verdik.  

Marmara Bölgesi’ni sanayi bölgesi olduğu için ve daha önce çeşitli çalışmalar 

yapıldığı için saha araştırmamızı yapmak için uygun görmedik. Doğu ve Güneydoğu 

Bölgeleri güvenlik açısından tehdit oluşturduğu için hocamız Dr.Öğr. Üyesi Ebrar 

Akıncı tarafından uygun görülmedi. Akdeniz Bölgesi turizm açısından çok aktif bir 

bölge olduğu için eledik. Karadeniz Bölgesinde olan Kastamonu ili incelendi fakat 

ulaşım zorluğu nedeni ile elendi. Böylelikle elimizde Ege Bölgesi kaldı. Muğla ve 

İzmir turizm açısından yoğun şehirler olduğu için Dr.Öğr. Üyesi Ebrar Akıncı 

hocamız tarafından en başta elendi. Bölgeyi araştırıp yeni iller ve bu illerde 

çalışılabilecek konular hakkında araştırma yapmaya karar verdik.  

Bu araştırmayı ekip olarak yaptık ve yeni iller bulduk. Manisa, Konya 

bunların dışında Çanakkale ve Isparta’da tekrardan gündeme geldi. Konya ilinde 

kırsaldan kente olan göçün fazla olduğunu kırsal nüfusun azaldığını TÜİK 

verilerinden öğrendik. Bu yüzden elemek zorunda kaldık. Isparta eski nedenden 

dolayı istenmedi. Çanakkale ve Manisa elimizde kalmıştı. Çanakkale çalışılabilecek 

konular açısından çeşitliydi fakat Marmara Bölgesine olan yakınlığı nedeniyle pek 

sıcak bakılmıyordu. Bu yüzden detaylı olarak Manisa incelenmeye başlandı.  

Manisa ilinin TÜİK’ten alınan verilerine göre kırsal nüfusu çalışma 

yapmamız için yeterliydi. Bu süreçten sonra 14 ilçesini araştırmaya ve elverişli olan 

köylerini aramaya başladık. Kırsal nüfusu en yüksek olan ilçelerine yöneldik. Bunlar 

Demirci, Akhisar, Saruhanlı ve Alaşehir’di. İlk tercihimiz Demirci ilçesinin 

köylerinden yanaydı çünkü halıcılık ve bağcılık çok yaygındı güzel bir çalışma 

konusu olacağını düşünmüştük. Fakat Demirci’nin Kütahya’ya olan yakınlığı ve 

ondan etkilenmiş olması ayrıca niş bir yapıya sahip olması yüzünden elemek zorunda 

kaldık. Manisa’yı temsil edecek bir ilçeyi seçmeliydik. Daha önce Akhisar’da bir 

çalışma yapıldığı için orayı da eledik. Alaşehir ilçesini turizm fazla olmasından 
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dolayı eledik. Elimizde Saruhanlı ilçesi kaldı ve detaylı olarak araştırılması yapıldı. 

Kırsal nüfus açısından bakıldığında dördüncü sırada olsa da tarihi geçmişi ve 

endüstriyel tarımda çeşitliliği sayesinde araştırmaya dahil oldu. Bu sırada Manisa ile 

ilgili daha önce yapılan çalışmalar için bir literatür araştırması da yaptık. Bu sayede 

hangi konu hakkında çalışma yapabileceğimizle ilgili fikirler edindik.  

Saruhanlı ilçesinde elverişli olarak gördüğümüz 12 köy belirledik ve 

gruplarımız arasında ikişer olarak onları bölüştük. Toplamda 6 gruptuk ve kura 

çekerek köyleri bölüştük. 1.grup Dilay, Erman, Özge Kayışlar ve Develi, 2.grup 

Özlem, Elif, Oğuzhan Kemiklidere ve Azimli, 3.grup Demet, Selin, İlay Lütfiye ve 

Alibeyli, 4.grup Sultan, İknur, Bahar Kumkuyucak ve Heybeli, 5.grup Seray, Nesibe, 

Yunus Taşdibi ve Adiloba, 6.grup Erdem, Şimal, Büşra Çullugörece ve Tirkeş olmak 

üzere köyleri bölüştük. Fakat iki farklı gruptan iki arkadaşımızın son anda 

çalışmadan çıkması sonucunda 2.grup olan Elif ve Özlem ile 4.grup Bahar ve 

Sultan’ın grupları ikişer kişiye düştü. İkişer kişinin çalışabileceği köyler araştırıldı ve 

2.gruba Seyitoba, 4.gruba ise Hatıplar Köyü seçildi. Köylerin nüfusları, ulaşımı, 

köylerin birbirine yakınlığı gibi kriterler doğrultusunda tercih edildi. Bundan sonra 

ilk ön keşif çalışmamızda köylerimizi kesin olarak belirlemeyi hedefledik. (Fotoğraf 

1) Üç gün süre ile gittiğimiz Manisa’da Merkezde konakladık ve her gün Saruhanlıya 

gittik. Manisa Merkeze olan yakınlığı da bizim içinde bir avantajdı. İlk gün 

sonucunda yapılan gün değerlendirmesinde grupların bazılarının köylerle 

anlaşamadığını bazılarının ise köy nüfusun yüksek oluşundan dolayı çalışmaya 

uygun olmadığını anladık. İkinci gün yedek köylere gidildi ve sonuç aynıydı. Çünkü 

TÜİK verilerinde yüksek nüfuslu köyler tercih edilmiş ve nüfusun düşük çıkacağı 

düşünülmüştü. Fakat yaptığımız eksik ve yanlış araştırmalar sonucunda bunun böyle 

olmadığı anlaşıldı. Üçüncü gün Ebrar Hocamızla konuşup üçüncü olarak nüfusu 

düşük yeni köyler seçilmiş ve gruplar oraya gitmişti. Fakat İstanbul’a dönüldüğü 

çoğu grubun köyü belli değildi. Geri dönüldüğünde bu durum detaylı olarak kritik 

edildi ve araştırmalar tekrar yapıldı. (19-21.03.17) 

İkinci keşif çalışmasını gerçekleştirmeden önce kendimize bir nüfus ve hane 

sayısı sınırlandırması gerçekleştirdik. Bunun doğrultusunda yeni köyler belirledik ve 
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bu köyler hakkında araştırmalar yaptık. En kısa süre gitmeğe ve köyleri 

kesinleştirmeye karar verdik. Bu sefer 5 günlük bir çalışma gerçekleştirdik ve bunun 

sonucunda her grup çalışma yapacağı köyü bulmuş oldu. Bu gidilen iki keşif 

çalışmasında da enformel görüşme tekniğinden yararlanıp köy hakkında bilgi 

toplandı. Ayrıca muhtar ile yarı yapılandırılmış kısa bir mülakat gerçekleştirildi. Her 

gidilen günde kısa notlar tutuldu ve gün bitince günün detaylı bir şekilde alan notları 

yazıldı. Dönüşte ise rapor hazırlandı ve grubumuzun başkanı, dersin hocası olan Yrd. 

Dr.Öğr. R. Ebrar Akıncı’ya sunuldu. (18-22.04.17) 

Köyler kesin olarak belirlendikten sonra sıra deneme mülakatı 

hazırlamaktaydı. Bunun için ilk önce geçmiş senelerde yapılan tezleri ve mülakatları 

inceledik. Örnek sorular hazırladık ve bütün gruplar toplanarak soruları tartıştık. 

Mülakatta yapılandırılmış sorular, tablolu sorular ve yapılandırılmamış yorum 

soruları sorduk. Amacımız köylerimizde bunları denemek ve çalışan-çalışmayan 

soruları ayıklamaktı. F1 hane başkanı, F2 hane başkanın eşi olacak şekilde iki çeşit 

mülakat formu hazırladık. F2 mülakatında demografi, düğün-tören, hayvancılık, 

konut mesken, beslenme, sağlık, şifacılık-otlar, sosyal yaşam gibi soruları soruldu. 

F1 mülakatına ise demografi, tarım, hayvancılık, ormancılık, avcılık ve sosyal yaşam 

soruları soruldu. İki formada eşit ağırlıkta soru sormaya dikkat ettik. Ayrıca soru 

seçeneklerini köylerimizde bulunanlara göre belirledik. Bunun için ortak bir kategori 

listesi hazırladık. Sorular bitince bir bilgisayarda birleştirildi ve düzene sokuldu. 

Üçüncü alan keşif çalışmamızda hazırladığımız bu mülakatları denedik. 

Toplam 3 hane yani 3 tane F1, 3 tane F2 toplam 6 mülakat gerçekleştirdik. Bunları 

gerçekleştirmek için iki buçuk günümüz mevcuttu. İlk gün sadece 1 mülakat 

yapabildik çünkü mülakatlar düşündüğümüzden daha uzun sürmekteydi. İkinci gün 3 

tane yaptık ve son gün 2 tane gerçekleştirdik. Planladığımız gibi mülakatlarımızı tam 

zamanında bitirebilmiştik. İlk gün önemli bir iş olan resmi evraklarımızı 

Kaymakamlığa ve Jandarma Komutanlığına teslim ettik. Onları çalışmamız hakkında 

bilgilendirdik. (15-17.05.17) 

Üçüncü alan keşfinden döndüğümüzde sıra saha kullanılacak olan 

mülakatların hazırlanmasında gelmişti. Bunun için deneme mülakatlarımızda 
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çalışmayan soruları tespit edip onları iptal etmekle işimize başladık. Bunları okul 

dışında yaptığımız toplantılarda kararlaştırıyorduk. Hocamız herkese düzenlemesi 

için belli bölümleri verdi. Demet ve bana da mülakatı birleştirme işi düşüyordu. 

Tabii ki bölümlerin düzenlenmesine de yardımcı olduk fakat kritik işimiz bölümleri 

toplamaktı. Düzenli olarak toplantılar yapıyor ve hızlı bir şekilde mülakatları 

hazırlamaya çalışıyorduk. 07 Temmuz tarihinde mülakatlardaki soruların 

düzenlemesi tamamlandı. Bundan sonra ki gün boyunca mülakatlar ve etnografik 

formların basıma hazır hale getirip 10 Temmuz tarihinde basımını gerçekleştirdik. 

(20.06-10.07.17)  

 

2.2. SAHA SÜRECİ 

Mülakatların hazırlanması tamamlandığında Manisa’ya gitmek hızlıca kişisel 

hazırlıklarımızı tamamlamaya ve 12 Temmuz gecesi yola çıkmaya karar verdik. 

İstanbul Esenler Otogarından bütün sınıf arkadaşlarımızla beraber Manisa için yola 

çıktık. 13 Temmuz sabahı erken saatlerde Manisa Merkez Otogarına ulaştıktan sonra, 

her grup kendi köyüne gitmek için harekete geçti.  Bizde kendi köyümüz olan 

Seyitoba Köyü için ilk önce Saruhanlı ilçesine oradan ise köye giden minibüs 

sayesinde ulaşmış olduk. (Fotoğraf 2) Köye gelmeden önce Muhtar Ali Çetinkaya’ya 

haber verip kalacağımız yeri kesinleştirdik. Muhtarın dayısı Mehmet Üstün ve eşi 

Elmas Üstün’ün evlerinde kaldık. (Fotoğraf 3) 

Çalışmamız 29 gün sürdü ve 10 Ağustos tarihinde evlerimize dönmek için 

yola çıktık. Bu süreçten kısaca bahsedecek olursak; köyde geçirdiğimiz ilk 5 gün 

boyunca mülakat yapılmayıp daha çok insanlarla zaman geçirdik. 6 gün ise deneme 

amaçlı birer mülakat gerçekleştirdik. Bundan sonra gelen günlerde grup 

arkadaşlarımızla aramızda bölüştüğümüz haneleri gezip günde 3 ya da 4 mülakat 

gerçekleştirdik. Ayrıca çeşitli etkinliklere katıldık. Tütün kırdık, tarlada uyuduk, 

düğünlere ve hayırlara katıldık, pikniğe gittik. Bu süreç zarfında bir kez diğer grup 

arkadaşlarımızla görüşme imkânımız oldu.  

25 Temmuz Salı günü Saruhanlı ilçesinde kurulan pazarında bahanesiyle 

arkadaşlarımızla küçük bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdik. Özellikle 
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mülakatlarda ki sorular hakkında nasıl cevaplar geldiğini ya da bizim nasıl cevaplar 

beklememiz gerektiği üzerine yorumlarda bulunduk. Toplantıdan sonra pazarı 

gezerek kendi köylerimize geri döndük.  

Kalan günlerimizde ise mülakat ve gözlemlerimize devam ettik. Bu süreç 

zarfında en ilginç anılarımızdan biri av çıkmamız olabilir (Genel Metodoloji, 2018) 

Özellikle tavşan avına çıkan köydeki insanlar bundan çeşitli yemekler 

yapmaktadırlar. En meşhur yemekleri olan ‘civek’i oldukça sık yeme imkânı 

yakaladık. Mülakatlarımız tamamlandıktan sonra 10 Ağustos gecesi yola çıkarak 11 

Ağustos sabahı evlerimizde olduk.  

Seyitoba Köyünde ön araştırma sırasında çıkan 109 hane sayısının 

çalışmamız sırasında değiştiğini gördük. Bazı haneler başka yerlere gitmiş, bazıları 

vefat etmiş, bazıları ise tek bir hane olarak sayılmaktaydı. Ayrıca köyde 

gerçekleştirdiğimiz mülakatlar sonucu hane sayımız 80’e düşmüştür. Bunun sebebi 

ise kişilerin bir kısmı bütün ısrarlara rağmen çalışmaya katılmak istememiş, bir 

kısmıylaysa hasta ve yaşlı oldukları için kendimiz yapamadık. Sonuç olarak bu 

çalışmaya dahil olacak 80 hane kalmıştır.  

2.3. SAHA SONRASI YAPILAN AŞAMALAR 

Saha süreci tamamlandıktan sonra okul dönemi başlamadan önce yaptığımız 

mülakatları bölümümüze teslim ederek çalışma boyunca bize eşlik edecek olan 

kutularımıza yerleştirdik. 2017-2018 eğitim dönemi başladığında ise Lisans Bitirme 

üzerine alacağımız derslerimizin Hocası olan Prof. Dr. Yüksel Kırımlı tarafından 

yapacağımız aşamalar anlatılarak, mülakatlar üzerinde çalışmalara başladın. 

 2.3.1 Birinci Aşama: Mülakat Kontrolü  

Mülakat kontrolleri üç aşamada gerçekleşip ilk kontrol kişisinin kendisi 

tarafından yapılmıştır. Bu kontrolde çalışma yapılan köylerde gerçekleştirilen 

mülakat formlarındaki sorulara alınan cevaplar için bir standart oluşturulmuştur. 

Kişiler kendi mülakatları üzerinde cevaplarının yanlış ve eksiklerini kontrol 

etmişlerdir. Bu düzeltmeleri kırmızı kalemle gerçekleştirip kontrol edilen her 
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mülakat formunun üzerine tarih atılmıştır. Kendi F1 ve F2 kontrollerimi 

tamamlamam 3 günümü almıştır.  

İkinci kontrollerde ise grup arkadaşlarımız ile beraber mülakat formlarını 

değiştirerek yapılmıştır. Bu kısımda cevaplanmamış ya da yanlış işaretlenmiş hatalar 

düzeltilmiştir. Mavi kalem ile bu kontrol bana düşen kısımda 1 günde 

tamamlanmıştır.  

Üçüncü kontrollerde ise bütün çalışma yapan gruplar arasında çekilen kura ile 

mülakatlar değiştirilmiştir. Bu kısımda düzeltilmeyi unutulan ya da atlanan hatalar 

tespit edilmiş ve yeşil kalem ile işaretlenmiştir. Kendime düşen mülakatları 1 günde 

tamamlayıp diğer arkadaşlarıma da yardım ettim.  

2.3.2 İkinci Aşama: Hata Dökümü 

Bu aşamada mülakat kontrollerinde ele edilen hatalar bir araya getirilip 

dökümü yapılmıştır. Bunun nedeni çok fazla hatanın tespit edildiği soruları bularak 

mülakat formundan çıkarma ihtimalini tartışmaktı. En fazla hatanın tespit edildiği 

sorulara bakıldığında, alınan cevaplarda bir problem olmadığı fakat sorularda yapı 

olarak bir yanlışlık olduğu görüldü. Bu kısımda özellikle tarım arazisi sorunlarında 

yaptığım hata sonucu grup arkadaşlarım ile beraber büyük aksilik yaşamış olduk. 

Eksik aldığım bilgiler kontrol sırasında boş-belirsiz olarak doldurulması sonucu hata 

oranı yükselmiş oldu.  

 Bazı sorularda ise tüm ekip olarak değişiklikler yaparak soru isimlerini 

alınan cevaplara göre düzenledik. Bu aşamada mülakat formundan çıkartmak 

zorunda olduğumuz bir soru bulunamadı. 

2.3.3. Üçüncü Aşama: Açık Uçlu Soruların Dökümü 

Mülakat formlarımızda sorduğumuz açık uç soruların dökümünün yapıldığı 

bu kısımda kişilerin kendi yorumu kattığı cevaplar dökülerek belli kategorilere 

oturtulmaya çalışıldı. Bunun nedeni belli başlıklar altında topladığımız cevaplardan 

kod formu oluşturup sözel veriyi sayısal veri haline getirmekti. Yapılan döküm 

sonucunda bütün köyleri kapsayacak şekilde kategoriler ve alt başlıklar oluşturuldu.   
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2.3.4. Dördüncü Aşama: Kod Formunun Hazırlanması 

Açık uçlu soruların dökümünden sonra mülakattaki bütün cevapları sayısal 

veriye çevirebileceğimiz kod formu hazırlıklarına başlandı. Öncellikli olarak F1 kod 

formunu hazırlayıp, birkaç kişi tarafından denendikten sonra hataları düzeltildi. 

Birkaç aşama sonunda hataların en aza indirgen F1 kod formunu doldurmaya bir 

yandan da F2 kod formunu hazırlamaya başladık. Onunda denemeleri 

tamamlandıktan sonra doldurulmaya başlandı. Bu kod formlarını hazırlamamızın asıl 

nedeni SPSS programına girilecek olan verileri sayısal hale çevirmekti. Bu sayede 

girişler daha kolay ve hızlı gerçekleşti.  

2.3.5. Beşinci Aşama: SPSS Girişi 

Kod formları tamamlandıktan sonra özel olarak kendi verilerimiz için SPSS 

sayfası oluşturmaya başladık. Yaklaşık 2 haftalık bir süreç sonunda tamamlanan bu 

aşama sonucunda girişlere başlandı. Bu program sayesinde tablolarda kullanılacak 

olan frekans değerlerinin dökümünü oldukça kolay bir hale getirmiş olduk.  

2.3.6. Altıncı Aşama: Ana Ayrım Belirlenmesi  

SPSS girişlerinin tamamlanması yaklaştığında sırada olan tablo hazırlıklarına 

başlamadan önce çalışmanın temelini oluşturacak ana ayrımın belirlenmesi için 

çalışmalara başlandı. Herkes kendi verilerine bakarak çalışmasını yaklaşık olarak 

%50 olarak bölecek aynı zamanda çalışması mantık olacak konular üzerinde 

dökümler yapmaya başladı. En önemlisi ise ayrım için dökümü yapılan verilerde 

hiçbir yanlışın bulunmaması gerektiğiydi.  

Ana ayrım olarak seçilecek konunun köy ile alakalı olarak bize faydalı 

bilgilerin sunulmasını sağlamalıydı. Her tablonun yorumlanması bu ana ayrım 

ışığında gerçekleşeceği için makul, faydalı ve birçok konuya açıklık getirmekte 

yararlı olacak şekilde belirlenmeliydi. Beş köy grubu da aynı ana ayrımı 

kullanacaktı. Herkesin birliğe vardığı ana ayrım konusu ‘yaş’ oldu. Çalışma yapan 

hiçbir grup bu ana ayrımda sıkıntı yaşamadığı için Genç Hane Başkanları ve Yaşlı 

Hane Başkanları olacak şekilde ana ayrım belirlenmiş oldu.  
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Kendi grubumda ki çalışmada ise Genç Hane Başkanları için yaş 55 ve altı 

olarak, Yaşlı Hane Başkanları için ise 56 ve üzeri olarak belirlendi.  

2.3.7. Yedinci Aşama: Tablo Yapılması  

Ana ayrımın belirlenmesi sonucunda hızlı bir şekilde tablo yapılacak olan 

soruların listesi hazırlandı. Listeler Yüksel Hoca ile de tartışılarak tablo yapılmasına 

gerek görülmeyen sorular ayıklandı. Daha sonra ilk önce F1 daha sonra F2 şablonları 

hazırlanmaya başlandı. Bu sıra gruplar arasında kimlerin F1 kimlerin F2 çalışacağı 

belirlendi ve SPSS verileri birleştirildi.  

Şablonlar tamamlandıktan sonra herkes kendi çalışmasını oluşturacak olan 

tabloların yapına başladı. Benim çalışmamı oluşturan 292 adet tabloyu yaklaşık 

olarak 2 haftada tamamlayıp birinci kontrolüne teslim ettim. Çıkan hatalar sonucunda 

toplam 3 kontrol yapıldı ve en son olarak çalışmada kullanılması için onay verildi.  

Çalışmanın metodoloji kısmında da anlatıldığı üzere köyde yapılan 

mülakatlar sonucu veriler elde edilmiş, saha dönüşü veriler işlenmiş ve tablolar 

oluşturulmuştur. Tablolar kontrolden geçmiş ve çalışma için onaylanmıştır. Bu sırada 

köyde yapılan gözlemler ve tablolardan elde edilen veriler doğrultusunda çalışmanın 

yazı kısmına başlanmıştır. Öncelikli olarak Manisa ili, Saruhanlı ilçesi ve Seyitoba 

Köyünün genel özelliklerine, coğrafi yapısına, nüfus ve ekonomik özelliklerine 

değinilmiştir.  
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3. ARAŞTIRMA YAPILAN İL, İLÇE VE KÖY HAKKINDA GENEL 

ÖZELLİKLER 

Manisa Türkiye’nin en kalabalık on dördüncü şehri olup Ege bölgesinde 

bulunmaktadır. Şu an ki nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 1.396.945’tir. Ege 

bölgesinin batı kesiminde geniş bir alanı kaplayan Manisa ilinde, batı kesimlerinde 

ve Gediz Nehri havzası boyunca karasal nitelikli Ege-Akdeniz iklimi hâkim olmakla, 

özellikle doğu ve dağlık bölgelerinde İç Anadolu'nun karasal ikliminin etkileri de 

görülür. İlin batısından doğusuna gidildikçe, toprak, iklim ve topografya gibi çevre 

koşulları aşamalı olarak değişmeye başlar. Bu değişime bağlı olarak, bitki örtüsü de 

değişir. Bitki örtüsü batıdan doğuya doğru sırayla, ova bitkileri, makiler, ormanlar ve 

alpin bitkilerinden oluşur. Ancak bunların aşamaları birbirlerini düzenli bir biçimde 

izlemez. Dağlarda egemen bitki örtüsü ormanlar ve makilerdir. 

Gediz Nehri kıyısında kurulu olan Manisa'da, tarım önemli geçim 

kaynaklarından biridir. Tarımsal faaliyetlerin başında üzüm üretimi gelmektedir. 

Özellikle Sultani cinsi üzüm üretiminde ülke tarımında önemli bir paya sahiptir. 

Bunun yanı sıra il sınırları içerisindeki zeytin üretimi de önemli bir yere sahiptir. 

Ayrıca ‘Şehzadeler Şehri’ olarak da bilinen Manisa mesir macunu ve Manisa 

Tarzan’ı ile de tanınır.  

Manisa, Ege Bölgesinin İzmir’den sonra ikinci büyük sanayi ve ticaret 

merkezidir. Türkiye'nin gelişmiş organize sanayi bölgelerinden birisine sahiptir. 

Liman, tren yolu gibi ulaşım yollarına yakınlığından ötürü birçok sanayi şirketinin 

üretim tesisi kurduğu bir şehirdir. 2012 yılında büyükşehir kanunu ile Manisa 

büyükşehir olmuştur. Büyükşehir’in gelişiyle köyler mahalle statüsüne geçmiştir. 

Köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış ve idari bakımdan bağlı olduğu merkezlerdeki 

belediyelere bağlanmıştır. Köylere ulaşım belediye dolmuşları ile sağlanmaktadır. 

Seyitoba Köyü bağlı olduğu Saruhanlı İlçesine 16 km uzaklıktadır. Köy ilçe 

arasındaki ulaşımı sağlayan dolmuşlar pazar günü hariç haftanın diğer günleri 3 

farklı saatte çalışmaktadır.  
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Seyitoba köyü orman köyü statüsünde bir Yörük köyüdür. Nüfus 355 olup 

hane sayısı 109 olarak tespit edilmiştir. Köyün hanelerinin temel geçim kaynağını 

zeytincilik ve zeytin fidancılığı oluşturmaktadır. Aileler zeytin, zeytin fidanı ve 

zeytinyağı satarak geçimini sağlamaktadır. İkinci bir geçim kaynağı olarak görülen 

tütüncülük köyde oldukça az sayıda yapılmaktadır. Bunun sebebi iki geçim 

kaynağının da çok uğraştırıcı olmasıdır.  

Köyün geçim kaynağının tarım oluşu makineleşmeyi de önemli safhada 

etkileşmiştir. Yapılan gözlemlerde her hanede en az bir traktör ve tarım aleti olduğu 

görülmüştür. Ayrıca şahsi araç oranı oldukça yüksek olup, kişiler il, ilçe ve diğer 

köylere giderlerken kendi araçlarını tercih etmektedirler.  

Köyün yapısal özelliklerine bakıldığında dağ köyü olmasından ötürü 

sokakların çoğunluğunun yokuş olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı evler 

dağınık bir şekilde konumlanmıştır. Ortalama kat sayı 1-3 arasında değişmektedir. 

Genel bir özellik olan evlerin beyaz boyanması ise önemli bir hijyen belirtisidir. 

Genellikle büyük bir avlunun içine yapılan evlerin avlularında sayası, ocağı ve 

tuvaleti bulunur. Bütün evlerden elektrik, su ve kanalizasyon tesisatı mevcuttur. 

Evlerin çoğunluğunda güneş panelleri ve klima vardır. Ayrıca ısınma odun 

sobalarıyla sağlanmakta olup orman köyü oldukları için odun toplayabilmektedir. 

Dağ köyü olduğu için su kaynağı olarak doğal kaynaklar kullanılmaktadır. Yunt 

Dağından gelen su hem ev ihtiyacı için hem de içme suyu olarak kullanılmaktadır.  

Köydeki sağlık olanaklarına bakıldığında bir sağlık evinin olduğu ve düzenli 

olarak her pazartesi doktor geldiği öğrenilmiştir. Acil durumlar için şahsi araçlarla il 

ya da ilçedeki hastanelere gidilmektedir. Bunun dışındaki ufak yaralanmalar için 

kendi yöntemlerini kullanarak tedavi etmeyi tercih etmektedirler. Ön saha araştırması 

sırasında kabuk aşı denemesi yaparken kestiğim parmağıma zeytinyağı ve bir parça 

çaput ile pansuman yapılmıştır. Genellikle her yaralanmalarda öncelikli olarak 

zeytinyağı kullanıldığı öğrenilmiştir.  

Köyün diğer olanaklarına bakıldığında 2 kahvehane ve 2 bakkal 

bulunmaktadır. Kahvelerden biri Belediye tarafından yeni yaptırılmıştır. Erkekler 

için sosyalleşme alanları olan kahveler, oturulup sohbet edilen ve çeşitli oyunlar 



14 

oynanan alanlardır. Kadınların gitmesi kesinlikle yasak olup önlerinden geçerken 

‘gıvrak’ giymeleri beklenmektedir. 

Köyde bir ilkokul mevcuttur. Orta okul için taşımalı sistem vardır. Lise için 

gençler yurtlarda kalmakta ya da günü birlik gidip gelmektedirler. Köyde ki genç 

nüfusun azlığından dolayı ilkokulun kapanma riski vardır. Köydeki okuma-yazma 

bilme oranı %90’ın üzerinde olup kişilerin eğitim düzeyleri ortalama olarak ilkokul 

mezunudur. 

Köye dışarıdan göç alınmamakta, yabancıya toprak satışı yapılmamaktadır. 

Fakat kendileri dışarıya göç vermektedir. Özellikle İzmir, Manisa ve Saruhanlı ’ya. 

Çoğunlukla köyün genç nüfusunun gerçekleştirdiği bu göçler erkekler için iş 

nedeniyleyken, kadınlar için evlilik sonucu gerçekleştiği öğrenilmiştir.  

Çalışmanın yapıldığı alan hakkında kısaca bilgi verilen bu bölümde özellikle 

Saruhanlı ilçesinin Seyitoba Köyünden bahsedilmiştir. (Harita 1) Devamında ise 

toplumun yapı taşı olan hane ve demografik yapı köydeki özelliklerine göre 

irdelenmiş ve bulgular yorumlanmıştır.  

 
Harita 1: Saruhanlı İlçe ve Köyleri 
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4. DEMOGRAFİK YAPI  

Aileler üzerinden Seyitoba Köyünün demografik yapı, köyün nüfus ve nüfus 

özelliklerinin ele alındığı bu bölümde köydeki hane yapısına odaklanılmıştır. 

‘‘Aile; toplumsal yaşamın devamlılığını sağlamak için değer ve davranış 

kalıplarının bireylere aktarıldığı, sosyo-kültürel, sosyo-demografik ve hukuki 

özellikleri bakımından toplumun en önemli analiz birimlerinden biridir.’’ (Aktaş 

2015:419) 

 

KÖYDEKİ HANE VE AİLE ÖZELLİKLERİ 

Seyitoba Köyü nüfusu 355 olup hane sayısı 109’dur. Çalışmanın metodoloji 

kısmında detaylı şekilde anlatıldığı üzere 80 hane F1, 79 hane F2’den oluşmaktadır. 

Bunun sebebi yalnız yaşayan bir erkek kişi ile F2 mülakatı gerçekleştirilememesidir. 

Köyün genel statü özelliklerine bakılacak olursa 79 hane içinden Hane Başkanı 

Erkek’in %98,7 oranında yani 78 hane, Hane Başkanı Kadın’ın ise %1,3 oranında 

yani 1 hane olduğunu görülmektedir. Bunu şöyle açıklamak mümkündür; Seyitoba 

Köyünde tek başına yaşayan kadın oranı düşük olduğu için kadın hane başkanı az 

olup, bunun dışındaki hanelerde ise kadınlar eşlerini yani erkekleri mutlak değerde 

Hane Başkanı olarak görmektedir. Yapılan görüşmeler sırasında Hane Başkanın kim 

olduğu sorulduğun da direkt olarak eşlerini yani erkekleri söylemişlerdir. Genel 

olarak bakıldığında durum böyle iken ana ayrım ile bakıldığında ise Genç H.B. 

kısmında erkek hane başkanı oranı %100 yani 38 hane iken, Yaşlı H.B. kısmında ise 

erkek hane başkanlarının oranı %97,6 yani 40 hane ve %2,4 oranında kadın hane 

başkanı yani 1 haneden oluşmaktadır. Bu kısım 56 yaş ve üzeri olduğu için kadın 

hane başkanın olmasının sebebi eşinin vefat etmesidir. Eşi vefat eden kadın ancak 

eşinin ölümü sonucu hane başkanı statüsü kazanabilmiştir. (Tablo A-1) Bazı 

durumlarda ise hane başkanı olarak evin erkek çocuğu gösterilmekte ve bu durum 

sonucu kadın hiçbir şekilde hane başkanı olarak kabul görmemektedir.  
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Seyitoba Köyündeki genel hane nüfusu dağılımına bakıldığında ortalama 

olarak 3,4 kişiden oluştuğu görülmektedir. Yapılan mülakatlar sonucu Toplam Kişi 

Sayısı 275 olarak belirlenmiştir. Genç H.B. yani erkek hane başkanlarından oluşan 

bu kısımda minimum 2 kişilik, maksimum ise 15 kişilik hane nüfusları mevcuttur. 15 

kişiden oluşan hane ise üç kardeşin beraber yaşadığı, ekonomik olarak ayrı 

olmadıkları bir yaşam sürdükleri için tek bir hane olarak kabul edilip çalışmaya dahil 

edilmiştir. (Fotoğraf 4) Bu hane ekonomik açıdan ayrı olmadıkları gibi ev bakımında 

da ayrı yaşamamaktadırlar. Bir avlu içinde 3 odalı bir evde yaşamakta ve yemekleri 

hep beraber yemektedirler. Ayrıca anne ve babaları da onlarla beraber yaşamaktadır. 

Fakat yaşlarından dolayı çalışamamakta aileye ekonomik olarak katkı 

sağlayamamaktadırlar. Hem zeytincilik hem de tütüncülükle uğraşan bu hanenin en 

büyük kardeşi eve giren parayı yönetirken ortanca kardeş muhtar azası olarak 

çalışmaktadır. En küçük kardeş ise tarla işleriyle uğraşmakta ve herhangi bir maddi 

olaya dahil edilmemektedir. Bu durum eşler arasında da aynı olup en küçük kardeşin 

eşi bütün ev ve tarla işleriyle uğraşmaktadır. Kısacası en küçük kardeş ve eşi diğer 

hane bireyleri tarafından bir işçi niteliğinde kullanılmaktadır.  Fakat bu durumdan 

hiçbir şekilde rahatsız olmayıp beraber yaşamaktan gayet memnundurlar.  

Hane nüfusunun Yaşlı H.B. kısmında ise erkek hane başkanlarında minimum 

2 kişilik, maksimum ise 7 kişilik hane nüfusları görmek mümkündür. Bunun dışında 

mülakat yapabildiğimiz yalnız yaşayan 1 kişilik hane nüfusuna sahip kadın hane 

başkanı sayısı yalnızca 1’dir. Bu kişi eşi vefat ettikten sonra kendi evinde yaşamaya 

devam etmiştir. Aynı avluda onunla beraber en büyük oğlu ve gelini de yaşamakta ve 

ekonomik açıdan ona bakmaktadırlar. Yapılan görüşme sırasında her işini kendi 

halledebildiğini, tarlaya giden çocuklarına yemek yaparak onlara yardımcı olduğunu 

ve ayrıca torunlarına baktığını anlatmıştır. Diğer çocuklarının evlendiğini ve köyde 

yaşamadıklarını belirtmiştir. Bu durumu niteler derecede Genç H.B. hane nüfusu 

ortalaması bakıldığında 4,4 iken bu oran Yaşlı H.B. de 2,5 düşmektedir. Bunun 

sebebi ise Yaşlı H.B. çocuklarının evlenip onların hanelerinden ayrılmasından 

kaynaklanmıştır. (Tablo A-2) 
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Çalışmayı oluşturan F2 mülakatları yani Hane Başkanı Eşlerinin statüsüne 

bakılacak olursa Hane Başkanı Kadın ve Hane Başkanı Erkek Eşi Kadın 

seçeneklerinin çıktığı görülmektedir. Hane Başkanı Kadın %1,3 oranındayken, Hane 

Başkanı Erkek Eşi Kadın %98,7 oranındadır. Bunun sebebi ilk başta anlatıldığı gibi 

hane başkanı oranın ağırlıklı olarak erkeklerden oluşmasıdır. Kadınlar her ne kadar 

aileye her açıdan katkı sağlasalar da hanenin başkanı yani idarecisi olarak erkek 

görülmektedir. (Tablo A-3) (Grafik 1) Bu durumda Hane Başkanı Eşinin Cinsiyeti 

%100 oranında kadından oluşturmaktadır. (Tablo A-4)  

 

Seyitoba Köyünün Hane Başkanı eşlerinin yaş özellikleri üzerinde durulması 

önemli bir konudur. ‘‘Nüfusun yaş yapısı, doğumların çok yüksek ya da tam tersi 

düşük olmasından, ölüm yaşının çok yüksek ya da düşük olmasından, göçlerden ve 

savaşlardan direkt olarak etkilenmektedir.’’ (Kırımlı 1998:53)  

Bunun doğrultusunda köyün yaş yapısına bakıldığında; ortalama yaşın 52,9 

olduğu görülmektedir. Genç H.B. eşleri ayrımında 44,0 iken Yaşlı H.B. eşleri 61,1 

oranındadır. En genç hane başkanı eşi 30-34 yaş grubunda olup, en yaşlı hane 

başkanı eşi 75-79 yaş grubunda yer almaktadır. Bunun nedeni ise 30 yaş ve öncesi 

genç grubun evlendikten sonra köyde değil, ilçe ve il merkezinde yaşamayı tercih 

etmesidir. Özellikle yeni evlenecek çifte ailenin ilçede özel olarak ev yaptırdığı ya da 

yeni yapılan binalardan ev almayı tercih ettiği gözlemlenmiştir. Konuşulanlar 

arasında en yaşlı kişi 78 yaşında olup çalışmada bulunun tek hane başkanı kadındır. 
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Görüşme sırasında eşi öldükten sonra yaşadığı sıkıntılara değinmiş, çocuklarının 

yardımı ile geçinmeğe çalıştığını anlatmıştır. (Tablo A-5) 

 

DOĞUM YERİ ÖZELLİKLERİ 

Seyitoba Köyündeki hane başkanı eşlerinin doğum özelliklerine bakıldığında 

yalnızca bir kişinin yurt dışı doğumlu olduğu görülmektedir. %98,7 oranında yurt 

içinden oluşan doğum yeri idari ayrımları %14,1 il, %12,8 ilçe %73,1 köy olarak 

dağılmaktadır. Yurt dışı doğumlu yalnız %1,3 oranında olup, ülke Bosna-Hersek 

olduğu bilinmektedir. Köye gelin olarak gelen bu kişi Yaşlı H.B. eşleri ayrımının 

içinde olup ikinci evliliğini bu köyde gerçekleştirmiştir. Eş ile aralarında yaş farkı 

olmasına rağmen görücü usulü olarak tanıştırılıp evlendirildiğini anlaştırmıştır. Genç 

H.B. eşlerinin tamamı yurt içi doğumludur. İdari ayrımın ağırlıklı olarak köy olması, 

nüfus kayıtlarının köy üzerinden gerçekleşmesi sonucudur. (Tablo A-6)  

Doğum yeri ili olarak bakıldığında bu durum değişmektedir. Manisa %88,5 

olarak en yüksek orana sahiptir. Geri kalan Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Erzurum, 

Yozgat ve Ağrı illeri ise köye gelin olarak gelen kadınların doğum yerleridir. (Tablo 

A-7) Konuşulanların memleketleri sorulduğunda Manisa başta gelmektedir. Fakat 

şunu belirtmekte fayda vardır; konuşulan kişiler memleketlerini Manisa değil 

Seyitoba Köyü olarak belirtmiş olup, yapılan kodlamalar il bazında olduğu için 

sonuç böyle çıkmıştır. Manisa dışında kalan iller doğum illeriyle aynı olup köye 

gelin gelen kadınlar ve imamın eşinden oluşmaktadır. Köyün imamı olan H.Ö 19 

yıldır Seyitoba Köyünde görevini yerine getirmektedir. Eşi ile beraber yaşayan imam 

artık kendi memleketi olarak Seyitoba Köyünü benimsemeye başladığını söylemiştir. 

(Tablo A-11) Memleket hakkında görüşmeler yapıldığı sıra eşinin memleketini 

benimseyen kadınlarda mevcuttu. Onlar aynı şekilde gelin olarak gelmiş fakat geçen 

süre zarfında Seyitoba Köyünü memleketleri olarak kabul etmeğe başlamışlardır. 
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EĞİTİM ÖZELLİKLERİ 

Bu çalışmada konuşulanların %79,7’sinin eğitimi vardır. Genç H.B. eşlerinde 

%97,4 olarak en yüksek orana sahip iken Yaşlı H.B. eşlerinde %63,4 oranındadır. 

Aradaki bu farkı Genç H.B. eşlerinin zamanla eğitime verilen değerdeki değişen 

zihniyet yapısına bağlayabiliriz. Ayrıca köydeki eğitim imkanlarının zamanla 

değişmesi de bu artışı açıklar niteliktedir. (Tablo A-8) Köyde bulunan ilkokul 

sayesinde mezun oranı %98,4’e kadar yükselmiştir. Genç H.B. eşlerinden birisinin 

orta terk olması oranı etkilemiştir. (Tablo A-9)  

Konuşulanların herhangi bir kursa gitme durumlarına bakıldığında ise %79,7 

oranında herhangi bir kursa gitmediği görülmektedir. Çoğu kadın zamanı olmadığı 

için kursa gidemediğini belirtmiştir. Tarla ve ev işleri zamanlarının çoğunu 

kaplamaktadır. Bunun dışında %20,3’lük bir kısım ise kursa gittiğini belirtmiş 

çoğunluğu ise Genç H.B. eşleri oluşturmuştur. (Tablo B-1) Hem imkanların 

gelişmesi hem de köydeki iş yükünün hayvancılığı bıraktıktan sonra azalması 

sayesinde gidebildiklerini belirtmişlerdir. Gidilen kurslar arasında Zanaat Kursları 

%88,2 olarak en yüksek orana sahiptir. Bunların içinde dikiş-nakış kursları ağırlıkta 

olup, evlenen her genç kızın çeyizine bir dikiş makinesi koyma gibi bir geleneğin 

sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Eğitim kursları içinde ise ilçeye din kursuna 

gidenler girmektedir. Bunun oranı düşüktür çünkü çoğunluk olarak köydeki imama 

yani hocaya Kur’an öğrenilmek için gidilmiştir. (Tablo B-2) 
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Bir diğer eğitici kurs türü olan sürücü kursuna konuşulanlardan hiçbiri 

gitmemiş ve hiçbiri sürücü belgesi almamıştır. Fakat şöyle bir durum görülmüştür ki 

kadınların bir kısmı araba ve traktör kullanabilmektedir. Özellikle tarlaya giderken 

genç ve yaşlı kadınlar traktör kullanabilmektedirler. Köyde geçirdiğimiz zamanın 

büyük çoğunluğunda tarlaya giderken İ.Ö’nün kızı A.Ö (19) traktör ve araba ile bizi 

tarlaya götürmüştür. Babalar sadece erkek çocuklarına değil aynı zamanda kız 

çocuklarına da araba ve traktör kullanmayı öğretmektedir. (Tablo B-3) (Grafik 4) 

EŞ BİLGİSİ  

Konuşulanların %98,7 evlidir. Genç H.B. eşlerinde tamamı evli iken Yaşlı 

H.B.’de yalnız bir kişinin eşi ölmüştür. Bu durumun yaş ve yaşın getirdiği 

hastalıklarla doğru orantılı olduğu söylenebilir. (Tablo A-10) (Grafik 2)  

 

Genç H.B. ayrımında yalnız yaşayan kadın yoktur çünkü köyde kadınların tek 

yaşaması normal karşılanmamaktadır. Ya ailesinin yanında yaşamalı ya da 

evlendirilmelidir. %97,4 E1K1 iken sadece %2,6’sı E3K1’dir. Boşanmış kadın veya 

erkeklerin tekrar evlenmesine ya da daha önce hiç evlilik yapmamış kadın veya 

erkeklerle evlenmesine karşı bir yargı görülmemiştir. Hatta Yaşlı H.B. ayrımında 

E2K1ve E2K2 gibi evliliklerde görülmüştür. (Tablo A-12) (Grafik 3) 



21 

 

Köyde konuşulan evli çiftlerin hepsinin hem resmi hem de dini nikahları 

mevcuttur. Sadece ilk evliliklerini yapanlar değil ikinci ya da üçüncü evliliğini yapan 

bireylerde her iki nikah şeklini gerçekleştirmişlerdir. (Tablo E-1) Ağırlıklı olarak 

öncelik resmi nikaha verilse de dini nikahı önce yapan hanelerde mevcuttur. Bunlar 

genellikle aynı gün içinde gerçekleşmektedir. Resmi nikah önceliği %80,3 iken dini 

nikah önceliğine bakıldığında %18,3 olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 

bilgilerinin tamamını hatırlamayan bir kişi olduğundan tablo oranlarında %1,4’luk 

bir yere sahiptir. Konuşulan kişilerden Hükümet nikahı olarak adlandırılan resmi 

nikaha daha çok önem verildiği Hoca yani İmam nikahının daha sonra 

gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Bu durum Yaşlı H.B.’lerde değişmemektedir. %82,4 

bir orana sahip olan resmi nikah önceliği geçmiş yıllardan beri köyde önceliklidir. 

(Tablo E-2) 

ÇOCUK BİLGİSİ 

Seyitoba Köyünde bulunan hanelerin %98,7’sinin çocuğu bulunmaktadır. 

Bunlar öz, üvey ve öz+üvey olarak ayrılmış durumdadır.  Hiç çocuğu olmayan kişi 

sayısı yalnızca bir olup %1,3’lik bir orana sahiptir. Köydeki toplam çocuk sayısı 

205’tir.(Tablo A-15) Bu kişi ile yapılan mülakat sırasında hastalığından dolayı çocuk 

sahibi olamadığı öğrenilmiştir. Ağırlıklı olarak öz çocuk olsa da köyde başta muhtar 

A.Ç olmak üzere bazı ailelerin evlatlık edindiği görülmüştür. Tanıdıklar sayesinde 

başka bir aileden evlat edinen muhtar A.Ç ve ailesi gibi bir diğer örnek ise H.S 
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ailesidir. H.S kendi kız çocuğunun eşinin kız kardeşine evlatlık olarak vermiştir. 

Kendisinin 4 tane çocuğu olmasından ötürü bir diğerini bakamayacağını iddia etmiş 

olmasına rağmen 5. bir çocuğu daha olmuştur. Durumlarının sıkış olmasına rağmen 

çocuğun erkek olmasından dolayı vazgeçmemiş ve dünyaya getirmeği tercih 

etmişlerdir. (Tablo A-13) 

Konuşulanların ağırlıklı olarak öz çocuklarının cinsiyet kompozisyonun da 

%60,5 hem kadın hem de erkek çocuk görülmektedir. Bu orana ana ayrım bazında 

bakıldığında Yaşlı H.B.’lerde daha yüksek olduğu görülmektedir. Eski zamanlarda 

daha çok çocuk yapılma anlayışının yerine bakabilecekleri kadar çocuk yapma 

anlayışının yerleşmeye başlaması bu oranlar arasında farkı anlatmaktadır. (Tablo A-

14) İki ayrımın toplam çocuk sayıları; Genç H.B. 90 iken Yaşlı H.B.’lerin ise 115 

olup bu durumu destekler niteliktedir. Hane bazında bakıldığında ortalama çocuk 

sayısı 2,7 iken daha öncede belirtildiği üzere Yaşlı H.B.’ler bu oran 2,9’e 

yükselmektedir. (Tablo A-15) 

Seyitoba Köyünde üvey çocuk sahibi yalnızca 5 hane mevcuttur. Yaşlı 

H.B.’larının üvey çocuk oranı daha yüksektir. Cinsiyet kompozisyonuna bakıldığında 

ise kadınların daha çok tercih edildiği görülmektedir. (Tablo A-16) Köydeki toplam 

üvey çocuk sayısı 10 olup, Genç H.B.’lerde 1 çocuk üvey iken Yaşlı H.B.’lerde 

birden fazla çocuk üveydir. Bunun nedeni ise Genç H.B’lerdeki çocuklar evlat 

edinilmişken Yaşlı H.B.’lerdeki ikinci ya da üçüncü evlilik sonucu eşlerinin 

çocuklarıdır. (Tablo A-17) 

Konuşulan kişilerin hanelerinin dışında yaşayan çocukları olma durumuna 

bakıldığında %71,8’lik bir oran ile karşılaşılmaktadır. Bu oran evlenip ayrı bir hane 

oluşturan Yaşlı H.B’lerde daha yüksektir. Cinsiyet açısından bakıldığında oranlar 

birbirine eşittir. Erkek ve kadın arasında bir fark yoktur. Hane dışında yaşayan 

çocuğu olmayan %28,2 kısmın büyük çoğunluğunu Genç H.B. oluşturmak, sebep 

olarak ise çocukların yaşlarının küçük olması ve aileye olan bağımlılığının devam 

etmesi olarak gösterile bilinir. (Tablo A-18) Hane dışında yaşayan toplam çocuk 

sayısı 137 olup, bir haneden maksimum 6 çocuk hane dışında yaşamaktadır. 
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Ortalama olarak bakıldığında 56 haneden hane başına 2,4 çocuk düşmektedir. (Tablo 

A-19) 

Seyitoba Köyündeki hane dışında yaşayan çocukların yaşlarına bakıldığında; 

137 çocukta ortalama yaş 37,4’tür. Minimum yaş aralığı 15-19 iken maksimum yaş 

aralığı 60-64’tür. Bu yaş aralıklarında minimum yaş aralığını tanımlayacak olursak 

çoğunluğu eğitim için özellikle lise okumak için il ve ilçeye giden çocuklar olduğunu 

görmekteyiz.  Maksimum yaş aralığında ise ki bu aralıkta erkek çocuk olduğu 

görülmekte evlilik ya da çalışma amacıyla hane dışında yaşadığını söylemek 

mümkündür. (Tablo A-20)  

Hane dışında yaşayan çocuklarım doğum yeri bilgileri ile ilgili ilk 

söylenebilecek şey hepsinin yurtiçi doğumlu olmasıdır. 137 çocuğun doğum yeri 

idari ayrımlarına bakıldığında ise köy %54,7 oranın olduğunu daha sonra il ve en son 

olarak da ilçe gelmektedir. Nüfus kayıtlarında köyün yazılı olması bu oranı 

etkilemektedir. Doğdukları yer il bile olsa kimlik işlemleri yapılırken özellikle 

köylerini belirtmektedirler. (Tablo A-21) Bu durum doğum yeri iline geldiğinde daha 

önce hane başkanı eşlerinde de görüldüğü üzere değişmektedir. Önceliği %97,1 

oranında Manisa almıştır. Yani 137 çocuk içerisinde 133 tanesinin doğum ili 

Manisa’dır. Buda köydeki kısıtlı imkanlardan dolayı doğumun il ve ilçede yapıldığı 

anlamını taşımaktadır. (Tablo A-22) 

Hane dışında yaşayan çocukların eğitim durumlarına bakıldığında okula 

gitmeyen ya da okuma yazması olmayan hiçbir çocuğun olmadığı görülmektedir. 

(Tablo A-23) Eğitim düzeylerine bakıldığında en yüksek oran %39,4 ile orta terke 

aittir. Bu kısımda Yaşlı H.B.’nin oranı Genç H.B. oranına nazaran daha yüksektir. 

Bu iki ayrımda da ilerleyen eğitim düzeylerinde oran azalmaktadır. Sebebi ise orta 

okuldan ya da liseden sonra çocukların evlenmesi veya çalışmak zorunda kalması 

gösterilebilir. Okulunu tamamlayan özellikle erkek çocuklar tarlada ailelerine yardım 

etmeğe, kızlar ise evlenmeğe başlarlar. (Tablo A-24) Medeni hallerine bakıldığında 

bu durum daha net bir şekilde görülmektedir. Evli çocuk oranı %85,4 iken bekar ise 

%11,7 oranındadır. Ayrıca her iki ayrımda da kız çocuklarının evlilik oranlarının 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Köydeki genç kızlar liseyi bitirdikten sonra 
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üniversiteye devam etmekten ziyade evliliğe yönelmektedirler. Özellikle tanışılan 

genç kızlar arasında bu yaygındır. Evlendikten sonra köyde değil Saruhanlı ilçesinde 

ya da Manisa Merkez’de yaşamak isteyen kızlar arasında aynı zamanda nerede 

yaşayacakları bir statüsü yarışması haline gelmiştir. (Tablo A-25) 

Köy dışında yaşayan kız ve erkek çocukların çalışma durumlarında ise 

%83,6’lık bir oranla erkeklerin daha çok çalıştığı, kadınların ise %61,4’lük oranla 

çalışmadığı görülmüştür. (Tablo A-26) Böyle yüksek bir oranda çalışmayan 

kadınların ev hanımı olarak hayatlarını sürdükleri görülmüştür. Fakat köyde yaşayan 

kadınlar her ne kadar tarlada erkekler kadar çalışsalar dahi kendilerini bir çiftçi 

olarak görmemekte, ev hanımı konumlarına bağlı kalmaktadırlar. (Tablo A-27) 

Köydeki kadınlar hem tarla işlerini yaparak çiftçi hem de ev işlerini yaparak ev 

hanımı konuma sahiptirler. Çalışan erkek ve kız çocuklarının kaç iş yaptığına ya da 

hangi iş sektörlerinde çalışıldığına bakıldığında ise, bütün çocukların yalnızca bir işte 

çalıştığı görülmektedir. Hane dışında yaşayan çocukların işlerinde en yüksek oran 

%49,4 ile fabrika işçisine sahiptir. Köy dışında yaşayan çocuklarla ilgili bu konuda 

yapılan gözlemlerde fabrikada çalışmak, ister erkek isterse kadın olsun kişiye bir 

statü kazandırmaktadır. Düzenli bir maaşa ve sigortaya sahip olmak köyde 

uğraştıkları işlerden daha kazançlı olarak görülmektedir. Fakat çiftçilikten kazanılan 

para ve fabrikadan kazanılan para karşılaştırıldığında böyle anlaşılmaktadır. Düzenli 

bir gelir mevcuttur evet, fakat en düşük şekilde asgari ücreti geçmemektedir. Öbür 

tarafta ise köyün belli başlı geçim kaynakların biri olan zeytin fidancılığından fidan 

başına 11 TL ile 5.000 adet satılıp 55.000 TL kazanıldığına tanıklık edilmiştir. Bu 

durumda çiftçiliğin Seyitoba Köyünde daha kazançlı olduğu söylenebilir. (Tablo A-

28) 

Hane dışında yaşayan çocukların şu anda yaşadıkları yerlere il bazında 

bakıldığında Manisa’nın %88,3’lük oranla en başta yer aldığı görülür. (Tablo A-29) 

Bunun sebebi olarak daha önce bahsedilen hem çalışmak hem de evlilik yolu ile kız 

ve erkek çocukların Manisa’nın il merkezine ve ilçelerine taşınmalarından 

kaynaklıdır. Hatta evlilik %57,7’lük bir oran ile en baş sebep olarak görülebilir. Hem 

Genç H.B.’ler hem de Yaşlı H.B.’lerin kız çocuklarının evlilik nedeniyle haneden 
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ayrıldığı ikinci olarak %7,1’lük bir oranla tercih sebebi olduğu söylenebilir. (Tablo 

A-30)  

 ANNE-BABA BİLGİSİ  

Konuşulanların anne ve babalarının bilgilerine bakmak, o köyün yaşlı nüfusu 

hakkında bize detaylı bilgi sağlamaktadır. Öncelikli olarak anne ve babalarının 

hayatta olma durumuna bakıldığında %41,8 oranında anne ve babalarının vefat ettiği 

görülmektedir. En yüksek oranın Yaşlı H.B.’nin anne ve babasına aittir. Bu sayede 

56 ve üzeri yaşlardan kişilerin anne ve babalarının %65,9 oranında vefat ettiği 

anlaşılmıştır. Bu durum tam tersi olarak ise Genç H.B.’lerin anne ve babalarının 

%60,5 oranında sağ oldukları görülmektedir. Bu iki durum karşısında Seyitoba 

Köyündeki yaşam süresi ve ölüm yaşları hakkında bir fikir yürütmek mümkündür. 

(Tablo A-31) 

Hayatta olan anne ve babaların aynı köyde fakat ayrı bir evde yaşadığı %58,7 

görülmektedir. Ebeveynlerden her ikisi de hayatta ise ayrı olarak kendi evlerinde 

yaşamağı tercih ederler. Fakat aynı evde bir arada yaşayan haneler mevcuttur. Bunlar 

babalarından kalan tarlaları çalıştıran bunun sonucunda anne ve babalarına bakan 

çocuklardır. Bunun oranı oldukça düşüktür. Bütün köyde sadece 2 ailede 

görülmüştür. Bir diğer seçenek olarak köy dışında yaşayan ebeveynler ise diğer ilçe 

veya illerden köye gelin olarak kadınların ailesidir. Bütün köyde %38,8 oranında 

görülmektedir. Bunun bir diğer yorumu ise köy dışından evliliğin oldukça yaygın 

olduğudur. (Tablo A-32)  

En başta belirtildiği üzere anne ve babaların yaşlarını da yapılan mülakatlar 

sonucu öğrenilmiş durumdadır. Hala hayatta olan anne ve babaların ortalama yaşı 

70,3’tür. Bu durum annelerde 70,9 iken babalarda 69,3’tür. Ayrıca sağ durumda olan 

annelerin sayısının babaların sayısından daha fazla olduğu görülmektedir. (Tablo A-

33) Anne ve babaların ölüm yaşlarına bakıldığında ise ortalama yaşın 70,5 olduğu 

görülmektedir. Kadınlarda bu yaş 71,7’ye kadar yükselmektedir. Yani Seyitoba 

Köyünde kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamaktadırlar. (Tablo A-40)  
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Konuşanların anne ve babaların doğum yeri idari ayrımlarına bakıldığında 

hepsinin yurtiçi doğumlu olduğu ve köyün %86,1 oranında olduğu görülmektedir. 

(Tablo A-34) Bu oranın büyük kısmına Manisa köyleri oluşturmaktadır. Bunun 

dışında Yozgat ve Balıkesir ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca anne ve babasının 

doğum yerlerini hatırlamayan kişilerde mevcuttur. Özellikle Yaşlı H.B. kişiler anne 

ve babalarının bazı özelliklerini hatırlamamakta ya da bilmemektedirler. (Tablo A-

35) Anne ve babaların etnik kökenlerine bakıldığında %84,8’lik bir oranla Yörük 

olduğu görülmektedir. Seyitoba Köyünün etnik kökeni de en başta belirtildiği gibi 

Yörük’tür. Bunun dışında %3,2 oranıyla Kürt etnik kökeni ikinci sıradadır. Sebebi 

ise göç eden aileler ya da evlilik yolu ile köye yerleşen kadınlardır. (Tablo A-36)  

Ortalama olarak 70 yaş ve üzerinde olan anne ve babaların %70,8’i 

kendilerini hala çalışır konumda tanımlamaktadır. Çalışmayan kısım ise sadece 

%26,4’tür. (Tablo A-37) Çalışmayanlar ilk neden olarak yaşlılığı göstermektedirler. 

Bunu grubu oluşturanların çoğunluğu kadınlardır yani annelerdir. Daha fazla tarlada 

çalışamayan anneler evde kalarak ev işlerine yardımcı olmaktadırlar. Emekli 

olmasından dolayı çalışamayan oldukça azdır. Köyde sosyal güvence sahip olan kişi 

sayısı yaşlı bireylerde az olmasından kaynaklı emekli kişi sayısı oldukça düşüktür. 

(Tablo A-38) Çalışan kısım ise yaşına aldırış etmeden hala kendini çiftçi olarak 

görüp her gün düzenli olarak tarlaya gitmeye devam eden kısımdır. (Tablo A-39)  

Anne ve baba arasında akrabalık ilişkilerine bakıldığında yalnızca 11 hanede 

yani %13,9 oranında akraba evliliği olduğu görülmektedir. Yapılan gözlemler 

sonucunda bunun hatalı olduğu gözlemlenmiştir. Aslında köyde ki bütün insanların 

birbirine akraba olduğuna fakat akrabalık anlayışının 4. kuşağa kadar geçerli olması, 

4. kuşaktan sonrakilerin akraba olarak adlandırılmasının sonucunda bu oranın ortaya 

çıktığı anlaşılmıştır. Yapılan mülakatlar esnasında bu soru sorulduğun çoğunluk 

hayır cevabı verse dahi konuşmalar sırasında bunun net bir şekilde hatalı olduğu 

anlaşılmıştır. Bunun sonucunda aslında akraba evliliği olan evlilikler akraba evliliği 

olarak kabul edilmemektedir. Bunun bir diğer kanıtı ise köyde belli başlı soy 

isimlerin olması yani ailelerin olmasıdır. (Tablo A-41) 
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KARDEŞ BİLGİSİ 

Çalışmada konuşulan herkesin kardeşi mevcuttur. Çoğunlukla hem kız hem 

de erkek kardeşe sahiptirler. Bu oran %77,2’dir. Yani köyde birden fazla çocuk 

sahibi olmak yaygındır. Bu durum çocukların yalnız kalmaması kardeşlik duygusu 

oluşması için tercih edilirken aynı zamanda tarlada çalışacak iş gücünü arttırmak için 

tercih edilmektedir. (Tablo A-42) 

 Köydeki toplam kardeş sayılarına bakıldığında 308 iken kişi başına ortalama 

3,9 kardeş düşmektedir. Konuşulan kişiler minimum 1, maksimum ise 11 kardeşe 

sahiptirler. Ana ayrım ekseninde bakıldığında bu durum Genç H.B. ile Yaşlı H.B. 

arasında fazla bir farka sahip değildir. (Tablo A-43) Fakat bütün köy genelinde 

bakıldığında erkek kardeş sayısı 168 iken kız kardeş sayısı 140’tır. Bunun nedeni 

olarak temel geçim kaynağı tarım olan bu köyde iş gücünü arttırmaktır. Erkek çocuk 

aileye özellikle babaya tarladaki her işte yardım etmekteyken, kız çocuk evlenip 

aileden ayrılan kişi olarak görülmektedir. Köy genelinde damadın kız evine yerleşme 

gibi bir olayı da mevcut olmadığından dolayı kız çocuk daha çok iş gücü kaybı 

olarak görülmektedir. (Tablo A-44) (Tablo A-45) Kardeşlerin çoğunluğu konuşulan 

ile aynı köyde yaşamaktadır. Yalnızca %41,8’lik bir oran farklı köylerde, ilçe ya da 

illerde yaşamaktadırlar. (Tablo A-46) Bütün kardeş sayısıyla kıyaslandığında 

yalnızca 108 kardeş aynı köyde yaşamaktadır. (Tablo A-47) Kardeşleri bu köyde 

olan kadınların, kendi köyü olan Seyitoba Köyü içerisinde evlilik gerçekleştirdikleri 

ve köyden ayrılmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik için köyden 

ayrılmayan kadınların göç etmediği düşüncesi oluşmaktadır. Daha detaylı bir şekilde 

göçün irdelendiği diğer bölümde bunun detayları görülmektedir.  
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5. GÖÇ  

‘‘Kişilerin hayatlarının gelecekteki kısmının tamamını veya bir parçasını 

geçirmek üzere, tamamen yahut geçici bir süre için iskân ünitesinden (şehir, köy 

gibi) diğerine yerleşmek kaydıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayıdır.’’ 

(Akkayan, 1979:21)  

Bu doğrultuda Seyitoba Köyündeki göç alma ve verme konusunda ilk yapılan 

gözlemlerde her ne kadar içine kapalı bir köy imajında dursa dahi öyle olmadığı 

anlaşılmıştır. Çalışma esnasında konuşan kişilerin %35,4’nün göç ettiği 

görülmektedir. Bu durum her iki ana ayrımda da eşit değerlere sahiptir. (Tablo C-1) 

(Grafik 6) Fakat köyün muhtarı ile konuşulduğu zaman köy dışından hiç kimseye ev 

ve tarla satılmadığını belirtmiştir. Peki bu durumda göç edenler nasıl konuma 

sahipler sorusu ise daha çok köyden şehirlere çalışmak için giden erkekler ya da 

başka köy ve illerden evlenerek gelen kadınlar olarak anlamlandırmak mümkündür.  

 
 

 İLK GÖÇ  

Çalışmanın yapıldığı kişiler arasından göç edenler yalnız 28 kişiden 

oluşmaktadır. Bunlar içinde minimum 1 maksimum ise 3 defa göç eden kişilerde 

mevcuttur. Kişi bazında bakılacak olursa bir kişi ortalama 1,3 defa göç etmiştir. 

(Tablo C-2) Kişilerin ilk göçlerinin bilgileri alınırken öncelikli olarak yurtiçi mi 
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yoksa yurtdışımı olduğuna dikkat edilmiştir. %96,4’lük bir oran ile 27 kişi yurtiçi 

göç gerçekleştirmiştir. (Tablo C-3) Yurtdışı göç eden kişi yalnızca bir kişi olup hangi 

ülkeden olduğu belirsizdir. Bunun nedeni ise mülakat sırasında kendisi yalnızca 

yurtdışı ifadesi kullanmış belli bir ülke belirtmemiştir. (Tablo C-4)  

Göç eden kişilerin ilk göçlerinde daha önce yaşadıkları yani göçte ayrıldıkları 

yerin idari ayrımlarına bakıldığında köyden ayrılarak başka bir yere gittikleri dikkat 

çekmiştir. (Tablo C-5) %66,7 oranında Manisa şehrinin köylerinden gerçekleşen bu 

ayrılma Yozgat ve Balıkesir gibi illerde görülmüştür. (Tablo C-6) Manisa’nın 

köylerinden çıkıp başka bir yere göç eden insanlar yurtdışını değil tekrar yurtiçini 

tercih ederek başka köylere göç etmişlerdir. İl ve merkezine olan göç %7,1 bir oranla 

çok düşük bir alana sahiptir. (Tablo C-7) (Tablo C-9) Yurtiçinden ayrılmayan kişiler 

Manisa dışına da çıkış yapmamış, köyler arası göçler gerçekleştirmişlerdir. Bu 

göçleri gerçekleştirirken kendi geleneklerine ve etnik kökenlerine uygun köyleri 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. (Tablo C-10) Göç etme nedenlerinde ise çalışma 

yapılan kişilerin kadın olmasından kaynaklı evlilik %75 oranında ilk nedendir. 

Manisa’nın başka köylerinden evlenerek bu köye gelmiş ve hayatlarını burada 

sürdürmeğe devam etmişlerdir. Fakat bu göçü gerçekleştirirken daha öncede 

belirtildiği üzere kendi köyüne ve aile yapısına uygun köyleri tercih etmişlerdir. 

‘‘Yurt içi göçler içinde, özellikle kırdan kente göç sürecinde iletici (kolaylaştırıcı) bir 

faktör olarak evlilik kurumunun kullanılması, diğer bir ifade ile genç kızların kente 

gitmek üzere olan veya kentte yaşayan biriyle evlenerek kırı terk etme olgusu çok eski 

değildir.’’ (Yılmaz 2009:223) Çalışma sırasında gözlemlenen bir olay bunu niteler 

derecededir. Köyün genç erkeklerinden biri olan M.Ö evlenmek istediği kızın Alevi 

olmasından dolayı aileler tarafından kabul edilmemiş ve evlilikleri engellenmiştir.  

Evlilik nedeniyle göç edenlerin dışında ailevi nedenlerle göç edenlerde 

mevcuttur. Eşi çalışmak için başka bir yere giden kadınlar eşle ile beraber gitmek 

durumda kalmışlardır. Bir diğer neden ise eğitim sıkıntısından kaynaklanmaktadır. 

Çocuklarının başka bir il ya da ilçe yalnız başına yaşamasını istemeyen aile onlarla 

beraber çok etmişlerdir.  (Tablo C-11)  
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Konuşulan kişilere ilk göç ettikleri yerlerde ne kadar kaldıkları sorulduğunda 

ise bir sıkıntı yaşanmıştır. Çünkü kişiler hala ilk göç ettikleri yerlerde yaşamaya 

devam etmektedir. Bu yüzden belli bir süre belirtemeyen kişilerin oranı kişi sayısı 

20’dir. Bunun dışında kalanlar ise ortalama 18,6 yıl göç ettikleri yerlerde 

yaşamışlardır. Minimum 1-5 yıl ile maksimum 41+ yılları arasında gruplandırılan bu 

değerler içerisinde kişi sayısı azdır. (Tablo C-12)  

 

SON GÖÇ 

Göç eden kişilerin son göçlerine bakıldığında yalnızca 6 kişi olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi ise çoğunluğun yalnızca 1 defa göç etmesidir. Bu 

yüzden son göç sayısındaki kişiler 22’den 6’ya yani %72,7 oranında bir düşüşe 

uğramıştır. Son göç eden kişilerin göçlerinin yurtiçi olduğu görülmektedir. (Tablo C-

13) Burada da ilk göçte olduğu gibi köyden geç etme oranı ilk sıradadır. (Tablo C-

14) Göçte ayrıldığı yer Manisa olup başka bir il seçeneği çıkmamıştır. (Tablo C-16) 

 Göç ettiği yer ise yurtiçi olup ilk göçte de görüldüğü üzere köyden köye 

gerçekleşmiştir. (Tablo C-17) (Tablo C-19) Manisa’nın köyleri arasında gerçekleşen 

bu göçlerin en başlı nedeni evliliktir. (Tablo C-20) Fakat bu göçlerde iki ana ayrım 

arasında farklar mevcuttur. Yaşlı H.B. sayısı Genç H.B. sayısının iki katı kadardır. 

Bunun sebebi ise Yaşlı H.B.’lerin yaşlarından kaynaklı olduğu söylenebilir. Çünkü 

Yaşlı H.B. eşleri, erkekler ile yani eşleri ile beraber birden fazla göç etme imkânı 

yakalamışlardır. Başlıca neden iş arayışı olup kendileri çalışmasa dahi eşleriyle 

beraber göç etmiş son göç olarak da ya kendi köyleri ya da eşlerinin köyleri olan 

Seyitoba Köyünü tercih etmişlerdir. (Tablo C-21) Bu yüzdendir ki son göç ettikleri 

yerde ne kadar kalındığı sorusuna hala yaşamaya devam ediyorum cevabı alınmış, 

belli bir süre belirtilmemiştir. (Tablo C-22)  

Göç etme nedenlerinden biri olan iş bulma arayışı ile göç eden kişilerin 

dışında köyün genel ekonomik yapısına bakılmak üzere oluşturan bölümde detaylı 

olarak geçim kaynakları anlatılmaktadır.  
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6. EKONOMİK YAPI  

HANELERİN GEÇİM ÖZELLİKLERİ  

Seyitoba Köyünün başlıca geçim kaynağı tarımdır. Hayvancılığı uzun yıllar 

önce bırakan halkın çoğunluğu tarıma yoğunlaşmış, özellikle zeytincilikte Manisa 

bazında bakıldığında önde gelen köylerinden biri haline gelmiştir. Zeytinciliğin her 

türüyle uğraşan köy halkı özellikle Zeytin Fidancılığından oldukça önemli bir gelir 

sağlamaktadır. (Fotoğraf 5,6,7,8,9) Ön saha araştırmasında öğrenildiğine göre geçen 

sene sadece zeytin fidancılığından köye 1,4 milyon lira para girişi gerçekleşmiştir. 

Bunun dışında tabi ki iki geçim kaynağını da benimseyen haneler mevcuttur. Onlar 

daha çok kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hayvan bakmaya devam etmiş, elde 

edilen ürünleri satmaktan ziyade kendileri tüketmeyi tercih etmişlerdir. Bunun 

başlıca nedeni hem tarımın hem de hayvancılığın bir arada yürütülmesinin oldukça 

zahmetli olmasıdır. Bu geçim kaynaklarının dışında esnaflıkla uğraşan, köyün bakkal 

ve kahvesini işleten kişilerde vardır. Fakat bu işleri tarımın yanında ek iş olarak 

sürdürmektedirler. Tarla işlerini günlük işçilere yaptırıp, dükkanlarında kendileri 

durmaktadırlar. Köy sakinlerinden özellikle Yaşlı H.B.’lerden emekli maaşlı 

alanlarda mevcuttur. Ayrıca yaşı oldukça ilerlemiş olanlar ya da bakıma muhtaç olan 

kişilerde bakım maaşı ile hayatlarını devam ettirmektedirler. (Tablo D-1) (Grafik 7) 
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Konuşulan kişilerin tamamının kadın olması sonucu yapılan mülakatlarda 

kendilerine ait geçim kaynağı olup olmadığı sorusunu gerekli kılmıştır. Bu soru 

sayesinde eşlerinin maaşları dışında kendilerine ait bir gelir kaynakları ya da 

ekonomik anlamda onlara birazda olsa özgürlük kazandıracak bir kaynaklarının olup 

olmadığı merak edilmiştir. Sonuç olarak ise %13,9 gibi düşük bir oranla 

karşılaşılmıştır. Bunun sebebi ise tarlada, bahçede ya da kesikte fark etmeden erkekle 

beraber her işi yapan kadının kazanılan parayı kendine ait değil erkeğe ait bir geçim 

kaynağı olarak görmesidir. Gelirin hane için ortak olarak görülmesine rağmen gelir 

kaynağını sağlayan erkektir düşüncesi köyde oldukça yaygındır. Köyün ikinci geçim 

kaynağı olan tütün nedeniyle, tarlada yapılan sürüm, dikim, hasat gibi işlerde 

önceliği kadınlar oluşturmakta yeri geldiğinde erkeklerden daha fazla zaman 

harcamaktadırlar. (Fotoğraf 10,11,12) Bunun dışında ev işlerini de devam ettiren 

kadın kendini bir çalışan olarak görmemeye devam etmekte, ev hanımı statüsünden 

dışarı çıkmamaktadır. (Tablo D-2) (Grafik 8)  

 

Kendine ait geçim kaynağı olan kadınlar ise çoğunluk olarak el işi yapıp 

satmaktadır. El işi olarak danteller, tülbent oyları, havlu kenarları gibi daha çok 

çeyizlik eşyalar yapmaktadırlar. Bu durum Genç H.B.’lerde %80’lik bir oranla Yaşlı 

H.B.’lerden daha yüksektir. Çünkü yaşlı kadınlarının çoğunun eşi ya da eşi vefat 

ettikten sonra çocukları sayesinde hayatlarını sürdürdükleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 
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yaşlılığın getirdiği bazı hastalıklardan dolayı (görme yetisinde bozukluk, ellerde 

titreme vb.) el işi yapamamaktadırlar. (Tablo D-3)  

 

Konuşulan kişilerin sosyal güvencesi olma duruma bakıldığında ise %68,4 

oranında kişilerin sigortalarının olduğu görülmektedir. Kadınların çoğunluğunun 

sahip olduğu bu güvence eşleri üzerinden olup kendilerine ait değildir. Bunun 

erkeklerin aksine kendileri ait bir geçim kaynağı olmayan kadınların sigorta 

primlerini ödeyememesidir. Erkekler ise evin tek çalışına statüsüne sahip olarak 

kendi sigortalarını ödeyebilmektedir. Köyün genelinde sosyal güvence türü olarak 

BAĞ-KUR’u tercih edilmektedir. (Tablo D-4)  

Konuşulanların herhangi bir maaş alma durumuna bakıldığında ise %97,5 

oranında yani 77 kişinin hiçbir tür maaş almadığı görülmektedir. (Tablo D-5) 

Kendilerine ait bir sosyal güvenceleri olmadığı için emekli maaşı alma ya da 

herhangi bir maaş alma durumu %2,5 oranına sahiptir. Bu oran ise eşi ölmüş 

kadınların, eşlerinden kalan emekli maaşı alması ya da engelli maaşı almasından 

kaynaklanmıştır. (Tablo D-6) 

Çalışmada kişilerin geçim kaynaklarına ve özelliklede kadınların geçim 

kaynaklarına değinildikten sonra, köyün gelenekleri üzerine durularak, düğün ve 

törenler anlatılmıştır. Ritüeller bir köyün gelenek ve göreneklerinin temel taşı 

niteliğinde olup, bu kısımda özellikle kadınların ritüellerdeki rolleri üzerine 

durularak düğün, sünnet, askerlik ve hayırlar anlatılacaktır.  

KİŞİNİN KENDİNE AİT 
GEÇİM KAYNAĞI 
OLMA DURUMU

KİŞİNİN SOSYAL 
GÜVENCESİ OLMA 

DURUMU

13,2

60,5

14,6

75,6

Genç Hane Başkanı(-55) Yaşlı Hane Başkanı (56+)

(%) (%)
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7. DÜĞÜN VE TÖRENLER 

7.1.EVLİLİK  

Seyitoba Köyünün hane başkanlarının eşleriyle yapılan bu çalışmada kadınlar 

üzerinden evlilik özelliklerine bakılmaktadır. Evlilik sürecinde gerçekleştirilen 

ritüelleri detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bu bölümde köy halkı için evliliğin 

anlamına da değinilmektedir.  

‘‘Geleneksel olarak tanımlanan toplumların çoğu açısından bu ilişki son 

derece önemlidir; evlilik, akit kapsamında doğacak çocukların ‘meşruiyeti’ni tesis 

ederken, soy sürdürümünü de olanaklı kılacaktır.’’ (Özbudun, Uysal 2013:151) 

KÖYDEKİ EVLİLİK YAPISI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER  

Çalışmanın bu kısmında hanelerden yalnızca E1K1 evlilik şartını sağlayanlar 

ele alınmıştır. Bu sebepten dolayı görüşülen 79 kişi sayısı 71 kişiye düşmüştür. 

Seyitoba Köyünde evlilik yapısı tek eşlidir. Bu durum Yaşlı H.B.’lerde de 

değişmemektedir. 

Her iki nikah şekline de önem veren köy halkı hem resmi hem de dini nikahı 

gerçekleştirmektedir. Köy içinden ve köy dışından gerçekleşen bu evlilikler daha çok 

köy dışından gelin alma üzerinedir. Erkeklerin köy dışına evlenip kadınların 

köylerine yerleştiği görülmemiştir. Günümüzde evlilik yaşları kadınlar için minimum 

18-19 iken erkekler için 20-22 arasındadır. Bunun sebebi olarak ailelerin 

çocuklarının eğitimlerine olan ilgililerinin artması ve en azından lise mezunu 

konumunda olmalarını istemesinden kaynaklanmaktadır. Yaşlı H.B.’lerde erken 

yaşta evliliklere rastlanmıştır. Kadınlar 14-15, erkeklerin 16-17 yaşlarında yaptığı 

evliliklerde mevcuttur.  

Köydeki evliliklerin nasıl yapıldığına bakıldığında ise görücü usulü bir 

sistemle gerçekleştiği görülmektedir. Eski bir geleneğin devamı niteliğinde olan 

görücü usulü iki ailenin kendi aralarında anlaşarak çocuklarını evlendirmesidir. Bu 
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durumun gelişim sürecini açıklayacak olursak; köyün genelinde evlilik çağına gelmiş 

kız ve erkek çocuklar bilinmektedir. Özellikle erkek ailesi kendi çocuklarına ve 

ailesine hangi gelin adayını beğeniyor ya da yakıştırıyor ise tanıdıklar vasıtası ile kız 

ailesine haber gönderir. Bu kişi ya bir komşudur ya da erkeğin hala ve teyzeleridir. 

Kızın ailesine giden haberci kişi, aileye görücü olarak gelmek istendiğini ve uygun 

olup olunmadığını sorar. Eğer kız ailesine uygun ise ki köydeki gençler birbirlerini 

tanıdıkları için kızın kimden bahsedildiği hakkında az çok fikri vardır, onun içinde 

uygunsa erkek tarafına bildirilir. Köy dışında evliliklerde ise sadece ailenin onayına 

bağlıdır çünkü kız köy dışındaki erkekleri tanımamaktadır. Görücü gelmek için onay 

alan erkek tarafı hazırlık yaparken, kız tarafı ise erkek ailesi hakkında araştırma 

yapmaktadır. Aileleri için uygun olup olunmadığına bakılan bu esnada bütün iş 

köydeki dedikodular üzerinden ilerlemektedir. İyi ya da kötü yöndeki konuşmalar 

bütün bir evliliği etkilemektedir. Özellikle köydeki kadınlar arasındaki konuşmalar 

çok önemlidir. Köyde bulunan F.K evlenecek kız ve erkeklerin arasını yapması ile 

meşhurdur. Genç kız ve erkek hanelerine giderek bir nevi çöpçatanlık yaparak 

görücü usulünü gerçekleştirmektedir. Ayrıca kızı ve ailesini ikna etmek amaçlı kıza 

takılacak altınlardan, sahip oldukları tarlalar, evlerden ve arabalardan 

bahsetmektedir. Erkek ve ailesine ise kızın güzelliğinden ve özellikle 

hamaratlığından bahseder. Bu yöntemle iki tarafı ikna etmeye çalışır ve çoğunlukla 

bunu başardığı öğrenilmiştir. 

 Bunlardan sonra aileler kendi hazırlıklarını tamamlandığı zaman erkek 

ailesinden büyükler yani anne, baba ve görüşmeyi ayarlayan teyze ve halalar kız 

ailesinin evine gider. Kız ailesinden ise kızın anne ve babası sadece görüşmede olur. 

Aileler konuşurlar eğer anlaşılır ise isteme için gün belirlenir. Tabi bu sırada çay, 

kahve, kurabiye, yaprak sarma, poğaça vb. gibi çayın yanında tüketilen aperatifler 

ikram edilir. Kız isteme günü geldiğinde ise iki ailenin de yakında yakın akrabaları 

kız evinde toplanır. Erkek ailesi çiçek ve çikolatası ile gelirken, kız ailesi bu defa 

sadece kahve ikram ve çikolata ikram eder. Kız isteme aşamasında kız tarafı başlık 

parası isteme gibi bir durum gerçekleşmez. İsteme tamamlandıktan sonra sıra ile 

büyüklerin elleri öpülür ve bir sonraki aşama olan söz sandığı götürmek için anlaşılır. 

Bundan sonraki aşmalar evliliğin aşmalarını oluşturup ilerleyen konularda daha 
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detaylı anlatılacaktır. Görücü usulünü özetleyecek olursak iki ailenin anlaşarak 

hanenin evlilik çağında ki gençlerinin evliliğinin uygun bulunmasıdır. (Tablo E-3) 

Fakat köyde gençlerin daha bilinç hale gelmesi sonucu kendileri anlaşarak evliliğe 

karar verme durumu da gittikçe artmaktadır. Görücü usulü kadar tercih edilir bir 

konuma sahip olmasa da yeni genç neslin eşlerini tanıyıp bir evlilik bağı kurma 

istekleri artmış durumdadır. 

Bu iki durumun dışında köy halkının pek onaylamadığı bir eş seçimi türü olan 

kaçma-kaçırılma durumu %7,0’lık bir oranla oldukça düşüktür. Ailelerin 

anlaşamadığı ama evlenmek isteyen çiftin birbirinden vazgeçmediği bir olayın 

sonucudur kaçma ve kaçırılma. Sonucunda ise kaçan gençlere bir süre sinirli kalan ve 

onları onaylamayan aileler durumu kabul etmek zorunda kalmışlardır. (Tablo E-4)  

Evlilik gerçekleştikten sonra ise yaşanacak konut olarak erkeği ailesinin yanı 

tercih edilmektedir. Ailenin yanında yeni evli çiftin yaşaması için ayrı bir oda 

hazırlanır ve daha sonra gerekli görülür ise aynı avlu için başka bir ev inşa edilir. Bu 

ayrı evin yapılmasına karar verilmesi yıllar alabilir çünkü gelin gelen kişinin sadece 

eşine değil aynı zamanda eşinin ailesine de bakmak ile yükümlü olduğu düşüncesi 

aileleri ayırma kararını ertelemektedir. (Tablo E-5)  

 

EVLİLİĞİN GEÇTİĞİ AŞAMALAR  

Evlilik gerçekleşene kadar genel olarak 8 aşamadan geçilmektedir. Bunlar; 

kız isteme, söz, nişan, çeyiz duası, çeyiz serme, kına gecesi, nikah ve düğündür. 

Görücü gelme kısmı ise kız isteme aşamasının bir parçası niteliğindedir. Ağırlıklı 

olarak köy kadınlarının çoğunluğu bu 8 aşamadan da geçmişlerdir. (Tablo E-6)  

Belli bir sıraya göre yapılan bu aşamalardan bazı istisnai durumlarda atlanma 

gerçekleşebilmektedir. Seyitoba Köyüne bakıldığında nişan aşamasının diğer 

aşamalardan azda olsa daha düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir. (Tablo E-7)  

 

KIZ İSTEME: Aşamaların ilki oluşturan kız isteme görücü gelme ya da 

evlenecek çiftin anlaşması sonucunda meydana gelir. Kız evinde gerçekleşen bu olay 
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köy içindeyse köy içine dışında köy dışına erkeğin ailesinin gitmesi sonucunda 

gerçekleşmektedir. (Tablo E-8) Kız istemeği erkeğin ailesinin en büyüğü dede, amca 

ya da baba gerçekleştirirken, aynı durum kızın ailesinde de geçerlidir. İki ailede 

giyimine özen göstermektedir. Erkekler takım elbise, gömlek ve kumaş pantolon 

giyerlerken, kızlar elbise, kumaş pantolon ve ipekli tunikler vb. kıyafetler tercih 

etmektedirler. Elbise boyları asla diz kapağını geçmez özellikle boyun kısımları da 

kapalı modeller tercih edilir ve transparan kıyafetlerden uzak durulmaktadır. Kız ve 

erkek anneleri ise pamuklu, çiçekli kumaşlardan ki kumaşın kalitesi önemlidir, don 

ve üzerlerine penye giyip kıyafetleri ile uyumlu tülbent takmaktadırlar. Kız ve erkek 

anneleri kesinlikle başka bir şey giymezler köyün geleneği olarak özel yerlere 

(düğün, kız isteme, nişan, kına vb.) gidilirken süslü donlar ve penyeler giyilir. Hatta 

yeni kumaşlar alınarak yeni donlar dikilir. 

Yaklaşık 1 hafta önceden hazırlığa başlayan kız ailesinin ilk işi evlerini 

baştan aşağı temizlemektir. İkramda kullanılacak bardaklar bile özen ile seçilir. Kız 

isteme özellikle akşam yemeğinden sonra saat 20-20:30 gibi gerçekleşmektedir. 

İkram olarak Türk kahvesi hazırlanır. Öncelikli olarak erkek tarafının en büyük 

kişine ikram edilmeye başlanır ve daha sonra kız tarafına ikram edilir. Ama burada 

alışılmışın dışında damada tuzlu kahve verilmemektedir. Bu kısım söz aşamasına 

saklanmaktadır. Kahveler içildikten sonra isteme gerçekleşir ve tamamlandıktan 

sonra aile bireylerinin elleri büyükten küçüğü olacak bir sıra ile öpülür. Her şey 

tamamlandıktan sonra sözün ne zaman yapılacağına karar verilir ve saat çok geç 

olmadan erkek tarafı evine dönmektedir.  

 

SÖZ: Kız isteme tamamlandıktan sonra sıra söze yani yüzüklerin takılmasına 

gelmektedir. Bizim kentlerde alıştığımız üzere isteme ile aynı gün yapılmayan bu 

işlem, ayrı bir günde kız evinde gerçekleşmektedir. (Tablo E-8) Köyde söz 

sandığının teslimi gibi adlandırılan bu aşama kız evinin hazırladığı damat sandığının 

erkeğin ailesine teslim etmesi ile başlamaktadır. Sandığın içinde erkek için mendil, 

havlu ve parfüm bulmaktadır. Bu sandıklar özenle hazırlanıp süslenmektedir. Söze 

erkek ve kız ailelerinin dışında yakın akrabalar, kuzenler ve komşularda gelir. 

Oldukça kalabalık gerçekleşen bu olayda damada sandığı teslim etmeden önce tuzlu 

kahve ikram edilir. Kahvenin tamamı bitiril ise sandık teslim edilir. Bunun sebebi ise 
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eğer erkek tuzlu kahveyi sonuna kadar içerse evliliklerinde iyi geçineceklerine, 

eşinin sözünü dinleyeceğine ve onu asla kırmayacağı anlamını taşımaktadır. Bu 

sırada kalabalık için eğlenceli bir durumdur çünkü damat tuzlu kahveyi içer iken 

yüzü şekilden şekle girmektedir. Söz sandığı teslim edildikten sonra yüzükler takılır 

ve kurdeleyi kız tarafından amca ya da enişte keser. Tören tamamlandıktan sonra 

ikramlar eşliğinde sohbet edilerek geç saatlere kadar oturulmaktadır.  

Sözleri gerçekleşen çiftler resmi olarak köyde tanınıp ve yan yana görülmeli 

yadırganmaz bir durum gelmektedir. Damadın kız evine girip çıkması daha kolay 

hala gelip köyde dedikodu olmasını engelleyen bir niteliğe de sahip olmaktadır. Bu 

aşamadan sonra aileler nişan hazırlıklarına başlamakta ya da gün belirlemek için 

görüşmektedirler. Kız isteme ve söz ağırlıklı olarak sonbahar aylarında 

gerçekleşmekte, nişan için ilkbahar ayları beklenmektedir. Sebebi ise nişanın açık 

alanda yapılmasıdır.  

 NİŞAN: Bu aşama daha öncede belirtildiği üzere bazı haneler tarafından 

atlanmaktadır. Sebebi ise nişan için yapılacak masrafın evlenecek çift için 

harcanmasının daha uygun görülmesidir. Nişan davet edilecek olan misafir sayısına 

göre farklı mekanlarda yapılabilmektedir. Kız evinin avlusunda ya da köy okulunun 

bahçesinde yapılmaktadır. (Tablo E-9) Nişan için aylarca süren bir hazırlık aşaması 

mevcuttur. Gelin ve damat için kıyafetler alınır, müzik için anlaşılır, fotoğraf çekimi 

için yer ayarlanır, gelin ve yakınları için kuaför ayarlanır vb. gibi çeşitli detaylar 

mevcuttur. Ayrıca nişan günü kız evinde ikram yapılmaktadır. Kız evinin avlusunda 

hazırlanan bu yemekler özel olarak yapılmış büyük tencerelerde pişirilmektedir. 

(Tablo E-10) Bir gün öncesinden özel olarak alışveriş yapılır ve bu masrafların hepsi 

kız tarafına aittir. Ağırlıklı olarak tavuklu tencere yemekleri pişirilmektedir. Tavuk 

suyuna çorba, bulgur pilavı, ıspanak, patatesli tavuk yemeği, hoşaf ve tatlı ikram 

edilmektedir. Tabi bu menü aileden aileye ufak değişikliler göstermektedir. Kız 

evinde yere kurulan sofralarda ya da avluya koyulan masalarda kadın ve erkekler 

ayrı bir şekilde yemek yenmektedir. Fakat yemeğe köyün tamamı çağırılmaz. Nişan, 

düğün kadar büyük yapılmadığı için belli başlı kimseler nişandan bir gün önce erkek 

ve kız tarafından birer yengenin kapı kapı gezerek davet etmesi sonucu yemeğe 
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gelinmektedir. İki tarafta yemek hazırlar fakat en çok kız tarafında yemek hazırlanır 

ve daha çok kişi yemek için davet edilir. Bunun sebebi ise nişanı kız ailesinin 

yapmasıdır. (Tablo E-11) 

 Yemek yemeğe gelen kişiler geline tepsi hazırlayıp getirmektedirler. Tepsiler 

nişan bohçası niteliğinde olup içinde donluk kumaş, iç çamaşırı, çorap, oyalı tülbent, 

örgü patikler, yelekler, kozmetik eşyaları vb. şeyler bulunur. Bunlar özenle bir 

tepsiye ya da kartona dizilir ve renkli şeffaf kağıtlar ile paketlenirler. Her tepsinin 

içinde hazırlayan kişinin ismi bulunmaktadır. Bunun sebebi nişanın ertesi gün 

tepsiler açıldığında kimden geldiği belli olmasıdır. Nişan günü kız evinde bu 

hazırlıklar yapılırken, gelin ve damat sabah erkenden kuaföre gitmektedir. Gelinin 

yanında kız kardeşi, kuzenleri ve yakın arkadaşları bulunmaktadır. Hepsinin kuaför 

masraflarını damadın ailesi karşılamaktadır. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 

fotoğraf çekimine gidilmektedir. Özellikle Manisa’nın meşhur dağı olan Spil Dağının 

eteklerinde bulunan gölün etrafında fotoğraf çektirmek oldukça revaçtadır. Çekimler 

tamamlandıktan sonra ilk önce damadın evine gidilir orada hazırlanan yemeklerden 

yenilir. Yemekler yere kurulan sofralarda yenilmektedir. Yemekler yendikten sonra 

kız evine gelinerek orada da yemek yenir ve nişan yerine gitmek için beklemeye 

başlanır. 

 Köyde gözlemlenen nişan okulun avlusunda yapılmıştır. Avluya ortada pist 

kalacak şekilde sandalyeler dizilip, orta kısma gelin ve damadın oturacağı masa 

süslenmiştir. Nişanlanacak kişilerin tercih ettik şekilde ve renklerde balonlar, 

kurdeleler ve süslerle süslenmiştir. Okul avlusunun hazırlanma aşaması erkek 

ailesine aittir. Misafirler gelip yerleştikten bir süre sonra gelin ve damatta gelerek 

nişan merasimine başlanmaktadır. Nişanı köyün imamı bir konuşma yaptıktan sonra 

dua eder ve yüzükleri takıp kurdeleyi keser. Merasim tamamlandıktan sonra takı 

törenine geçilmektedir. Takı takılma durumu köyde değişiklik göstermektedir. Genç 

H.B.’lerde takı takılması özellikle erkek ailesinin geline altın bilezik yapması bir 

statü göstergesidir. Yaşlı H.B.’lerde ise bu durum yarı yarıya düşmektedir. 

Konuşulan kişiler eski zamanlarda altın yapılmadığını bunun şimdiki zamanlarda 

moda olduklarını belirtmişlerdir. Çünkü o zamanlar durumları kötü olan ailelerin çok 
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olduğunu bu yüzden birçoğunun nişanında takı takılmadığını, düğününde takı 

yapıldığı öğrenilmiştir. (Tablo E-12) Takı takılan nişanlarda ise altın ve para 

birbirlerine yakın oranda tercih edilmiştir. (Tablo E-13) Nişan tamamlandıktan sonra 

kız evine dönülür ve törenin kritiği yapılır. Ertesi gün ise komşu ve akrabaların 

getirdiği tepsiler açılır ve iade edilecek olan tepsiler ayrılır. Bunun sebebi ise 

evlenecek kızı olan kişileri belirleyip, onlara tepsi götürüleceğini tespit etmektir. 

Nişandan sonra herhangi bir mevlüt okutulma durumu gerçekleşmese de kişilerin 

tercihlerine göre değişiklik göstermektedir. (Tablo E-14)  

 

ÇEYİZ DUASI: Nişan aşaması tamamlandıktan sonra düğün aşamasına 

oldukça yaklaşılmıştır. Aileler düğünün ne zaman yapılacağını belirledikten sonra 

gelinin çeyiz hazırlıkları hızlandırılır. Kız anneleri çocuklarına yıllarca çeyizleri için 

çeşitli şeyler hazırlamışlardır. Oyalı baş örtüleri, donluk kumaşlar, patikler, yelekler, 

oyalı havlular vb. şeyler kızları daha küçük yaşlardayken başlamışlardır. Kız 

çocukları bu el işi eşyaları kendileri yapabilecek yaşa geldikten sonra çeyizlerini 

kendileri hazırlamaya devam etmektedirler. Çeyiz sadece bunlardan oluşmamaktadır. 

Çeşitli mutfak aletleri, elektronik ev aletleri, yatak örtüleri, banyo takımları, beyaz 

eşyalar vb. gibi eşyalarda çeyize dahil konumdadır. Erkek tarafının da hazırlamakla 

yükümlü olduğu çeyiz mevcuttur. Erkek anneleri gelinleri için el işi eşyalar yapar, 

yaşayacak ev ya da oda için eşyaları almak gibi yükümlülüklere sahiptirler. Bu 

durum iki ailenin hangi eşyaları hangi tarafın alacağına karar vermesiyle farklılıklar 

gösterebilmektedir. 

 Kız tarafının çeyiz hazırlıkları tamamlandıktan sonra belirlenen bir günde 

erkek tarafı kız evinden çeyizleri almaya gelir. Evin salonun çeyizlik eşyalar özenle 

paketlenmiş bir şekilde yerleştirilir. (Fotoğraf 13) Çeyiz alma gününde köyde 

akrabalar davet edilir. Kadınlar ilk önce evin içine giderek çeyize bakar daha sonra 

kadınlar için ayrılmış olan kısımda oturup erkek tarafının gelmesini bekler. Köyün 

erkekleri de orada bulunur ve çeyiz çıkarılmadan önce çeyiz duasına eşlik ederler. 

Damat çeyizi almaya geldiğinde ona ilk önce Kur’an teslim edilir. Kur’an’ı gelinin 

kuzenlerinden biri damattan aldığı para karşılığında teslim etmektedir. (Fotoğraf 14) 

Daha sonra ise süpürgeden yapılmış üzerinde altınlar olan bir bebek erkek tarafına 
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teslim edilir. (Fotoğraf 15) Eşyalardan önce evden bu bebek çıkarılır ve bu sayede 

nazar değmesini engellemek amaçlanmaktadır. Bu işlemde tamamlandıktan sonra 

eşyalar erkek tarafının getirdiği araca sadece erkek tarafının akraba ya da tanıdıkları 

sayesinde yüklenmektedir. Bütün eşyalar yüklendikten sonra köyün imamı dua okur 

ve orda ki kişilerde ona eşlik ederek Çeyiz Duasını gerçekleştirmektedirler. (Fotoğraf 

16) 

ÇEYİZ SERME: Çeyiz duası tamamlanıp çeyiz kız evinden çıktıktan sonra 

yaşayacakları eve götürülür. Burada paketlerin çıkarılıp yerlerine yerleştirilen 

eşyalar, akraba ve tanıdıkların gelip görebilmesi için özenle hazırlanmaktadır. 

Evlenecek çiftin evleri ayrı ise bütün ev, değil ise sadece yaşayacakları odaya 

çeyizler serilmektedir. Bütün eşyalar tamamlandıktan sonra kapaklı dolapların 

kapakları açık bırakılır ki gelen misafirleri içlerini görebilsinler. Bu aşama 

yaşayacakları yere bağlı olarak ortalama 1 ya da 2 gün içerisinde tamamlanmaktadır.  

KINA GECESİ: Kına gecesi düğünden birkaç gün önce yapılan aşamadır. 

Gelinin özellikle annesinin yanındaki son geceyi simgeleyen bu aşamada çoğunluk 

kadınlardan oluşur ve erkekler daha arka planda kalmaktadır. Genellikle kız evinde 

yapılan kına, gelen misafir sayısına göre köy okulunun bahçesinde de 

yapılabilmektedir. (Tablo E-15) Kınada gelin kaftan giyerken damat ise takım elbise 

giymektedir. Gelen misafir ise genç kızlar elbiseler tercih ederken evli kadınlar ise 

pullu don ve penye tercih etmektedirler. Köyde çalışma sırasında gözlemlenen kına 

aşamasında köy okulunun avlusu kullanılmıştır. Özel olarak kırmızı renklerle 

süslenmiş ve gelin için bir taht koyulmuştur. Gelinin yanında yeni popüler olan 

nedimeleri de kaftan giymişlerdir. Gelen misafirlere ikram yapılmış ve ikramlıkları 

kız tarafının yengeleri dağıtmıştır. (Tablo E-16) İkramlık olarak kuruyemiş ve meyve 

suyu tercih edilse de köy geneline bakıldığında bu durum değişmektedir. Köyde daha 

yemek ikram edildiği %72,0’lık bir oran ile belirlenmektedir. Bunu şöyle açıklamak 

mümkündür; kız evi kına gecesinin olacağı günün sabahı tencere yemekleri 

hazırlayarak yalnızca kendi yakın akrabalarını ve damadın akrabalarına ikramda 

bulunmaktadır. Ancak ikinci bir ikram olarak gelen misafir kuruyemiş, meyve suyu 

vb. şeyler ikram edilmektedir. (Tablo E-17)  
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Bir yandan gelin ve damat dans ederken bir yandan ikram dağıtımı 

tamamlanmış ve diğer herkes ile beraber oynanmaya başlanmıştır. Çeşitli şarkılar 

eşliğinde oynandıktan bir süre sonra saat 22’i civarı kına yakılma merasimine 

geçilmiştir. Pistin ortasına getirilen sandalyeye oturan gelinin etrafında nedimeleri 

kına tepsi ile etrafında dönmeğe başlamış ve meşru kına gecesi şarkısı olan Yüksek 

Yüksek Tepelere çalmaya başlamıştır. Şarkı bitip gelin ağlatıldıktan sonra kızın 

yengesi kınayı sürmeye başlar fakat gelinin elini açmadığını anons ederek damadın 

annesinin eline altın koyması beklenir. Altın konduktan sonra kınalar yakılır ve tepsi 

misafirler arasında gezdirilerek isteyenlere kına sürülür. Gözlem sırasında ayrıca bir 

takı takılma durumu görülmemiştir. Fakat köy geneline bakıldığında %35,7’lik bir 

oranla ailelerin takı taktığı tespit edilmiştir. (Tablo E-18) Takı takılan kınalarda daha 

çok para takıldığı görülmekte bazı kişiler ise hem para hem takı takmaktadır. (Tablo 

E-19) (Fotoğraf 17) Takı töreni olmayan kınada, kına yakma işleminden sonra dans 

edilmeye ve oynanmaya devam edilmiştir. Kına gecesi geç saatte bittiğinde gelinin 

kınalarını yıkamak için erkek tarafının akrabaları kapı kapı gezilmeye başlanır. Her 

gidilen yerde bir oynanıp dans edildikten kına yıkmak için para toplanır. Tur 

tamamlandıktan sonra damadın evine gelinerek damat gelinin kınalarını yıkar. Bu 

sayede kına aşaması tamamlanmış olup, herhangi bir mevlüt okuma durumuna 

rastlanmamıştır. Köydeki kişiler arasında farklılık gösterse dahi yalnızca %2,9’lük 

yani 2 kişi mevlüt okutmayı tercih etmiştir. (Tablo E-20)  

 

NİKAH: Seyitoba köyünde nikah köyün bağlı olduğu il veya ilçe 

yapılmaktadır. Bazı istisnai durumlarda ise kız evinde ya da erkek evinde de 

gerçekleşmektedir. (Tablo E-21) Düğün gerçekleşeceği günün sabahın il ya da ilçeye 

gidilerek kıyılan nikahta ikram yapılma oldukça düşüktür. (Tablo E-22) İkram yapan 

haneler ise kendi tercihlerine bağlı olarak yemek, tatlı, içecek, kuruyemiş ve lokum 

ikram etmektedirler. (Tablo E-23) Resmi nikah gerçekleştikten sonra köye 

dönüldüğün erkek evinde ya da camide dini nikahı da yapmaktadırlar. Köyün 

çoğunluğunda nikahtan sonra herhangi bir takı merasimi gerçekleşmemektedir. 

Düğün yapmayan sadece nikah yapan çiftlerde bu durum değişmektedir. Nikahın 

kıyıldığı evlendirme dairesinde takı töreni gerçekleştirilir. (Tablo E-24) Nikaha davet 
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edilmiş olan misafir takı ve paralarını taktıktan sonra bu aşamada tamamlanmış olur. 

(Tablo E-25) Nikah sonra herhangi bir mevlüt yapılmamaktadır. (Tablo E-26)  

 

DÜĞÜN: Evlilik aşamaların sonuncu olan düğün konuşulan bütün kişilere 

yapılmıştır. (Tablo E-27) Düğün için yapılan hazırlıklardan en önemlisi davet 

edilecek kişilerin belirlenmesi ve nasıl davet edileceğinin kararlaştırılmasıdır. 

Seyitoba Köyünde iki şekil davet türü görülmektedir. Davetiye %66,7 oranın en çok 

tercih edilirken %30,8 oranında okuntu ikinci sırada yer almaktadır. Okuntu ile davet 

etme kız ya da erkek tarafından yengelerin davet edilecek kişiye giderek sözlü olarak 

davet etmesidir. Aynı zamanda yanında hediyede götürenler bulunmaktadır. Bir 

sürahi takımı, bardak takımı vb. gibi hediyeliklerle kişi düğüne davet edilir. (Tablo 

E-28) Düğün aşamasına gelinene kadar olan aşamalar kız evinde gerçekleşirken 

düğün erkek evinde gerçekleşmektedir. Daha çok evin avlusunda ya da evin 

bulunduğu sokakta yapılan düğünler bazı durumlarda köy okulunda, kahve ve 

meydanda yapılabilmektedir. (Tablo E-29)  

Seyitoba köyünde düğünler daha çok kış aylarında yapılmaktadır. Bunun en 

büyük sebebi geçimin tarımdan sağlanmasıdır. Yaz ve sonbahar aylarında hasat ile 

uğraşan insanlar kış aylarında anca boş zaman sahip olabilmektedir. İlkbahar 

aylarında tekrar tarla işleri başlasa da yaz ayları kadar yoğun değildir. Bu sebeple 

özellikle aralık, ocak, şubat, mart ve nisan ayları düğün için en uygun aylar haline 

gelmektedir. (Tablo E-30) Köyde düğünler ağırlıklı olarak 2 gün sürmektedir. Kına 

gecesi de düğünün bir parçası sayıldığı için, ilk kına ikinci gün düğün olacak 

düşünülmektedir. Bazı durumlarda 3 gün düğün yapanlarda mevcuttur. Onlar nişanı 

da düğüne katarak 3 gün boyunca düğünü gerçekleştirmektedirler. (Tablo E-31)  

Düğünlerde diğer aşamalar nazaran bütün köye ikram yapılmaktadır. (Tablo 

E-32) Bu defa iki tarafın hazırladığı yemekler kazanlarda pişmekte ve hazırları bir 

gün önceden başlamaktadır. Düğün için özel yaklaşık olarak 40-50 kg arası et satın 

alınır ve yemeklerin geneli etli olur. Çorba, keşkek, nohut, yahni, fasulye, pilav ve 

hoşaf yapılır ve düğün günü gelen misafirlere ikram edilir. (Fotoğraf 18) Yemekleri 

yapmak için köyde aşçılar mevcuttur. Çünkü bu kadar büyük kazanlarda yemek 
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yapmak kolay bir işlem değildir. (Tablo E-33) İkramı hem kız tarafı hem de erkek 

tarafı gerçekleştirirken bazı durumlarda özellikle köy dışından gelin alındığı zaman 

sadece erkek tarafı da yapabilmektedir. (Tablo E-34)  

Gündüz ikram fazlı tamamlanıp gelin ve damat düğün hazırlıklarını 

tamamladığında düğünün yapılacağı yere geçilmektedir. Evin avlusunda yapılıyorsa 

avlu, köy okulunda ya da kahvede yapılıyorsa o mekanlar düğün için hazırlanmıştır. 

Yeni bir tercih olarak da ilçe ya da il merkezinde düğün salonlarında da düğün 

yapılabilmektedir. Köyün kendine ait bir düğün salonu olmaması ve düğünlerin 

genellikle kışların aylarında yapılıyor olması insanlar için büyük sıkıntı 

oluşturmaktadır. Düğün sırasında takı merasimi mutlaka yapılmaktadır. (Tablo E-35) 

Çoğunluk olarak insanlar birden fazla takı takarak hem altın hem de para 

takmaktadırlar. Özellikle en çok takıyı erkek tarafı geline takmaktadır. Daha çok 

altın bilezik ve kolyeler tercih edilmektedir. Geline takılan takılar bir statü gösterisi 

niteliği taşımaktadır. Düğünden sonra gelin belli bir süre bileziklerini takmaya 

devam etmektedir. (Tablo E-36) Düğün sırasında ya da düğünden sonra mevlüt 

yapılma durumu %12,7 oranında az görülmektedir. Bazı durumlarda yeni evli çifte 

nazar değmemesi ve yuvalarını mutluluğu gibi sebepler ile mevlüt okutulmaktadır. 

(Tablo E-37)  

7.2.SÜNNET 

Bu çalışmadaki kişilerin çocuklarının sünnet olma durumuna ve sünnet töreni 

özelliklerine bakılıp detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 79 haneden yalnızca 62 hanenin 

çocukları sünnet olmuştur. Geri kalan 16 haneden birinin hiç çocuğu olmadığı 

bilinirken, diğer hanelerin ya erkek çocukları sünnet yaşına gelmemiş ya da erkek 

çocuğa sahip değillerdir. Köyün geneline bakıldığında ortalama sünnet olan çocuk 

sayısı 1,6’dır. (Tablo E-38) 
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İLK ÇOCUĞUN SÜNNET TÖRENİ ÖZELLİKLERİ 

 

Hanelerdeki çocukların sünnet olma zamanları ya da yaşları geldiğinde 

aileleri tarafından tören eşliğinde sünnet işlemi gerçekleştirilmektedir. Ailedeki ilk 

çocuğa sünnet töreni yapılma oranı %91,9’dur. (Tablo E-39) Bahsedilen bu tören 

yalnızca sünnet düğününden ibaret olmayıp bazı aşamaları da içermektedir. Fakat 

bütün bu aşamaların sonucu sünnet düğününe bağlanmaktadır. Bazı haneler sünnet 

töreni yapmamayı tercih ederek direkt olarak sünnet işlemini yaptırırken bazı aileler 

ise sadece mevlüt yapmayı düğün yapmamayı tercih etmektedir. Bu neden ilk 

çocuklarda sünnet düğünü yapılmama oranı %9,7’dir (Tablo E-39.A) 

Sünnet düğünü yapmaya karar veren aileler, düğünün kutlamalarını 1 ya da 2 

gün boyunca sürdürmektedirler. Bu süre sadece eğlence kısmını değil, düğünün 

hazırlık kısmını da kapsamaktadır. (Tablo E-40) Köyde yapılan sünnet düğünleri ilk 

seçenek olarak hanelerin kendi evlerinin avlularında ya da köy meydanın 

yapılmaktadır. (Tablo E-41) Çalışma sırasında gözlemlenen bir sünnet düğünü, 

düğün sahibi ailenin evinin önünde sokakta gerçekleşmiştir. Oldukça bayır olan bu 

sokak ışıklandırmalar, balonlar ve çeşitli süslerle süslenmiş, sandalyeler yuvarlak 

şekilde dizilerek ortada pist bırakılmıştır. Sünnet düğünü hazırlıklarından biri olan 

kişileri davet etme olayı ise davetiye yoluyla gerçekleşmektedir. Özel olarak sünnet 

düğünü temalı seçilen davetiyelerinin üzerlerine davet edilen kişilerin isimleri 

KONUŞULANIN 
SÜNNET OLAN 
ÇOCUĞU OLMA 

DURUMU

KONUŞULANIN İLK 
ÇOCUĞUNA SÜNNET 
DÜĞÜNÜ YAPMAMA 

DURUMU

76,3

10,3

80,5

9,1

Genç Hane Başkanı(-55) Yaşlı Hane Başkanı (56+)

(%) (%)
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bulunmaktadır. (Tablo E-42) (Tablo E-43) Davetiyeler ailedeki yengeler tarafından 

kapı kapı gezilerek dağıtılmaktadır. 

Sünnet töreninde takı takılma durumu yalnızca düğünle sınır değildir. Düğün 

yapmak yerine mevlüt yapmayı tercih eden ailelerde takı töreni mevlüt okunmadan 

önce ya da okunduktan sonra sünnet çocuğu için özel olarak hazırlanan yatağında 

bulunan yastığa takılarak gerçekleşmektedir. (Tablo E-44) Düğünlerde ise çocuğun 

üzerine asılan kurdeleye takılar takılmaktadır. Gelen davetliler birden fazla takı 

takmayı tercih edip altın ve TL’yi aynı anda takmaktadırlar. (Tablo E-45)  

Sünnet töreninde düğün kısmına gelinine kadar 8 farklı aşamadan 

geçilmektedir. Düğüne hazırlık niteliğinde olan bu aşamaların ilki sünnet pusadı ya 

da davetiye hazırlığıdır. Sünnet temasına uygun seçilen sünnet pusadının üzerine 

davet edilen kişilerin adı yazılarak yengeler tarafından dağıtılmaktadır. Seyitoba 

köyünde davetiye yerine okuntu dağıtmak terimi kullanıldığı için çıkan seçenekler 

arasında daha yüksek bir orana sahiptir. Bundan sonra yapılan aşamalar düğün günü 

olarak sayılan 2 gün içerisinde gerçekleşmektedir. İlk gün düğünde ikram edilecek 

olan yemeklerin ön hazırlıkları, evin ve sünnet odasının hazırlanıp süslenmesi 

işlemleri gerçekleşmektedir. (Fotoğraf 19) İkinci gün ise sabah erken saatlerde 

yemekler pişirilmeye başlanmaktadır. Düğünlerin klasik menüsü haline gelmiş olan 

çorba, keşkek, fasulye, yahni, pilav ve hoşaf pişirilir, hazır hale geldikten sonra öğle 

saatlerinde evin avlusuna kurulan masalarda ikram edilir. İkram işlemin yalnızca 

erkekler çalışmaktadır. (Fotoğraf 20) Yemeklerin tabaklara koyulup masalara 

dağıtılmasın da kadınlar kesinlikle çalışmamaktadır. Yemekler yendikten sonra 

köyün camisinde okutulan mevlüdü dinlemek için insanlar oraya gitmeye başlarlar. 

Caminin giriş katında erkekler, ikinci katında ise kesinlikle alt katın yani erkeklerin 

katının görülmediği bir bölümde yere oturarak mevlüdü dinlemektedirler. (Fotoğraf 

21) Mevlüt okunması tamamlandıktan sonra sıra çocuğun binek hayvan ile köyde 

gezdirilmesine gelmektedir. Özellikle deve üzerinde köyün merkezinde dualar 

eşliğinde gezdirilmektedir. Bu sırada ona köyün erkekleri eşlik eder. (Fotoğraf 22) 

Bu aşamada tamamlandıktan sonra gece yapılacak düğün hazırlıklara başlanır. 

Düğünün yapılacağı alan süslenir, oturulacak sandalyeler ayarlanır, müzik için 
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orkestra getirilir ve hazırlıklar sünnet düğünü sahibinin yakın akrabaları tarafından 

tamamlanır. Akşam saat 19’dan sonra düğün alanına gelinmeye başlanır ya da 

çocuklar önden gönderilip yer tutturulur.  Belli kalabalık sağlandıktan sonra ilk önce 

sünnet çocuğu ve aile dans etmeğe başlar. Diğer insanlar ise çevrelerinde çember 

oluşturup onlara eşlik etmektedirler. Daha sonra herkes dans etmeğe başlamaktadır. 

(Fotoğraf 23) Bir süre sonra takı töreni gerçekleşir ve gelen misafirler takılarını 

asarlar. Saat gece yarına gelindiğinde ise kına aşaması gerçekleşir. Çocuğun baş ve 

işaret parmağını süren kına silahı temsil etmektedir. Bu sayede artık büyüdüğü ve 

askere gidecek bir adam olduğu sembolize edilir. Aynı zamanda sünnet çocuğunun 

sağdıcına da kına sürülür. En yakın arkadaşı sağdıcı olur ve gerçekleşen kınadan 

ömür boyu arkadaş olacakları anlamına gelir. (Fotoğraf 24) Kına merasiminden 

insanlar dağılmaya ve düğünün sonuna gelinmeye başlanmış olunur. Bundan sonra 

yakın akrabalar ya da köyün genç erkekleri kendi aralarında oynamaya devam 

etmektedirler. Saat 2 civarı tamamen bitmektedir. (Tablo E-46)  

Sünnet ile sünnet düğünü arasında ne kadar gün olduğuna bakıldığında 

çoğunluk olarak aynı günde yapıldığı görülmektedir. Köyde katıldığımız sünnet 

düğününde ise iki erkek kardeşin bir arada yapıldığı için sünnetleri daha önce 

hastanede gerçekleştirilmiştir. Fakat köy genelinde düğün sabahı çocuk sünnet edilir 

ve onun için özel olarak hazırlanan yatağında yatırılmaktadır. (Tablo E-47) 

SON ÇOCUĞUN SÜNNET TÖRENİ ÖZELLİKLERİ  

Hanelerin son çocuklarına bakıldığında ise çocuk sayısı 29’a düşmektedir. 

Sünnet töreni yapılma durumuna bakıldığında yalnızca 4 kişiye tören yapılmadığı 

görülmektedir. (Tablo E-48) Sünnet töreni gerçekleşen çocukların çoğunluğuna 

düğün yapılmıştır. İlk çocukta olduğu gibi düğün ağırlıklı olarak iki gün yapılmıştır. 

Fakat burada şöyle bir farklılık söz konusudur; Yaşlı H.B.’ler daha ağırlıkta olup 

Genç H.B.’ler yalnızca 1 haneden oluşmaktadır. Bunun sebebi ise Genç H.B.’ler 

ağırlıklı olarak sadece 1 gün düğün yapmayı tercih etmişlerdir. (Tablo E-48.A)  

İlk çocukta olduğu gibi son çocuğun sünnet düğünü de evin önünde 

yapılmaktadır. Genellikle erkek kardeşlerin yaşları birbirine yakın ise düğünleri aynı 
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yapılması tercih edilmektedir. Bu sayede masraf azaltılmaktadır. (Tablo E-49) 

Davetiye kullanılarak kişiler düğüne davet edilir, prosedür aynı olup basılan 

davetiyeler yenge tarafından dağıtılmaktadır. (Tablo E-50) (Tablo E-51)  

Sünnet düğünü yapmayan aileler yalnızca mevlüt okutmayı tercih ettikleri 

takı takılma işlemi mevlüt esnasında gerçekleşmektedir. (Tablo E-52) Gelen 

misafirler genellikle çift takı takmayı, ağırlıklı olarak ise altın ve TL’yi tercih 

etmektedirler. (Tablo E-53) Hazırlıklarla beraber 8 farklı aşamadan oluşan sünnet 

töreni son çocukta da değişmemektedir. Bütün aşamalar sırasıyla yerine getirilir. 

(Tablo E-55) Aşama seçeneklerinde %6,1 oranında çıkan diğer seçeneği ise binek 

hayvanla gezdirme yerine araba ile gezdirmeyi tercih eden hanelerdir. İlk çocukta 

detaylı olarak aşamalar son çocukta yapıldıktan sonra sünnet töreni tamamlanmış 

olur.  

Sünnet ile düğün arasında ne kadar gün olduğuna bakıldığında ise 

çoğunluğun sünnet işlemini aynı günde yaptırmayı tercih ettiği görülmektedir. (Tablo 

E-56)  

7.3.ASKERLİK  

Konuşulan kişilerin çocukların askere gitme ve askere gönderme sırasında 

yapılan ritüellerin özelliklerine detaylı bir şekilde bakılıp anlatılmıştır. 79 haneden 

yalnızca 43 hanenin çocuğu askere gitmiştir. Bunlar hanelerden minimum 1 çocuk, 

maksimum ise 4 çocuk askere gitmiştir. (Tablo E-57) Köyde askere giden çocukları 

uğurlamak için ayrıca bir hazırlık yapılmaktadır. Bunu her hane yapmayı tercih 

etmezken geçen sene gidecek olan çocukların hepsine köy meydanında uğurlama 

yapılmıştır. (Tablo E-58)  

İLK ÇOCUĞUN ASKERLİK ÖZELLİKLERİ 

Konuşulanın ilk çocuğunun askere gitme durumunda ilk gerçekleştirdiği ve 

hazırlarına başladığı aşama uğurlama merasimidir. Asker uğurlaması yapmayı tercih 

eden aileler ağırlıklı olarak köy meydanın da ya da ikinci seçenek olarak evlerinin 

önünde bu merasimi gerçekleştirirler. Köy meydanın uğurlamayı yapan aileler ya tek 
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başlarına ya da farklı aileden askere gidecek olan çocuk var ise onunla beraber ortak 

bir uğurlama gerçekleştirir. Asker uğurlamasına bütün köy davetli olup genellikle 

köy caminden anons yapılarak bildirilir. (Tablo E-59)  

Uğurlama esnasında asker hayrı da yapılabilmektedir. Köyde bunu tercih 

eden haneler bakıldığında Yaşlı H.B.’lerin daha yüksek bir orana sahip olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi ise hayır yapılarak askere gidecek olan çocukları için 

dualar okunmasını sağlamak ve gelen misafirlere ikramda bulunmaktır. Eskiden 

gelen bir gelenek olarak görüldüğü için Yaşlı H.B.’ler daha çok tercih ederken, Genç 

H.B.’ler uğurlama yapmayı uygun görmektedirler. (Tablo E-60) Asker hayrı yapan 

haneler köy meydanın ya da avlularında köydeki kişilere ikramda bulunmaktadırlar. 

İkramlar köy meydanın yapılıp dağıtılıyor ise kadınlar değil daha çok erkekler katılır 

ve evlerine ikramlıklardan götürür. (Tablo E-60.A) Genellikle yemek çeşidi olarak 

hazırlanan ikramlıklar, köyün fiks menüsünden oluşmaktadır. Keşke, çorba, nohut, 

fasulye, pilav ve hoşaf büyük kazanlarda yapılarak bütün köy halkına dağıtılır. Bazı 

durumlarda özellikle köy meydanında yapılan hayırlarda lokma dökülüp 

dağıtılmaktadır. (Tablo E-61)  

SON ÇOCUĞUN ASKERLİK ÖZELLİKLERİ 

Konuşulan kişilerin son çocuklarının askere gitme durumuna bakıldığında 

sayının 18’e düştüğü görülmektedir. Bu haneler içinde asker uğurlaması 

yapmayanlar az oranda bulunmaktadır. (Tablo E-62) İlk çocukta olduğu gibi asker 

uğurlaması ağırlıklı olarak köy meydanında yapılması tercih edilmektedir. (Tablo E-

63) Asker hayrı yapılma duruma bakıldığında 18 haneden yalnızca 6’sının hayır 

yapmayı tercih ettiği görülmektedir. Bunun sebebi ilk çocukta da açıklandığı üzere 

eski bir gelenek olarak görülüp daha çok uğurlama tercih edilmiştir. Uğurlamada 

hüzünlü bir havanın yerine askeri neşelendirecek naralar eşliğinde 

gerçekleşmektedir. (Tablo E-64)  

Asker hayrı yapmayı tercih eden aileler genellikle ikramda bulunmaktadırlar. 

(Tablo E-64.A) İkramlık olarak yemek ve tatlı hazırlanmaktadır. (Tablo E-65) Hayır 

ve uğurlama genellikle aynı günlerde yapılıp, sabah hayır akşam ise uğurlama 
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gerçekleşmektedir. Askere gidecek olan çocuklar yaklaşık bir hafta önceden 

akrabalarını dolaşmaya ve olanlardan helallik istemeye başlamaktadır. 

Helalleşildikten sonra akrabalar yardım amaçlı para vermektedirler. Bütün akrabalar 

tamamlandıktan sonra askere gitme gününün sabahında asker hayrı gerçekleştirilir. 

Hayırda mevlüt okutulup ikramlar dağıtılır. İsteyen aileler kurbanda kesmektedirler. 

Daha sonra askere giden çocukların sırtına kırmızı kumaş üzerine isimlerini ve ay 

yıldızın işlenmiş olduğu tülbentler atılır ve silah tetiğini tutacak parmaklarına kına 

yakılır. Bu işlemde tamamlandıktan sonra orada bulunan büyüklerin elleri küçüklerin 

ise gözleri öpülerek vedalaşmaya başlanır. Bu sayede asker uğurlaması başlamış 

olur. Köyün gençleri arkadaşlarını uğurlamak için toplanırlar. Asker ve askerlik ile 

ilgili naralar atılmaya başlanır. En son askere gidecek çocuk kucağa alınarak havaya 

atılıp tutulur. Bu sırada asker ailesine komşuları Allah kavuştursun diyerek iyi 

dileklerini iletir. Köyde başlayan uğurlama konvoylar eşliğin otogarda 

sonlanmaktadır.  

7.4.KÖYDEKİ HAYIRLAR 

Seyitoba Köyünde yapılan çalışma sonucunda çeşitli hayırların olduğu 

öğrenilmiştir. Bazılarına katılama imkânı yakalanmış bu sayede daha detaylı gözlem 

yapma imkanına erişilmiştir. Bunlar yağmur hayrı ve ölüm hayrı olup detaylı olarak 

anlatılmıştır.  

KİŞİNİN VERDİĞİ HAYIRLAR 

Öncelikli olarak konuşulan kişilerin 1 yıllık süreçte verdiği hayırların 

özellikleri detaylandırılmıştır. 79 haneden oluşan çalışmamız sadece 23 kişinin son 

bir yıl için hayır verdiği görülmektedir. Bu hayırlar köy gelenine ya da belli kişilerin 

davet edildiği hayırlar olarak değişiklik göstermektedir. (Tablo E-66) Hayır 

günlerinin belirlenirken nasıl yöntem izlediği ise oldukça basittir. Genellikle tatil 

günlerini yani hafta sonu tercih edilmektedir. Bu sayede köy dışında çalışan kişilerde 

hayırlara katılabilmektedir. Bazı hayırlarda ise mübarek güne göre hareket 

edilmektedir. (Tablo E-67)  
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Konuşulanın bir yıl içerisinde verdiği hayır sayısına bakıldığında biri 

geçmediği görülmektedir. Bu bir yıl içerisinde köyde yaşanan ölümler sonucunda 

ölüm hayrı en çok verilmiştir. Ölüm hayrı; ölen kişini 40’ında veya senesinde bütün 

köye verilen bir hayırdır. Gözlemleme imkânı yakaladığımız bir ölüm hayrı köy 

meydanında cami avlusunda yapılıp, özel olarak kişiler çağırılıp lokum dökülmüştür. 

(Fotoğraf 25) Dökülün lokumlar büyük tepsilerde ikram edilmiş yalnızca erkekler 

gelip meydanda yemişlerdir. (Fotoğraf 26) Ayrıca kese kağıtlarına konularak evlere 

de dağıtılmıştır. Ölen kişinin çocukları tarafından yapılan bu hayır camide mevlüt 

okutularak tamamlanmaktadır. (Tablo E-68)  

Hayırlar köy hayrı (yağmur, mübarek gün, köy hayrı vb.) olabildikleri gibi 

sadece tek bir kişi içinde (asker, ölüm, kişisel vb.) olabilmektedir. Bu durumda 

konuşulan kişilere bakıldığında yalnız bir kişi için hayır verme durumu %58,3’lük 

bir orana sahiptir. Sonuç olarak köyde daha çok bir kişi için hayır verildiğini 

söylemek mümkündür. (Tablo E-69) Özellikle çocukları için hayır veren haneler 

onların sağlığı, mutluluğu ve huzuru için kişisel hayırlar vermektedir. Bunlar köyün 

tamamına olmayıp genellikle belli kişilerin davet edildiği özellikle kadınlar arasında 

mevlüt okutulduğu hayırlardır. (Tablo E-70) Hayır veren kişiler yer olarak kendi 

köylerini hatta çoğunlukla kendi evlerini tercih etmektedirler. (Tablo E-71)  

Verilen çoğu hayırda ikram verildiğinden bahsedilip bunun çok sık yapıldığı 

vurgulanmıştır. (Tablo E-72) İkramlık olarak çeşitli yemekler hazırlanmaktadır. Eğer 

köy genelindeyse kazan yemekleri (keşkek, nohut, pilav vb.) ve lokma, yalnızca evde 

yapılıyor ise pide ve besdirme hazırlanmaktadır. Köyde katılma fırsatı bulduğumuz 

Yağmur Hayrında besdirme yapılıp köye dağıtılmıştır. Bir kişinin adağı sonucu köye 

bereket gelmesi ve yağmur yağması için yapılan bu hayırda davet edilen kadınlar 

hayrı veren kişinin avlusunda hamur yazıp pişirmişler ve zeytinyağı sürüp tuzlayıp 

besdirme haline getirmişlerdir. (Tablo E-73)  

KİŞİNİN KATILDIĞI HAYIRLAR 

Konuşulan kişilerin herhangi bir hayra son bir yıl içerisinde katılma duruma 

bakıldığında ise %86,1 oranında katılım sağlandığı görülmektedir. (Tablo E-74) 
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Daha öncede bahsedilen ölüm ve yağmur hayrına katılım sağlanmış ama çoğunluk 

yalnızca birine katılmıştır. (Tablo E-75) Ölüm hayırları özellikle bir kişi için 

yapıldığından dolayı bir kişi için yapılan hayırlara katılma oranı %89,7 oranla 

oldukça yüksektir. Köy ve yağmur hayrına da katılım sağlayan kişiler, hayırlara 

gitme konusuna oldukça önem vermektedirler. C.S’nin verdiği yağmur hayrında 

kadınların katılımı oldukça yüksek olup aynı zamanda yardımda bulunulmuştur. Evin 

avluna konulan sofralar üzerinde hamurlar yazılırken, bir yandan ocaklarda 

pişirilmiş, pişirilen yufkalara zeytinyağı ve tuz sürülere besdirme haline getirilip 

dağıtılmıştır. (Fotoğraf 27) Bu işlemlerde herkes farklı görevler almış bu sayede 

çabuk bir şekilde ilerleme sağlanmıştır. Yağmur hayrının en önemli geleneği olarak 

annesinin ilk çocuğu olanlar donuna kadar ıslatılıp ağlanması sağlanmakta bu sayede 

köye yağmur yağacağına inanılmaktadır. (Fotoğraf 28) Bu da gerçekleştikten sonra 

hayır tamamlanmış anlamına gelmektedir. (Tablo E-76) 

 Bir kişi için verilen bu hayırlar çoğunluk olarak konuşulanların komşusu 

statüsündedir. Bunun bir sebebi de daha önce bahsedilen akrabalık anlayışına 

dayanmaktadır. Seyitoba Köyündeki insanlar 4. kuşaktan sonrasını akraba olarak 

görmemektedir. (Tablo E-77) Kişilerin katıldığı hayırlar çoğunluk olarak kendi 

köylerinde olmalarına rağmen bazı durumlarda il ve ilçedeki hayırlara da 

katılmışlardır. (Tablo E-78)  

Bütün ritüeller boyunca bahsedilen bir konu ikram yapma durumu ve 

ikramlık olarak hazırlanan yemekler köyün beslenme alışkanlıklarının çerçevesinde 

belirlenmektedir. Bu sebepledir ki köyün beslenme kültürünü de değinmek 

çalışmanın önemli aşamalarındandır.  
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8. BESLENME  

Seyitoba Köyü insanlarının besleme alışkanlıklarına, yemek kültürlerine ve 

mevsimsel hazırlık özelliklerinin incelenip detaylı anlatıldığı bir bölümdür. Yörük 

köyü olan Seyitoba Köyünün etnik kökeni yemeklerin isimlerine yansımıştır. En 

meşhur yemeklerinden biri olan Yörük Aşı sıkılıkla tüketilen bir yemektir. (Fotoğraf 

29) 

GENEL BESLENME ÖZELLİKLERİ 

Konuşulan ve hanesinin öncelikli olarak günlük yaşamda ki beslenme 

tercihlerine bakıldığında ağırlıklı olarak 3 öğün yemek yemeği tercih ettikleri 

görülmektedir. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinden oluşan bu öğünler, kişilerin 

ekstra öğün olarak saymadığı ara öğünlerle desteklendiği ve aslında 4 ve daha fazla 

öğün yemek yendiği gözlemlenmiştir. (Tablo F-1) (Grafik 9) 

 

Seyitoba Köyünün ana geçim kaynağını oluşturan zeytincilik sebebi ile 

zeytinyağı kullanımı oldukça yüksektir. Köyde gidilen evlerde her yemek için 

zeytinyağının tercih edildiği gözlemlenmiştir. Normal tencere yemekleri dışında, 

kızartma ve hamur tatlılarının da zeytinyağı ile yapılması dikkat çekmiştir. Sabah 

kahvaltıları ağırlıklı peynir, ekmek, zeytin, tereyağı, zeytinyağı, domates, salata ve 

yumurta vb. tüketilirken, öğle yemeğinde çorba (tarhana ağırlıklı olarak), kızartma 
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çeşitleri, tavuk yemekleri vb. şeyler tercih edilir. Akşam yemeklerinde ise çorba, 

tavuklu pilav, kızartma çeşitleri, etli yemekler, sebze yemekleri vb. şeyler tercih 

edilmektedir. Bu öğünlerin dışında ise ara öğün olarak çay, meyve, tatlı çeşitleri de 

tüketilmektedir. Fakat bunlar konuşulanların gözünde ara öğün olarak kabul 

görmemektedir. (Tablo F-2) (Fotoğraf 30) 

Çalışmada konuşulan kişilerin tükettikleri yemeklerden balık yeme duruma 

bakıldığında 79 hanelik çalışmanın 70 hanesinin balık tükettiği görülmektedir. Neden 

sadece balık yenme durumuna bakıldığı sorusunun cevabı şöyledir; Manisa Ege 

Bölgesine dahil olmasına rağmen deniz ile sınırı bulunmayan illerden biri 

olmaktadır. Ayrıca balık diğer yemeklerden daha pahalı olduğu için ekonomik açıdan 

farklılık gösteren ailelerin tüketip tüketemediği ya da ne sıklıkta veya nereden temin 

ettiği soruları merak edilmiştir. Seyitoba Köyünde balık tüketmeyen ailelerin maddi 

açıdan değil daha çok balığın kokusundan rahatsız olmalarından dolayı tüketmeği 

tercih etmedikleri anlaşılmıştır. (Tablo F-3)  

Balık tüketen aileler ise ağırlıklı olarak kış mevsimde tüketmektedirler. Kış 

mevsimi balığın sezonu olmasından dolayı temin edilen balıkları taze olması seçilme 

tercihleri arasında ilk seçeneklerdendir. (Tablo F-4) Konuşulan hanelerin haftada bir 

ya da iki haftada bir tüketmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bunun sebebi ise balığı 

kendi tutmayı değil satın almayı tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. (Tablo F-5) 

(Tablo F-6) Satın almayı tercih eden kişiler öncelikli olarak köye gelen satıcıdan ya 

da salı günleri Saruhanlı ilçesindeki pazardan temin etmektedirler. Köye gelen satıcı 

haftada bir ya da iki haftada bir geldiğinden ötürü yeme sıklığı bu aralıklarda 

yoğunlaşmaktadır. (Tablo F-6.A)  

EKMEĞİN NASIL TEMİN EDİLDİĞİ 

Köydeki hanelerin temel besin kaynağı olan ekmeğin nasıl temin edildiğine 

bakıldığında yalnızca %7,6’lık bir oranın satın aldığını geri kalan hanelerin 

kendilerinin yaptığı görülmektedir. Ekmek yapımı hane bireylerinden kadınların 

görevi olarak görülmekte olup erkeklere malzeme temin kısmı düşmektedir. Ekmek 

yapımı haftalık periyotlar şeklinde yapılmakta ve yapılan ekmek bir hafta boyunca 
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tüketilmektedir. Bazı haneler özellikle kardeş hanelerin eşleri ekmeklerini ortak 

yapmaktadırlar. Bir hafta ilk kardeşin eşi yaparken ikinci hafta ikinci kardeşin eşi 

yapmaktadır. Ekmek yapımından kısaca bahsedilecek olursa yaş maya ile 10-15 kilo 

undan hazırlanan hamur büyük bir leğen içerisinde ‘yumurulur’, istenilen kıvama 

geldikten sonra ‘ısıran’ yardımı ile tahtadan yapılma ve bölmeleri olan ‘miniyet’in 

içine yerleştirilir. Bir süre mayalandıktan sonra daha önceden hazırlanan kiremit 

ocağın içine dizilerek pişirilir. Ocağın azına kül döşenir ki ekmeklerin yanması 

engellenir. Yaklaşık 1 saatlik pişme süresinden sonra ocağın ağzı açılır ve ekmekler 

çıkarılır. Biraz soğutulduktan sonra poşetlere konularak kaldırılır. (Tablo F-7) 

(Görsel Belgeme Fotoğrafları) 

OTLAR 

Seyitoba Köyünün dağ-orman köyü statüsüne sahip olmasından dolayı yemek 

kültürlerine kazandıkları bazı yemek çeşitleri açısından avantajlı konumdadırlar. 

Dağdan ve ormandan ot toplama alışkanlığı köyün genelinde mevcut olup, toplanan 

otlardan yapılan çeşitli yemekleri mevcuttur. Köyün çok az bir kısmı toplamamayı 

tercih etmektedir. Sebebi ise özellikle Yaşlı H.B.’lerin yaşlarından kaynaklı 

hallerinin olmayışıdır. (Tablo F-8) 

Konuşulan kişilerin ne kadar çeşit ot topladığına bakıldığında ise ortalama 

olarak 4,5 çeşit topladıkları görülmektedir. (Tablo F-9) Köyün genelinde yaygın 

olarak gelincik, sarmaşık, nane ve kekik toplanmaktadır. Özellikle sarmaşık otuna 

olan düşkünlük köyde oldukça fazladır. (Tablo F-9.A) Daha öncede bahsedildiği 

üzere ağırlıklı olarak dağdan ve bahçeden toplanan otların bazı türleri orman ve 

tarladan da toplanabilmektedir. Sarmaşık otu ve gelincik tarla ve orman 

kenarlarından toplanırken, nane ve kekik dağ ve ormandan toplanmaktadır. Bahçeden 

ot toplamanın oranının yüksek olmasının sebebi ise yaşlı kişilerin dağ-orman gezmek 

yerine evine yakın bahçeyi tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. (Tablo F-10) 

Toplama mevsimi olarak bakıldığında ilkbaharın daha yüksek bir orana sahip olduğu 

görülür. Sebebi ise toplanan ot türlerinin o mevsimde yetişmesidir. (Tablo F-11) 

Otlar toplandıktan sonra farklı şekillerde tüketilirler. Çoğu otun yemeği yapılırken 
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(sarmaşık, gelincik vb.), ikinci seçenek olarak baharat yapılarak (nane, kekik vb.) 

kullanılmaktadır.  (Tablo F-12)  

MEVSİMSEL HAZIRLIKLAR 

Seyitoba Köyünde yaz mevsimi oldukça hareketli ve hazırlıklı geçmektedir. 

Tarla hasat yapılırken bir yandan da kış için hazırlıklar yapılmaya başlanır. Bu 

yüzden köyde mevsimsel hazırlık yapma oranı %91,1 ile oldukça yüksektir. (Tablo 

F-13) Çalışmada mevsimsel hazırlığa iki türlü bakılmaktadır. Birinci sebze hazırlığı 

ikincisi ise meyve hazırlığıdır. Fakat köyde her iki hazırlık da tercih edilmektedir. 

(Tablo F-14) Kışlık sebze hazırlığına bakıldığında yazın taze sebzelerinden biber, 

domates, patlıcan, bamya ve salatalık gibi kış mevsimin sebzesi olmayan türlerin 

tercih edildiği görülmektedir.  (Fotoğraf 31) Nedeni ise mevsimsel hazırlığın asıl 

amacı değinmek mümkündür. Yaz mevsimine has ürünleri doğal bir şekilde kışında 

tüketebilmek ve mantıkla ürünler hazırlamaktır. (Tablo F-15) (Tablo F-16) Çoğunluk 

olarak salça, kurutma, turşu ve konserve şekilde hazırlanan sebzeler bütün kış 

bozulmadan tüketilmektedir. (Tablo F-17) (Fotoğraf 32,33) 

Meyve türlerine bakıldığında kışlık hazırlık için daha çok kayısı, erik, incir ve 

üzüm kullanıldığı görülmektedir. (Tablo F-18) Yaz mevsimde hazırlıkları yapılan 

meyveler çoğunluk olarak kurutma, komposto, reçel ve hoşaf şekilde 

kullanılmaktadır. Hazırlanan sebze ve meyveler bazı durumlar dondurucular da 

bazılarında ise evin kilerlerinde muhafaza edilmektedir. (Tablo F-20)  

Hem evde çalışıp her koşul için hazırlık yapan kadınlar aynı zamanda tarlada 

çalışmaya devam etmektedir. Bu sebeple özellikle bel ve sırt ağrısından şikayetçi 

olan kadınların genel sağlık duruma bakılan bölümde ise bunun daha detaylı olarak 

anlatıldığı görülmektedir. 
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9. SAĞLIK 

KİŞİLERİN SAĞLIK DURUMU 

Seyitoba Köyünün sağlık özellikleri için haneler de ve kişilerdeki hastalık 

olma durumuna, hastalık çeşitlerine ve kullanılan ilaç türlerine, tedavi için nereye 

gidildiğine bakılıp detaylandırılmıştır. Öncelikli olarak konuşulan kişilerin kronik 

rahatsızlığı olup olmadığına bakılmış 46 kişinin kronik rahatsızlığı olduğu 

görülmüştür. (Tablo G-1) (Grafik 10) 

 

Kronik rahatsızlıkların neler olduğuna bakıldığında ağırlıklı olarak kalp-

damar hastalıkları (tansiyon), ortopedi (bel fıtığı) ve endokrinolojik (şeker, tiroid) 

hastalıkların yaygın olduğu görülmektedir. Hastalıkların Yaşlı H.B. eşlerinde daha 

fazla olduğu görülmektedir. (Tablo G-2)  

Köydeki ilaç kullanımı merak edildiğinde yalnızca kronik rahatsızlığı olan 

kişilere değil bütün konuşulan kişilere bu soru sorulmuştur. Bunun sonucunda 43 

kişinin düzenli olarak kullandığı ilaç olduğu anlaşılmıştır. Fakat kronik hastalık 

sahibi kişilerin sayısından az olan ilaç kullanan kişilerin sayısının sebebi hastalığa 

sahip olan kişilerin düzenli ilaç kullanmamasıdır. Köyde bu durumla ilgili 

gözlemlenen bir olayda tansiyon ve şeker hastası bir kişinin ilaç kullanmayı kendi 

rızası ile tercih etmediği görülmüştür. (Tablo G-3) İlaç kullanan kişilerin kullandığı 
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ilaç türlerine bakıldığında dahiliye (ağrı kesici), endokrinolojik (şeker), kalp-damar 

(tansiyon) ve akciğer-solunum (astım) ilaçlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı 

görülmüştür. (Tablo G-4)  

Konuşulan kişilerin rahatsızlandığında sağlık kuruluşuna gidip gitmeme 

durumuna bakıldığında %98,7 oranında gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. (Tablo 

G-5) Gidilen sağlık kuruluşlarının neler olduğuna bakıldığında ise kişilerin bir ya da 

daha fazla sağlık kuruluşuna gittiği ve bu kuruluşlardan önceliğin devlet 

hastanesinde olduğu anlaşılmıştır. Devlet hastanesini, köyde ki aile hekiminde çare 

bulamadıkların ya da çok acil konularda tercih etmektedirler. Çünkü aile hekimi 

haftanın bir yani pazartesi günleri köye gelmektedir. İnsanlar daha basit (grip vb.) 

hastalıklarda ya da ilaç yazdırmak için aile hekimine uğramaktadırlar. (Tablo G-6) 

Hastaneye gitmeği tercih eden kişiler ilçe yani Saruhanlı devlet hastanesine ya da 

Manisa Merkez hastanesine gitmektedirler. (Tablo G-7)  

HASTALIKLAR İÇİN OT/BİTKİ KULLANMA DURUMU 

 

Hastalıklar için kullanılan ot/bitkilerden hazırlanan çeşitli geleneksel tedavi 

yöntemleri Seyitoba Köyünde de görülmektedir. Köy geneline bakıldığın ot toplama 

durumu ne kadar yaygın olsa da rahatsızlıklarda ot kullanma durumu beklenilenin 

azında olduğu görülmektedir. (Tablo G-8) Konuşulan kişilerle yapılan görüşmelerde 

bazı hastalıklar için kullandığı otların isimleri ve nasıl kullanıldığı öğrenilip detaylı 

olarak anlatılmıştır.  

Öksürük: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler içerisinden 

öksürük için ot kullanan kişi sayısı 11’dir. (Tablo G-9) Özellikler adaçayı, limon ve 

KONUŞULANIN OT 
TOPLAMA DURUMU

KONUŞULANIN 
RAHATSIZLANDIĞIND

A KULLANDIĞI OT 
OLMA DURUMU

97,4

26,3

90,2

22

Genç Hane Başkanı(-55) Yaşlı Hane Başkanı (56+)

(%) (%)
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nanenin kaynatılarak çay şekilde tüketilmektedir. Çayı özel olarak dağlardan 

topladıkları adaçayından hazırlamaktadırlar. (Tablo G-10 ve G-11) 

Baş Ağrısı: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler içerisinden 

öksürük için ot kullanan kişi sayısı 2’dir. (Tablo G-12) Kullanılan bitkiler papatya ve 

rezene (diğer) kaynatılarak çay şekilde tüketilmektedir. Bu iki bitkinin sakinleştirici 

etkisi sebebi ile tercih edildiği bilinmektedir. (Tablo G-13 ve G-14)  

Bağırsak Rahatsızlığı: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler 

içerisinden öksürük için ot kullanan kişi sayısı 1’dir. (Tablo G-15) Ot olarak nane, 

kantaron ve limonunun yağlarını karıştırılarak bağırsakların üzerine sürülüp masaj 

yapılarak yedirilip kullanılmaktadır. (Tablo G-16 ve G-17) 

Mide Rahatsızlığı: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler 

içerisinden öksürük için ot kullanan kişi sayısı 1’dir. (Tablo G-18) Ihlamur kaynatılıp 

çay şekilde tüketilmektedir. (Tablo G-19 ve G-20)  

Grip: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler içerisinden öksürük 

için ot kullanan kişi sayısı 8’dir. Konuşulan kişilerde en yaygın ot/bitki kullanma 

özelliği gripte görülmektedir. Sebebi ise kişilerin ilaç ile değil doğal yöntemlerle 

kendilerini iyileştirmek istemeleridir. (Tablo G-21) Özellikle nane, ıhlamur, adaçayı, 

mercan köşk ve limonu kaynatıp çay yaparak tüketmektedirler. (Tablo G-22 ve G-

23) 

Soğuk Algınlığı: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler 

içerisinden öksürük için ot kullanan kişi sayısı 6’dir. (Tablo G-24) Gripte kullanılan 

aynı bitkiler soğuk algınlığında kullanılmakta ve çay olarak tüketilmektedir. (Tablo 

G-25 ve G-26)  

Vücut Ağrıları: Köy genelinde hastalıklar için ot kullanan kişiler içerisinden 

öksürük için ot kullanan kişi sayısı 1’dir. (Tablo G-27) Kantaron otu ve zeytinyağını 

merhem haline getirilip ağrıyan bölgeye uygulayıp bekletilerek kullanılmaktadır. 

(Tablo G-28 ve G-29)  
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Köydeki hastalıklar ve tedavi yöntemleri dışın kişilerin engel olup olmama 

durumuna da bakılmıştır. Yalnızca %3,8 bir orana sahip olan engel olma durumu 3 

kişiden oluşup hepsi Yaşlı H.B.’lerdendir. (Tablo G-30) Bu kişilerin engelinin ne 

olduğuna bakıldığında ise bedensel (ortopedik) olduğu görülmektedir. Bedensel 

engeller felç ve kamburluk olarak konuşulan kişilerde görülmüştür. (Tablo G-31)  

Konuşulan kişilerin sigara kullanıp kullanmadığına bakıldığında ise yalnızca 

5 kişinin kullandığı bunlardan 4’nün Genç H.B. içinde olduğu görülmektedir. Fakat 

köyde yapılan gözlemler sırasın da daha fazla kadının sigara kullandığı görülüp aile 

ve tanıdıklarından sakladığı tespit edilmiştir. Sebebi ise sigara içen kadınların köyde 

iyi karşılanmamasıdır. Hatta kendi sigaralarını kendi alamamakta eşlerine ya da 

çocuklarına aldırmaktadır. (Tablo G-32) Günde yarım ya da bir paket içen kadınlar 

çoğunlukla özel olarak hazırlanmış sarma sigaralardan tüketmektedirler. (Tablo G-

33)  

Sigara tüketen kadınların hamile kaldıklarında özellikle sigarayı bıraktıkları 

ve çocuklarının sağlıkları için içmedikleri öğrenildi. Bunun sonucun genel olarak 

kadınların hamilelik özelliklerine bakıldığı kısımda daha detaylı bilgilere değinildi. 
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10. DOĞUM  

Seyitoba Köyünde konuşulan kadınların gebelik özelliklerine bakılıp 

detaylandırıldığın öncelikli olarak kaç kişinin gebe kaldığı incelenmiştir. Konuşulan 

79 kişiden 76’sının gebelik yaşadığı tespit edilmiştir. Gebelik yaşamayan kişiler ise 

hiçbir şekilde gebe kalamadıkları çeşitli tedavi türleri denediklerini anlatmışlardır. 

Kadınlardan gebe kalanlar ise ağırlıklı olarak 2 defa gebe kalmışlardır. (Tablo H-1)  

Gebe kalan kadınların yalnızca birinin hiç canlı doğum yapmadığı 

görülmektedir. Bu kişi Genç H.B. içinde olup gebeliklerinin çoğunun dış gebelik 

sonucu düşükle sonuçlandığı öğrenilmiştir. Canlı doğum sayısı gebelik sayısı ile 

kıyaslandığında 2-3 defa canlı doğum yapanlarının sayısı artmış 3’ten fazla 

yapanların sayısı azalmıştır. Sebebi ise yaşları ilerleyen kadınların gebeliklerinin 

sağlıklı bir şekilde geçmemesidir. (Tablo H-2)  

 

KADINLARIN İLK GEBELİK ÖZELLİKLERİ  

Konuşulan kişilerin ilk gebelik özelliklerinde öncelikli olarak gebeliğini nasıl 

aldığına bakılmıştır. Konuşulan kadınlar aybaşı kesilme ve mide bulantısından 

anladıklarını belirtmişlerdir. Daha sonra ihtiyaç halinde eczaneden aldıkları idrar 

testini uyguladıklarını söylemişlerdir. (Tablo H-3)  

İlk gebeliklerinin sonucuna bakıldığında 67 kişinin canlı doğum yaptığı 

görülmektedir. (Tablo H-4) İlk gebelik yaşlarında Yaşlı H.B.’lerinin eşlerinin 

minimum 15 yaşında gebe kaldığı maksimum ise 23 yaşında gebe kaldıkları 

görülmektedir. Bunun sebebi ise evlilik yaşının Yaşlı H.B.’lerde düşük olmasıdır. 

Köyünde genelinde olan evlilikten sonra hemen çocuk yapılması gerekir anlayışının 

da etkisiyle 15 yaşında gebe kalan kişiler ortaya çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında 

ise ortalama gebe kalma yaşı 20,5 olarak belirlenmektedir. Yaşta artış köydeki evlilik 

yaşlarının yıllar geçtikçe 18 ve üzeri yaşlara ulaşmasıdır. (Tablo H-5)  

Gebe kalan kadınlarım doğumlarını nerede yaptığına bakıldığında Yaşlı H.B. 

eşleri ile Genç H.B. eşleri arasında ciddi bir farklılık olduğu görülmektedir. Yaşlı 
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H.B. eşleri doğumlarını evde gerçekleştirmeyi tercih ederken Genç H.B. eşleri 

hastane ya da doğum evlerinde (diğer) gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Sebebi ise 

köydeki imkân ve olanakları zamanla değişmesidir. Eski zamanlarda köyün ebesi 

doğumları gerçekleştirirken, köydeki ebelik sisteminin kalması ile insan çevre 

hastanelerde doğum yapmaya başlamışlardır. (Tablo H-6) Yaşlı H.B. eşlerinin 

doğumlarını gerçekleştiren ebeler diplomalı olarak değil daha çok annesinden ya da 

daha önce bu işi yapan herhangi bir büyüğünden el alan kadınlardır. Köylerde 

bulunan şimdiki ebeler ise diplomalı ebelerdir. Bunun dışında hastanede doğumunu 

yapan kadınların ise doktor ve diplomalı ebe tarafından doğumları 

gerçekleştirilmiştir. (Tablo H-7)  

 

KADINLARIN SON GEBELİK ÖZELLİKLERİ  

Kadınların son gebeliklerine bakıldığında ki bu ağırlıklı olarak ikinci 

gebelikleri, 67 kişinin canlı doğum yaptığı görülmektedir. 1 kişinin ise kürtaj yaptığı 

görülmektedir. Köy genelinde ki görüşmelerde kürtaj yaptıran kadın sayısının bu 

kadar düşük olmasının sebebi dini inanışlardır. Allah’ın verdiği canı kendilerinin 

alamayacağını belirten kadınlar istemeseler dahi doğumu gerçekleştirmişlerdir. 

Kürtaj yaptıran kişi ile görüşüldüğünde neden olarak iki çocuğunun olduğunu ve 

yaşları küçük olduğu olmasından dolayı bir üçüncüsüne bakmayacağını düşündüğü 

için aldırdığını belirtmiştir. (Tablo H-8)  

Son gebelik yaşlarına bakıldığında minimum 19 maksimum ise 40 yaşlarının 

olduğu görülmektedir. Minimum yaştaki kişi Yaşlı H.B. ayrımı içinde olup yapılan 

görüşmeler sonucunda rahatsızlarından dolayı tüplerinin bağlandığı öğrenilmiştir. 

Maksimum yaştaki kişi ise Yaşlı H.B. ayrımı içinde olup yapılan görüşmelerde 8 

tane çocuk doğurduğu fakat bir tanesini evlatlık verme durumunda kaldığı 

öğrenilmiştir. (Tablo H-9)  

Konuşulan kişilerin doğumlarını nerede gerçekleştirdiklerine bakıldığında ilk 

doğumda olduğu gibi iki seçeneğin olduğu görülmektedir. Yaşlı H.B. eşleri evde 

yapar iken Genç H.B. eşleri hastane ve doğum evlerinde gerçekleştirmektedirler. 
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(Tablo H-10) Son doğumlarında her iki ayrıma ait kişilerin doğumlarının çoğunluk 

olarak doktor tarafından gerçekleştirilmiştir. Sebebi ise hem köydeki imkanların 

gelişmesi hem de kadınların bazı konularda bilinçlenmesi olarak açıklanabilir. (Tablo 

H-11)  

Genel olarak köydeki kadınların gebe kalmak için önlem alıp almadığına 

bakıldığında tam olarak net sonuçlar elde edilememiştir. Çalışma esnasında 26 kişiye 

bu soru yöneltilemediği için tam bir sonuç çıkarmak mümkün değildir. Fakat 

sorunun sorulduğu kişilere bakıldığında alır almaz oranın birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. (Tablo H-12) Gebeliği önlemek için alınan yöntemlere bakıldığında 

doğum kontrol hapı, spiral, tüp bağlatma ve erkeğin korunduğu gibi yöntemlerin yanı 

sıra Peygamber Usulü olarak anlatılan erkeğin geri çekilmesi yöntemi de 

kullanılmaktadır. (Tablo H-13)  

Doğum yapan kadınların herhangi birinden yardım alıp almadığı konusunda 

köyün genelinde aldığı görülmüştür. Yardım almayan kadınlar ise doğumdan hemen 

sonraki gün tarlada çalışmaya başladıklarını belirtmişlerdir. (Tablo H-14) Kimden 

yardım aldığına bakıldığında ise çoğunluk olarak eşinin ailesinden aldığı 

anlaşılmıştır. Sebebi ise erkeğin ailesi ile yaşayan kadının kendi ailesinin hastane ki 

süreç dışında yardım etme imkânlarının olmayışından kaynaklanmaktadır. (Tablo H-

15) Yardım alan kadınlar ev işlerinde, bebek bakımda ve tarla işlerinde yardım 

almaktadırlar. Bu yardım kadının lohusalık döneminin geçmesinden sonra 

azalmaktadır. Lohusa kadının yalnız bırakılmaması gerektiğine inanıldığı için bu 

dönemde devamlı olarak bir kişi yanında bulunmaktadır. (Tablo H-16)  

Bu durumunun dini inanışlarla alakası oldukça büyüktür. Yalnız kalan lohusa 

kadına ve bebeğine bir şeyin musallat olacağı inancından dolayı duyulan korkudan 

dolayı anne ve bebek 40 gün boyunca yalnız bırakılmaz. Bir diğer benzer durum ise 

çeşitli dini inanışlar sonucu ortaya çıkan ocak evleri, nazar ve büyü inancı gibi 

durumlara bakılan bölümde köyün genelindeki anlayışa değinilmiştir. 
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11. ŞİFA-ŞİFACILIK 

OCAK EVLERİ 

‘‘Mitolojik arka planı zenginlik taşıyan ocak kültürü, geçmişten bugüne 

kutsallık arz eden anlayışlardan biridir.’’ (İçli 2014:95) Modern tıpta hastalığına 

çare bulamayan kişiler halk hekimliği olarak geçen ocak evlerinde hastalıklara şifa 

aramaktadırlar.  

Seyitoba Köyündeki şifa-şifacılık konusu ile ilgili olarak ocak evini olup 

olamadığı kişilerin ocak evine gidip gitmediği, nazar ve büyü gibi şeylere inanıp 

inanılmadığına bakılmıştır. Konuşulan kişilerin ocak evine gitme durumuna 

bakıldığında yalnızca 13 kişinin ocak evine gittiği öğrenilmiştir. (Tablo I-1) Giden 

kişiler arasında özellikle köstebek ocağının tercih edildiği görülmektedir. Köstebek 

ocağına giden kişilerden biri olan H.A’dan öğrenildiği üzere ocak evinde şifacıların 

çoğunluğunun kadın oluşturmaktadır. Köstebek ocağında ne yapıldığı sorulduğunda 

şöyle açıklanmıştır; özellikle vücutlarında iyileşmeyen yarası olan kişiler gelip şifacı 

teyzeden yardım istemektedirler. Şifacı teyze hasta olan kişiden sabah güneş 

doğarken köstebek yuvasından toprak almasını ister özellikle sabah gün doğumda 

toplanması gerekmektedir. Hasta kişi topladığı toprağı şifacı teyzeye getirir. Şifacı 

teyze getirilen topraktan 40 tane yuvarlak top hazırlayıp 20 tanesine kırmızı ip 

bağlar. Hazırlanan toplar hasta kişinin yarasının üzerinde dua okuyarak gezdirilmeye 

başlanır. İlk önce kırmızı ip bağlı olanlar daha sonra normal olan gezdirilir ve işlem 

bittiğinde bütün toplar hastaya verilir. Topların güneşte bırakılarak kurumasının 

gerektiği toplar kurudukça hastanın yarasının da iyileşeceği söylenir.  Bunu anlatan 

H.A. kızının gözündeki şişlik için gittiğini ve gerçekten işe yaradığını belirtmiştir. 

(Tablo I-2)  

Ocak evine giden kişilerin köy içine mi yoksa köy dışına mı ocak evine 

gittiklerine bakıldığında çoğunluk olarak köy dışına gittikleri görülmektedir. Çünkü 

Seyitoba Köyünde köstebek ocağı dışında bir ocağa rastlanmamıştır. (Tablo I-3) 

Kişiler çoğunluklu olarak hastalıkları ve vücut ağrıları için ocak evlerine gitmektedir. 
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Ayrıca köyde rastlanan bir diğer durum ise Bakıcı insanlardır. Bu kişiler Allah 

tarafından bazı şeyleri görerek şifa dağıttıklarına inanılmaktadır. (Tablo I-4) Ocak 

evlerine giden kişilerden %64,3’lük oranında kişilerin fayda gördüğü belirtilmiştir. 

Konuşulanların belirttiğine göre işe yaraması fayda görülmesi için en başta inançlı 

olması gerektiğidir. (Tablo I-5) 

NAZAR İNANCI 

‘‘Araştırmalar sonucunda, eski dönemlerden itibaren Batı’da ve Doğu’da 

büyünün ve nazarın kötü etkilerine inanma ve bunlara karşı tedbirler alma bilgisinin 

köklü olduğu görülmüştür.’’ (Koşay, 1956: 86)  

Seyitoba Köyünde de durum aynıdır. Halkın çoğunluğu nazara inanmaktadır. 

(Tablo I-6) İnan kişiler dini inançlarının çerçevesinde kendilerini nazara karşı 

korumaya çalışmaktadırlar. ‘‘Hz. Muhammed’in “Nazar’dan Allah’a sığınınız. 

Çünkü göz (değmesi) gerçektir.” hadisinden de anlaşılacağı üzere İslâm dininde 

nazarın varlığı kabul edilmiştir, fakat nazardan korunmak için nazar boncuğu ya da 

muska taşımak vb. pratikler uygulamak yasaktır.’’ (Çıblak, 2004:2) (Tablo I-7) Bu 

bağlamda köyde ki nazara karşı önlem olarak dua okumak ve dinin yasakladığı 

kurşun döktürme, nazar boncuğu takma gibi pratiklerden uzak durulmaktadır. Fakat 

bazı kişiler bu pratiklerin geleneklerinde olduğu için devam ettirilmesini gerektiğini 

düşünmektedirler. (Tablo I-8)  

BÜYÜ İNANCI 

Eski Türklerden beri gelen büyü ve büyücülük inancı günümüzde devam 

etmektedir. Seyitoba Köyünde ise durumun karışık olduğu söylenebilir. Konuşulan 

kişiler bir kısmı kesin bir şekilde inanıp inanmadığını belirtirken bir kısmı ise nötr 

olduklarını dinen büyünün olduğunu kabul ettiklerini fakat inanıp inanmamak 

konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. (Tablo I-9) İnan kişilerin büyüye karşı 

herhangi bir önlem alıp almadığına bakıldığında ise daha çok önlem almamayı tercih 

etmektedirler. (Tablo I-10) Alınan önemler arasında dua okumak ya da okutmak ve 

hocaya gitmek gibi seçenekler mevcuttur. Daha önce bahsedilen Bakıcı kişiler bu 

kısımda da görülmektedirler. Seyitoba Köyünde 2 bilinen Bakıcı kişi vardır. Biri ile 
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bu konu hakkında görüşülme imkânı yakalanmıştır. Biri kadın bir ise erkek olan 

Bakıcı kişilerden kadın olan E.G ile görüşme yapılmıştır. Görüşme esnasında bu işe 

nasıl başladığını sorulduğunda eşinin ikinci evliliği olduğunu ve ilk karısı tarafından 

kendisine büyü yapıldığını bunun sonucunda bazı şeyleri görmeğe başladığını 

anlatmıştır. Gördüğü şeylerin neler olduğu sorulduğunda cevap vermemiştir. Allah 

tarafından kendisine şifa dağıtılması için el verildiğini belirten E.G. tedavi olmayan 

hastalıklarda kesinlikle kişiyi doktora yönlendirdiğini belirtmiştir. Daha sonra nasıl 

baktığı merak edildiğinde ilk önce abdest alarak işe başladığı ve daha sonra 

bakılacak kişi ile karşılıklı oturarak çeşitli dualar okuduğunu belirtmiştir. Fakat 

bakma esnasında çok hastalandığını ama korkulacak bir şey olmadığını bunun ona 

yardım eden varlıklar iletişim sonucu gerçekleştiğini söylemiştir. Bakma sonucunda 

belli dualardan oluşan bir liste hazırlayıp hasta kişiye verdiğini ve bunları söylediği 

gibi gerçekleştirdiği takdirde şifa bulacağını söylemektedir. (Tablo I-11)  

TÜRBE ZİYARETLERİ 

Günümüz insanlarının bir diğer şifa arayış uğrağı haline gelen türbe 

ziyaretleri Seyitoba Köyünde pek yaygın değildir. Manisa’da çeşitli türbeler 

olmasına rağmen (İshak Çelebi Türbesi, Saruhan Bey Türbesi vb.) insanlar türbe 

ziyaretlerine pek gitmemektedirler. (Tablo I-12) Türbe ziyaretine giden kısım 

oldukça az olup ziyaret ve dua etmek için gittiklerini belirtmişlerdir. Kişilerin 

türbeye gidememesinin nedenleri başında zamanlarının olmamasının ötürü olduğunu 

söylemişlerdi. Geçim kaynaklarının en önemlisi olarak tarımla uğraşmaları bütün 

zamanlarını kapsamaktadır. (Tablo I-13)  

Bu sebepledir ki sosyal yaşamları da bu çerçeve etrafında gelişmiştir. 

Konuşulan kişiler gündüzleri işleri ile ilgilenirken akşamları ev ziyareti vb. şeyleri 

yaptıkları gündelik pratiklerini gerçekleştirirler. Bu konuda elde edilen bulgulara 

sosyal yaşam bölümünde detaylı olarak değinilmiştir. 
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12. SOSYAL YAŞAM 

Sosyal yaşam kişilerin günlük pratiklerinin toplumsal yansımadır. Kişiler 

kendi toplumlarının gelenek, örf ve adetleri çerçevesinde kendilerine günlük hayat 

aktiviteleri oluşturmaktadırlar. Bu aktiviteler sayesini çalışma yapılan kişilerin neleri 

sevip sevmediği, toplumun içinde kendine nasıl bir sosyal yaşam oluşturduğu 

görülmektedir.  

EV ZİYARETİ  

Seyitoba Köyündeki çalışmamızda özellikle kadınların günlük hayatlarında 

tarla ve ev işleri dışında ne gibi eylemler gerçekleştirdiği üzerinde durulmaktadır. 

Konuşulan kadınların boş zamanlarında ağırlıklı olarak evde oturdukları, el işi 

yaptıkları (diğer) ve ez ziyaretlerine gitmeyi tercih ettikleri görülmektedir. (Tablo J-

1) Ev ziyaretine giden kadınlar daha çok evlerine yakın oturan akrabalarına 

gitmektedirler. (Tablo J-3) (Fotoğraf 34) Gün içinde tarla ve ev işleriyle uğraşan 

kadın akşam yemeğinden sonra çay içmek bahanesiyle ev ziyaretine gitmektedir. Ev 

ziyaretine gitmeden önce gideceği yeri arayıp geleceğini bildirmektedir. Bu şekilde 

haberi alan karşı taraf ikramlık hazırlığı yapmaya başlar. Çay demlenir, kekler ve 

kurabiyeler çıkarılır, çiğdem ve çeşitli kuruyemiş hazırlanır. Özellikle yaz 

mevsiminde daha çok ev ziyaretleri yapılmaktadır. (Tablo J-3) (Fotoğraf 35) 

RADYO DİNLEME 

Bir diğer günlük hayat etkinliği olan radyo dinle kadınlar tarafından çok fazla 

tercih edilmemektedir. Radyo dinleyenler ise geçim kaynağı olarak tütüncülükle 

uğraşanlardır. Sebebi ise akşam güneş batımın sabah güneş doğana kadar tarla 

bulunanların bir ses bir aktive olması amaçlı radyo dinlemeleridir. (Tablo J-4) 

Özellikle müzik kanallarının dinlenmesi işi esnasında bir da olsa eğlenmelerini ve 

yorucu tempoyu unutmalarını sağlamaktadır. Tütün kırımı oldukça bir iş olup saatler 

boyunca insanların eğilerek iki büklüm bir şekilde gerçekleştirdikleri bir eylemdir. 

Bunun sonucun radyodan dinlenen bir müzik onları birazda olsa rahatlatmaktadır. 

Özellikle türkü dinlemeyi tercih ettikleri bilinmektedir. (Tablo J-5)  
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TELEVİZYON İZLEME 

Radyo dışında köyde tercih edilme oranı en yüksek olan günlük etkinlik 

televizyon izlemedir. Köyün %87,3’lük bir kısmı televizyona sahip olup düzenli 

olarak gün içerisinde izlemektedirler. (Tablo J-6) Hangi kanalların ağırlıklı olarak 

izlendiği sorusunda genel olarak bütün kanalları izliyoruz cevabı çoğunlukta olsa da 

detaylandırmalarını istediğimizde Kanal 7, Star, Kanal D, Show Tv, Atv ve Fox gibi 

bilinen kanalların izlendiği tespit edilmiştir. Bunların dışında TRT kanalları da tercih 

edilenler arasındadır. (Tablo J-7) Televizyon kanallarında ne tür programlar 

izliyorsunuz diye sorulduğunda ise Haber ve Dizi en çok verilen cevaplar arasında 

olmuştur.  Kadınlar özellikle haber izlemek ile ilgili eşleri izledikleri için izlemek 

zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca çoğu hanede televizyon kumandasının 

devamlı olarak erkekte olduğu onlar ne izlemeyi tercih ederlerse kadınlarında bunları 

izlemek zorunda kaldıkları kendi beyanlarınca tespit edilmiştir. Ataerkil bir toplumda 

erkeklerin her durumda üstün tutulduğunun bir kanıtı niteliğindedir. (Tablo J-8) 

İzlenen dizilerin türlerinde ağırlıklı olarak Aşk dizileri ve Hint dizilerinin takip 

edildiği görülmektedir. Ayrıca takip edilen bu diziler ev ziyaretlerinin vazgeçilmez 

konuları arasındadır. Ziyaretlerde birbirleri ile diziyi anlatıp tartışmakta izlemeyen 

kişilere ise kendi izlediklerini tavsiye etmektedirler. (Tablo J-9)  

GAZETE OKUMA 

Seyitoba Köyünde düzenli olarak gazete okuma durumuna bakıldığında 

konuşulan 79 kadından hiçbirinin gazete okumadığı anlaşılmıştır. Bunun sebebi 

kadınların eğitim durumu değildir çünkü en çocuğun okuma yazma bildiği fakat 

gazete okuma gibi alışkanlıkları olmadığı anlaşılmıştır. Kitap okumada biraz daha 

farklı bir konumdadır. Köydeki gözlemler sonucu tanışılan genç kadınların boş 

zamanları kitap okudukları, istedikleri kitapları internet sipariş ederek temin ettikleri 

gözlemlenmiştir. (Tablo J-10) Bunun dışında köyün bakkalların da gazete satışı 

yapıldığı fakat insanların okumak yerine ateş tutuşturmak, cam silmek vb. işler için 

gazeteyi kullandığı bilinmektedir. Konuşulan kadınların internet kullanıma 

bakıldığında ise yalnızca bir kişinin internet kullandığı öğrenilmiştir. (Tablo J-13) 

Köyün genelinde hiç kimsenin evinde internet bulunmadığı, interneti kullan kişi 
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mobil üzerinden erişim sağlamaktadır. (Tablo J-14 ve J-15) Konuşulan bu kişi 

internet üzerinden kozmetik eşyaların satıcı gerçekleştirdiği için daha çok bilgi, 

iletişim ve alışveriş amaçlı interneti kullanmaktadır. Bir diğer durum ise erkeklerde 

yapılan görüşmeler sırasında birçoğunun mobil üzerinden internet kullanıldığı ve 

sosyal medya hesaplarına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kadınların ise çalışma 

dışında kalan genç kadınlar (çocuklar) hariç sosyal medya kullanmadığı ve yeni 

model olan akıllı telefon kullanmayı pek bilmedikleri anlaşılmıştır. Telefonlar onlar 

için sadece kişilerle iletişimi sağlayan bir araç konumundadır. (Tablo J-16)  

EL İŞİ YAPMA 

Çalışmanın yapıldığı kadınların el işi yapma durumuna bakıldığın daha 

öncede belirtildiği ağırlıklı olarak boş zamanlarda yaptıkları gözlemlenmiştir. 

Özellikle akşamları günlük işlerini tamamladıktan sonra örgü örerek, oya ve dantel 

yaparak zamanlarını değerlendirdikleri yapılan gözlemler sırasında dikkat çekmiştir. 

(Tablo J-17) Yapılan el işlerinden örgü, oya ve dantel ağırlıkta olup kendi 

kültürlerine has motiflerde mevcuttur. Özellikle tülbentlere yapılan oyalar her genç 

kızın çeyizi için hazırlanan boncuklu Yörük Oyası mutlaka olması gereken bir parça 

olarak görülmektedir. (Tablo J-18) Konuşulanların yaptığı bu el işleri ağırlıklı olarak 

kendi çocuklarının çeyizlerine ya da yakın akrabalarının çeyizleri içindir. Özellikle 

56 yaş ve üzeri hane başka eşlerinin bütün çeyizlerini kendileri hazırladıkları 

bilinmektedir. 15-16 yaşından itibaren anne ve ninelerinden örgü, dantel ve oyaların 

nasıl yapıldığını öğrenerek ilk önce kendi daha sonra ise çocuklarının çeyizlerini de 

hazırlamışlardır. Bu gelenek köyde hala devam etmekte kadınlar genç kızlık 

döneminde olan kız çocuklarına kendi çeyizlerini hazırlamaları için el işi yapmayı 

öğretmektedirler. Çok az bir kısım bunları satıp hanelerine ek gelir sağlamaktadır. 

(Tablo J-19) Satış yapan kişiler komşularına, tuhafiyelere veya özel olarak sipariş 

üzerine hazırladıkları ürünleri satmaktadırlar. Aslında bütün satışlar daha önceden 

istenilen siparişler üzerine hazırlanmaktadır. Kişiler belli ürün ve motifleri seçmekte 

ve onun üzerine ürün hazırlanmaktadır. Satış kendi köylerindeki komşulara ya da ilçe 

ki tuhafiyelere gerçekleşmektedir. (Tablo J-20)  
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PAZARA GİTME 

Konuşulan kadınların pazar alışverişine gitmediğine bakıldığında ise 48 

kişinin düzenli olarak pazara gittiği görülmüştür. (Tablo J-21) Özellik salı günü olan 

Saruhanlı pazarına ve Manisa- Akhisar pazarını tercih ettikleri gözlemlenmiştir. 

(Tablo J-22) Pazar alışverişine ev ihtiyacı ve giyim için giden kadınlar haftalık 

yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra kendilerine donluk kumaş, penye vb. şeylerde 

aldıkları gözlemlenmiştir. (Fotoğraf 36,37) Saruhanlı pazarı üstü kapalı bir pazar 

olup iki bölümden oluşmaktadır. Bir bölüm meyve, sebze ve yiyecek ağırlıklıyken 

diğer bölüm kıyafet ve giysi ağırlıklıdır. Her çeşit ürünün bulunduğu bu çevre 

köylerden tarafından da oldukça ilgi görmektedir. (Tablo J-23) Köyün kadınları iki 

haftada bir ya da ayda bir pazara giderken iken erkekler her hafta pazara 

gitmektedirler. Bu sonucun ev için alışverişi genellikle erkeklerin sağladığı 

söylenebilmektedir. Kadınlar ise pazara gittikleri zaman yalnız değil özellikle eşleri 

ile beraber gitmektedirler. Onlar için pazara gitmek eşleri ile yapılan sosyal bir 

aktivite niteliğindedir. (Tablo J-24)  

Konuşulan kişilerin şans oyunu oynayıp oynamadıkları konusu ise oldukça 

ilginç bir durumdadır. Köy genelinde bu tarz durumlar kumar olarak algılanıp günah 

olarak görülmesine rağmen konuşulan kadınlardan yalnızca birinin oynadığı 

öğrenilmiştir. (Tablo J-25) Görüşme esnasında haftadan haftaya sayısal loto, şans 

topu ve milli piyango oynadığı belirten kadın oyun kağıtlarını kendi doldurduğunu 

ama eşinin gidip bayide kağıtları işlettiğini anlatmıştır. Bunun sebebi ise tanıdık biri 

tarafından görülme korkusudur. Şans oyunları oynamayı sevdiğini ve içinde çok para 

kazanacağına dair bir umut olduğunu belirten kişi yalnızca başkaları tarafından 

görülmekten korktuğunu ve köyde hakkında dedikodu çıkmasından çekindiğini 

belirtmiştir. Şans oyunu oynamayan kişiler ise dini açıdan bu konuya yaklaşarak 

büyük bir günah olduğunu ve asla böyle şeyler oynamayacaklarını belirtmişlerdi. 

(Tablo J-26)  

Bu doğrultul da bakıldığında konuşulan kişilerin dini tutumlarının, kendileri 

ve köy hakkında genel kanaat ve tutumlarının irdelendiği bölümde detaylı olarak 

kişilerin davranış ve düşünceleri öğrenilip yorumlanmıştır. 
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13. KANAAT VE TUTUM  

DİNİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 

Seyitoba Köyünde yapılan çalışmada alınan bilgiler doğrultusunda yalnızca 5 

kişinin dini ibadetlerini yerine getiremediği görülmektedir. Bunların tamamının Yaşlı 

H.B. eşleri olup 56 yaş ve üzerinde olmalarından kaynaklı rahatsızlıkları sonucu 

ibadetlerini yerine getiremedikleri anlaşılmıştır. (Tablo K-1) İbadetlerini yerine 

getiren kişilerin düzenli olarak namaz kıldığı, oruç tutuğu, kurban kestiği ve zekât 

verdiği öğrenilmiştir. Bu kişiler içinden yalnızca 6’sının hacca, 3’nün ise umreye 

gittiği görülmektedir. Konuşulan kişilerden ibadetlerini yerine getiren kişilerin yaş 

üzerinden yapılan ayrıma bakıldığında yaş ilerledikçe ibadet eden kişinin sayısının 

düşmesi beklenirken Seyitoba Köyünde böyle bir durumla karşılaşılmamaktır. 

Aksine gençler kadar yaşlılarda ibadetlerine büyük önem vermektedirler. Konuşulan 

yaşlı kişilerde görülüne dine olan bağlılık ve Allah olan büyük inanç doğrultulsun da 

ölene kadar ibadetlerini yerine getirme istekleri oldukça fazla ve kuvvetlidir. (Tablo 

K-2)  

Konuşulan kişilerin çocuklarını Kuran kursuna gönderme durumlarına 

bakıldığında %75,9 oranında gönderdikleri tespit edilmiştir. Bu oranlarda Yaşlı H.B. 

ile Genç H.B. arasında şöyle bir değişiklik söz konusudur; zamanla köyde artan 

imkanlar sonucu Genç H.B. eşlerinin çocuklarını Kuran kursuna gönderme sayısı 

artmıştır. (Tablo K-3) Çocuklarını Kuran kursuna gönderen kişiler onların dini ve 

dini öğretileri öğrenmesini ve bu doğrultuda yetişmelerini istemenin büyük önemi 

vardır. Eskiden köyde imamın yanına gidip Kuran öğrenen çocuklar zaman il ve 

ilçedeki yatılı Kuran kurslarına gönderilmeye başlanmışlardır. (Tablo K-4) 

Konuşulan kişilerden çocuklarını Kuran kursuna göndermeyenler ise imkân 

eksiliğinden ya da gerek görmediğinden bahsetmişlerdir. (Tablo K-5)  
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GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR  

Konuşulan kadınların çocuklarının hangi mesleği yapmasını temenni ettiğine 

bakıldığında ise çoğunluğu profesyonel mesleklerin oluşturduğu görülmektedir. 

Özellikle devlet işlerinde memur, bankacı, avukat, doktor vb. mesleklerin istediği 

ama çocukların okumak yerine aile işi olan çiftçiliğe yöneldiği öğrenilmiştir. 

Özellikle liseyi tamamlayan çocukların üniversiteye devam etmeği değil evlenmeyi 

ya da çalışamaya başlamayı tercih ettiği görülmüştür. Bunun dışında bazı kişilerin 

çocukları için hiçbir mesleği hayal etmediği onlar ne isterlerse onu olsunlar 

yaklaşımının da olduğu öğrenilmiştir. (Tablo K-6)  

Seyitoba Köyünde yapılan çalışmalarda kadınların yapılma özelliğine 

bakıldığında çalışma kavramının kadın ve erkek açısından farklı değerlendirildiği 

anlaşılmıştı. Kadınlar ev işlerinin dışında erkekler ile beraber tarla çalışmalarına 

rağmen kendileri çalışmaz olarak görüp ev hanımı statüsünden çıkarmamışlardır. 

Köydeki erkeklerde de bu durum değişmemektedir eşleri ile tarladaki çoğu işi 

beraber yapmalarına rağmen çiftçi statüsüne sahip olarak görülmemektedir. Fakat 

çalışmanın bu kısmında yapılan gözlemler sonucu müdahale edilmiş tarla çalışan 

kadınlar hem ev hanım hem de çiftçi olarak çalışmaya işlenmiştir. Bunun 

doğrultusunda bakıldığında 58 kadının çalışır konumda olduğu anlaşılmıştır. (Tablo 

K-7)  

Çalışan kadınlara yaptıkları işten memnun olup olmadığı sorulduğunda ise 

yalnızca 2 kişinin memnun olmadığı öğrenilmiştir. Bunun sebebi ise belirli bir gelirin 

olmaması ve tarımın çok riskli bir iş olması kişiler tarafından başlıca neden olarak 

gösterilmiştir. (Tablo K-7.A) Konuşulan kişilere başka bir şekilde geçinmek isteyip 

istemedikleri sorulduğunda ise yalnızca 19 kişinin istediği öğrenilmiştir. (Tablo K-8) 

Bunun sebebi ise daha rahat bir işe sahip olma, en büyük sıkıntı olan belirli bir 

maaşın olmayışı gibi nedenler belirtilmiştir. Özellikle Yaşlı H.B.’lerin eşlerinin 

başka bir şekilde geçinmek istemeleri çiftçiliğin zorluklarından dolayı kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. (Tablo K-9) Başka bir şekilde geçinmek istemeyen kişiler ise 

kendilerinden memnun olduğunu belirtmişlerdir. Yaşlı H.B. eşleri ise yaşlarının artık 

ilerlediğini isteseler bile yapamayacaklarını söylemişlerdir. (Tablo K-10)   
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Çalışmanın gerçekleştirildiği kadınlara eşler arasında mal bölümü yapılıp 

yapılmaması sorulduğunda ise, %70,9’lük bir oranla yapılmaması gerektiği 

söylenmiştir. Bunun sebebi ise hanede ayrı kavramının olmadığı her şeyin ortak 

olduğu belirtilmiştir. (Tablo K-11) Hanedeki çocuklar arasında mal nasıl olmalı diye 

bakıldığında ise kadınların çoğunluğu çocukları arasında eşit paylaştırılması 

gerektiğini savunmuşlardır. Bazı kadınlar ise farklı pay olmasını gerektiği özellikle 

erkeklerin daha çok pay alması gerektiği söylemişlerdir. Bunun sebebini ise dinin 

getirilerine bağlayıp erkeğin üstünlüğünden ve soyu devam ettiren kişi bakış 

açısından bahsetmişlerdir. (Tablo K-12)  

Konuşulan kadınların köy dışında yaşamak isteyip istemediklerine 

bakıldığında ise çoğunluğun istemediği görülmektedir. (Tablo K-13) Kadınlar 21’nin 

köy harici bir yerde yaşamak istemesinin nedeni ise şehir imkanlarına olan 

beğenisinden kaynaklanmaktadır. (Tablo K-14) Özellikle Manisa Merkezde yaşamak 

isteyen kadınların şehir hayatına özenmekte ve beğenmektedirler. Bu sebeple yeni 

evlenen gençler köyde değil şehirde yaşamayı ve hayatlarını orada sürmediği tercih 

etmektedir. (Tablo K-15) Çoğunluğu oluşturan köyde dışında yaşamak istemeyen 

kadınlar ise köy hayatından oldukça memnunlardır. Aslında burada bir çelişki 

oluşmakta ve hem çiftçiliğin zorluklarından yakınan kadın hem de köyünde kalmak 

istemeye devam etmektedir. (Tablo K-16)  

KÖYÜN MAHALLEŞMESİNİN ETKİLERİ  

2014 yılında yerel yönetim hukukunda önemli değişiklikler yapılmış ve 

illerin sınırları genişletilerek köyleri de kapsaması sağlanmıştır. Bunun sonucunda 

köyler mahalleye dönüştürülürmüştür. Köydeki kişiler üzerinde ki olumla ya da 

olumsuz etkilerine bakıldığında konuşulan kadınların çoğunluk olarak bu statü 

değişikliğinden etkilenmediği öğrenilmiştir. (Tablo K-17) İyi yönde etkilenen 

kişilere bakıldığında özellikle köye sağlanan ulaşım imkanlarına ve belediye 

hizmetlerine olan sevinç inanılmaz bir boyuttadır. Daha önce ilçeye ve ille gitmekte 

zorlanan insanlar yapılan yollar ve getirilen otobüs hizmeti sayesinde istedikleri 

zaman ulaşımı sağlayabilmektedirler. Ayrıca belediyenin köye kahve yaptırması, çöp 

hizmeti vb. gibi olanakları sağlaması onlar için olumlu etkiler içerisinde yer 
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almaktadır. (Tablo K-18) Olumsuz yönde etkileri olduğunu söyleyen kişiler ise fatura 

ve vergilerden dolayı rahatsızlıklarını bildirmişlerdir. Özellikle başlıca geçim 

kaynağının tarım olduğu bir köyde tarla sulamak için bile su faturası ödemek 

zorunda kalınması oldukça zor durum haline gelmiştir. Ayrıca zeytin fidancılığının 

en çok yapıldığı Seyitoba Köyünde fidan başına vergi alınmaya başlanması insanlar 

için oldukça can sıkıcı bir durum oluşturmaktadır. (Tablo K-19)  

Çalışma konuşulan kişilere köylerinde nelerin farklı olmasını istedikleri 

sorulduğunda en fazla sosyal aktivite alanlarının azlığından şikâyet ettikleri 

görülmüştür. Özellikle düğünlerin kış mevsimlerinde yapılmasından kaynaklı düğün 

salonu isteği oldukça fazladır. Ayrıca köyde erkeklere oldukça sosyal alan 

sağlanırken (kahveler ve bahçe vb.) kadınlar için hiçbir şeyin olmaması rahatsız 

oldukları bir diğer konudur. Bu soruya manevi açıdan bakıp cevap kadınlar ise birlik 

beraberliğin daha çok olmasını, insan ilişkilerinin daha samimi olmasını 

istemişlerdir. (Tablo K-20)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

14. SONUÇ  

Çalışmanın bu kısmında Seyitoba Köyünden elde edilen bulgular 

anlatılacaktır. Seyitoba Köyü çalışma yapılan diğer köylerle kıyaslandığın olanaklar 

açısından daha elverişli olduğu söylenebilir. Köyde 2 tane kahve, 2 bakkal, 1 cami, 1 

okul, haftada bir gün gelen aile hekimi ve her gün düzenli Saruhanlı ’ya giden 

minibüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca köy dışında okuyan orta okul ve lise 

öğrencileri için servis imkânı da mevcuttur.  

Seyitoba Köyünün başlıca geçim kaynağı tarımdır. Özellikle zeytin ve tütün 

yetiştirilen köyde son yıllarda bamya ekilip köye gelen satıcılara günlük olarak 

satılmaktadır. Fakat köy en büyük gelirini zeytin ve zeytin fidancılığından 

sağlamaktadır. Özellikle zeytinyağının kalitesi bilinmekte hatta başka üniversitelerce 

çalışması bile yapılmaktadır. Bu konudaki tek sıkıntıları tanıtım ve reklam eksikliği 

olmasıdır. Konuşulan kişiler bu durumdan oldukça bahsetmişlerdir.  

Seyitoba Köyünde hayvancılığın gelir kaynağı olarak yapılması yıllar önce 

bırakılmıştır. Şimdiki zamanda insanlar daha yok kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 

kadar hayvan bakmaktadır. Bunu bir sebebi hayvancılığın çok uğraştırıcı olmasıdır. 

Hem zeytincilik hem de hayvancılık aynı anda sürdürülebilecek geçim kaynakları 

olmadığı konuşulanlar tarafından belirtilmiştir. Tarımla ilgilenen köy halkının büyük 

bir çoğunluğu traktöre sahiptir. Tarladaki çoğu işlerini traktörle halleden insanlar 

aynı zamanda tarlaya gitmek için ulaşım aracı olarak da traktörü kullanmaktadırlar. 

Köyde erkekler arasında bir statü belirtisi olan traktör, marka ve fiyatına göre kişiler 

arasında rekabet konusu haline gelmiştir.  

Seyitoba Köyünün kadınları hanelerinde ve köyde oldukça önemli bir 

konuma sahiptir. Tarla eşleri beraber çalışan kadınlar aynı zamanda ev işlerini 

yapmaktadırlar. Kendilerine has gelenek ve göreneklerini devam ettiren kadınlar 

özellik düğün ve törenlerde önemli rollere sahiptirler. Bu ritüeller kadın her 

aşamasında yer alırken erkek daha arka plan kalmış daha ekonomik destek olarak 

görülmüştür. Eski zamanlardan beri gelen bu gelenekler günümüzde devam 
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ettirilmeye ve nesille aktarılmaya devam edilmiştir. Örnek verilecek olursa çeyiz 

hazırlığı ve hazırlık için yapılan el işleri nesilden nesille geçen bir adettir.  

Çalışmayı oluşturan Seyitoba kadınlarının kendine has bir giyim kuşam 

adetleri mevcuttur. Gün hayatlarında normal çiçekli don, penye ve baş örtüsü giyinen 

kadın özel günlerle pullu ve işlemeleri don ve penyeleri tercih etmektedir. Ayrıca 

özel günlerde kadınlar Yörük Oyalı tülbentleri takmakta hatta diğer kadınlarla 

motiflerini karşılaştırmaktadırlar. Köy içinde herhangi bir yere giderken özellikle 

nişanlandıktan sonra kadınlar gıvrak denilen siyah kumaştan pelerinler 

giymektedirler. (Fotoğraf 38) Köy kahvesi ya da bakkalının önünden evli kadınlar 

asla bunu giymeden geçmemektedirler. Başları önlerine eğik asla etrafa bakınmadan 

yürümek gerektiği ilk başta öğrenilmiştir.  

Köyünde genelinde beslenme alışkanlıkları aynı olup zeytinyağı dışında yağ 

kullanımının neredeyse yok denecek az olduğu görülmüştür. Köyün kendisine has 

yemeklerinin olduğu (civek, sura, yörük aşı, koruk ekşili tarator vb.) öğrenilmiş ve 

hepsinin yapılma aşaması gözlemlenmiştir. (Fotoğraf 39, 40) Ayrıca ot toplamanın 

çok yaygın olduğu ve toplanan otlar çeşitli yemek yapıldığı görülmüştür. Özellikle 

sarmaşık otuna olan düşkünlük sezonu geldiğinde bazı aileler tarafında her öğünde 

tüketilmektedir. Otlar sadece yemek için değil şifa bulmak içinde köyde 

tüketilmektedir.  

Seyitoba Köyü halkı bu çalışma esnasında misafir olan bizlere oldukça iyi 

davranmış ve ağırlamak için ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Bu durum sadece 

bizim için geçerli olmayıp misafir gelen her kişi böyle oldukları çünkü onların 

Allah’ın birer hediyesi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden ellerinde olan bütün 

imkanlarla misafirlerini ağırlamaktadırlar.  
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15. ÖNERİLER 

Bu çalışma doğrultusunda yapılacak önerilerin başında saha öncesi dönemde 

araştırmanın çok iyi bir şekilde yapılması gerektiğidir. Çalışma için gidilecek 

bölgenin, illin, ilçenin ve özellikle köylerin çok iyi araştırılması gerekmektedir. 

Köylerin nüfusu çalışmanın temelini oluşturması ve bunun çok değişken değerlere 

sahip olması çalışmayı aksatabilmektedir. Bu yüzdendir ki saha öncesi dönem, saha 

süreci ve saha sonrası dönem oldukça değişmekte ve uzamaktadır. Bu doğrultuda 

Antropoloji lisans eğitiminde sınıf bazında ders ağırlıklarının değiştirilmesinin 

sıkıntıların başında gelen zaman darlığına bir çözüm olabilecek niteliktedir.  

Ön saha döneminde yapılacak olan gözlemler saha sürecini oldukça 

etkilemektedir. Bu sebeple gözlemin iyi yapılması mülakat hazırlığı sırasında 

oldukça avantaj sağlamaktadır. Bir diğer avantaj ise mülakat sorunlarında detaylarda 

boğulmamayı önler ve asıl sorulması gereken sorulara odaklanmayı sağlamasıdır.  

Saha sürecinde köydeki insanlarla iletişim kurulurken oldukça nazik, saygılı 

ve kibar olmalıdır. Her insan duygu ve düşüncelerine değer verilip bu doğrultuda 

hareket etmek çalışmanın sağlığı açısından kritik değer taşımaktadır. Çalışma 

esnasında karşılaşılan zorluklar karşında olabildiğinde sakin kalınmalı ve bilimsel bir 

çalışma yapıldığı özellikle bir üniversiteyi temsil edildiği unutulmamalıdır.  

Saha sonrası süreçte ise grup olarak yapılan aşamalar olduğundan herkesin 

kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi ilerleme açısından büyük önem 

taşımaktadır. Böyle olmaması durumda çalışmada geçmeler oluşup bütün kişileri 

etkiler hale gelebilmektedir. Çalışma esnasında yapılan aşamalarda aşılamayan 

engeller oluştuğun mutlaka Hocaya danışılmalı ve gidişat hakkında bilgilendirme 

yapılmalıdır. Ancak bu sayede çalışama verimli bir süreç içinde ilerleyebilir.  

Seyitoba Köyü hakkında yapılabilecek önerilerin başında köyün genelinin 

istediği olan düğün salonu yapılması yer almaktadır. Birçok kez ilgili yerlere yapılan 

başvurulara geri dönüş yapılmamış ve hiçbir girişim yapılmamıştır. Düğün ve çeşitli 

törenlerin ağırlıklı olarak sonbahar ve kış mevsimde yapılması insanlar için oldukça 
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eziyetli bir durum haline gelmiştir. Bu sebepledir ki köye bir an önce bir düğün 

salonu yapılması öncelikli önerilerdendir.  

Ayrıca bir diğer sıkıntı ise köyün geçim kaynağını oluşturan zeytinciliğin 

tanıtım konusunda yaşanan eksikliktir. Bu doğrultul da köyün muhtarı tarafından 

yapılan bazı girişimler olsa dahi kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda 

bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Köy halkı olarak birlik içinde olup köyün çıkarları 

doğrultusunda hareket edilmelidir.  

İnsanlar arasında birlik ve beraberliğin hiçbir aşamayacağı hiçbir sıkıntının 

olmadığı unutulmamalıdır.  
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16. ÖZGEÇMİŞ 

Çalışmayı gerçekleştiren bendeniz 01 Kasım 1993 yılında İstanbul’un Fatih 

ilçesinde doğdum. Aslen Bulgaristan göçmeni olan ailen sayesinde Bulgaristan 

vatandaşlığına da sahibim. İlkokulun ilk iki senesini Mareşal Fezvi Çakmak 

İlköğretim okulunda okuduktan sonra bazı ailevi nedenlerden dolayı Altınyıldız 

İlköğretim okullunda devam ederek tamamladım. 

 Daha sonra Recep Güngör Lisesine devam ederek 2011 senesinde mezun 

oldum. O sene girdiğim üniversite sınavlarında kazandığın İstanbul Bilgi 

Üniversitesinde %35 burslu Uluslararası Finans bölümde okumaya başladım. İlk 

sene başarıyla tamamladığın hazırlık döneminde sonra %100 İngilizce olan 

bölümümü maddi nedenlerden dolayı bırakmak durumda kaldım. Bir sene YÖS 

(Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’e hazırlanarak daha önce hayalim olan bir bölümü 

okumak için sınavlara girdim.  

İstanbul Üniversitenin sınavından sonra yalnız bir tek tercih yaparak 

Antropoloji bölümünü kazanmış oldum. Çocukluğumdan beri meraklı olduğum farklı 

kültürlerin geleneklerine olan düşüklüğüm ve ayrıca insanın biyolojik açıdan 

gösterdiği farklılıkları bir nebzede olsa anlamak istemem beni Antropolojiye iten en 

büyük nedenlerdendir. 4 yıllık eğitim hayatım okuduğum bölümün bana sadece ders 

açısında bir eğitim değil insan ilişkileri açısından da büyük katkılar sağladığını 

söyleyebilirim.  

2 yıllık temel eğitim sonunda ana dallarıma ayrılırken Sosyal Antropoloji mi 

yoksa Biyolojik Antropoloji mi diye çok arada kalmama rağmen bana en çok şeyi 

katacağını düşündüğüm Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalını tercih ettim. Bu 

doğrultuda lisans eğitimi tamamlamak için 3. ve 4. sınıflarda gerçekleştirdiğimiz 

saha çalışması benim için en büyük tecrübe kaynağıdır. Çalışmanın 

tamamlanmasıyla üniversitedeki lisans hayatımın da sonuna gelmiş bulunmaktayım.  
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18. SAHA NOTLARI 

Çalışmanın bu kısımda ön saha araştırması ve saha sürecinde günlük olarak 

tutulan saha gözlem notları bulunmaktadır. Günü gününe yazılan bu tasvir notlarının 

üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Araştırmanın detaylarının daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu notlar büyük önem arz etmektedir. 

1.) Saha Öncesi Günlükleri              

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Birinci Gün Günlüğü/ 19.03.2017 

İstanbul’dan cumartesi gecesi saat 23:00’de hareket edecek olan aracımız için 

saat 22:30 civarı Esenler Otogarda toplanmaya başladık. Tam saatinde hareket eden 

KamilKoç firmasının otobüsü ile yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Alibeyköy ve 

Dudullu’da ki otogarlara da uğradık. Otobüs de bizim dışımızda askere giden 

geçenler vardı. Bu otogarlarda asker uğurlama seremonisine de şahit olduk. Bütün 

yolcuları aldıktan sonra sadece Balıkesir Susurluk’ta mola verdik. Molada çiğ börek 

yiyip Susurluk ayranı içtik. Bundan başka molamız olmadı. Buraya gelene kadar yeni 

yapılan 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selimden ve körfez köprüsü olan 

Osman Gazi Köprüsünden geçiş yaptık. Saat 05:30 civarı Akhisar otogarında inecek 

olan yolcuları indirdikten sonra bizim durağımız olan Manisa merkez için hareket 

ettik. 06:30’da Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali varmış olduk. Planlanandan 

yaklaşık bir saat erken geldik. Yolculumuzda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tek 

etkilendiğim nokta çocuklarını askere uğurlayan aileler oldu. 

 Otobüs terminaline girdiğimizde ilk işimiz köylerimize giden araçların 

saatlerini netleştirmek oldu. Fakat saat çok erken olduğu için düzenli araç olduğunu 

öğrenmek dışında pek detaylı bilgi alamadık. Kalacağımız yere ulaşım hakkında 

KamilKoç otobüs şoförü olan Hüseyin Abi çok yardımcı oldu ve yol boyunca 

bizimle çok ilgilendi. Kendisinin Manisalı olduğunu daha minibüs şoförlüğü 

yaptığını ve Celal Bayar Üniversitesinde servis görevlisi olarak çalıştığını söyledi. 

Karayolları 23. Şubesi yani misafirhanesine otogar kalkan 10 numaralı araçların en 
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kısa yoldan gittiğini ondan öğrendik. Otogardan köy araçları hakkında bilgi 

alamayınca 10 numaralı araçla hep beraber misafirhaneye yola çıktık. Kişi başı 3 TL 

karşılığında misafirhaneye ulaştık.  

Misafirhanemiz Moris Şinasi Çocuk Hastanesinin tam karşısında 

bulunmaktaydı. Bizim için rezervasyon yapan Osman Bey ile daha önce konuşup 

sabah erken saatte geleceğimizi bildirmiştim. O da güvenliğe haber vereceğini ve 

eşyalarımızı geçici olarak güvenli bir yere koyabileceğimizi ancak odalara saat 

10’dan sonra yerleşebileceğimizi söyledi. Güvenli oda olarak geçen Akar yakıt 

odasına eşyalarımızı yerleştirip 07:20 civarı kahvaltı yapabileceğimiz bir yer 

aramaya başladık. Güvenlikte ki abinin tavsiye ettiği Hilal Pastanesine gittik. 

Kalabalık olduğumuz için yeteri kadar yerleri yoktu. Bizde başka bir yer aramaya 

başladık. Pastam Pastacılık adında ki pastanede kahvaltımızı yaptıktan sonra köylere 

dağılmak için tekrar Manisa Terminaline geri döndük. Terminale Yunus Emre’nin 

ayarladığı servisle 2 TL’ye gittik.  

Saat 09:00’da otogardaydık. Görevlilerden köye kalkan araçların yerini 

öğrendikten sonra oraya gittik. Arkadaşlarım kendi köylerine olan araçların saatine 

yetişebildiler. Fakat bizim otobüsümüzün 09:45’te hareket edeceğini öğrendik. Başka 

bir şekilde gitme imkânı olmadığı için mecburen o otobüsü bekledik. Bizimle 

beraber aynı otobüse binecek olan Sultan ve Bahar’da vardı. 83 numaralı Paşaköyü’e 

gidecek olan otobüs tam saatinde geldi ve 10:03’te hareket etti. Kişi başı 4.50 TL 

karşılığında yoluculuğumuza başladık. Otobüs şoförü olan Behzat Ateş bugünün 

Pazar olması nedeniyle Paşaköy’den aktarma yapacağımız otobüslerin çalışmadığını 

söyledi. Nasıl gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Behzat Abi Seyitoba 

köyünün muhtarını tanıdığını hatta akrabası olduğunu ona ulaşıp bize yardımcı 

olmasını isteyeceğini söyledi.  

Paşaköye giderken Manisa merkezi inceleme şansım oldu. Büyük şehirden 

daha çok bir kasabaya benzeyen Manisa dağlarla çevriliydi. En yüksek dağı ise 

Spil’di. Bu dağın üzerinden uçakların geçemediğini öğrendik. Şehir merkezinde ise 

genellikle 4-5 katlı binalardan oluşmaktaydı. Şehir dışına doğru ise her taraf 

tarlalarla çevriliydi. Bu tarlaların çoğunluğunu üzüm bağları oluşturmaktaydı.  
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Yarım saatlik bir yolculuğun sonunda Paşaköy’e ulaştık. Behzat Abi bizim 

köyün muhtarının telefon numarasını orada tanıdığı insanlara sorarken bir yandan da 

Sultan ve Bahar için ulaşım imkanları arıyordu. Onlara araç ayarlayıp gönderdikten 

sonra Seyitoba köyünün muhtarı olan Ali Çetinkaya’ya ulaşıp yanında İstanbul’dan 

gelen misafirler olduğunu ve gelip onları alması gerektiğini söyledi. Muhtardan onay 

aldıktan sonra köy kahvehanesinde çay içmeye gittik. İlk kez bir kahvehaneye 

girdiğim için benim açımdan değişik bir deneyim oldu. Yaş aralığı tahmini olarak 

40-90 arası olan yaklaşık 10 kişi bulunmaktaydı. Bizi iki adamın bulunduğu bir 

masaya yönlendirdi. Tanınmadığımız için bize olan ilgi büyüktü. Neden orada 

olduğumuzu açıkladıktan sonra gelen çeşitli sorulara yanıt verdik. En büyük 

tedirginlikleri yaptığımız araştırmanın siyasi yönlü olup olmadığıydı. Çalışmamızın 

böyle konularla hiçbir ilgisi olmadığının garantisini verdikten sonra sohbet etmeye 

başladık. Masadaki diğer iki adamın Behzat Abinin patronları olduğunu öğrendik. 

Bize karşı olan ilgileri hatta yardım etme istekleri vardı. Yaklaşık 20-25 dakika 

muhtarın gelmesini beklerken bize de çay ısmarlandı. Behzat Abi gideceğimiz köy 

hakkında bize bilgiler verdi. Köyün zengin olduğunu, insanlarının çok sıcak kanlı 

olduklarını bu açıdan çok şanslı olduğumuzu söyledi.  Muhtarın çok misafirperver 

birisi olduğunu hatta onun yanında kalmamız için ısrar edeceğini bizi başka hiç 

kimseye emanet etmeyeceğini söyledi. Bunun gibi konular hakkında sohbet ederken 

muhtar Ali Abi geldi. Kısa bir tanışma faslından sonra neden burada olduğumuzu ve 

onların köyünde neler yapacağımızı anlattık. İlk başta biraz şüphe ile yaklaşsa da 

kısa sürede bize ısındı. Son çaylarımızı içtikten sonra Seyitoba köyü için muhtarın 

özel aracıyla yola çıktık.  

Yaklaşık 14-15 km uzaklıkta olan köye 20 dakika içerisinde ulaştık. 

Yoldayken bize inandığını ama günümüz şartlarının malum olduğunu bu yüzden 

varsa öğrenci kartlarımızla kimliklerimizi görmek istediğini söyledi. Bizde bu 

istediğinde hiçbir sakınca olmadığını söyleyip gösterdik. Daha sonra yola 

odaklandım. Etrafta üzüm bağları ve zeytinlikler vardı. Köye giderken bir başka köy 

olan Bahadır köyünden geçtik.  Kısa süren yolculuğumuzun sonunda muhtarın evine 

varmış olduk. Köydeki evler genellikle 1 ya da 2 kattan oluşmakta gibi görünüyordu. 



85 

Muhtarın evi ise 3 kattan oluşmaktaydı. 2’si normal 1 ise bodrum kattı. Dışı açık su 

yeşili rengindeydi. 

 Evde muhtarın eşi İfaket Çetinkaya ve annesi Sultan Çetinkaya vardı. İkisi 

de bizi gayet güler yüzlü karşıladı. Muhtar bizi tanıttıktan sonra sohbet etmeye 

başladık. Biz gittiğimizde zeytin poşetleme dedikleri işlemi yapıyorlardı. İlk önce 

muhtarın eşi İfaket Abla ile sohbet ettik. Kendisi 40 yaşında ve doğma büyüme 

Seyitobalıymış. Ona da yapacağımız araştırma ile ilgili detaylı bir bilgi verdik ve bu 

ilgisini çok çekti. Araştırmanın asıl kısmını yazın geldiğimiz de 1 ay süre ile kalma 

kısmının oluşturduğunu söyledik. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı burada ki 

insanların çok sıcak kanlı olduklarını söyledi. Aralarına daha çabuk karışmak için ne 

gibi şeyler yapabiliriz diye sorduğumuzda şalvar giymeyip, başörtü takmamızı 

tavsiye etti. Hatta gidip bize birer şalvarla başörtü getirdi ve biz de giydik. Bu sırada 

muhtarın annesi Sultan Teyzede zeytin poşetleme işini yapıyordu. Bu işin ne 

olduğunu bilmediğimiz için bize detaylı bir şekilde anlattı. Dağlardan topladıkları 

zeytin ağacı köklerini poşete koyup kumlu toprakla doldurduktan sonra düzenli bir 

bakımla yaklaşık 1 senenin sonunda fidan elde ettiklerini söyledi.  Bu sırada bahçeye 

masa kuruldu ve ikramlar yapıldı. Bir şeyler yedikten sonra Muhtardan öğrenmemiz 

gereken bilgiler için soruları sorduk.  

Köyün nüfusunun 355 kişi olduğunu ve 100 haneden oluştuğunu öğrendik. 

Yörük köyü olan bu köy, rakım olarak yüksekte bir orman köyüydü. Bu yüzden 

Manisa Merkeze oranla daha soğuktu. Hatta üşüdüğüm için İfaket abladan çorap- 

çetik istedim. Köyün geçim kaynağının büyük bir oranını zeytin oluşturmaktaydı. 

Sadece %20’lik bir kısmı tütünle ilgilenmekteydi. Köyde hayvancılık olmadığını 

fidanlara büyük zarar verdiklerini hatta bu yüzden domuzları avladıklarını söylediler. 

Köy zeytinle ilgilendiği için modernleşmiş bir köydü. Çünkü 100 haneli köyde 

bulunan tarım makinelerinin sayısı 500 civarıydı. Neredeyse bütün evlerin çatısında 

güneş panelleri bulunmaktaydı. Köyün çok sessiz olduğunu gördüm. Bunun sebebini 

ise köydeki herkesin çalıştığını sadece sabahları bir traktör sesi olduğunu bunun 

dışında herkesin işinin başında olmasıyla açıkladılar. Bu çalışkanlık sayesinde 

köylerinin bu kadar kazanç elde ettiklerini söylediler.  
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Muhtara olan sorularımız bittikten sonra İfaket Ablaya bazı sorular yönelttik. 

Daha önce hazırladığımız soruların çoğunu sorma şansımız oldu. Hazırladığımız 

soruların bazılarının çalışmadığını gördük. Çünkü verecek herhangi bir cevap 

bulamadılar. Bizde soruları değiştirerek sorduk. İfaket Abla sorulara elinden 

geldiğince cevap verdi. Sultan Teyzeyle de sohbet ettik. Köyün tarihiyle ilgili çok 

güzel bilgiler edindik. Seyitoba köyünün adının üç erkek kardeşten geldiğini 

isimlerinin Seyit, Hatip ve Memeli olduğunu ve üç kardeşin ayrı birer köy kurup 

köylere isimlerini verdiklerini anlattı. Köyde bir gününün nasıl geçtiğini 

sorduğumuzda artık her şeyin çok kolay olduğunu önceden hayvan baktıkları için 

çok zorlandıklarını anlattı. Köyde ki birlik beraberliğin giderek azaldığını eskiden 

daha neşeli günler geçirdiklerini söyledi. Sultan teyze ile olan sohbetimizi bitirdikten 

sonra köyü gezmeye çıktık. Saat öğleden sonra iki civarıydı.   

İlk önce bütün köyü rahatlıkla görebileceğimiz bir tepeye çıkardılar bizi. 

Oraya Elif ve ben, İfaket Abla ile beraber yürüyerek gittik. Tepede ki manzara 

sayesinde harika bir şekilde köyün tamamını görebiliyorduk. Çevresinde ki dağları, 

ormanları, köyün yapısını rahat bir şekilde görebilmekteydik. Köyde ki evlerin 

dizilişi düzenli değildi fakat iç içeydi. Bütün evlerin dışı beyaz kireç ile boyanmıştı. 

Bunun sebebini soruduğumuzda hijyen için böyle boyadıklarını söylediler. Sokakları 

dar ama temizdi. Biz köyün çeşitli fotoğraflarını çekerken Muhtar arabasıyla gelip 

bizi aldı ve Muhtar Azasının evine gittik.  

Muhtar Azası olan Kani Sert, eşi Fatma Sert ve muhtar azasının erkek 

kardeşleri Saffet ve İbrahim Sert ile tanıştık. Ayrıca aile dostları (komşuları) Erhan 

Adar ile tanışma imkanımız oldu. Onlarda zeytin poşetleme işi ile meşguldüler. İlk 

önce kadınlarla konuşma imkanımız oldu. Fatma Abla 38 yaşında ve Aksihar 

doğumlu, köye gelin olarak gelmiş. Hazırladığımız soruları ona da sorduk. Köyde bir 

gününü anlatırken, çalışmaya sabah ezanında başladığını anlattı. Ezanla kalkıp ilk 

önce namazını kılıp daha sonra ev işlerini yapıp zaman kaybetmeden zeytin işine 

başladığını söyledi. Bizim bulunduğumuz yerin sadece tarla işleri varken kullanılan 

bir ev olduğunu öğrendik. Ev tek kattan oluşmaktaydı. Büyük bir bahçesi vardı. 

Köyde hayvan bakan sayılı ailelerden biriydiler. İki inek ve bir bıza vardı. Asıl evleri 
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köyün merkezindeymiş. Köyüyle ilgili belirttiği en önemli bilgilerden biri ilk gelin 

olarak geldiğinde köyün böyle olmadığı son zamanlarda çok modernleştikleri onların 

değişiyle inceldikleri oldu. Daha sonra erkeklerin yanına geçtik. Kadın erkek ayrı 

yerlerde çalışmaktaydı.  

Muhtar azası olan Kani abi ve onun erkek kardeşlerine sorularımızı yönelttik. 

İlk önce Kani abiyle konuştuk. Kendisi 45 yaşında ve doğma büyüme Seyitobalı. 

Fatma Ablanın eşi olan Kani abi köyünü çok sevdiğini anlattı bize. Eskiden 

hayvancılıkla ve tütünle uğraştıklarını şimdi ise zeytin ve zeytin fidancılığına 

yöneldiklerini söyledi. Makineli sisteme geçmenin de büyük yararı olmuş bu konuda. 

Bir hanenin toplam gelirinin 40-50 bin lira arasında değişmekte olduğunu, bu 

dönemlere gelene kadar birçok sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Komşuları olan Erhan 

Adar’da konuşmaya katıldı. Kendisi 46 yaşında ve o da doğma büyüme Seyitobalı. 

Yaşadıkları ekonomik krizlerden bahsetti ve en önemlisi ise kendilerinin 

okuyamadıklarını ama çocuklarını muhakkak okutacaklarını söyledi. İleride okumuş 

bir neslin bu köyde yaşayacağını belirttiler. Sohbete devam ederken çay servisi 

yapıldı. Burada ilgimi çeken kısım çaylar kaşıkları içinde ve şekerleri atılmış bir 

şekilde geldi. Yani ayrıca bir şeker gezdirme olayı olmadı. Herkese belli sayıda şeker 

atılmış çaylar getirildi. Bu olayı Fatma Abla’ya soramadım çünkü erkeklerin 

bulunduğu tarafta pek zaman geçirmiyorlardı. Çaylarımızı içtikten sonra kalkma 

zamanı geldi. Muhtar ve eşiyle beraber onların evine geri döndük. 

Eve geldiğimizde saat 17 civarıydı. Ali Abi hangi otobüsle gideceğimizi 

sorduğunda 18 arabasıyla gideceğimizi söyledik. O da yemek için zamanımız 

olduğunu daha sonra bizi Paşaköy’e bırakacağını söyledi. İfaket Abla yemek 

hazırlamaya giderken bizde Sultan Teyzenin yanına zeytin poşetleme işini öğrenmek 

için gittik. Bu defa gittiğimizde köyün imamı ve eşi de oradaydı. Onlarla pek bir 

sohbet etme şansımız olmadı. Poşetleme için bizde onların yanına oturduk. Hemen 

oturmamız için bir çuval verdiler. İlk önce nasıl yapılacağını gösterdiler. Bizde aynı 

şeklide yapmaya başladık. Siyah çuvalların dibine azıcık kumlu toprak koyup çuvalın 

altta ki sivri kısımlarını içe doğru kıvırıyoruz. Daha sonra tam ortaya kökü 

koyuyoruz ve etrafını toprakla doldurmaya başlıyoruz. Arada bambu sopalarla 
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poşetin kıvrılan yerlerini düzeltiyoruz ve poşeti yere sertçe vurduruyoruz ki boşluklar 

dolsun. İki parmak boş kalıncaya kadar toprakla dolduruyoruz. Kökten tutup poşeti 

havaya kaldırıyoruz. Kök düşmez sağlam bir şekilde poşette kalırsa hazır demektir. 

Burada önemli olan bir şey kökü tam ortaya yerleştirmekmiş. Bu iş sırasına göre 

bizde birkaç tane poşetledik. Daha sonra İfaket Abla yemek için çağırdı. Yemeği 

evin mutfağında yedik. Yer sofrası hazırlanmıştı. İfaket Abla ‘kızlar sizi de artık 

bizden biri gibi gördüğüm için ortaya hazırladım her şeyi inşallah bir sakıncası 

yoktur’ dedi. Bizim için hiçbir sakıncası olmadığını zahmet ettiğini söyledik. 

Yemekte Muhtar Ali Abide bizimleydi. Köylerinin meşhur zeytinyağından da ikram 

etmişlerdi. Köy ekmeği, fasulye, tavuklu bulgur pilavı ve hoşaf yedik. Yemek 

bittikten sonra her şey için teşekkür edip kalkma zamanının geldiğini söyledik. Bizi 

çok sevdiklerini mutlaka tekrar beklediklerini söylediler. Herkesle vedalaştıktan 

sonra kısmetse salı günü tekrar gelebileceğimizi söyledik. Onlarda mutlaka 

beklediklerini söylediler.  

Saat 17:30’da Paşaköy için yol çıktık. Ali Abi bıraktı bizi ve ona da teşekkür 

edip yanımızdan ayrıldı. Manisa Merkez arabasının kalkmasına 10 dakika vardı. 

Beklerken diğer arkadaşlardan haber almaya çalışıyordum. Çünkü Seyitoba köyünde 

telefon çekmiyordu ve evlerde internet yoktu. Otobüs tam saatinde geldi. Behzat 

Abinin aracıydı. Ona da köyde yaşadıklarımızı anlattık ve yardımları için çok 

teşekkür ettik. Daha sonra yerimize oturup yol boyunca uyukladık. 18:30 civarı 

Manisa otogara gelmiştik. Hemen 10 numaralı otobüse geçiş yapıp misafirhaneye 

gitmek için yola çıktık. 

 Misafirhaneye giderken yolda Osman Bey aradı ve geldiğimde görüşmek 

istediğini söyledi. Gelir gelmez ilk işim onun yanına gitmek oldu. Elif’te benimle 

geldi beni yalnız bırakmak istemedi. Osman Bey’in yanına gittik ve onunla tanıştık. 

Arkadaşların odalara yerleştiğini, paraları toplayıp ona getirebilirsem çok memnun 

olacağını ve sadece benim kimlik fotokopimim kayıt için yeterli olacağını söyledi. 

Bende teşekkür edip odaya paraları toplamaya gittim. Herkesten paraları toplayıp 

Osman Bey’e teslim ettim. Oradan çıkıp odaya geri döndüm. Ben 10 kişilik bir odada 

kalıyordum. Yataklar ranzaydı ve bir tane banyomuz vardı. Odamız temiz ve sıcaktı. 
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Herkes yataklara yerleşti hiçbir sıkıntı yaşamadık. Erkekler ise üç kişilik bir oda da 

ve diğer binadaydılar. Bir üç kişilik oda da kızlar için vardı ve orada Elif, Bahar, 

Nesibe beraber kalıyordu. Arkadaşların çoğu köylerinden dönmüşlerdi bir tek Bahar 

ile Sultan geç döndüler çünkü onların otobüs saatleri çok geçti.  

Onlarda geldikten sonra hep beraber yemek yemeğe çıktık. Hacıoğulları 

kebap evinin yakınlarda bir şubesi olduğunu oraya gitmek istediğini söyledi 

arkadaşlar. Ben toktum köyde yeterince yemek yemiştim benim için fark etmiyordu. 

Hep beraber oraya gittik. Misafirhaneye yürüme mesafesindeydi. 10 dakika 

yürüyerek istediğimiz yere vardık. Hemen masaları birleştirip bizim için bir yer 

ayarladılar. Oturup hep beraber bir şeyler yedik. Yemeği erken bitirenler bende dahil 

olmak üzere önden kalkıp gidip duş almak istedik. Giderken markete uğrayıp oda 

için içme suyu vb. şeyler aldık. Misafirhaneye geldik. Sırayla duş aldık ve oturup 

günlüklerimizi yazmaya başladık. Günü böylece bitirmiş olduk.                                                                                                                                     

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (köyü) Alan Keşfi Çalışması 

İkinci Gün Günlüğü/ 20.03.2017 

Sabah 8’de kalkıp Saruhanlı ilçesi Kaymakamlığına gitmek için hazırlanmaya 

başladım. Diğer ekip arkadaşlarımızla beraber gidileceği için hepimizin hazırlanması 

09:20’yi buldu. Yunus Emre’nin ayarladığı Berkan Abinin servisiyle kişi başı 2 TL 

karşılığında Saruhanlı ilçe merkezine yolculuk ettik. 09:42’de yola çıktığımız 

Saruhanlıya 10:00’da varmış olduk. Saruhanlı küçük bir şehirdi ve merkezde 

indiğimizde birilerine sorarak Kaymakamlığın yerini çok kolay bir şekilde öğrendik. 

Önceki gün Erman’ın ayarladığı Kaymakam Bey ile olan görüşmemiz saat 11’de 

olduğu için erken gelip gerekli olan evraklı toplamak istedik. Erdem, ben ve Erman 

olmak üzere Kaymakamlık binasının üçüncü katında olan Nüfus Müdürlüğüne çıktık. 

Köylerin nüfus sayılarını, tarım bilgilerini vb. gibi bilgileri öğrenmekti amacımız. 

Fakat nüfus müdürlüğünün katına çıktığımızda onlarda böyle bir bilginin olmadığını, 

TÜİK verilerini kullandıklarını öğrendik. Biz bunlarla ilgilenirken bir kısmımız 

aşağıda bekliyordu. Bu iş bölümünde güzel koordine olamamıştık. Birkaç yere daha 

danıştıktan sonra elimiz boş bir şekilde aşağıya arkadaşlarımızın yanına indik. 
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Onlarda bizi arkada bulunan çay bahçesinde bekliyorlardı. Erken çıktığımız 

için kahvaltı yapacak zamanımız kalmamıştı, bu yüzden bir şeyler atıştırıyorlardı. 

Bende yemek için bir şeyler söyledim fakat Kaymakam Bey’le olan görüşmenin saati 

yaklaştığı için paket yaptırmak zorunda kaldım. Daha sonra görüşme zamanında 

olmadığı için yeme fırsatım oldu. Benim gibi yapan birkaç arkadaşım daha vardı. 

Saat 11:27’de Kaymakamla görüşme sağlandı. Kaymakam Bey’e araştırmamızın 

amacı anlatıldı ve o da elinden gelen yardımı bize sağlayacağını söyledi. 

Bulamadığımız bazı evrakların Belediye’de olduğunu arayıp onları bizim 

hakkımızda bilgilendireceğini söyledi. Manisa Saruhanlıda gerçekleştirmek istediği 

bir projesi hakkında bize bilgi verdi. Manisa’nın meşhur ürünlerinin satıldığı bir 

pazar yeri kurulacağından bahsetti. Bizde birkaç soru sorduk, özellikle hayvancılıkla 

ilgili. Manisa’nın Türkiye çapında hayvancılıkta ileride olduğunu fakat köylerin 

hayvancılıkla pek ilgilenmediğini söyledi. Çoğunun tarımla ilgilendiğinden bahsetti 

ve tütünden zeytine zeytinden de sebzeye bir geçişin olduğunu söyledi. Başka 

konuşulacak bir şey kalmadığında yazın gönüllü çalışmak için bize yardımcı 

olabileceğini söyledi ve görüşme burada sonlandı.  

Kaymakamlıktan çıktıktan sonra Belediye’nin yerini sorup öğrendik. Nüfus 

ile ilgili olan evrakları oradan almayı planlıyorduk. Belediye ile görüştükten sonra 

olanlarda olan evrakların geçen sene Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandığını 

öğrendik. Buradan çıktıktan sonra gruplar arasında bir kopma oldu. Ve kendimizi 

Saruhanlı Hizmet Binasının orada bulduk. Grubun bir kısmı ise tarım ile ilgili olan 

evrakları almak için tarım müdürlüğüne gitmişi. Saat 12:00 olmuştu ve öğle arasına 

girmek üzereydiler. Yaklaşık 2 saat boyunca hizmet binasının önünde bekledik ve 

orada çalışanlarla konuşma imkânı yakaladık. Kendimizi anlattıktan sonra bize 

yardım etme teklifinde bulundular. Otobüs amirliğinin burada bulunduğunu, 

ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşarsak yardımcı olabileceklerini söylediler. Bizde 

otobüs fiyatlarının pahalılığından bahsettik onlarda Manisa kart çıkarabileceğimizi 

söylediler. Kartları çıkarmamıza yardımcı olan Tahir Bey bir sıkıntımız olursa onu 

arayabileceğimizi söyledi ve numarasını verdi.  Kartları çıkardık ve diğer gruptan 

haber beklemeye başladık. Bize çay ikramında bulundular. Orada ki adamlarla 

sohbet etmeye başlamıştık. Bir tanesi cenaze aracı kullanıyordu. Adı Okan’dı. 
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Saruhanlı’ya bir cenaze almak için geldiğini Tirkeş köyüne gideceğinden 

bahsediyordu. Aramızda bugün o köye gidecek olanlar vardı. Okan abiyle onunla 

gitmek için anlaşmaya çalışıyorlardı. Bu sırada Şimal elinde evraklarla geldi ve 

diğerlerinin yemek yemeğe gittiğini söyledi. Biz onları sıcakta beklerken haber 

vermeden yemek yemeğe gitmişlerdi. Bundan sonra köye gideceklerle ayrıldık çünkü 

biz bugün Saruhanlıyla Manisa Merkezi gezecektik. Köye yarın gideceğiz.  

Ben, Elif, Bahar, Demet, Selin, İlay ve Sultan hep beraber Saruhanlıyı 

gezmeye başladık. Yürüyerek Manisa kartlarımızı dolduracağımız yere doğru gittik. 

Çünkü kartlar her yerde doldurulamıyordu. Bir kırtasiyede dolduruluyordu. Oraya 

girmişken bir şeylerde aldık. Çıktıktan sonra merkezi gezdik ve fotoğraflar çektik. 

Küçük bir yer olduğu için çabuk gezdik ve Manisa merkeze gitmek için 186 numaralı 

otobüsü beklemek için durağa gittik. Otobüs saat başı gelmekteydi. Yaklaşık 10 

dakika bekledikten sonra otobüs geldi ve biz de bindik. Kartlarımızı ilk kez 

kullanıyorduk. O yüzden sırayla basıp geçtik fakat şöyle bir sıkıntı vardı ki 

İstanbul’da ki gibi direkt olarak öğrenci indirimi uygulanmamaktaydı. İlk önce 

şoföre söylemeliymişiz öğrenci olduğumuzu o ayarladıktan sonra basmalıymış 

kartımızı bu yüzden 5’imiz indirimsiz bastık. Durumu Elif fark ettiği için şoför abiye 

söyledi ve bizde abiye ricada bulunduk son iki arkadaşımız para basmasın diye. 

Bizden yeterince basmıştı zaten. Abi hiçbir sıkıntı çıkarmadan hemen kabul etti. 

Hepimiz oturduktan sonra yarım saatlik bir yolculuğun sonunda Manisa Merkeze 

gelmiştik.  

Bu sefer eski Terminalde indik. Oradan merkeze doğru yürüdük. Yolda 

alışveriş yapma imkanı da yakaladım. Tuzlu fıstık, gofret arası helva ve mesiir 

macunu aldık. Ve ayrıca köy ekmeği de aldım çünkü ailem çok sever. Tuzlu fıstık ve 

gofretleri seyyar satıcılardan aldım. Mesiir macununu ise oranın yerli üretici olan 

meşhur bir dükkan olduğu söylenen bir yerden aldım. Bir şeyler ala ala merkeze 

ulaştık. Çok yorulmuş ve acıkmıştık. Geçen akşam yenen yemekten kimse memnun 

olmadığı için bilinen bir yerde yemek istediler. Burger King aramaya başladık. 

Birilerine sora sora sonunda yerini bulduk. Sokakları İstanbul gibi kalabalıktı. Bu 
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konuda hiçbir yabancılık yaşamadım. Hatta küçük bir yer olmasına rağmen renkli 

saçlı gençlerde gördüm.  

Hava sıcak olduğu dışarıda bir masaya yerleştik. Sırayla gidip kendimize 

yiyecek bir şeyler aldık. Oturup hep beraber yemek yedikten sonra azıcık dinlenip 

nereden devam edeceğimizi konuştuk. Herkes çok yorgundu. Planın başında olan 

Ulu Cami’ye kadar yürüme fikri şu anlık olmayacak gibiydi. Elif ve Bahar 

yorulmadıkları gezmeğe devam edeceklerini söylediler ve bizden ayrıldılar. Biraz 

daha oturup misafirhaneye gitmek için kalktık. Odanın anahtarının Şimal’de 

kaldığını hatırladık ve yedek anahtar için Osman Bey’i aradık. Oda yedek anahtarı 

güvenliğe bırakacağını söyledi. Bir yandan otobüs durağına yürüyorduk. Bu defa 3 

numaralı otobüse bindik 10-15 dakika içinde misafirhaneye varmıştık.  

Güvenlikten yedek anahtarları istediğimde başka iki kişinin geldiğini 

anahtarları alıp gittiklerini söyledi. Kimse bize haber vermemişti ve kim aldığı 

hakkında fikrimiz yoktu. Gruba yazdım ama kimse cevap vermedi. Görevliye 

kızların ne giydiklerini sorduğumuzda birinin üzerinde kot gömleği olduğunu 

saçlarının bağlı olduğunu söyledi. Bizde Dilay olduğunu anladık ve hemen onu 

aradım. Yakında olduğunu hemen geleceklerini söylediler. Bizde odamıza doğru 

yürüdük ve kapının önünde ki bankta oturup onları beklemeye başladık. 10 dakika 

için geldiler bize anahtarı verdiler ve merkezi gezmek için yanımızdan ayrıldılar. 

Kızlardan sonra Erman’da özel bir işi olduğunu söyleyip gitti. Bizde odamıza girdik 

ve sırayla duş almaya başladık. Çok tok olduğumuz için akşam tekrar yemek için 

çıkmadık.  

Daha sonra yakında olan tekele gidip atıştırmalık bir şeyler ve kahve aldık. 

Geçen akşamda yaptığımız gibi güvenlik görevlisi abinin yanından sıcak su 

alacaktık. Ondan sıcak su alıyorduk ona da bir şişe su bırakıyorduk. Arkadaşların 

bazıları hastaydı ve ilaçları sıcak su içinde eritilmesi gerekiyordu. Bizde bu yolu 

bulabildik. Hasta olanlarımız hariç diğerlerimize birer kahve yapıp odamıza döndük. 

Günlüklere başlamadan önce biraz sohbet edip bir şeyler atıştırdık. Yaşanan küçük 

bir sıkıntı sonunda gece biraz geç yattık.                                                                                                                                    
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Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Üçüncü Gün Günlüğü/21.03.2017 

Bugün Manisa’da ki son günümüzdü. Sabah 08:30’da kalktım. Hazırlanmaya 

başladım. Arkadaşlarım daha erken kalkıp odadan ayrılmışlardı bile. Onların köylere 

giden otobüsü erken saatteydi. Bizimkisi ise saat 12’deydi. Elif’le konuşup onunda 

kalkıp hazırlandığından emin oldum. Bavulumu hazırlayıp odayı toparladım. On kişi 

kaldığımız için oda biraz fazla kirlenmişti. En azından banyoyu temiz bırakmak 

istedim. Her şey hazır olduktan sonra odayı boşalttık. Oda da en son ben ve Sultan 

kalmıştık. Binadan çıktığımızda güvenlik görevlisi abiyle karşılaştık, anahtarları 

istedi benden. Bende teslim ettim ve her şey için çok teşekkür ettim. Odayı fazla 

dağıttığımızı kusura bakmamalarını rica ettim. Abide önemli olmadığını çok 

kalabalık olduğumuz için böyle şeylerin normal olduğunu söyledi. Bizden çok 

memnun kaldıklarını en kısa sürede tekrar beklediklerini söylediler. Odayı 09.30’da 

boşalttık. Eşyalarımızı ise güvenli oda olan akar yakıt odasına bıraktık. Oradan 

hemen otogara geçtik. Durağa yürüyüp otogara gitmek için otobüs beklemeye 

başladık. On dakika içinde 10 numaralı otobüs geldi. İndirimli biletimiz olduğu için 

2.15 TL’ye yolculuk yapıyorduk. 20 dakika içinde otogarda olmuştuk.  

Biz Elif ile Saruhanlıdan kalkan Seyitoba arabasına binecektik. Bizimle 

beraber otogara gelen Bahar ve Sultan ise Paşaköy arabasına bineceklerdi. Her 

ikimizin de arabası 11’de kalkacaktı. Birbirimizle vedalaşıp otobüslerimize geçtik. 

Bu otobüslerin saatlerini ve nereden kalkacaklarını daha önce tanıştığımız Tahir 

Bey’den arayıp öğrendik. Çünkü elimizde ki listelerde otobüs saatleri farklı, 

muhtarların söyledikleri ise tamamen farklıydı. Bizde onu arama gereği duyduk. 

Aradığımda çok yardımcı oldu nerden binip nerede ineceğimizi ve saatlerini detaylı 

bir şekilde anlattı bize. Biz otobüsün kalkmasını beklerken Erman, Dilay ve Özge’de 

aynı otobüse bindiler. En arkada oturduğumuz için ilk başta bizi görmediler. Daha 

sonra yanımıza geldiler, çantaları onlardan aldık ki ağırlık yapmasın çünkü onlar 

ayaktaydılar. Saat 11.30’da ineceğimiz yer olan Pazar alanına gelmiştik. Hep beraber 

indik ama bizim otobüsümüze daha 1 saat vardı. Onlar koşa koşa kendi otobüslerine 

gittiler. Bizde Salı pazarının olduğunu gördük ve pazarı gezmeye karar verdik. 
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Dikdörtgen şeklinde koridorlardan oluşan, ön kısmında sebze-meyve tezgahları alt 

kısımda ise kıyafet tezgahları vardı. Direkt olarak o tarafa doğru gittik. Birkaç yerden 

fiyat alarak bakınıyorduk. Hava gayet sıcaktı ve giydiğim botlar beni rahatsız etmeye 

başlamıştı. Bir tezgahta ki spor ayakkabılar dikkatimi çekti ve Elifle beraber oraya 

gittik. Fiyatları sorduğumuz da 55 TL olduklarını söyledi. Çok güzellerdi ve birer çift 

denemeye karar verdik. İkimizde aynı model ve renkten alacaktık. Ekip arkadaşı 

olduğumuzu simgeleyeceğini düşündük. Bizim istediğimiz gri-siyah olan modeldi. 

Aynı renkte 37 numara kalmadığı için ben gri-mor olanını Elif ise gri-siyah olanını 

aldı. Modeller aynıydı ama renkler farklıydı. Abiyle biraz pazarlık yapıp fiyatı 50 

TL’ye indirebilmiştik. Ödemeyi yapıp oradan ayrıldık.  

Sabah kahvaltı yapma imkanımız olmamıştı. Acıkmıştık ve Pazar girişinde 

gördüğümüz köfteci aklımıza geldi. Oraya gidip bir şeyler yemeye karar verdik. İki 

seyyar satıcı vardı biri kokoreç diğeri ise köfte ekmek satıyordu. Aslında kokoreç 

yemek istiyorduk ama pek güvenemedik. Köfte yemek daha risksiz göründü bize ve 

ona karar verdik. Şemsiyeler altına plastik tabureler koymuşlardı. Gelenler 

yemeklerini orada yiyordu. Bizde oturup sipariş verdik. Köfte satan amca siparişleri 

aldıktan sonra bir teyze gelip yanımıza oturmak istedi. O kokoreç yiyordu ama o 

tarafta oturamadığını adamların yanında yemekten utandığını bizim yanımızda 

oturmak istediğini söyledi. Bizde tabi ki oturabileceğini söyledik. Teyze bize soru 

sormaya başladı. Bizde kendimizi tanıttık ona. Teyzemizin adı Safiye’ydi. 

Kemiklidere köyünde yaşadığını İstanbul’dan gelin olarak geldiğini, onların köyüne 

gelirsek mutlaka onda kalmamızı söyledi. Özellikle bana toprağım diye seslendi. 

Sonradan aklına geldiğinde bizim gibi bir grubu köyde gördüğünü söyledi. Yunus 

Emrelerin grubundan bahsediyordu. Bana o arkadaşlarıma muhakkak beni onun 

yanına getirmelerini söylememi istedi. Sohbet sırasında Köfte satan amcada bize 

burada yeni olup olmadığımızı, daha önce bizi buralarda görmediğini söyledi. Bizde 

İstanbul’dan araştırma için geldiğimizi söyledik. Onlarında ilk sorusu siyasi amaçlı 

gelip gelmediğimiz oldu. Onlara da araştırmamızın amacını anlattık. Köfteci abi bu 

işi eşiyle beraber emekli olduktan sonra yapmaya başladığını anlattı. Kendisi 

öğretmenmiş, eşi ise bankacıymış. Buraları çok sevdiklerini anlattılar. Yemeklerimiz 
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bittikten sonra hesabı ödeyip kalkmamız gerekti. Onlarla vedalaştıktan sonra 

otobüslere doğru yürüdük.  

Aslında otobüs durakları ve Pazar arasında bir sokak vardı. Tek yönlüydü. Ve 

burası çok kalabalıktı, büyük bir meydandı. Arada kalan kaldırımda ise seyyar 

satıcılar vardı. Sadece yemek değil, telefon parçaları satanlarda vardı. Saat 12:30 

olmak üzereydi. Otobüsümüz gelmişti bizde hemen bindik ve hareket etti. Otobüsün 

tamamını yaşlılar oluşturuyordu. Pazardan alışveriş yapmışlardı. Biz ayakta 

kalmıştık. Ayakta durmak zordu çünkü şoför deyim yerindeyse deli gibi 

kullanıyordu. İşin ilginç tarafı kimse ona bir şey demiyordu. Herkes halinden 

memnun gibiydi. İlk önce Paşaköy’e uğradı orada birkaç kişi indi ve yerlerine biz 

oturduk. Yollar mıcırlıydı ama hala çok hızlı gitmekteydi. Bu durumdan çok rahatsız 

oldum ama göze batmamak için bir şey diyemedim. Biz kendi aramızda konuşurken 

Seyitoba’ya gideceğimizi duyan amcalar bizde oralıyız dediler. Siz galiba 

araştırmaya gelenlersiniz diye bize sordular. Daha bir kere gitmiştik ama köyde 

duyulmaya başlamıştı. Bahadır köyünü de geçtikten sonra Seyitoba köyüne geçtik. 

Saat 13’de köydeydik. Köyün merkezinde ki durakta indik. Kolay bir şekilde Muhtar 

abinin evini bulduk. Daha önce onunla telefonda konuşmuştuk. Kendisinin 

Saruhanlıda işi olduğunu evdekilerin bize yardımcı olabileceğini söyledi. Bu yüzden 

direkt olarak eve gittik. Bugün ki işimiz hane sayılarını tespit etmekti. Kapı, kapı 

sayıları onaylamamız gerekiyordu. Çünkü belediyeden alınan bilgilerde köyün hane 

sayısı 158 görünürken Muhtarın söylediği 100 idi. Bunun hangisinin doğru olduğunu 

tespit etmek çalışmamız için önemliydi.  

Evi bulduktan sonra kapıyı çaldık. Genellikle kapı çalmadan girilirdi evlere 

bu köyde fakat biz kapıyı bir türlü açamamıştık. İfaket Abla gelip kapıyı açtı. 

Selamlaştıktan sonra içeriye ilerledik. Bu kapı evin içine değil bahçeye açılıyordu. 

Evin içine bahçe tarafından giriliyordu. Dışarıda bu kapıdan başka bir tek bodruma 

giren kapı vardı. İçeriye girdiğimizde fidan poşetleme işine devam ettiklerini gördük. 

Bu defa İfaket Ablanın kız kardeşi, eşi ve çocukları da ordaydı. Onlarla 

selamlaştıktan sonra İfaket ablaya köyü gezmemiz gerektiğini söyledik. Ama onu 

işinden alıkoymak istemediğimizi belirttik. Eşyalarımızı oraya bıraktıktan sonra 
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köyün merkezine indik. Köyün merkezini iki kahve ve iki bakkal oluşturuyordu. 

Kahve ve bakkalın bir sağda bir soldaydı. Daha önce bu durumu gördüğümde Muhtar 

Abiye birbirlerine karşı rekabet içinde olup olmadıklarını sordum. Öyle bir şey 

olmadığını çok iyi anlaştıklarını söyledi. Adamlar sağda ki kahvenin önünde 

oturuyordu, diğer kahve boş gibiydi. Onlara selam verdik ve bize hoş geldiniz 

dediler. Nereli olduğumuzu ve nerden geldiğimizi sordular bizde anlattık. Sonra iyi 

günler dileyip yolumuza devam ettik. Yürürken haneleri nereden gezmeye 

başlayacağımızı düşünüyorduk çünkü hiçbir fikrimiz yoktu. Bizde karşımıza çıkan 

ilk evin kapısını çaldık ama kimse açmadı. Oradan geçen birine burada kimsenin 

yaşayıp yaşamadığını sorduk. Bakkal teyzenin evi olduğunu söyledi, bizde oraya 

yürüdük. Sağda ki bakkaldan içeri girdiğimizde bir müşteri vardı çıkmasını bekledik. 

Teyzeye iyi günler diledikten sonra birkaç soru sorduk. Kapısının çaldığımız evde bir 

yaşlı teyzenin yaşadığını ama artık hastalığından dolayı kızının yanına gittiğini 

söyledi. Böyle sıcak bir günde kimseyi evinde bulamayacağımızı herkesin tarlasında 

çalışmakta olduğunu söyledi. Onun dükkanın karşı çaprazında kalan evleri gösterdi 

birde oraları gezmemizi tavsiye etti. Onlarında kapısını çaldık ama hiç kimse kapıyı 

açmadı.  

Şu anda bulunduğumuz yer köyün merkeziydi. Bir sokaktı burası genişleyen 

kısmında kahveler vardı. İlerisinde bakkallar vardı. Bütün sokaklar buraya çıkıyor 

gibi görünüyordu. Son evden de kimse kapıyı açmayınca diğer bakkal dükkanına 

girdik. Burada diğer bakkal teyzeden daha yaşlı bir teyze vardı. Selam verip içeriye 

girdik. Kendimizi tanıttık ve onunla sohbet etmek istediğimizi söyledik. Bize 

oturmamız için birer tabure verdi. Oturduk ve konuşmaya başladık. İlk önce evini 

sorduk. Dükkânın olduğu evde yaşamadıklarını evlerinin daha ileride olduğunu 

söyledi. İnsanların nerede olduğunu sorduğumuzda böyle havalarda herkesin 

çalıştığını kimsenin evinde durmadığını söyledi. Bugün kimseyi evinde 

bulamayacağımız söyledi. Bizde onunla mülakat yapmaya karar verdik. Teyzemizin 

adı Fatma Yılmaz kendisi 62 yaşında doğma büyüme Seyitobalı. Fatma teyze bize 

köyün ismiyle ilgili yeni bir hikaye anlattı. Eskilerde iki çoban kardeş varmış. Birinin 

adı Seyit diğerinin Memeli’ymiş. İki kardeş ayrı yerlere yerleşip orada köyler 

kurmuşlar ve isimleri Seyitoba ile Memeli olmuş. Memeli’ye şimdilerde Bahadır 
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köyü denmekte. Köyün mevsimiyle ilgili dört mevsim bahar yaşadıklarını çok az kar 

yağdığını söyledi. Bir günün nasıl geçtiğini sorduğumuzda hep iş yapmakla geçtiğini 

söyledi. Sabah kalkıp ev işi yaptığını ve Bey’ini doyurduğunu, sonra öğlen yemeği 

hazırlayıp Bey’ine yemek taşıdığını, akşam içinde aynısını yaptığını anlattı. Bütün 

günleri böyle geçiyormuş. Köyünün eski günlerini anlatırken şimdilerde çok rahat 

yaşadıklarını önceden köylerinin çok eski olduğunu anlattı. Onlarda diğer köylüler 

gibi zeytinle uğraşmaktaymışlar. Ayrıca bu dükkanı da işletiyorlarmış. Mülakatımızı 

tamamladıktan sonra vedalaşıp yanından ayrıldık.  

Kimseyi bulamayacağımızı anladığımızda yürüyerek Muhtar azasının evine 

gitmeye karar verdik. Hane sayısıyla ilgili soruları ona sorup öğrenmeyi planladık. 

Oraya giderken köyü gezme imkanımızda oldu. Evlerin kendi bahçeleri vardı. İlk 

önce bahçeye sonra evlere girilebilmektedir.  5 dakikalık bir yürüyüşün sonunda evi 

çok kolay bir şekilde bulduk. Eve yaklaştığımızda bir teyzeye selam verdik oda bize 

kimi aradığımızı sordu. Kani Abinin evini arıyoruz dediğimizde neden geldiğimizi 

sordu, bizde anlattık. Ne güzel yapıyorsun kızlar deyip bende sizinle geliyorum dedi. 

Hep beraber gittik. İlk önce Fatma Abla ile karşılaştık. Selamlaşıp hâl hatır sorduktan 

sonra Kani Abiyi sorduk. O evin arka kısmında kökleri buduyordu, poşetleme için 

hazırlıyordu.  Kani Abi, İbrahim Abi ve Saffet Abi ile beraberlerdi, bizi görünce 

sevindiler. Oturmamız için hemen birer tabure ayarladılar. Bugün neden geldiğimizi 

açıkladık Kani Abiye. Önemli konumuz hane sayılarıydı ve sayılar birbirini 

tutmuyordu. Kani Abi durumu şöyle açıkladı; Muhtar Ali Abinin söylediği sayının 

doğru olduğunu, belediyeden gelen kişilerin depolara, boş evlere, ahırlara bile 

numara bastıklarını bu yüzden sayının fazla çıktığını söyledi. Bizde aynen böyle 

düşünmekteydik. Muhtar Ali Abinin söylediğine güvenmemiz gerektiğini ekledi.  

Biz bu konuda konuşurken iki genç adam geldi. Saffet Abinin çocukları 

olduklarını öğrendik. Köyde gençleri ilk kez gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu 

yüzden onlarla mülakat yapmaya karar verdik. Biriyle ben diğeriyle Elif mülakat 

yaptı. Ben Mert Seyit Sert ile konuştum. Saffet Abinin küçük oğluydu. 15 yaşında, 

İmam Hatip öğrencisiydi. Liseyi Saruhanlıda okuyordu. Normalde hafta sonu eve 

geldiklerini ama bugün okula gitmediğini söyledi. Köyde ki işlerin çok yorucu 
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olduğunu ama ileride aile işlerine devam etmek istediğini söyledi. Okulunun futbol 

takımında olduğunu ayrıca bazı hafta sonları kursa gittiğini anlattı. Köyünü çok 

sevdiğini hiçbir şikâyeti olmadığını söyledi. Biz onlarla sohbet ederken bu sefer 

İbrahim Abinin kızları geldi. Kızlarla hemen tanıştık. Bugün gençler açısından 

şanslıydık. Onlarla da mülakat yaptık. Seda Sert 16, Serap Sert ise 23 yaşındaydı. 

Daha çok abla olan Serap ile konuştum. Yaşlarımız aynıydı. Kendisi İmam hatip 

mezunu ve Kur’an kursunda ders veriyor. İki senedir Dgs’ye hazırlandığını ama bir 

türlü yerleşemediğini İlahiyat okuyup Din Kültürü Öğretmeni olmak istediğini 

anlattı. Laf arasında başka bir köyden erkek arkadaşı olduğunu öğrendim. Ailesinin 

bildiğini kısmetse seneye evleneceklerinden bahsetti. Serap’ın en büyük sıkıntısı 

atanamamaktı, babası da bu konuda onunla aynı fikirdeydi. Mülakatları 

bitirdiğimizde Fatma Abla çay ikram etti. Çayları içerken Kani Abi eğer ödevimiz bir 

yerlerde duyulursa özellikle şu şikayetlerinden bahsetmemizi rica etti. Dağlardan 

topladıkları zeytin kökleri için alınacak olan vergilerden çok mustariptiler. Eski bir 

yasa yüzünden kazançlarının çoğunun oraya gideceğinden bahsettiler. Biz pek yorum 

yapamadık sadece dinlemekle yetindik. Sohbetimiz bittiğinde kalkmamız gerekti. 

İbrahim Abi onlara uğramamız için ısrar etti, biz oraya gittik. Bizi arabasıyla 

götürdü. Köyde pek yürünmediğini fark ettim. Çoğunluk kısa mesafeye bile arabayla 

gitmekteydi.  

İbrahim Abilere gittiğimizde bizi ortanca kızı Ayşe karşıladı ve yatak 

odasıyla salon karşımı bir odaya aldılar. İçeri girdiğimizde iki teyze vardı. Biri 

İbrahim Abinin annesi diğeri ise yengesiydi. Ellerini öptük ve selamlaştık. Oturup 

sohbet etmeye başladık. Teyzelere kendimizi tanıttık. Çok iyi bir seçim yaptığımızı 

köylerinin çok güzel olduğunu söylediler. Ayşe ise kahve yapmak için mutfaktaydı. 

İbrahim Abi bize zeytin vermek istediğini söyledi. Onlardan meşhur bir şeyi 

götürmemizi istediler. Ayşe’yle pek sohbet edemedik. İbrahim Abi daha çok konuştu 

ve biz dinledik. Dertleri aynıydı zeytin fidanına gelen vergilerdi. Bu sırada Muhtar 

Ali Abi aradı, köye geldiğini ve evde olduğunu söyledi. Saatte baktığımızda 

kalkmaya karar verdik çünkü otobüsümüze az zaman kalmıştı. 15:45’te İbrahim 

Abinin evinden çıkmıştık. 
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 Koşar adımlarla Muhtar Abinin evine gittik. Ali Abiyle selamlaşıp kısaca 

bugün yaptıklarımızı anlattık. Hane sayısı sorununu ona da anlattık ve Kani Abiyle 

aynı açıklamayı yaptı bize. Zeytinleri arkamızdan kızlar yetiştirdi çünkü aceleyle 

kalkarken alamamıştık. Zeytinlerde gelince çantalarımızı alıp koşa koşa 

otobüsümüze yetiştik. Otobüs saat 16’daydı. Otobüsü yine çılgın şoför kullanıyordu. 

Adının Küçük Pala olduğunu öğrenmiştik Muhtar Abi’den. Küçük Pala bizi görünce 

‘sizi çok bekledim az kalsın gidiyordum kızlar’ dedi. Biz tepki vermeden yerimize 

oturduk. Yol boyunca da sadece yolu izledik. Arkadaşlarımızın nerede olduğunu 

öğrenmeye çalıştım. Onlarla buluşup beraber otogara gitmeliydik. Demet’e 

ulaşabildim ve Magnezyum diye bir alışveriş merkezinde olduklarını öğrendim. 

Saruhanlıda indiğimizde saat 16:40’tı ve Manisa Merkez otobüsünü beklemeye 

başladık. Hava akşam üstü olmasına rağmen hala çok sıcaktı. Otobüsümüz tam 

saatinde geldi ve Manisa Merkeze yola çıktık. Bu sefer otogarda inmedik Eski 

Terminalde inip oradan direkt olarak misafirhaneye giden 3 numaralı hatta binmeye 

karar verdik. Çünkü Magnezyum alışveriş merkezi misafirhaneye çok yakındı. 3 

numaralı otobüse aktarma yaptığımızda saat 17:40 civarıydı. Magnezyumda 

indiğimizde ise 18.12’ydi. Köyden buraya gelmemiz 2 saatten fazla sürmüştü ve çok 

yorulmuştuk. Hızlıca içeriye geçip arkadaşlarımızla buluştuk. Hep beraber Gönül 

Kahvesinde oturup bir şeyler içerken diğer arkadaşlarımızın da gelmesini bekledik. 

Herkes tamamlanınca bir kısmı hamama gitmeye karar verdi. Biz diğerleri 

misafirhaneye gitmeye karar verdik. Misafirhaneye gittiğimizde diğer 

arkadaşlarımızın da orda olduğunu gördük çünkü hamam kapanmış girememişlerdi.  

Misafirhaneye gitmeden önce Yunus Emre daha önce ayarladığı Berkan abiyi 

tekrar aradı ve bizi otogara bırakması için ayarladı. Saat 21:45 civarında servise 

binmiştik. Zar zor sığdık servise çünkü eşyalarımız fazlaydı. 10 dakikalık yolcuğun 

sonunda otogara gelmiştik. Hızlıca inip otobüsün geleceği peronun orda ki koltuklara 

oturup beklemeye başladık. Bir kısmımız içeride bir diğeri dışarıdaydı. Bir saatten 

fazla zamanımız vardı. Otobüsümüz 23:15’teydi. Aslında gerçek saati 21:40’tı fakat 

ortak karar alıp bir sonraki sefere kaydırdık. Köylerinden geç dönecek arkadaşlar 

vardı ve onlarında rahatça yetişebilmeleri için böyle yapmaya karar vermiştik. 

Otobüsümüz 23:17’de geldi. Biz Demetle beraber en önde oturuyorduk. Diğer 
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arkadaşların koltukları arka taraflarda kalmıştı. Çünkü son dakika değiştirmiştik ve 

önlerde yer yoktu. Saat 23:22 civarı yola çıkmıştık. Yol boyunca uyuduk, çok 

yorgunduk. Sadece Susurluk ta ki molada uyanabildik. İnip bir şeyler yedik ve tekrar 

otobüse binip uyumaya devam ettik. Gözlerimi Dudullu’da açtığımda İlay’la 

Erman’ın indiğini gördüm, el salladım ve uyumaya devam ettim. Saat 05:30’da 

Esenler Otogardaydık. Planlanandan 1 saat erken gelmiştik. Hızlıca otobüsten inip 

servislerimize dağıldık. Biz Şimal ile beraber Beylikdüzü servisine bindik. Servis 

saat başı kalkıyordu ve bizde bekledik. İkimizde çok yorgunduk. Ben Büyükşehir 

durağında indim, o da Beko durağında inecekti. Böylelikle ön keşif araştırmamızı 

bitirmiş olduk.                                                                                                                             

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Birinci Gün Günlüğü/18.04.2017 

İstanbul’dan pazartesi gecesi saat 23:30’da Kâmil Koç firmasının otobüsüyle 

yola çıktık. 08:10’da Manisa Şehirlerarası Terminaline varmıştık. Hemen 10 

numaralı otobüs ile Karayolları misafirhanesine gittik. 10 numaralı aracın rengi 

maviydi. İlçe içinde gezen otobüslerin hepsi mavi renkliydi. Misafirhanenin dışında 

hayır amaçlı lokma dağıtılıyordu. Kahvaltımızı dağıtılan lokmalarla yaptık. 09:50’de 

tekrar otogara gitmek için 6 numaralı araçla bindik. Otogardan Saruhanlı merkeze 

gitmek için 81 numaralı araca bindik oradan Seyitoba aracına geçiş yaptık. 81 

numaralı aracın rengi kırmızıydı ilçeler arası gezdiği için diğer otobüslerden daha 

büyüktü. Köylere giden aracımızda kırmızıydı ama o bir minibüstü. Saat 13’de 

köydeydik. 

 Köyün merkezinde olan durakta indik. İndiğimiz durağın ilerisinde sağ 

tarafta bulunan kahvehanenin dışarıda ki masalarında oturan İbrahim Sert’i gördük. 

Kahvehane tek katlı ve beyaz renkliydi. Adı ise Dutlu Kahve’ydi.  İbrahim Abinin 

yanına gidip selamlaştık ve yeni grup arkadaşımız olan İlay’ı tanıttık. Bize çok iyi bir 

zamanda geldiğimizi çünkü zeytin aşılama işine başlandığını söyledi. Bizde muhtarla 

görüştükten sonra mutlaka geleceğimizi söyledik. Daha sonra ters yöne giderek 

otobüs durağını geçtikten sonra sağda ki ikinci sokaktan girerek Muhtarın evine 

gittik. Ev dışarıdan iki katlı olarak görünmekte ve iki girişi bulunmakta. Birisi depo 
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girişi ve diğeri ise bahçeye açılmakta. Onlar bahçe yerine ‘avlu’ demekteler. Bahçeye 

açılan kapıdan girilerek eve ulaşılmakta. Kapıyı kendimiz açarak girdik, kapıyı 

çalmadık. Çünkü daha önce geldiğimizde muhtarın eşi İfaket Çetinkaya kapı 

çalınmadığını herkesin direkt olarak girdiğini söylemişti. Girdiğimizde bahçede 

kimse yoktu ve geçen sefer geldiğimizde yapılan zeytin poşetleme işi ise bitmiş 

fidanlar bahçeye dizilmişti. Kimseyi göremeyince seslendik. Sultan Çetinkaya yani 

muhtarın annesi evden çıktı. Kendisiyle selamlaşıp hâl hatır sorduk. Sultan Teyze 

boy olarak yaklaşık benden 10 cm kısa, beyaz saçlı, gözlüklüydü. Başında yemenisi 

altında ise donu vardı. Muhtar Ali Çetinkaya’yı sorduğumuzda muhtar abinin ve 

eşinin Saruhanlıda ki pazara gittiklerini ve ne zaman döneceklerini bilmediğini 

söyledi. Biz de eşyalarımızı bırakıp köyü gezmeye ve aşılama yapılan Muhtar 

Azasının evine gitmeye karar verdik. Eve girip eşyaları bıraktık. Evin bu bölümü 

birinci kat ve merdivenle çıkılmakta. Üç oda, bir mutfak, bir tuvalet ve bir banyodan 

oluşmakta. Üç odadan iki oturma odası gibi düzenlenmiş ve sadece birisinde soba 

var. Birinde mavi diğerinde ise pembe oturma grupları bulunmakta. Üçüncü odaya 

girmedik ama yatak odası olduğunu tahmin ediyorum. Mutfak ise diğer odalara 

oranla daha küçük boyutlarda. Yemekler yer sofrasında yenilmekte ve bir tarafı 

balkon tarafına açılmakta. Eşyaları salon olarak kullandıklarını söyledikleri odaya 

bıraktık. Sultan Teyzeye köyü gezmek istediğimizi söyledik ve yanından ayrıldık. 

 Yürüyerek köyü gezmeye başladık. Çeşitli fotoğraflar çektik. Köyün 

tamamını göre bileceğimiz bir tepe vardı. Onu bulup köyün resimlerini çekmek 

istedik. Ama bu sefer tek başımıza bulamadık. Çünkü geçen sefer bizi İfaket Abla 

getirmişti. Bir süre sonra köyde kaybolduk ve Muhtar Azasının evini bulamadık. 

Bunun sebebi ise evlerin birbirine benzemesiydi. Hepsi beyaz renkli, tek veya iki 

kattan oluşmaktaydı. Merkeze inerek birilerine sormaya karar verdik. İndiğimiz 

sokak geçen sefer geldiğimiz bakkal Fatma Yılmaz’ın dükkânın yanına çıktı. Dükkân 

geldiğimiz sokağın solunda kalıyordu. Tek katlı ve beyaz renkliydi. Kapısı mavi 

renkteydi. Adı ise ‘Bakkal Ş. Ahmet Yılmaz, Milangaz Bayii’ idi. Fatma Teyze’yle 

selamlaştık ve muhtar azasının evini sorduk. Geldiğimiz sokaktan gidip yolun 

sonunda sağa dönmemiz gerektiğini söyledi. Teşekkür edip devam ettik. Yolda 
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yürürken yanımızdan araçla Muhtar azası Kani Sert geçti. Onlara gittiğimizi 

söyledik. Yukarıda bekleyeceklerini söyledi.  

Eve geldiğimizde Kani Abi ve Saffet Abi oradaydı. Kocaman bir bahçenin 

içinde bulunan, bir ev ve ahırdan oluşan yer daha çok işler varken kullanılıyordu. 

Bahçede iki tane 25 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğinde sera bulunmaktaydı. 

Zeytin fidanları içeride diziliydi ve aşılama işlemi yapılmaktaydı. Kani abi aşılama 

işlemini imece usulü yaptıklarını söyledi. Her bir sere orada çalışan birine aitti. 

Sırasıyla seralardı zeytinleri aşılamaktalar. Bu sayede birbirlerine de yardım 

etmekteler. Sıra Kani Abinin zeytinlerindeydi. Daha doğrusu üç kardeşin zeytinleri 

Kani, Saffet ve İbrahim Sert’in. Kani Abi seraya girmeden aşılamanın nasıl olduğunu 

anlattı bize. Girişte bulunan kovanın içinde zeytin ağaçlarından alınmış dallar vardı 

ve suda bekletiliyorlardı. Dallar açık yeşil renkliydi ve yaşlardı. Üzerlerinde küçük 

tomurcuk tarzında onların göz dedikleri delikler bulunmaktaydı. Dalı iki göz olacak 

şekilde dış kabuğunu soyup daha önce poşetledikleri köklere yerleştirdiklerini buna 

da ‘kabuk aşısı’ dediklerini anlattı. Bu sayede kök olan fidanlara cinslere ayırıyorlar. 

Biz gittiğimizde Domat cinsini aşılıyorlardı. Seranın içine girerek nasıl yapıldığına 

daha yakından baktık. Bizim dışımızda 6 kişi daha bulunmaktaydı. Hepsi kendi 

sırasında aşılama yapıyordu. Günde 150-300 arası adet aşıladıklarını söylediler. Kani 

abi bize de birer saman çuvalı verdi ve aralarına geçip oturduk. Seranın içi çok sıcak 

ve havasızdı. Aşılamayı ise daldan soydukları kabukları kök olan fidanın küçük bir 

kısmını yarım şekilde soyarak kabuğu içine yerleştirip etrafını renkli şeritlerle 

sararak yapıyorlar. Bu şekilde 5 gün bekletiyorlar ve sonra o şeritti söküyorlar. Daha 

sonra cinsine göre değişik sürelerde patladıklarını söylediler. Uslu 20-25 günde 

patlarken, Domat 35-40’de patlamakta. Burada patlama olarak bahsedilen olay 

filizlenmeye başlamasıymış. Eğer aşı yapılmazsa delice dedikleri türün oluştuğunu 

söylediler. Bu iş için kullandıkları özel çakıları mevcut. Orta boy bir bıçak şeklinde 

olan çakının burnu küt ve aşağı doğru bir çıkıntısı mevcut. İşi yaparken dikkat edilen 

bir olay ise daldan çıkarılan kabukların yırtılmaması ya da pırtlamamasıymış. Bunları 

konuşurken yanımıza İbrahim Sert geldi. O aşılama işi yapmıyormuş daha çok köy 

dışındaki işlerle ilgilendiğini söyledi. Biz zeytin ağaçlarını görmek istediğimizi 
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söylediğimizde bizi götürebileceğini tarlaların 5 km uzaklıkta olduğunu söyledi. İlk 

önce onlara gidip çay kahve ikram etmek istedi ve bizde kabul ettik. 

 Eve gittiğimizde İbrahim Abinin eşi Gülside Sert, kızı Ayşe Sert ve Seda 

Sert, Kani Sert’in eşi Fatma Sert, anneleri Saniye Sert, Saffet Sert’in eşi Aynur Sert 

ve komşuları Cennet Hanım vardı. Hepsiyle teker teker selamlaştık. Evleri tek katlı 

ve beyaz renkliydi. Girdiğimiz kapı avluya açılıyordu. Ev sol tarafta karşıda ise dam 

vardı. Damın yanında ise tuvalet mevcuttu. Damın altında iki traktör duruyordu. 

Tuvaletin karşısında ise ahır vardı. Eve iki üç basamak çıkarak girdik. Direkt olarak 

oturma odasına giriş yaptık. İçeride üç duvara yaslanmış üç tane çekyat vardı. Giriş 

kapısının sol çapraz köşesinde iki çekyat arasında yüklük bulunmaktaydı. Sağ 

tarafında ise başka oda ya açılan bir kapı vardı. Oraya hiç girmedik ama mutfağın o 

tarafta olduğunu tahmin ediyorum. Çaylar ve kahveler oradan geliyordu. İçerisi 

kalabalık olduğu için Fatma abla ve Aynur abla yere oturmuşlardı. Çayları evin 

ortanca kızı olan Ayşe yapıyordu. Bizi daha önce tanımayan Cennet Hanıma 

kendimizi tanıttık. Bize yemek ikram etmek isteyen İbrahim Abi tok olduğumuzu 

duyunca birazcık kızdı. Bir daha geldiğimizde kesinlikle dışarıda bir şey 

yemememizi söyledi. Köye muhakkak aç gelmemizi tembihledi.  

Çaylar içildikten sonra tarlalara gitmek için yola çıktık. Mavi bir arazi cipine 

bindik. Seda ve Saffet Sert’in en küçük kızı Elif’te bizimle beraber geldi. Tarlalar 

köyün kuzeyinde kalıyordu. Yavaş bir şekilde yolculuk ediyorduk çünkü yollar 

toprak yoldu, bozuktu ve büyük taşlar atılmıştı. İnsanlar tarlalarında çıkan taşları 

yollara atmışlardı. Tarlalar ormanla iç içeydi. Çeşitli ağaçlar vardı. Fıstık çamı, kara 

çam, sandal ağacı, defne ağacı, kavak ağacı bunlar bizim yol üzerinde 

gördüklerimizdi. Bunun dışında insanlar tarlalarının sınırlarını belirlemek için sınır 

üzerine çeşitli meyve ağaçları dikmişlerdi. Armut, kiraz, dut, incir, kayısı, yeni dünya 

gibi meyve ağaçlarıydı.  İbrahim Abilerin yaklaşık 250 dönüm tarlaları mevcutmuş. 

Bunun 200 dönümünü kendileri kullanıyor, 50 dönümünü ise kiralıyorlarmış. Büyük 

bölümünü zeytin ağaçları oluşturuyor. Fakat Damın bulunduğu yerdeki tarlaya nohut, 

bamya, kavun, karpuz, sarımsak, soğan, buğday gibi kendi geçimlerinde 

kullanacakları şeyleri de ekmişlerdi. Zeytin ağaçlarını birbirlerinden nasıl 
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ayırdıklarını sorduğumuzda yaprağın şeklinden, rengin ve ağaçların boyutlarından 

ayırdıklarını söyledi. Tekir cinsi zeytinin gövde kısmı daha uzun yaprak rengi daha 

koyu iken Domat cinsi olan zeytinin gövdesi yere daha yakın ve yaprak rengi daha 

açık. Domat daha bodur bir yapıya sahip. Bizim gördüğümüz ağaçlar 20-22 yıllık 

ağaçlardı ve yaşlarının çok genç olduğunu öğrendik. Bunu gövdenin genişliğinden de 

anlayabilmemiz mümkünmüş. Bir ağaçtan ekin hasat edebilmek için 3 yaşında 

olmalıymış. Ağaçların arasında gezmek oldukça zordu çünkü toprak çok yumuşaktı 

ve her adım attığımızda içine batıyorduk. Çünkü toprak yeni sürülmüştü. Ayrıca şu 

anda ağaçların budanma döneminde olduğunu gördük. Mart-Nisan ayında yapılan 

budama sadece kurumuş dalların kesilmesiymiş bu sayede ağaç daha verimli hale 

geliyormuş. Budanan kuru dallar ağaç diplerinde durmaktaydı. Daha sonra 

toplandıklarını söyledi. 

Dönüş yolunda damın oraya uğradık yazın yaklaşık 3 ay burada kaldıklarını 

öğrendik. Dam kerpiçten yapılmıştı ve tek katlıydı. 75 yıl önce yapılmıştı. İbrahim 

Abinin dedesi yapmıştı. Eski zamanlarda burada koyunda baktıklarını söyledi. 

Buraya düzenli olarak bakım yaptırdığını yoksa 1 yıl bile bakılmazsa yıkılacağını 

anlattı. Dönüş yolunda bizi yangın havuzunun yanından geçirdi. Bu havuz çıkan 

herhangi bir yangında kullanılmak içindi. Buna benzer yangın yolları da mevcuttu. 

Çıkan yangının yayılmasını önlemek için kullanılıyordu ve yangın şeritti olarak 

adlandırılıyordu. İbrahim abinin evine döndüğümüzde bizim için bir sofra 

hazırlanmıştı. Biz, Ayşe ve İbrahim Abi ile beraber yedik. Diğerleri ise oturup bizi 

izlediler. Onları da davet ettiğimizde yemek yediklerini söylediler. Yemekleri Ayşe 

hazırlamıştı. Zeytinyağı ve su içine konmuş yumurta bu çılbır denilen yemeğin 

yoğurtsuz haline benziyordu, sebze kızartması domates, patates ve biber, yeşil ve 

siyah zeytin, taze sarımsak, bulgur pilavı ve sofranın tam ortasında cacık 

bulunuyordu. Yemek biter bitme Türk kahvesi ikram edildi. Kahveler içildikten 

sonra çay içilmek için koltuklara geçildi. Çaylarda içilince bizim otobüs saatimiz 

gelmiş. Köyden kalkan son minibüs saat 18’deydi ve bizde onuna binecektik. 

Herkesle teşekkür edip vedalaştıktan sonra minibüse bindik. Bu sayede köyde ilk 

günü tamamlamış olduk.  
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Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

İkinci Gün Günlüğü/ 19.04.17 

Bugün erken kalkarak saat 08:00 aracıyla köye gittik. 08:30’da köye vardık. 

İbrahim Abinin dün bizi tembihlediği gibi kahvaltı yapmadan geldik. Kesinlikle 

dışarıda yemek yememizi istemediğini tok gelirsek bize kızacağını söyledi. 

Muhakkak onlarda yememizi istiyor. Otobüsten indiğimizde direkt olarak onların 

evine gittik. Bizi bekliyorlardı ve kapıda karşıladılar. Kendileri sabah 6-6:30 gibi 

kalkıyorlarmış. Bir kısmı kahvaltı yapıp aşılama yapmaya gitmişlerdi. Bir kısmı ise 

evdeki işleri yapıyorlardı. Bizimle beraber Ayşe kahvaltı yaptı. Kahvaltıda domates, 

salata, tereyağı, zeytin, patates kızartması, çay ve köy ekmeği vardı. Her şeyi 

kendilerinin yaptıklarını dışarıdan bir şey almadıklarını söylediler. Köyde hayvanları 

olan sayılı aileden biriydi. Tereyağını, peynirlerini ve yoğurtlarını kendi ineklerinden 

yapıyorlar. Evdeki yemekleri ve diğer çoğu işi Ayşe yapmakta. Ablası Serap köy 

dışında Gölmarmara İlçesinde çalışıp yaşamakta ve iki üç haftada bir eve gelmekte, 

bu yüzden evin ikinci büyük kızı olarak işler Ayşe’ye kalmakta.  Yemek yedikten 

sonra sofranın toplanmasına yardımcı olduk ve bu sayede mutfak kısmını da görmüş 

olduk. Mutfak yaklaşık olarak 5 metrekare civarıydı. Kapının karşısında tezgâh ve 

bacalı bir odun ocağı vardı. Tezgâhın altını kiler gibi kullanmaktaydılar. Yemekleri 

ocakta yapmaktalar, elektrikli fırın yoktu.  Biraz dağınıktı. Evdeki duvarların rengi 

gibi beyazdı ve kireç boyalıydı. Diğer odalardan biraz daha soğuktu. Kahvaltıdan 

sonra İbrahim Abi muhtar Ali abiyi aradı ve bizim geldiğimizi haber verdi. Ali 

Abiden seçmen listelerini alıp hane sayımı yapacaktık. 

 Hazırlanıp çıktık ve evin hemen karşısında olan muhtarlıkta Ali Abi ile 

buluştuk. Seçmen listelerinin orijinalini teslim etmişti fakat bir fotokopisini almıştı. 

Bizde bir fotokopi çıkardı. 10 sayfadan oluşan listeyi üçer sayfa olarak kendi 

aramızda bölüştük. Köyü gezmemizde bize yardımcı olması için Ayşe, kuzeni Aslı, 

küçüklerden Saniye ve Seher yanımızda geldiler. Saniye ve Seher okula gidememişti 

çünkü öğretmenin arabası bozulmuştu ve gelememişti. İbrahim Abinin eşi Gülside 

abla bu olaydan çok rahatsızdı. Öğretmenin çocuklarla hiç ilgilenmediğini, köy 
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olduğu için dikkat etmediğini anlattı. Biz bir yorum yapmadan sadece dinledik ve 

sonra kalktık.  

Ben Ayşe ile, İlay Aslı ile, Elif Saniye ve Seher olmak üzere gruplara 

ayrıldık. Elimizde ki listelerle beraber hane sayımı yapmaya başladık. Köyün çıkışı 

olan tarlalara gidilen yolun oradaki evlerden başladık. 1 numaralı ev oradaydı. 

Dağılarak dolaşmaya karar verdik bu sayede daha çabuk bitirdik. Evlerin bazılarında 

kimse yoktu. Tarlaya çalışmaya gitmişlerdi. Yan komşularına sorarak onların 

bilgilerini öğrendik. Evlere kapıyı çalmadan girdik. Çünkü kapılar bahçelere 

açılıyordu. Evlerin kapısı içeri kısımdaydı. Girdiğimizde ilk önce Ayşe evdeki 

kadının adını söyleyip arkasına ‘yenge’ ekleyip seslendi. Çoğu kişiyi tanıyordu ama 

tanımadıklarına böyle sesleniyordu. Evlerin hepsi beyaz kireçliydi ve tuğladandı. 

Hijyen için böyle boyadıklarını söylediler. Bir veya iki kattan oluşmaktaydılar. Bazı 

evlerde birden fazla hane bulunmaktaydı. Bu hanelerin evleri bir avluda 

birleşmekteydi. Yani avlu içinde farklı iki ya da üç ev daha vardı. Tek tek gezerek 

hepsini teyit ettik. Herkes beni güler yüzlü karşıladı. Girdiğim çoğu evde araştırma 

yapmak için geldiğimizi duymuşlardı. Genel olarak ne araştırması yapacağımızı 

sorudular. Kendimi tanıtıp niçin geldiğimizi detaylı bir şekilde anlattım. Muhtar Ali 

Abinin de haberinin olduğunu özellikle belirttim. Çünkü daha önce köye çok fazla 

satıcı gelmiş ve bazı aileler dolandırılmış. Bu olaydan sonra yabancılara biraz 

çekingen yaklaşmaya başlamışlar. Kendimi anlattıktan sonra hemen bir şeyler ikram 

etmek istediler. Çoğunlukla çay ikram ettiler. Çok fazla görüşme yapma ve soru 

sorma imkânımız olmadı. Sadece hane sayılarını tespit edebildik.  

Sadece şöyle bir olay yaşadım. Haneleri gezerken bir amca ile karşılaştık. Adı 

Hasan Ali Eker 83 yaşında, boyu kısa duruyordu çünkü hafif kambur bir şekilde 

yürüyordu. Üzerinde pantolonu, gömleği ve yeleği vardı. Kafasında ise kasketi vardı. 

Bize ne yaptığımızı sorduğunda ona her şeyi anlattım. Kahve duyduğunu ve iki kız 

daha gördüğünü söyledi. Onların grup arkadaşım olduğunu söyledim. Onlara gidip 

gitmediğimizi sordu ve bir sakat oğlu olduğunu onun yanından geldiğini söyledi. 

Bende onun adının benim isim listemde olmadığını diğer arkadaşlarımdan birinin 

geleceğini söyledim. Ayşe’yle beraber gezdiğim için aferin dedi ve yalnız başına 
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gezmememizi mesela köyde onun gibi dedelerin kaçırabileceği gibi bir şaka yaptı. 

Bunu gülerek anlatıyordu. Daha sonra vedalaşarak yanımızdan ayrıldı. Bizde sayıma 

devam ettik.  

 Hızlı bir şekilde sayımı bitirdik ve Elif’e yardımcı olmak istedik çünkü o 

çocuklarla kalmıştı. Onu arayıp ulaşamıyorduk çünkü köyde Turkcell dışında hiçbir 

hat çekmiyordu. İlay’ların grubuna sorduk ama onlarda görmemişti. Çünkü köy 

oldukça büyüktü ve evler çok karışık bir şekilde numaralandırılmışlardı. Ayşe 

babasına yani İbrahim Abiye sordu ve otobüs durağının orada olduklarını söyledi. 

Yanlarına gittik İbrahim Abi’de oradaydı. Yardım etmek istedik ama oda bitirmek 

üzereydi. Bende evde bulmadığımı İbrahim Abiye sordum. Eksikleri tamamlayınca 

İbrahim Abilerin evine giderek biraz dinlenmeye karar verdik. İlk bitiren ben ve 

Ayşe’ydi. Eve geldiğimizde saat 12:20 civarıydı. Oturup birer çay içecektik fakat 

arkadaşlar 12:45 aracıyla dönmek istedikleri için koşarak otobüsü yakalamak 

zorunda kaldık. Amacımız erken dönüp topladığımız hane sayılarını düzenlemekti. 

Saat 14:20’de Karayollarına geldik. Hane sayılarını listeledik ve 109 hane çıktı. 

Bugünlük işimizde bitmiş oldu.                                                                                                                                    

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Üçüncü Gün Günlüğü/20.04.17 

Bugün bütün günü köyde geçirmeye karar verdik. Sabah erken kalkıp 08:00 

arabası ile köye gittik. Köyde araçtan indiğimizde Dutlu Kahvede oturan dün 

karşılaştığım Hasan Ali Amcayı gördüm, yanında bir kişi daha vardı. Günaydın 

dediğimizde karşılık verdiler ve beni hemen tanıdı. Çay içmemiz için oturmamızı 

söyledi. Bizde oturduk. Dışarıdaki masalardaydık. Kahve muhtarlığın tam yanında 

İbrahim Abilerin evinin tam karşısındaydı. Kahve tek kattan oluşmaktaydı. Kızlarla 

beraber Hasan Ali Amca ile konuşmaya başladık. Ben kendisini tanıyordum ve 

demografik bilgilerinin bir kısmını almıştım. Bunun dışında köyde kendinden başka 

sadece üç kişinin 83 yaşında olduğunu söyledi. Oturduğumuz masada iki kişi daha 

vardı. Biri Bayram Ali Eker 64 yaşında boyu benden uzundu. Beyaz saçları vardı 

ama yaşından genç görünmekteydi. Diğeri ise Süleyman Sarıbaş kendisi kahvenin 

sahibiymiş. Daha çok Hasan Ali Amca ve Bayram Ali Amcayla konuştuk. 



108 

Çaylarımız gelince Süleyman Abide yanımıza oturdu. Hasan Ali Amca köyü beğenip 

beğenmediğimizi sordu ve oğlunun yanına hangimizin gittiğini sordu. Oraya Elif 

gitmişti. Daha sonra Bayram Ali Amcayla konuştuk. Kendisi eski muhtarmış. Hane 

sayısının 109 olarak belirlediğimizi söyleyince 25 yıl önce köyde 501 nüfusun 

olduğunu, köyün girişinde olan tabelaya 505 olarak yazdığını söyledi. Hanelerin çok 

karışık olarak numaralandırıldığını söylediğimizde, kapı numaralarının solda 1’i 

aldıysa sağdaki son numarayı aldığını, sayıların yan yana olacak şekilde basıldığını 

söyledi. Bunun dışındaki dağınık numaraların daha sonradan yapılan evler olduğunu 

söyledi.  

Köyün girişinde olan yön tabelasının üzerinde yazılı olan ‘Dikkat kutsal 

topraklar’ yazısını kimin yazdığını sorduğumda askerlerin yazdığını söyledi 

Süleyman Abi. Bu sırada Ayşe evin kapısının önüne çıkarak bizi kahvaltıya çağırdı 

ve bizde kalktık. Sofrayı kurmuşlardı ve bizi bekliyorlardı. Kahvaltıda tereyağı, 

salata, domates, pekmez, peynir yedik. Ayrıca ortada duran sarımsaklı domatesli 

görüntüsü menemenin yumurtasız haline benzeyen bir karıştırma vardı. Özel bir 

adının olmadığını sadece ‘domates’ dediklerini söyledi Ayşe. Kahvaltıyı yaptıktan 

sonra birer çay daha içip kalktık. Aşı yapılan Kani Abini evine gittik. Yolda giderken 

Kani Abilerin komşu olan Fatma Korkmaz ile karşılaştık. Kendisi 48 yaşında doğma 

büyüme Seyitobalı. Evi ise aşılama yapılan eve gidilirken çıkılan bayırdan oldukça 

aşağıda kalmaktaydı. Biz ona yaklaşık olarak 10 metre yukarıdan bakmaktaydık. 

Sohbete selamlaşmayla başladık ve bizim ne yaptığımızı merak edip sorunca 

ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sırada kendi bahçesinde çalışıyordu. Evi 

bahçenin sol arkasında kalmaktaydı. Orada keçilerin olduğu küçük bir ahırı da vardı. 

Kolay gelsin diyerek Kani Abinin evine gittik. 

 Sabah erkenden aşılama işlemine başlamışlardı. İlk gün gittiğimiz serada 

olan kökleri bitirmek üzerelerdi. Kadınlardan sadece Fatma Sert oradaydı. Oda 

erkeklere çay hazırlıyordu. Çayı birkaç odunun üzerine yerleştirdiği üç ayak 

dedikleri demirden olan üçgen şeklindeki aracın üzerine koydukları demir sacın 

üzerinde çaydanlıkta pişiriyordu. Aşılama yapmıyordu. Bu ailede kadınların hiçbiri 

aşılama yapmıyordu. Daha önce tanışmadığımız Mehmet Ali Sert’te oradaydı. 
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Kendisi Kani, Saffet ve İbrahim Sert’in babasıydı. 77 yaşında ve doğma büyüme 

Seyitobalı. Bizi büyük ilgi ile karşıladı ve hemen bir şeyler anlatmaya başladı. Ben o 

sırada pek dinleyemedim çünkü Muhtar Ali Amcanın yanına gidip köyün haritasının 

olup olmadığını sormalıydım. Harita olarak yerleşke krokisi olduğunu fotokopi 

çekemeyeceğimizi çünkü duvarda çerçeveli olduğunu söyledi. Bizde fotoğrafını 

çekip yazdırmayı planladık bu sayede üzerinde haneleri belirleyebileceğiz. Bugün 

serada çalışan 8 kişi vardı ve kendilerine ‘aşılama grubu’ demekteydiler. Hepsinin 

demografik bilgileri alma imkânım oldu. Hayrettin Yalınkılınç 55 yaşında Seyitobalı, 

evli ve ilkokul mezunu, Sadullah Yılmaz 55 yaşında Seyitobalı, evli ve ilkokul 

mezunu, Erol Çöğürlü 55 yaşında Seyitobalı, evli ve ilkokul mezunu, Kani Sert 45 

yaşında Seyitobalı, evli ve ilkokul mezunu, Ali Çetinkaya 41 yaşında Seyitobalı, evli 

ve ilkokul mezunu, Ahmet Özcan 37 yaşında, evli ve ilkokul mezunu, Özgür Özcan 

32 yaşında, evli ve ilkokul mezunu, Saffet Sert 48 yaşında, evli ve ilkokul mezunu. 

Bu ekip kendi aralarında fidanlarını sırayla imece usulü yapmaktalar. Saffet Abi 

dışında herkes aşılama yapıyor, o ise dışarıda ki işleri yapıyormuş. Kabukların 

çıkarıldığı dalları getiriyor. Ona destek birliği diyorlar. Bu bilgileri aldıktan sonra 

Mehmet Ali Amcanın yanına döndüm ve köyle ilgili bazı sorular sordum. Özellikle 

isminin nereden geldiğini sordum, oda bana önceden burada Bulgarların yaşadığını 

Sultan Murat gelince Bulgarların buradan gittiğini bunu ise köyde bulunan bir taşta 

yazılan yazıdan anladıklarını söyledi. Ona da kendi babası ve amcası anlatmış. Daha 

sonra ise Lidyalıların yaşadığını ve ticaret yaptıklarını anlattı. Sorumun cevabını tam 

alamamış olsam da o bunu anladı ve bunları anlattı bana.  

 Sonra aşılama denemek için seranın yanına gittim. Saman çuvallarına oturup 

bize birer kök verdiler. İlk önce ben denedim çünkü diğer arkadaşlarıma çakı 

ayarlıyorlardı. Çakıyı aldım ve Muhtar Ali Abi bana nasıl yapılacağını gösterdi. Bu 

sefer kullanılan çakılar ilk gün gördüklerimden farklıydılar. Kanca şeklinde olan çakı 

çok keskindi ve dikkatli olmam konusunda uyardı. Kökler yani deliceler ufak ufak 

filizlenmişlerdi. Onlar bunlara patlak diyorlardı. İlk önce onları temizledik. En büyük 

patlağın altına enine bir kesik attık. Kesiği etine kadar indirmemi söyledi Ali Abi, 

bunun için baya bastırmam gerekiyordu. Daha sonra kesiğin iki köşesinden yatay 

olarak iki kesik attık. Sonrada tam ortaya bir kesik attık. Çakının ucuyla kesilen bu 
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parçaları kaldırdık. Kaldırdığımız parçanın arkası dümdüz ve kaygandı. Daha sonra 

Domat ağacından toplanan dallardan kabuk çıkardık. Bu kabuklarda üç tane delik 

vardı. Bunlara göz diyorlardı. Gözlerin en altındaki yapraklar için, ortada ki meyve 

için, en üstteki ve en küçük olan gözün ise üreme için olduğunu söyledi. Kabuğun iç 

kısmı soyduğumuz kısma denk gelecek şekilde içine yerleştirdik. Üzerine ortadan 

ayırdığımız iki kısmı kapattık. Daha sonra normalde hediye paketlerinde süs için 

kullanılan renkli iplerle etrafını en üstten başlamak üzere sıkıca sardık ve böylece 

aşılamayı tamamladık. Ali Abi benim aşıladığım kökün üzerine çarpı işareti attı, bir 

dahaki gelişimizde ayırt edebilmemiz için en uç kısmına pembe ip bağladı ve seranın 

sağ girişte ki en uç kısmına yerleştirmemi söyledi. Diğer gelişimizde aşılamanın 

patlak vereceğini ve fidan olacağını söyledi. Benden sonra kızlarda denediler. Onlara 

Özgür Abi yardımcı oldu çünkü Ali Abinin telefonu çaldı ve gitmek zorunda kaldı. 

Bende bir kök daha aldım. Kendi başıma denemek istedim ve kolayca yapabildiğimi 

fark ettim. Fakat ilk kullandığım çakıyla değil farklı bir çakıyla yapıyordum ve demir 

kısmı sap kısmından sallanıyordu. Tam kesikleri ayırmak üzereyken çakı kaydı ve 

parmağımı kesti. Ben sadece hafifçe dokunduğunu sanıyordum fakat kesik baya 

derindi ve çok kanadı. Bu sayede çakıların gerçekten çok keskin olduklarını anlamış 

oldum. Fatma Abla hemen bir bez kopardı ve parmağıma bağladı. O buna çaput 

diyordu. Elimin içine akan kanı yıkadık ve kanama durunca zeytinyağı sürmemi 

söyledi. Koşup hemen küçük bir kaba zeytinyağı koyup getirdi. Yarayı yıkadık ve 

yağ sürdük. Bu sayede daha fazla kanamayacağını ve mikrop kapmayacağını söyledi. 

Biz bunları yaparken erkekler serayı bitirmiş diğer seraya taşınıyorlardı.  

Yeni gittikleri sera öncekinden çok daha büyüktü. 23 metre uzunluğunda ve 

10 metre genişliğindeydi. Bu sırada Kani Abi ve Saffet Abi yeni Domat dallarıyla 

geldiler. Bu dalla aşılama için kabuk çıkarılan dallardı. Bir köşeye oturup dallarda ki 

yapraklarını kesmeye başladılar. Bizde yapmak istedik fakat bunun çok dikkatli 

yapılması gerektiğini herkesin yapamayacağını söylediler. Bizde oturup izledik. Bu 

sırada kızlarla köye dağılıp görüşme yapma kararı aldık. Onlar giderken ben kalıp 

zeytinle ilgili bazı şeyleri daha öğrenmek için kaldım. İlk önce zeytin ağaçlarından 

yaprak koparabilmek için izin istedim. Kani Abide neden istediğimi sordu. Çeşitleri 

belirleyeceğimi söyledim. Olur dedi. Gitmeden önce koparmaya karar verdim. Kani 
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Abiye köyde hangi toprak çeşitlerinin olduğunu sordum. Cevabı ise bütün aşılama 

grubu beraber verdi. Kara toprak ve boz toprak olduğunu söyledi. Kara toprağın 

tütün için iyi olduğunu ona rengi verdiğini söylediler. Boz toprağa sakızlı toprak ya 

da yağlı toprakta dediğini, bu toprakta yetişen zeytinin yağının çok olduğunu ve 

kaliteli olduğunu söylediler. Ayrıca bu toprak ekinlerde kilo yapıyor ve verimi 

arttırıyormuş. Köyde bu yıl çoğunlukla bamya ekimi yapılmaya başlandığını fark 

ettim. Bunu hane sayımı yaparken öğrendim. Muhtar Ali Abi bamyanın peşin para 

olduğunu, diğer ekinler gibi çok iş istemediğini söyledi. Bu yüzden köyde bir artış 

olduğunu söyledi. Ekstra olarak köyde yeni inşası olan 3. kahvehane hakkında birkaç 

soru sordum. Çünkü köyde iki tane kahve vardı ve genellikle boşlardı. Muhtar Ali 

Abi 3. kahveyi belediyenin yaptırdığını söyledi. Bu kahvehane eskiymiş ve yerine 

yenisini yapıyorlarmış. 

 Daha sonra yanlarından ayrıldım ve köyü gezmeye karar verdim. Yürüyerek 

avluda oturan birilerine aradım çünkü genellikle herkes tarlalarında çalışmaktaydılar. 

Köyün merkezine inene kadar kimseyi göremedim. Camiinin oraya geldim ve arka 

tarafına doğru inen sokağa girdim. Sokağın sonundaki evde birileri vardı çünkü 

sokak bayırdı ve ben onlardan yüksekte kaldığım için rahatlıkla görebiliyordum. 

Avluya açılan kapıdan girdim.  Selam vererek yanlarına ilerledim. 3 kadın ve bir 

erkek vardı. Erkek demirle uğraşıp bir şeyler yapıyordu. Kadınların yanına gittim ve 

bana gösterdikleri yere oturdum. Bu sırada kendimi de tanıtıyordum. Aslında beni 

tanıyorlardı çünkü ilk gün İbrahim Abilerde gördüğüm Cennet Teyzede ordaydı. 

Diğerlerinin de adını öğrendim. Emine Özcan, Ramazan Özcan, Vahide Özcan ve 

Cennet Sarıdağ. Emine Teyze 1961 doğumlu 56 yaşında ve Seyitobalı, Ramazan Abi 

1959 doğumlu 58 yaşında ve Seyitobalı. İkisi evliler ve ikisi de ilk okul mezunular. 

Vahide Özcan 1928 doğumlu Seyitobalı, dul eşi vefat etmiş. Eşi öleli 10 sene olmuş. 

Ramazan Özcan’ın annesi. Vahide Teyzenin yaşından dolayı köyün eski zamanları 

hakkında birkaç soru sordum. Köyün adının 2 çadırlıdan geldiğini, birinin Seyitoba 

‘ya gelip yerleşip adını verdiğini diğerinin ise Memeliye gittiğini anlattı. Köyün 

eskiden küçük olduğunu yani azlık olduğunu şimdilerde çok büyüdüğünü anlattı. 

Köyünü çok seviyormuş. Daha sonra Emine Teyze ile konuştum. Kocası Ramazan 

Abi bizden uzaktaydı ve onun ne iş yaptığını sordum. Demirden saç yaptığını 
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söyledi. Yarın köyde hayır olduğu için yapılıyormuş. Hayrı Cennet Sarıdağ 

yaptırıyormuş. Cennet Teyze 1968 doğumlu 49 yaşında evli ve ilkokul mezunu. 

Hayırı yağmur için yaptırıyormuş. Bu sene yağmur yağmamış ve bu hayır sayesinde 

yağacağını ümit ettiklerini söyledi. Bizi de davet etti. Mutlaka gelmemizi istedi. Bu 

sıra sokakta kızları gördüm ve onları da çağırdım. Yanıma geldiklerinde onlara da 

yağmur hayrını söyledim. Yanlarında bir de genç kız vardı. Adının Emine olduğunu 

söylediler. Bizi derenin oradaki tarlalara davet ettiğini söyledi. Oraya gitmeden önce 

birkaç soru daha sorduk. Bu ailede de hayvanlar vardı. 1 inek ve hamileymiş, bir 

yavrusu ona danası diyorlar, 2 kurbanlık kuzu 3 aylıklarmış ama kocaman boynuzları 

vardı. İneği tohumlama yoluyla gebe bırakıyorlarmış. Birde kümesleri vardı. Emine 

Teyze istersek yumurta toplayabileceğimizi söyledi. Bizde denemek istedik. 

Tavuklar ve horozlar kümes içindeydi. En önde ben vardım ve horoz saldırmak istedi 

ve yumurtaları alamadım. Emine Teyze yumurtaları topladı. Daha sonra her şey için 

teşekkür edip oradan ayrıldık.  

Emine bizi öğle yemeği için derenin oraya götürmek istiyordu. Yürüyerek 

gidiyorduk. Köyün dışında kalıyordu. Geçen gün gittiğimiz tarlaların yolunun 

üzerindeydi. Seraları ve tarlaları oradaydı ve bütün ailesi orada aşılama yapmaktaydı. 

Yolda giderken sarmaşık denilen bir ot gösterdi bize Emine ve bunun yendiğini 

söyledi. Toplamaya başladık ve bize pişireceğini söyledi. Sonunda oraya gittiğimizde 

beni tanıdılar çünkü geçen gün hane sayımı yapılırken onların evine gitmiş. Ama 

Emine ile tanışmamıştım kendisi Manisa’daymış. Bizi gülerek karşıladılar selamlaşıp 

ellerini öptük. Yere serdikleri kilim üzerinde oturuyorlardı. Bizde ayakkabılarımız 

çıkarıp oturduk. Emine’nin annesi olan Gülay Sert ve babaannesi olan Rahime Sert 

ile tanışmıştım ama yaşlarını öğrenememişti. Bu yüzden ilk önce kısaca bu bilgilerini 

öğrendim. Emine Sert 1998 doğumlu 19 yaşında bekar öğrenci ve açıktan üniversite 

okuyor. Gülay Sert 1973 doğumlu 44 yaşında evli, ilkokul mezunu ve Hatıplar 

köyünden gelin gelmiş. Osman Sert 1971 doğumlu 46 yaşında evli ve ilkokul 

mezunu. Emine’nin anne ve babası oluyorlar. Emine’nin babaannesi Rahime Sert ise 

1953 doğumlu 64 yaşında evli ve Dağdere köyünden gelin gelmiş. 10 sene boyunca 

okula gitmiş ama okuma yazma öğrenememiş. Çünkü babası okuma demiş bir sene 

boyunca 4-5 gün okula gidebilmiş. Bu yüzden okuma yazma öğrenememiş. 
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Emine’nin dedesi Rüstem Sert 1945 doğumlu 72 yaşında, evli. Okula gidememiş 

çünkü o zaman köyde okul yokmuş. Biz bunları öğrendikten sonra Emine tarlaları 

gezdirmek istedi ve biraz daha sarmaşık toplamalıydık. Hem gezip fotoğraf çektik 

hem de sarmaşık topladık. Tarlalar hep bayırdaydı ve aşağı derenin yanına doğru 

inerken zorlandık. Yerin altından çıkan kaynak suyunun çıktığı bir hortumdan su 

içtik. Derenin yanından yürüdük ve bir tarlanın içinden geçerek seralarının 

bulunduğu kısma çıktık. Tarla yürürken çok zorlandık çünkü toprak çok yumuşaktı. 

Seraların yanında ekili olan marullardan biraz topladık, öğle yemeğinde yemek için. 

Sonra seranın içine girdik ve oradakilere selam verdik. Emine’nin Amcası da 

ordaydı. Hepsiyle tek tek konuşamadım çünkü öğle yemeğine çağırıyorlardı.  

Yemekleri Gülay ve Rahime Teyze beraber hazırlıyordu. Kendilerinin 

yaptıkları odun ocağında yapıyorlardı. Etrafının tuğlalarla çevrili olduğu, ortasında 

üç ayak ve üzerinde demir sacın olduğu bir ocak mevcut. Birde bacası vardı, duman 

oradan çıkıyordu. Kilimin üzerine oturduk ve iki tane sofra kurdular. Birinde 

kadınlar yedi, diğerinde ise erkekler. Ayrı oturduk ama iç içeydik. Çünkü kilim çok 

büyük değildi. Yemekte tavuk suyuna çorba, limonlu tuzlu marul, sarmaşıklı 

yumurta, tavuklu yemek, taze sarımsak, pilav yedik. Yemekten sonra Emine boğazı 

kötü olduğu için İlay önerdiği morşapala bitkisinden çay yaptı bize. Sonra da fanta 

ve kola ikram ettiler. Fanta’ya sarı kola diyorlardı. Sofranın toplanmasına yardım 

ettikten sonra yavaş yavaş köye dönmeğe karar verdik. Yürüyerek köye geldik ve 

Ayşelere uğradık çünkü eşyalarımız oradaydı. 

 Eve girdiğimizde hamur yoğurduklarını gördük. Hamuru ekmek için 

hazırlıyorlardı. Kocaman bir leğen için yoğuruluyordu. Onlar buna yumurmak 

diyordu. Hazır olan hamuru tahtadan yapılan bölmeli yere koydular. Bizde 

fotoğraflarını çektik. Mayalanmasını beklerken çay ikram edildi. Mayalanan 

hamurları dışarıda buluna ocağın içinde pişireceklerdi. İlk önce hamurdan azıcık 

ayırdıkları hamurları pişirdiler onlar çıkınca ekmekler için hazırlık yaptılar. İçeride ki 

odunları ön kısma ocağın ağına doğru çektiler sonra uçunda bir sopanın uçunda 

bulunan çaputu ıslatıp içini sildiler bundan sonra ekmekleri dizmeye başladılar. 

Ekmekleri ocağa koymadan önce tam ortalarına parmak batırıyorlardı. Bunun sebebi 
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ise kabuğunun çatlamaması için olduğunu söylediler. Hepsini dizdikten sonra en 

önce kül döktüler. Çünkü dışarı çok rüzgarlıydı bu sayede ekmeklerin yanmayacağını 

söylediler. Bu iş bittikten sonra kahve içmek için Eminelere gidildi. Kalabalık bir 

genç kız topluluğuyduk. Ben, İlay, Hilal, Elif, Emine, Aslı Ayşe ve Seda. Kahveler 

içildikten sonra yarın kahvaltı için Eminlere söz verdik ve kalkıp minibüsümüzü 

yakaladık. Bir günü daha bitirmiş olduk. 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Dördüncü Gün Günlüğü/21.04.17 

Köye sabah ilk otobüsle geldik. Saat 08.30’da köydeydik ve kahvaltıya 

Emine Sertlere davetliydik. Eminelerde kahvaltı yaptık. Kızların hepsi toplanmıştı. 

Gülay Teyzede oradaydı. Kahvaltıda sucuk, sucuklu yumurta, zeytin, peynir, salata, 

domates, biber salçası zeytinyağlı, börek, tereyağı, patates kızartması yedik. Tatlı 

olarak kek yapmıştılar. Yemekten sonra dün öğrendiğimiz yağmur hayrı için 

hazırlandık. Üçümüzde yemeni takıp, don giydik. Dün Rahime Teyzenin elinde kına 

gördüğümde çok beğendiğim için bana da kına hazırlamışlardı. Yemekten sonra 

ellerime kına sürdüler. Şekil vermek için ilk önce avucumun ortasın çam yaprağı 

koydular üstüne kına sürdüler. Parmaklarıma ipler sardılar ve üzerine kına sürdüler 

bu sayede kınalarım şekilli olacaktı. Daha sonra poşet sardılar ellerime ki kınam 

kuruyup çatlamasın. Yarım saat 45 dakika tutabildim çünkü hayra gitmemiz 

gerekiyordu. Hazır olunca hep beraber çıktık ama Ayşe, Aslı ve Seda gelmediler. 

Kalabalık olduğu için gelmek istemediklerini söylediler. Bizde ısrar etmedik. 

Kapının önünde yan komşuları olan dün benim girdiğim evde yaşayan Emine Teyze 

ile karşılaştık. Üzerinde siyah çarşafa benzeyen daha çok onun pelerin hali gibi olan 

Gurak ya da Kıvrak dedikleri bir kıyafet vardı. Önünde alın kısmını kapayan bir 

parça mevcuttu. Oda bize katılarak hep beraber yürümeye başladık.  

Hayrı Cennet Sarıdağ yapıyordu. Yağmur için adak adadığını söyledi. Cennet 

Teyzenin evine gittiğimizde avluya açılan giriş kapısı açıktı ve içerisi çok kalabalıktı. 

Neredeyse köyün bütün kadınları oradaydı. Hepsi bizi tanıyordu ve gülerek 

karşıladılar. Hemen oturacak yerler gösterdiler bize. Giriş kapısından evin içine 

girilmek için olan merdivenlere kadar yerde sofralar vardı ve teyzeler hamur 
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açıyorlardı. Bir kısmı pişiriyor, bir kısmı ise pişenlere yağ sürüp tuzluyordu. Bu yağlı 

tuzlu sade yufkalara besdirme diyorlardı. Buradaki teyzelerin yaş aralığı 50-85 

arasıydı. Genellikle Cennet Teyzenin komşuları gelmişti. Uzak kısımlarda oturanlar 

yoktu. Evin için hamur karılıyor bunun dışında ki bütün işler avluda yapılıyordu. 

Bende hamur yazmak istedim. Hilal bana göstereceğini söyledi. İlk denemede 

başarılı olamasam da diğerleri tam istedikleri gibi yuvarlak şekilde oldu. İki çeşit 

yufka yazma yöntemi vardı biri düz olarak diğeri ise hem açıp aynı anda 

döndürüyorlardı. İkinci biraz daha zordu. Bende yardımcı oldum bu sıra kızlar 

yanımdan ayrıldı ve köyü gezmek istediler. Yapılanları bir yandan yerken bir yandan 

köydekilere dağıtılıyordu. Daha sonra bir köşeye çekilip sadece yapılanları izledim. 

Herkes kendi arasında sohbet ederken, köyün dedikodularını öğreniyordum. Köyde 

iki tane cinci hoca olduğunu öğrendim. Biri kadın biri erkekmiş. Bu sırada yanımda 

leğende bulunan hamuru bölüp yuvarlak bezeler haline getiren Emine’nin yanına 

annesi geldi. Beli açıldığı için onu kızarak uyardı, bunun çok ayıp bir şey olduğunu 

söyledi. Emine hamuru ısıran dedikleri bir kesme aleti ile bölüyordu. Alet 

demirdendi ve bir ıspatulaya benziyordu. Ama pasta ıspatulası gibi bıçağa 

benzemiyordu, daha çok inşaatlarda duvarlardaki fazlalıkları kazımak için kullanılan 

ıspatulaya benziyordu. Ben bunları not alırken Cennet Teyze bizim arka tarafımızda 

kalan kısmın fotoğraflarını çekmediğimi söyledi. Bende kalkıp o tarafa doğru geçtim. 

Üstümde montum ve elimde çantam ve defterim vardı. Ben fotoğrafları çekerken 

Emine yanıma gelip istersen onları bırakmamı söyledi. Nedeni ilk başta 

anlamamıştım ama sonra kızların anlattığı olay geldi aklıma. Yağmur hayırlarında 

annesinin ilk çocuğu olanları donuna kadar ıslatıyorlarmış. Eğer ıslatılan ağlarsa 

yağmur yağacağı anlamına geliyormuş. Cennet Teyze bana sorduğunda bende 

söylemiştim ilk ve tek çocuk olduğumu beni de ıslatacaklardı. Eşyalarımı bırakıp 

bahçede bulunan traktörün arkasından geçip tam kaçacağım sırada Cennet Teyze 

sırtımı baştan aşağı soğuk suyla ısladı. Elinde hortum vardı daha fazla ıslatacaktı ama 

koşarak kaçtım oradan. Emine, Hilal ve Şeyda’yı da ıslatmıştı. Eminelere koşup 

üstümüzü değiştirdik. Kızlar orada kovalara sular doldurdular ve elime bir leğen 

tutuşturdular. Cennet Teyzeden intikam almak istediklerini söylediler. Bende bir şey 

diyemedim ve peşlerinden gittim. Cennet Teyzeyi ıslamadılar çünkü üçüncü 

çocukmuş. İlk çocuk olanları ıslamamız gerekiyordu. Bu sırada Hilal içeriye girdi 
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annesine bir şeyler söyledi, o yokken onu ıslama kararı alındı ve onu ısladık. Hem de 

çok fazla ıslandı. Hava soğuktu ve ısladığımız sularda buz gibiydi. Sonra kovaları, 

leğenleri doldurduk ve Emine’yi ısladık. Emine’yi en çok ıslayan Şenay’dı, oda 

intikam için onun başından aşağıya su döktü. Sonra Şenay geri geldi Emine kaçmıştı 

ama ben kaçamadım ve sırtımdan suyu yedim. Bu defa bende donuma kadar 

ıslanmıştım. Hasta olmadan üstümüzü değiştirdik ve diğer kızları aramaya gittik.  

Kızları Fatma Yılmaz’ın dükkanının tam karşısında olan bakkal dükkânın 

içinde bulduk. Dükkânın sahibi Perihan Teyzeydi. Kahveci Süleyman Abi ve köyün 

öğretmeni Ahmet Çevikoğlu’da oradaydı. Kızlar tam kalkıyorlardı bu yüzden pek 

sohbet edemedik. Ahmet Öğretmen istersek Manisa’ya kadar bizi götürebileceğini 

söyledi. Çünkü kendisi orada yaşamaktaydı. İlk önce okulda 23 Nisan için çocuklarla 

prova alması gerektiğini 1 saat sonra gidebileceğimizi söyledi. Bizde kabul ettik. 

Eminelere gidip üstümüzü değiştirdik ve okula gittik. Okula gitmeden önce Ayşe’nin 

selfie çubuğunu onlara bıraktım çünkü bende unutmuştu. Oraya Emine ve ben gittik 

diğerleri okul gittiler. Gülside Teyze, Aynur Teyze, Fatma Teyze, Ayşe ve Seda’yla 

vedalaştım. Yarın sabah kahvaltı için Aslılara gideceğimizi söylediler. Tamam deyip 

anlaşıp yanlarından ayrıldık.  

Okul köyün girişinde kalıyordu. Yürüme mesafesi azdı. Tek katlıydı ve 

kocaman bir bahçesi vardı. İki üç merdiven çıkıp solda ki sınıfa girdik. Ahmet 

Öğretmenle selamlaşıp boş olan kısımlara oturduk. Sınıf büyüktü, üç sıra tahta sıralar 

vardı. Çocuklar ikili ya da üçlü oturuyorlardı. Öğrenciler sırayla kalkıp 23 Nisan için 

ezberledikleri şiirleri okuyorlardı. Öğretmen ise çocuklar okurken notlar tutuyor 

arada onları diyor, arada ise telefonuyla uğraşıyordu. Sınıfta prova bitince dışarıya 

çıkıp hoparlör ile prova yaptılar. Bizde o sırada sınıfı süsledik. Balonlar şişirdik, 

bayraklar ve zincirler astık. Sınıfı temizleyip topladık. İşimiz bittiğinde gitmek için 

hazırdık. Ahmet Abinin arabasına bindik ve köyden alması gereken şeyleri aldıktan 

sonra Manisa yoluna çıktık. Yolda giderken köyle ilgili bize bilgi verdi. Daha çok 

zeytin ile ilgili bilgiler aldık. Zeytini ham olarak sattıklarını ve köydeki işler için 

mevsimlik işçi alındığını söyledi. Çünkü köyde genç nüfus bulunmuyormuş. Köyde 

genç nüfusun kalmadığını, Manisa’da iş istediklerini ama köydekini yapmadıklarını 
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söyledi. Bu yüzden işçi tutuyorlarmış. Kendi işlerini yapmak yerine asgari ücret 

karşılığında fabrikada çalışmayı tercih ediyorlarmış. Köyde eğitime önem 

vermedikleri için köyün gençleri niteliksiz iş gücünü oluşturuyormuş. Manisa’da 

geçinemiyorlar kiralar yüksek bu yüzden aileden destek alıyorlar ve kötü 

mahallelerde oturuyorlarmış. Ona göre en büyük sebebi özentilikmiş. Şehir yaşamına 

imrendikleri için gittiklerini söylüyor. Bir ikinci nedeni eğitim olabilir fakat taşımalı 

eğitim olduğu için bunun bir sebep olmadığını söylüyor. Fabrikada kazandıkları 

parayla şehirde geçinemeyince aile içi şiddet olduğunu söyledi. Köyde önceki 

zamanlar gibi birlikteliğin olmadığını, para kazanma hırsına girip birbirleri arasında 

ki rekabetin yüksek olduğunu anlattı. Köyde ki kadın erkek arasında ki beraberliğin 

çok iyi olduğunu çoğu işi beraber yaptıklarını anlattı. Birlikte çalışıyorlarmış.  

Zeytini ise sofralık, yağlık, kuyu olarak yapıyorlarmış. Köyün yağı çok güzelmiş.  

Prina yapmıyorlar. Prina çekirdekten yakıt yapımına deniyormuş. Yağhaneler 

yapıyormuş onlar bu işi istemiyormuş. Soba yakıtı olarak kullanılıyormuş. Sofralık 

trilya bölgenin en iyisiymiş. Köyün tarım arazi kuzey ege rüzgarını aldığı için yağlık 

zeytinin kalitesini arttırıyormuş. Türkiye’de delice aşısını en iyi yapan köymüş. 

Türkiye’de zeytin fidanı yapan herkes bu köyü biliyordur dedi. Zeytinin cinsine, 

ağaçların konumuna göre çıkardığı yağ miktarı farklıymış. Delice aşıdan yaptığı 

fidanla üretim ve satışta Türkiye’nin en iyilerindenmiş. Türkiye’nin çoğu yerine her 

cins zeytin fidanı yolluyorlarmış. Köyün genel ekonomik durumu çeşitli zeytin 

yaptıkları için gayet iyi, en büyük kazancı zeytin fidanından elde ediyorlar. 

Zeytinyağı ve kuyu zeytini çok fazla yapılmıyor. Zeytinyağı çok çok kaliteli 

Ayvalık’ın zeytinyağı ile yarışacak kadar iyiymiş. Ama pazarlama ve reklam 

girişimciliği eksikliği olduğu için kendileri pek tanınmıyormuş. Siyah zeytini kostik 

kullanmadan yaptıkları için tadı tatlımsıymış. Çünkü kostik bir zehirmiş. Köyün 

nüfusunun iki kadar fazlasın Manisa’da yaşadığını ikametgahlarını aldıkları için 

buradaki nüfusun az göründüğünü söyledi.  

Biz bunları konuşurken Manisa’ya varmıştık bile. Sohbet sırasında Ahmet 

Abinin babasının yanına uğramıştık. Tarım makineleri yapıyordu. Birkaç çeşit 

makine gördük. Çok uzun süre durmadık ve yolumuza devam ettik. Manisa’ya 

geldiğimizde sohbetimizi tamamladık. Bize bir daha geldiğimizde muhakkak onu 
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aramamızı köye birlikte gidebileceğimiz öğrenci insan olduğumuzu yollarda para 

harcamamızı söyledi. Çok teşekkür ettik her şey için ve indik. Bu günüde bitirmiş 

olduk.                                                                                                                                          

Manisa İli Saruhanlı İlçe Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Beşinci Gün Günlüğü/22.04.17 

Bu sabah en erken otobüs saat 07:30’daydı. Saat 8’de köydeydik. Kahvaltı 

için Aslılara davetliydik. İbrahim Sertlerin evini karşı sağ çaprazında kalmaktaydı. 

Avluya açılan kapı diğer evlerin kapılarından daha büyüktü. İçeri girdiğimiz ev iki 

katlıydı ve beyaz renkliydi. Üst kata çıktık merdivenlerle sofrayı oraya 

hazırlamışlardı. Kahvaltıda yumurta, domates, reçel, peynir, zeytin yedik. Bütün 

kızlar toplanmıştık yine. Ayrıca Aslının annesi Yasemin Özcan’da bizimleydi. 

Yemek yedikten sonra hemen kalkmak zorunda kaldık çünkü cumartesi günü köyden 

kalkan son minibüs saat 14’teydi. Onu yakalamamız lazımdı. İlk önce muhtarın eşi 

olan İfaket Çetinkaya’nın yanına uğramak istedik. Bu süre zarfında onu 

görememiştik ve gitmeden görmek istedik. Evine gittiğimiz Sultan Teyze ordaydı ve 

bizden 5 dakika sonra İfaket Abla’da geldi. Onunla da köyde gördüklerimizi anlattık 

çok sevdiğimizi söyledik. Çok mutlu olduğunu söyledi. Kısa bir sohbetten sonra 

onlarla vedalaşıp oradan ayrıldık.  

Kızlarla köy içinde dağıldık ben Emine’ye söz verdiğim için onun yanına 

gittim. Emine’nin teyzesinde ekmek yapılacağını mutlaka benimde gelmemi 

istediğini söyledi bende oraya gittim. Teyzesinin evi köyde ki minibüs durağına çok 

yakındı. Durağın az ilerisinde sağda kalıyordu. Köy girişine daha yakındı. Kapıdan 

girdiğimiz ev solumuzda kalıyordu. Avlusu bayırdı ve içi taşlarla doluydu ve ekli bir 

şey yoktu. Sağımızda tuvalet kalıyordu. Eve girdiğimizde içerisi sıcacıktı ve çok 

güzel bir odun kokusu vardı. Bu koku bana çocukluğumu hatırlattı. Ev sadece tek 

odadan oluşmaktaydı. Dışı da içi de beyaz renkten oluşmaktaydı. Oda gayet büyüktü. 

Odaya girilen kapını tam karşısında ve solunda ki duvar çekyat ve yüklükler vardı. 

Sağında ise kocaman bir yatak vardı. Sonra demografik bilgileri öğrendim. Emine 

Algın 51 yaşında evli ve iki kızı var, eşi ise İsmail Algın 56 yaşında ikisi de ilkokul 

mezunu. Emine Teyze hamur için her şeyi hazırlamıştı. Kocaman bir leğen için 10-
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15 kilo un vardı. Bu una konulan maya miktarı belli değilmiş. Maya katılmadan önce 

1 avuç tuz atılıyormuş. Maya koyulduktan sonra içine ılık su konulmaya başlandı. 

Hamurun kıvamına göre ayarlanıyormuş. Hamuru yumurduktan sonra emişmesi yani 

kendini toplayıp kıvamını bulması için elimizi ıslatıp hamuru yumuruyoruz. 

Dinlenmeye bırakmadan önce tahtadan oluşan bölmelerin içine konuluyor. Buna 

miniyet deniyor. Miniyete koymadan önce hamuru ısıran ile bölüp yazteç’in üzerinde 

şekil verilip miniyetin içine konuyor. Mayalanmasını beklerken Emine Teyze 

hayatını anlatmaya başladı. Kızının boşandığını ve torunun çok zorluk çektiğini ama 

onlara çok destek olduğunu söyledi. Bu yüzden Manisa’da yaşadıklarını anlattı. 

Haftada bir gelip ekmek yapıp sonra geri dönüyorlarmış. Odanın tavanında bulunan 

kancaları görünce merak edip ne işe yaradığını sordum, oraya beşik astıklarını 

bebekleri orada uyuttuklarını söyledi.  

Hamurun mayalanmasını beklerken bir yandan bir yandan ocağı yaktı. 

Hamurlar hazır olunca geçen sefer Gülside Sert’in yaptığı gibi ekmekleri ocağın 

içine dizdi. Hepsinin dizimi bittikten sonra her şey için teşekkür edip Emine 

Teyze’nin yanından ayrıldık. Derenin oraya Eminelerin tarlalarının yanına gittik. 

Çünkü oradaki seralarda aşılama yapanlardan biri olan Ahmet Özcan ile 

görüşecektim. Köyde hayvancılık yapan üç aileden biri onun ailesiydi. Dereye 

gittiğimizde ilk önce Gülay Sert ve Rahime Sert’in yanına uğradık. Tarlaların 

başında kerpiçten yaptıkları tek katlı damın girişinde oturuyorlardı. Girişte birde 

ocak vardı. Bir yandan ocakta öğle yemeği hazırlarken, bir yandan kesilen kuzunun 

etlerini parçalıyorlardı. Biz gelemeden yarım saat önce 3 aylık bir kuzu kesmişlerdi. 

Emine çay demledi ve serada çalışanlarının yanına gittik. Böylece çay molasında 

hayvancılıkla ilgili bilgi alabilecektim. Ahmet Özcan’la daha öncede tanışmıştık. 

Hayvanlarla ilgili bilgi almak istediğimi söyledim ve bana yardımcı oldu. Aynı 

zaman orada ki diğer kişilerde bildiklerini eklediler. Ahmet Özcan 1980 doğumlu 37 

yaşında evli ve ilkokul mezunu. 2 senedir bu işi yapan Ahmet Abinin 50-60 tane 

koyunu varmış ve onlara avluda bakıyormuş. Gündüzleri gezdirip merada 

güdüyorlarmış. Günde sadece bir kez olucak şekilde yem veriyorlarmış. Bütün 

tahıllar yem olarak kullanılabilirmiş. Hayvanların bakımını ilçe tarım gelip, aşısını 

yapıp, küpesini takıp gidiyormuş. Senede 2 kere hayvanları kırkıyorlarmış. İlkbahar 
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sonu ve sonbahar başı kırkılan hayvanların sütü daha fazla oluyormuş. Eğer ki erken 

kırkılırsa hayvan üşüyüp sütü azalıyormuş. Geç kırkılırsa hayvan aşırı terleyip 

zayıflıyormuş. Kırkılan tüylerin eskisi kadar bir değeri olmadığı için ya yakılıyor ya 

da keçe olarak dokunuyormuş. Kırkılan tüylerden ilkbaharda olanından yapa, 

sonbaharda olanından yün yapılırmış. Ayrıca hayvanların sütünden peynir yapılıp 

satılıyormuş. Ağustos ayında üreme için başka köyden koç gelir ve 5 ay sonra 

kuzular dünyaya gelirmiş. 70-80 gün kuzular annelerinden emerler, 3 ay sonunda 

kuzu annesinden ayrılır ve annesinden soğutulurmuş. Bundan sonra koyun sağılmaya 

başlanabilirmiş. Daha sonra döngü tekrar baştan başlıyor ve hayvanın üreme için 

kendini toplaması gerekiyor. Bunun içinde meraya salınıyor. Ayrıca üreme 

zamanında koyunlar koça gelsin diye sünger denilen bir şey yapıyorlarmış. Bunun 

tam olarak ne olduğunu bilmemekteyim çünkü benim yanımda anlatmaktan 

çekindiler. Sadece koçu kızdırdığını ve bu sayede günde 100 koyunu geçirdiğini 

söylediler. Bunları öğrendikten sonra kalktık söz verdiğimiz gibi Aynur Özcanlara 

Yörükaşı nasıl yapıldığını görmeğe gittik. 

Aynur Özcanların evi tek katlı ve beyaz renkliydi. Büyük bir avluları vardı. 

Yörükaşını ise evlerinin önünde bulunan avludan yaklaşık 10 cm yüksek ve evle 

birleşik balkon tarzı yerde hazırladılar. Ben gittiğimde yörükaşını yapmaya 

başlamışlardı. Hamur hazırlanmış ve yazıyorlardı. Yazılan hamuru yazdıktan sonra 

haşlayıp, soğan ve acı biberle hazırladıklarını sosla karıştırıyorlardı. Bunlar büyük 

bir tepsinin içinde yaptılar ve onunla ikram ettiler. Tepsinin tam ortasına bir kâse 

yoğurt kondu ve onunla beraber yenildi. Yemek için iki sofra kuruldu. Biri evin 

içinde diğer balkon kısmındaydı. İçeride yer kalmadığı için ben balkonda gelen 

komşu teyzelerle beraber yedim. Yemekten sonra içeri geçilip kahve ikram edildi. 

Kahveleri evin içinde içtik. Salon olarak tahmin ettiğim yerde üç tane koltuk ve bir 

televizyon vardı. Kahveleri içtikten sonra kalktık çünkü minibüs saatine az kalmıştı. 

Herkesle vedalaştıktan sonra minibüse bindik ve yola çıktık.                                                                                                                                           

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Birinci Gün Günlüğü/15.05.17 
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14.05.17. Pazar gecesi saat 23:30’da Esenler otogardan yola çıktık. Sabah 

06:45’te Manisa otogarda indik. Saat çok erken olduğu için yaklaşık 1 saat otogarda 

oturduk. Bu sıra Karayollarına ödenecek olan paraları topladım, mülakatları ve 

evrakları dağıttık. Her şeyi tamamlayınca Karayolları müdürü olan Osman Bey’i 

aradım ve odalara yerleşip yerleşemeyeceğimizi sordum. Odaların yeni boşaltılmaya 

başlandığını biz geldiğimizde eşyalarımızı bırakabileceğimizi söyledi. 10 numaralı 

otobüs ile Karayollarına geçiş yaptık. 1saatten fazla bir sürede gidebildik çünkü çok 

yoğun bir trafik vardı. Yol çalışması olduğu için bir süredir böyle bir sıkıntı varmış. 

Karayollarına geldiğimizde saat 08:25’ti. Osman Bey’in yanına gidip paraları teslim 

ettim ve odaların numaralarını sordum. Benimle birlikte gelip odaları gösterdi. 

Odalarımıza yerleştik ve 1 saat sonra Saruhanlı’ya gitmek için kapının önünde 

buluştuk. Daha önce bizi götüren servisle anlaşmak istedik fakat fazla para isteyince 

anlaşamadık. Normal otobüslerle Saruhanlı’ya gittik. Kahvaltı etmeğe vaktimiz 

yoktu Kaymakamlığa teslim etmemiz gereken evraklar vardı ve öğle tatilinden önce 

teslim etmek istiyorduk. Köye giden arabaları yakalamak için acele etmeliydik. 

Saruhanlı’ya girdiğimizde Belediyenin önünde hayır için lokma dağıtıldığını gördük 

ve hemen indik. Bu sayede kahvaltı edebildik. Bir kamyonetin arkasında 

pişiriyorlardı lokmaları. Hızlı oturup yedik ve Kaymakamlığa yürümeğe başladık. 

Hükümet Konağına geldiğimizde saat 10:50’ydi. Erdemle ikimizin yukarıya 

çıkması kararı alındı. Çünkü daha önce Kaymakamlığın içerisi görülmüştü ve işlerin 

hızlı bir şekilde halledilmesi gerekiyordu. İçeri girdik ve girişte Polise neden 

geldiğimizi anlattık. En üst kata çıkmamızı söyledi. Oraya çıktığımız da ilk 

geldiğimizde tanıştığımız Kaymakam Bey’in Sekreterinin yanına girdik ve kendimizi 

tanıtıp resmi evrakları teslim etmek istediğimizi söyledik. Yazı işleri müdürünün 

yanına gitmemiz gerektiğini söyledi. Merdivenlerin tam karşısında olan Sekreterin 

odasından çıkıp, merdivenlerin solunda koridorun sonunda sağda kalan odaya 

ilerledik. Kapıyı çaldık ve içeri girdik. Kendimizi tanıttık, hangi üniversiteden 

geldiğimizi ve çalışmamızı anlattık. İlk geldiğimizde Kaymakam Bey’le 

görüştüğümüzü de söyledik. Bölümümüzü duyduğunda bana sakın Antropoloji 

demeyin tarzında bir tepki verdi. Biz şaşırdık bir şey söyleyemedik. Oturmamızı 

söyledi ve evrakları incelemeye başladı. Hangi köylerde çalışma yapacağımızı sordu 
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bizde söyledik. Bu söylediğimizin evraklarda yazılı olması gerektiğini, yazılan 

yazının çok eksik olduğunu ayrıca ıslak imzanın mutlaka bulunması gerektiğini 

söyledi. Bize verilen yazının bu olduğunu ve e-devletten kontrol edebileceklerini 

söyledik. Öğrenci olduğumuz için bize yardımcı olacağını söyledi. Evrakları kontrol 

etmesi için yazı işlerinde çalışan birine verdi. Odasının tam karşısında bulunan bu 

odada e-devletten evrakları kontrol ettiler ve doğru olduğunu onayladılar. Yazı işleri 

müdürü evrakları imzaladıktan sonra jandarmaya havale etmemiz için bize verdi. Her 

şey için teşekkür edip aşağıya arkadaşlarımızın yanına indik. Bütün konuşulanları 

onlara da anlattık. Sonra jandarmaya gelmek isteyenlerle beraber yanlarından 

ayrıldık. Demet, Yunus, Erdem ve ben jandarmaya gittik. Hükümet konağına 500 

metre uzaklıktaydı.  Jandarma Komutanlığına geldiğimizde kapıda duran askere 

Yunus neden geldiğimizi anlattı, içeriyi arayıp bilgi verdi. Daha sonra 

girebileceğimizi söyledi ama ilk önce cep telefonlarını topladı. İçeriye girdik, biraz 

ilerledik orada ki komutanlara durumu anlattık. Yunus Emre ve Erdem konuştu, 

komutanlardan biri Yunus’u tanıdı ve durumumuzu bildiğini söyledi. Bize bir 

öneride bulundu kendi şahsi telefon numarasını verdi ve köylere dağılmadan önce 

arayıp ona söylememiz gerektiğini bu sayede bir sıkıntı yaşanmayacağını yoksa 

evrakların burada olduğunun unutulabileceğini söyledi. Numarasını aldık ve çok 

teşekkür edip oradan ayrıldık. Çıkışta telefonlarımızı aldık ve arkadaşlarımızın 

yanına döndük. 11:45’te bütün işlerimizi bitmiştik ve köylere dağıldık. Bizim 

minibüs saat 12’deydi ve pazar yerinden kalkıyordu. Oraya yürüdük ve kırmızı olan 

minibüsümüze bindik. Bahadır köyünde çalışma yapan Demet ve Selin’de bizimle 

beraberdi.  

Köye geldiğimizde saat 13’tü. Köy sıcaktı ve meydan sakindi. Kahvenin 

önünde bir iki kişi oturmaktaydı. Evrakları teslim etmek için Muhtar Ali Abiyi 

bulmamız gerekiyordu. İlk önce geldiğimizi bildirmek için İbrahim Sertlerin evine 

gittik. Çünkü Muhtar genellikle onlarla beraberdi. Eve girdiğimiz de Saniye 

Babaanne ve Aynur Abla vardı. Erkeklerin aşıda olduğunu, kadınların ise tütün 

dikmeğe gittiklerini söyledi. Ama aşıcıların biraz sonra yemek yemeğe geleceklerini 

söyledi. Tam o sırada aşıcılar geldi. Kani Abi ve Muhtar Ali Abi’de içlerindeydi. 

Hepsiyle selamlaştıktan sonra Ali Abiye evraklarımızı getirdiğimizi söyledik. Şimdi 
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teslim alabileceğini söyledi ve bizde evrakları verdik. Evin içine girdik onlar yemek 

yerken bizde oturduk. Çünkü daha yeni yemek yediğimiz için aç olmadığımızı 

söylemiştik. Onlarda sarma ikram ettiler. Evin kızlarının hepsinin tütünde olduğunu 

ve akşam döndüklerini söylediler. Bizde Aslı Özcan’a uğramaya karar verdik. 

Onların evi Kani Sert ve İbrahim Sert’in evinin tam karşı çaprazında kalmakta. 

Kocaman iki kanatlı mavi bir kapıdan geçerek eve girdik ve Aslı’ya seslendik. 

Şansımıza evdeydi. İçeriye davet etti bizi. Merdivenlerden çıkarak eve giriliyordu. 

Aslında ev bir katlıydı ama konum olarak yüksekte kaldığı için tek kata 

merdivenlerle çıkılıyordu. Evde annesi ve Aslı vardı sadece babası serada aşı 

yapıyormuş. Tam yemek yiyorlardı bize de teklif ettiler ama aç olmadığımız için 

yemedik. Bu seferde Fruko ikram ettiler. Babası ve yanında 3 kişi daha yemek 

yemeğe geldiler. Onlara dışarıda balkonda sofra hazırladılar. Bizim bulunduğumuz 

oda salondu ve eve ilk olarak direkt buradan girilmekteydi. Sadece banyoyu ve 

mutfağı görebildim diğer odaları gezemedik. Salonda oturduk ve Aslı ile annesinin 

işi bitmesini bekledik. Aşıcılar gidince oturdular. Aslının annesi Ümmühan Özcan ile 

İlay mülakat yapmaya karar verdi. İlk on dakika onlarla beraber oturduk daha sonra 

Elif’le beraber geçen sefer geldiğimizde yaptığımız aşılara bakmak istedik. 

Yanlarından ayrıldık ve Kani, İbrahim ve Saffet Sert’in seralarının bulunduğu köyün 

yukarı kısmında kalan evlerine yürüdük. 

 Biz gittiğimizde seranın içinde aşı yapıyorlardı. Herkesle selamlaştık ve bize 

oturmamız için içi saman dolu birer çuval verdiler. Kani ve Ali Abinin dışında 3 kişi 

daha vardı. Onlar bizi tanımıyordu. Kendimizi tanıttık, çaylarımızı içince Ali Abi 

bize yaptığımız aşıları gösterdi. Aşılar ilk seradaydı. Ayırt edilmesi için üst 

kısımlarına bağladığımız ipler duruyordu ama aşı için bağlananlar sökülmüştü. Ali 

Abi aşılara baktı ve yakında patlayacaklarını söyledi. Tuttuklarını söyledi. İlay’ın 

yaptığı daha erken patlayacakmış. Seradan çıktık ve ağzını tekrar kapattık içerisinin 

sıcak durması gerekiyormuş. Yaklaşık 1 saattir buradaydık ve İlay ile buluşup 

Aslıların serasında çalışanlarla mülakat yapmak istiyorduk. Çünkü hem zeytin hem 

de tütün ekmekteydiler ve daha önce onlarla görüşülüp konuşulmamıştı. Bu sefer ki 

gelişimizde daha önce konuşmadığımız kişilerle mülakat yapma kararı almıştık. Bu 

yüzden yürüyerek İlay’ın yanına geri döndük. Fakat mülakatı hala bitmemişti bizde 
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oturup onu bekledik. Yarım saat içinde mülakatı bitti ve Aslının kullandığı traktörle 

seraya gitmek için yola çıktık.  

Aslıların traktör mavi renkliydi ve arkasında ona asılı olan bir kasa vardı. 

Oraya binilmiyordu çünkü sadece traktöre asılı bir şekilde duruyordu hepimizi 

taşımazdı. Aslı traktörü çevirdi ve bizde onun iki tarafına tekerleklerin üzerine 

gelecek şekilde oturduk. Sıkıca tutundum çünkü ilk kez traktöre biniyordum. Biraz 

korktum ama sonra çok eğlendim. 5 dakikalık bir yolculuktan sonra seralara 

gelmiştik. Biz indik ve Aslı traktörü park etti. Seraya geldiğimizde herkese kolay 

gelsin dedik ve içeriye girdik. Seranın iki girişi de açıktı ama yine de içerisi oldukça 

sıcaktı. İlay tam bir hane ile mülakat yapmak için Aslı babası ile mülakat yapmaya 

başladı. Elif ise Aslının amcası olan Ali Özcan ile mülakat yapmaya başladı. Bence 

Cihat Algın ile mülakat yapmaya karar verdim. Çünkü hem zeytinleri hem de 

küçükbaş hayvanları mevcuttu. İlk mülakatımda ve yaptıkça bazı soruları birkaç kez 

sorduğumuzu fark ettim. Cihat Abi istikrarlı bir şekilde sıkılmadan sorularıma cevap 

verdi. Hatta cevaplarken diğerleriyle kendi aralarında şakalaşmaya başladılar. Bir 

süre sonra yıllık gelir sorularına gelindiğinde yalan söyledikleriyle ilgili birbirleriyle 

şakalaştılar. Mülakat bitmek üzereyken saate baktım ve 17:30 olduğunu gördüm. 

Gerçekten çok uzun sürüyordu mülakatlar. Son kalan sayfaları da bitirdik ama İlay’ın 

ki yarım kaldı ertesi gün tamamlaması gerekiyordu. Hızlıca kalktık ve traktöre 

bindik, Aslıların evine geri döndük. Oradaki eşyalarımızı aldık ve minibüsü 

yakalamak için hızlıca çıktık. Minibüs saat 18’deydi. Ve köyden kalkan başka araç 

yoktu. Tam zamanında minibüse bindik ve ilk günü tamamlamış olduk. 

 Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

İkinci Gün Günlüğü/16.05.17 

Bu sabah köye gitmek için daha köyde tanıştığımız köyün öğretmeni Ahmet 

Çevikoğlu ile anlaştık. Kendisi bize daha önceki gelişimizde haber verirsek köye 

götürebileceğini söylemişti. Saat 08:15’te Karayollarının üst caddesinde buluşmak 

için randevulaştık. Demet ve Selinde bizimle beraber geldi. Çünkü Bahadır Köyü 

yolumuzun üzerindeydi ve onları da bırakabilirdik. Tabi ki ilk önce Ahmet Hoca’yı 

arayıp sorduk. Biz tam saatinde buluşma yeri olan yeni yapılan Manisa Devlet 
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Hastanesinin önündeydik. Yaklaşık 1 saat Ahmet Hoca’yı bekledik. Geldiğinde 

hemen araca bindik. Dışarısı çok soğuktu ve köye yeterince geç kalmıştık. Saat 

09:35’te köye geldik ve okulda indik. Çocuklar kapılarımızı açıyorlardı çünkü 

öğretmenleri öyle öğretmişti. Hepsi okul kapısında öğretmenin gelmesini bekliyordu. 

Bütün sınıflar bir arada ders görüyordu. 1. sınıfta 4. sınıfta hep beraberdi. Çocuklar 

formalı değil serbest kıyafetle okula geliyorlardı. Hepsine iyi dersler diledikten sonra 

Aslılara doğru yürümeye başladık. Bizi kahvaltıya davet etmişti ve mutlaka 

gelmemizi istemişti. Köy meydanında ve kahvede oturanlara günaydın deyip selam 

vererek eve yürüyorduk. Aslıların büyük kapıları kapalıydı ve kapının tokmak 

kısmını saat yönünün tersine doğru çevirerek açtık.  

Aslıya seslendik ve hemen balkona çıktı. Bizi merak etmiş nerede kaldığımızı 

sordu bizde anlattık. Bunun normal bir şey olduğunu öğretmenin devamlı olarak geç 

kaldığını anlattı. İçeriye girdik ve hemen sofrayı kurmaya başladı bizde ona yardım 

ettik. Kahvaltı yapmamış bizi beklemişti. Sofra hazır olunca oturup hep beraber 

yemek yedik. Ortada domates ve sarımsakla hazırlanan onların domates dediği 

yumurtasız menemen tarzında bir yemek vardı. Peynir, zeytin, domates, salatalık, 

yumurta, reçel ve çay vardı. Hızlı bir şekilde kahvaltı yaptık çünkü bugün en az 3 

tane mülakat tamamlamamız gerekiyordu. Aksi takdirde yetiştiremeyebilirdik. 

Sofrayı topladık ve mutfağa yerleştirdik. Mutfakları oldukça büyüktü. Mutfak 

kapısının tam karşısında tezgâh ve buzdolabı bulunuyordu. Karşı duvarda ise 

dolaplar vardı. Bir tanesinin üzerinde sepet içinde ilaçlar vardı. Bir tanesi dikkatimi 

çekti antidepresan ilaçtı. Aslıya kimin kullandığını sorduğumda babasının içtiğini 

sinirlerini yatıştırdığını söyledi. Ayrıca kalp ve mide ilacı da kullanıyordu. Bunları 

sorunca f1 mülakatında düzenli kullanılan ilaçlarla ilgili hiçbir şey sormadığımızı 

hatırladım. Daha sonra kızlarla köye dağılma ve saat 1’de Aslılarda buluşma kararı 

aldık. İlay Aslıların serasına gitti ve yarım kalan mülakatını tamamlamak istedi. Elif 

ise yeni birileriyle mülakat yapmak istedi. Bense dün mülakat yaptığım Cihat 

Algın’ın eşi ile görüşmek istedim bu sayede tam 1 hane ile mülakat yapmış 

olacaktım. Aslı traktörle sırayla bizi evlere bıraktı. İlk önce ben indim. Cihat 

Algın’ın evi köyün biraz dışında kalıyordu.  
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Ben gittiğimde eşi evlerinin karşısında bulunan zeytin fidanlarını suluyordu. 

Selam vererek yanına yürümeye başladım. Kendimi tanıttım ve izni varsa birkaç soru 

soracağımız söyledim. Biraz uzun sürdüğünü de belirttim. Zamanı olduğunu ve 

yardımcı olabileceğini söyledi ve beraber evlerine yürüdük. Kapıdan içeri girdik ve 

sağ taraftaki eve girdik. Kapıdan girince sağ tarafta bulunan odaya yönlendirdi beni. 

Burası salondu ve yerde bir teyze oturmuş bezelye ayıklıyordu. Gidip elini öptüm ve 

nasıl olduğunu sordum. Geçip oturmamı söyledi. Bende oturdum. Cihat Abinin eşi 

olan Hicran Algın gelip aç olup olmadığımı sordu. Bende tok olduğumu söyledim. 

Gelip yanıma oturdu ve saat 10:38’de mülakata başladık.  

Hiç sıkılmadan bütün soruları cevapladı. Bu sırada çay ikram etti. Teyzenin 

kayınvalidesi olduğunu öğrendim. İsmi Leyla Algındı. Bazı sorulara beraber cevap 

verdiler. Şifacılık sorularında ilginç bir şey öğrendim. Köyün cinci teyzesi olarak 

bilinen Elvide Teyzenin Hicran Ablanın annesi olduğunu öğrendim. Annesinin 

hikayesini sorduğumda sıkılmadan her şeyi anlattı. Kendisi genç kızken bir muska 

takıyormuş, bir muska kendi kendine boynundan çıkmış ve çok büyük bir ağırlık 

çökmüş üstüne. Başından aşağı taşlar düşmeye başlamış, evde olduğu için bu taşların 

ancak cinlerin işi olduğunu söylemiş dayısı ve bir hoca çağırmış. Annesi Elvide 

Teyzede genç kızken böyle şeyler yaşamış ama kızı yaşadığı sırada bir andan bu olay 

tekrar etmeye başlamış. Ama bu sefer farklıymış ve ona Allah tarafından böyle bir 

güç verildiğini iyilik için verildiğini söylemişler. Bunlar yatırmış yani ruhlarmış. 

Böylece annesi bakmaya başlamış ve ona inanıp gelen çok insan varmış. Hicran 

Ablada kesinlikle inanıyor ve kendi yaşadıklarını anlatırken yaşadığı korkuyu 

büyümüş gözlerinden anlayabiliyordum. Köyde böyle olayların çok yaşandığını ama 

kimsenin bunu kabul etmediği ama annesine sık sık geldiklerini söyledi. Annesiyle 

tanışmak istediğimi yazın geldiğimizde mutlaka görüşmek istediğimizi söyledim. 

Tabi tanıştırabileceğini fakat babasının ters bir insan olduğunu söyledi. Bunun nedeni 

olarak Elvide Teyzeye gelen kişilerin başlarına bela açacağından korktuğunu söyledi. 

Polise şikayet edebileceklerinden korkuyormuş. Bende bir aylık süre zarfında bizi 

tanıyacağını böylelikle bize güveneceğini söyledim. Ocak evi sorunlarında ise 

köstebek ocağı adı verilen olayı anlattı. Köstebek ocağı; yarası iyileşmeyen bireyin, 

sabah güneş doğmadan köstebek yuvasından toprak alıyor. Bunu ocaktaki teyzeye 
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veriyor. Teyze bundan 40 tane yuvarlak yapıyor. 20 tanesine kırmızı ip bağlıyor, 20 

tanesini ise normal bırakıyor. Daha sonra yara üzerinde dua okuyarak ilk önce 20 

kırmızı iplikli yuvarlağı gezdiriyor daha sonra 20 normal yuvarlığı gezdiriyor. 

Bunları yara sahibine verip güneşte bırakmasını söylüyor. Yuvarlaklar kurudukça 

yaranın geçeceğini söylüyor. Böyle işlemlerin yapıldığı yere köstebek ocağı diyorlar. 

Hicran Ablada 1 kez gitmiş. Kızını götürmüş, kızı kekemeymiş ve gözünde bir şişlik 

varmış. İkisinin de bu sayede iyileştiğine inanıyor. Bu son bilgileri de aldıktan sonra 

mülakatı tamamladım. Saat 13 olmaktaydı ve planladığımız gibi saat 13’de Aslıların 

evinde kızlarla buluşmalıydım. Hicran Abla ve Leyla Teyzeye teşekkür ettikten sonra 

kalktım. Yürüyerek Aslıların evine gittim ama kimse yoktu bende seranın oraya 

gittim. İlay ve Aslı oradaydı. İlayda mülakatını yeni bitirmişti. Traktöre binerek 

Elif’i almaya gittik. Elif’i bulduğumuzda daha mülakatını bitirmemişti biz tarlaya 

gidecektik, onu arkadan getireceklerdi. Yola devam ettik köyden çıkıp yaklaşık 15 

dakika yol gittik. Çok fazla rüzgar vardı ve şapkalarımızı takmak zorunda kaldık çok 

soğuktu. Traktörle tütün ekilen tarlaya girdik ve diğerlerinin yanına park ettik.  

Tarlada 6 kadın ve 1 erkek vardı. Hepsini tanıyorduk. Gülay Sert, Aynur 

Özcan, Ümmühan Özcan, Emine Algın, Meliha Korkmaz, Hilal Özcan ve Ali Özcan 

oradaydı. 5 kadın dikim yapıyor, Ali Abi dikim aracını kullanıyordu. İşlerini 

bölmemek için dikim aletinin yanında yürüyerek onlarla mülakat yapmaya başladık. 

Makine yavaş hareket ediyor ve biraz gürültülüde olsa sesimizi duyurup soruları 

sorabiliyorduk. 6. kadın ise öğle yemeğini hazırlıyor, aynı zamanda fidanları 

bitenlere fidan veriyordu. Ben Gülay Sert ile mülakat yapmaya başladım, İlay ise 

Meliha Korkmaz ile mülakat yapmaya başladı. Gülay Teyze biraz zorluk çıkarsa 

bütün soruları cevapladı. Arada öğle yemeği yendiği için mülakat biraz uzun sürdü. 

biz mülakatları yaparken Elifte geldi ve yemeğe yetişti. Oda Ali Özcan’ın eşi olan 

Aynur Özcan ile mülakat yaptı.  

Tütün tarlalarının bulunduğu bu yer dağların çevrelediği bir ova, uçsuz 

bucaksız gibi görünüyor. Hava sıcak ama yine rüzgar eziyor. Tütün dikme aleti ağır 

adımlarla ilerliyor ve arkada oturan 4 kadın hızlı bir şekilde fidanları makine 

yerleştiriyor. Sık yerleştirmeleri gerekiyormuş, seyrek tütün istemediklerini 
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söylediler. Benim mülakatım kızlardan önce bitince bende tütün dikmeyi denedim. 

Oturur vaziyet bacaklarımızın arasında bulunan sarı plastikten oluşan iki tekerin 

arasına döndükçe sırasıyla fidanları diziyoruz. Makine ilerledikçe fidanları dikiyor. 

Oturduğumuz yerin altında bulunan musluk ise dikilen fidanları suluyor. Arkada iki 

sıra önce iki sıra olmak üzere bir gidişte 4 sıra tütün dikmiş oluyoruz. Alışmam biraz 

zamanımı aldı ama işimi çok beğendiler. Emine Teyze doğuştan mı dikici olduğumu 

sordu ve maşallah dedi. İki büklüm bir şekilde oturmak bir süre sonra yorucuda olsa 

bence oldukça eğlenceli bir işti. Kızlarında mülakatı bitince köye geri dönüp üçüncü 

mülakatçılarımızı bulmaya gittik.  

Kani Sertlerin zeytin fidanlarını yapanlarla mülakat yapmaya karar verdik. 

Seraya gittiğimizde 5 kişi vardı. Kani Sert, Muhtar Ali Çetinkaya, Saffet Sert, Erhan 

Adar ve Hayrettin Yalınkılınç. Ben Erhan Adar ile mülakat yapamaya karar verdim. 

İlay Kani Sert ile Elif ise Hayrettin Yalınkılınç ile mülakat yaptı. Mülakatlarımızı 

yapmaya başladığımızda saat 17’diyi geçiyordu. Bizde kalıp üçüncü mülakatları 

bitirmeye karar verdik. Muhtar Ali Abiden birinin bizi Paşaköye kadar götürüp 

götüremeyeceğini sordum. Bırakabileceklerini söylediler bizde bu sayede 

mülakatlarımızı tamamlayabildik. Saat 18:25’te mülakatımı bitirmiştim. İlk kez 

mülakatımı 1 saatte bitirebildim ve oturup kızların bitirmesini bekledim. Fakat Kani 

Abinin aşı için dal toplaması gerekliydi ve bu yüzden gitmesi gerekiyordu. İlay 

mülakatını yarın tamamlayabilecek aynı şekilde Elif’te. İşimiz bitince İbrahim 

Sert’in eşi Gülside Sert ile karşılaştık. Tütün dikmeden yeni döndüklerini diğerlerinin 

direkt olarak eve gittiklerini söyledi. Uğrayamazsak onlara selam söylemesini 

istedik. Bir yandan da kiraz ağacından kiraz koparıp yiyorduk. İstediğimiz kadar 

yiyebileceğimizi söylediler.  

İbrahim Sert bizi Paşaköye götürecekti kendisinin orada lastikçide işi varmış. 

Manisa merkeze saat 8’de olan otobüsü yakalamak için yola çıktık ve 19:40 gibi 

Paşaköye gelmiştik. İbrahim Abi ile vedalaşıp otobüs durağında beklemek için oraya 

ilerledik. Durakta beklerken otobüs şoföründen saat 20’de araç olmadığını öğrendik. 

Saat 19’da varmış ve bir sonra ki araç saat 21’deymiş. Ne yapacağımızı bilemedik, 

sonra aklıma Yunus Emre’nin Paşaköy de tanıdığı olduğunu hatırladım bizi 
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Saruhanlıya kadar bırakabileceğini düşündüm. Çünkü 20:25’te Saruhanlıdan Manisa 

Merkeze araç olduğunu söyledi şoför abi. Yunus Emre’yi arayıp durumu anlattım ve 

hemen bir şeyler ayarlayacağını ondan haber beklememizi söyledi. Yaklaşık 10 

dakika sonra aradı Sarıçamın muhtarının bizi almaya geldiğini Saruhanlıya kadar bizi 

bırakacağını söyledi. Tam telefonu kapattım ki beyaz bir araba ile geldi. İçeride üç 

adam vardı bizim rahat oturmamız için iki kişi önde oturuyorlardı. Yunus Emre ona 

güvenebileceğimizi söyledi. Bindik ve ona haber verdik. Yaklaşık 10 dakika sonra 

Saruhanlıdaydık. Durakta bizi indirdiler çok teşekkür ettik ve oturup otobüsü 

beklemeye başladık. Saat 20:30 oldu hala araç yoktu. Orada bulunan kişilere sorduk 

ve saat 21’de araç olduğunu başka araç olmadığını söylediler. Boş yere buraya kadar 

gelmiştik. Paşaköy ’de bekleseydik te olurdu. Mecburen oturup aracı bekledik ve bu 

sırada Erdeme daima nerede olduğumuzla ilgili bilgi verdik. 21:05 gibi otobüs geldi 

ve bindik. Manisa otogardan aktarma yapıp Karayollarına gittik. Saat 22:30’du 

Karayollarına geldiğimizde çok yorgunduk ama programımızın gerisinde 

kalmamıştık. 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Keşfi Çalışması 

Üçüncü Gün Günlüğü/17.05.17 

Bugün köye Ahmet Hoca’yla gittik. Saat 08:30’da buluşmak için anlaşmıştık. 

Her zaman ki gibi Ahmet Hoca biraz geç kaldı. Köye geldiğimizde saat 09:30’tu. Yol 

boyunca zeytinleri ve zeytinyağını İstanbul’da tanıdıklarımıza, hocalarımıza 

övmemizi sıkı sıkı tembihledi. Almak isteyen olursa kendisinin kargolayabileceğini, 

sağlık şişelere ya da teneke kutulara koyduğunu anlattı. Köye geldiğimizde okulda 

indik. Okul köyün girişinde sağ tarafta kalıyordu. Büyük bir bahçesi olan tek katlı bir 

okul. Biz geldiğimizde kapılarımızı yine öğrenciler açtı. İndik hepsiyle selamlaştık, 

iyi dersler diledik ve köy meydanına doğru yürümeye başladık. Okuldan çıkıp sağ 

döndüğümüzde köy meydanına gitmek için yaklaşık 100 metre yürümemiz 

gerekiyor. Köyün yollarının çoğu bayır olduğu için köy meydanına giderken de dik 

bir bayır tırmanıyoruz. Köye meydanına geldiğimizde otobüs durağında oturan 

adamlar vardı. Genellikle orayı oturup sohbet etmek için kullanıyorlardı. Selam verip 

yolumuza devam ettik. Durağın hemen yanında 1. kahvehane onun tam karşısında 2. 
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kahvehane var. İkisinin de önünde ki masalarda oturanlar vardı. Onlara da selam 

verip Kani Sert’lerin evine doğru gidiyorduk. Amcalardan biri çay ikram etmek 

istedi. Zamanımızın olmadığını yetiştirmemiz gereken ödevlerimiz olduğunu 

söyledik ve özür dileyerek bir daha ki sefere deyip Kani Sert’lerin evine yürümeye 

devam ettik. Evleri ikinci kahvenin tam karşı çaprazın kalıyordu. Yani köy 

meydanındaydı. Eve girdiğimizde Aynur Sert, Saniye Sert ve çocuklar vardı. 

Adamlar aşıya, kadınlar ise tütün fidanı çıkarmaya gitmişlerdi. Fidanları 

yetiştirdikleri seralardan çıkarıp tarlalara ekiyorlardı. Onlara günaydın deyip Aslılara 

geçtik.  

Aslı yine bizi bekliyordu kahvaltı hazırlamıştı. Çok mahcup olmuştuk çok 

teşekkür ettik, lafı bile olmayacağını söyledi. İçeri girdik ve hep beraber kahvaltı 

yaptık. Kahvaltıda tarhana çorbası vardı, sofranın ortasına onu yerleştirmişti. Tam 

yemeğe başladığımız sırada içine ekmek doğrayalım diye sordu Aslı. Onlar normalde 

yerken her zaman içine ekmek doğrayarak yiyorlarmış. Bizde siz nasıl yiyorsanız 

öyle yiyelim dedik. Onun dışında sofrada domates, peynir, salça zeytinyağı ile 

beraber, zeytin iki çeşit, yumurta ve çay vardı. Kahvaltımızı yaptık ve 

mülakatlarımızı yapmak için ayrıldık. Ben Aslı ile beraber seraya gittim. Orada 

mülakat yapmadığımız erkekler vardı ve bana f1 mülakatı lazımdı. Kızlar dün 

bitiremedikleri mülakatlarını tamamlamak için Kani Sert’lerin serasına gitti. 

Traktörle seraya gittik. Çoktan aşıya başlamışlardı. Ama ilk günkü serayı 

bitirmişlerdi. Onun biraz aşağısında kalan başka bir seraya geçmişlerdi. Seraların 

boyutları aynıydı. Metre olarak sormadım ama gördüğüm kadarı ile boyutlar aynıydı. 

Seraya girdim ve herkese selam verdim. Geçen gün mülakat yapmadığımız Mehmet 

Eker ile mülakat yapmaya karar verdim. Saat 11’de başladık ve 12:13’te bitirdik. 

Mülakatı yaparken serada bulunan diğer kişiler yıllık gelir sorusunda Mehmet 

Eker’in yalan söylediğini söylediler. Birbirleri arasında şakalaşarak tartışırlarken 

Mehmet abi ilk söylediği fiyatı arttırdı. Bunu saklamalarının nedeni ise bizim vergi 

dairesinden geldiğimizden şüphelenmeleri. Çünkü yaptıkları çoğu zeytin fidanlarının 

vergilerini ödemediklerini öğrendim. Mülakat bitince Aslı, annesi Ümmühan Teyze 

ve ben traktör binip Hilal Özcanlara yani Aslının Amcasının evine gittik. Orada öğle 

yemeği yenecekti.  
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Hilallerin evine girdiğimizde yemek hazırlığı devam ediyordu. Annesi Aynur 

Özcan, kız kardeşi Gizem Özcan ve erkek kardeşi Muhterem Özcan evdeydi. 

Muhterem öğle yemeği için gelmiş, Gizem’in ise okulu yoktu. Hep beraber oturup 

sohbet ettik. Gizem Muhterem’in okumakta sıkıntı yaşadığını söyledi. 3. sınıf 

olmasına rağmen okuyamıyordu. Aynur Teyze öğretmenin çocukların üzerine 

düşmediğini, çoğu çocuğun durumunun böyle olduğunu söyledi. Bu yüzden ek ders 

için Saruhanlıda özel eğitim veren bir yere gönderdiklerini anlattı. Bu sırada sofralar 

hazırlanmaya başlamıştı. İki ayrı sofra kuruldu biri kadınlara biri erkeklere. 

Yemeklerin çoğunu Hilal hazırlamıştı. Patlıcan kızartması, ıspanak, cacık, salata ve 

taze fasulye vardı. İki sofraya da hepsinden konulmuştu. Oturup hep beraber yedik. 

Sofrayı kaldırdık ve herkes işlerine geri döndü.  

Bende son bir mülakat yapmak için Naime Özcan’ın evine gittim. Burayı Aslı 

ve annesi söyledi Naime Özcan yengeleri oluyormuş. Evde olduğu için mülakatı 

kolaylıkla yapacağımı söylediler. Çünkü diğer kadınlar tarlada tütün ekmekteydi ve 

evlerde kimse yoktu. Naime Özcan evdeydi ve hamur yazıyorlardı. Aslıyla beraber 

gittik ilk önce o beni tanıttı daha sonra ben kendimi anlattım. Mülakat için izin verdi 

ve içeri girip oturdum. Evleri köy merkezinden biraz uzakta kalıyordu. Merkezden 

aşağıda, köyün çıkışına daha yakındı. Evin dışı beyaz ve tek katlıydı. Kapıdan 

girdiğimizde sol taraftaki eve girdik. Burası mutfaktı, yerde hamur yazıyorlardı. İki 

koltuk ve eski bacalı ocaklardan vardı. Hamurları bu bacalı ocağın içine 

yerleştirdikleri üç ayağın üzerindeki saçta pişiriyorlardı. Naime Teyze dışında annesi 

ve görümcesi de oradaydı. Hepsinin ellerini öptüm ve oturup mülakata başladım. 

14:08’de başladığım mülakatı 15:50’de bitirdim. Naime Teyze daha önce yaptığım 

mülakatlardan farklı olarak düğün kısmında düğün gecesi gelin ve damat gerdeğe 

gönderildiğinde yengelerin evin kapısının önünde beklediğini anlattı. Kapıda nişan 

bekliyorlarmış ve gelen nişanı kız evine götürüp gösteriyorlarmış. Bunu daha önce 

anlatan olmamıştı, ben düğününün nasıl olduğunu sormuştum ve o bana bunları 

anlatmıştı. Mülakatımız sırasında bana bezdirme ikram ettiler. Bir yandan yemek 

hazırladı bir yanda da sorularımı cevapladı. Mülakat bitince teşekkür ettim ve yaza 

görüşürüz deyip yanlarından ayrıldım. Mülakatlarımı bitirmiştim. Kızların yanına 

gittim. Kızlarla Aslıların serasında buluşmayı planlamıştık.  
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Ben seraya gittiğimde Aslı dışında aşıcılar vardı. Kızlar daha gelmemişti. 

Aşıcıların yanına gittim çay vaktiydi oturup hep beraber çay içtik. Çayı bir ağacın 

altına yerleştirdikleri bir teneke parçasının üzerinde ateşte pişirmişlerdi. Herkes o 

ağacın altında toplanmıştı. Kimi yere serilmiş kilimin üzerinde oturuyordu kimi 

plastik sandalyelerde oturuyordu. Bir tane sandalyeyi toprağa gömüşlerdi çünkü 

oturulan yer bayırdı ve engebeliydi sandalyelerde oturmak zordu. Kendilerince böyle 

bir yöntem bulmuşlardı. Çaylar bitince Aynur Özcan ve Gizem Özcan ile beraber 

biraz daha oturduk. Bulaşıkları yıkadık. İşler bitince kızları merak ettim ve Aslı’nın 

yanına gittim. O ilk biten seranın içinde aşılanan fidanları diziyorlardı. Düzenli bir 

şekilde sıraya sokuyorlardı onları. Aslı’ya yardım ekmek istedim ama o ve annesi 

Ümmühan Özcan bana izin vermediler. Bunu yapamayacağımı zor bir iş olduğunu 

söylediler. Bende yere oturup onları izledim. Saat 16:30 olmuştu ve kızlardan hala 

haber yoktu. Telefonlarımız bu köyde çekmiyordu bu yüzden onları merak etmeğe 

başladım. Bugün 18 minibüsünü yakalamamız gerekiyordu. Akşama İstanbul’a 

yolculuk yapacaktık. Aslı’ya rica ettim ve kızları aramaya gittik. İlay’ı bakkalda 

bulduk ve mülakatının az kaldığını söyledi, bitince seraya gelecekti. Elif ise köyün 

cinci teyzesi olarak bilinen Elvide Teyzede mülakattaydı. İlay onu da alıp gelecekti. 

Bizde sera geri döndük. Saat 17’de İlay yanımıza geldi. Hep beraber Emine Sert’i 

görmeğe gittik. Yoldan Elif’i de aldık. Çünkü önceki gece Emine beni aramış ve ona 

uğramadığımız için sitem etmişti. Bugün derenin yanında ki seralarda aşı yaptıkları 

için oraya gittik. 10 dakika orada durabildik çünkü otobüsü yakalamamız 

gerekiyordu. Keçilere ve koçlara baktık. Gülay Sert yani Emine’nin annesine 

kucağıma oğlak verdi onu sevdik. Çok yumuşak bir kürkü vardı. Ama 

kucağımdayken hep meledi ve annesini istedi. Bende onu bıraktım. Bize Fruko ikram 

ettiler hızlıca içtik ve herkesle vedalaşıp traktörle köye geri döndük.  

Aslıların evine gittik oradaki eşyalarımızı topladık ve tuvalete girdik. Oradan 

çıkınca herkesle vedalaştık ve minibüsü bindik. Ayrılırken çok duygulandım ve yazın 

1 ayın sonunda nasıl ayrılacağımı düşündüm. Minibüs hareket etti ve köyden çıktık. 

Bahadır Köyünden Demet ve Selin’i de alıp Manisa Merkeze gittik. Orada Magnesia 

alışveriş merkezinde diğer arkadaşlarla buluştuk.  Oraya gittiğimizde otobüsümüze 3 

saat vardı. Saat 22’de yürüyerek Karayollarına geçtik ve eşyalarımızı aldık. Erdem 
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ve Yunus Emre’nin ayarladığı servis ile otogara geçtik. Böylelikle bu çalışmayı da 

bitirmiş olduk. 

2.) Saha Süreci Günlükleri 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Birinci 

Gün Günlüğü/ 13.07.17 

12 Temmuz Çarşamba gecesi yola çıktığımız alan çalışmamıza 13 Temmuz 

Perşembe günü 07.30’da Manisa’ya gelmemizle başlamış durumdayız. Otobüsten 

inip köylerimize gitmekte olan otobüslere geçiş yaptık. Saruhanlı ilçesinden 

aktarmalı olarak köyümüze gidebildik. Saruhanlı normal saati olan 12:30 olan 

minibüs, bizim için saat 10:30 civarı götürmeyi kabul etti. İlk başlarda yanımızda 

getirdiğimiz her bavul için 3.50 TL isteyen şoför İhsan abi, bizim oradan geçen 

zabıtalara danışmamız sonucunda normal fiyatla götürmeyi kabul etti. Yunus Emre, 

Nesibe ve Seray’da bizimle birlikteydiler. İlk önce onların köyü olan Sarıçam 

Köyüne gittik. Daha sonra Demet ve Selin’in köyü olan Bahadır’a uğradık ve en son 

olarak Seyitoba’ya geldik. Saat 11:30 civarıydı. Gelmeden önce köyün muhtarı olan 

Ali Çetinkaya ile konuşmuş ve kalacak yerimizi kesin olarak ayarlamıştık. Muhtar 

Ali Abini dayısı olan Mehmet Üstün’ün evinde kalacaktık. Bu yüzden minibüsten 

indiğimizde köyün meydanında bulunan kahvelerde oturan insanlara Mehmet 

Üstün’ün evini sorduk. Evleri köy meydanının tersinde kalan çıkmaz bir sokağın 

bitimindeydi. Havanın aşırı sıcak olması, ağır bavullarla zor hareket etmemize neden 

oluyordu. Sokağın sonuna yaklaşmışken yeşil renkli demir kapı açıldı ve ev 

sahiplerimiz bizi karşıladılar. Mehmet Üstün’ün eşi olan Elmas Üstün’de 

bavullarımıza yardımcı oldu. Mehmet ve Elmas Üstün çifti yaklaşık olarak 70 

yaşlarında olduklarını tahmin etmekteyim. Elmas teyzenin boyu benden yaklaşık 

olarak 10 santim kısaydı. Mehmet Amca ise benden uzundu. İkisi de yaşlarına göre 

oldukça dinç görünmekteydi. Bize hemen kalacağımız odayı gösterdiler. Evleri 2 

katlı beyaz renkli büyük bir avlunun içinde bulunuyordu. Avluları büyüktü fakat 

bayırdı. Yerleri kaldırım taşlarıyla döşeliydi. Odamız giriş kattaydı. İçeride tuvalet ve 

banyosu bulunmaktaydı. Oda kare bir konuma sahipti. Bavulları bırakıp ikinci katta 
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ki balkona onların yanına çıktık. Muhtar Ali Abide gelmişti. Biraz sohbet ettik, 

kendimizi tanıttık. Ne kadar kalacağımızı neler yapacağımızı kısaca anlattık. Sonra 

dinlenmek ve duş almak için aşağıya inmek istedim. Elmas Teyze aşağıda sıcak 

suyun olmadığını ‘Güğüm’ ile aşağıya su taşımam gerektiğini söyledi. Onların 

banyosunda sıcak su doldurduktan sonra güğümü alıp aşağıya indim. Eşyalarımı 

hazırlayıp duşa girdim. Çok fazla zorlanmadım. Sıcak suyu kovaya döküp soğuk 

suyla karıştırdım maşrapa ile dökerek duşumu aldım. Tekrar balkona onların yanına 

çıktım. Bir şeyler yedik ve çay içtik. Üzerine zeytinyağı dökülmüş salça, kendi 

yaptıkları ekmek, patlıcan, kabak ve biber kızartması yedik. Bunları balkonda 

bulunan masada yedik. Masanın etrafında sandalyeler dışında iki duvara yaslanmış 

sedirde mevcuttu. Daha sonra aldığımızı hediyelerimizi verdik. Elif yemeni ve kahve 

verdi. İlay fincan hediye etti. Bense bir poşet çikolata verdim. Köyde ki kızlara 

aldığımız hediyeleri dağıtmaya ayrıca köye geldiğimizi duyurmak için çıkıp biraz 

gezmeye karar verdik. İlk olarak Aslı Özcan’ın köy meydanında bulunan evine gittik. 

Hediye olarak aldığım terlikleri de yanıma aldım. Aslıların evine gittiğimizde giriş 

kapısı açıktı. Aslı diye birkaç kez bağırdım ama kimseden cevap alamadım. Bizde 

yukarıya evlerine çıktık ve bizi gördüklerinde şaşırdılar. İçeriye girdik ve tek tek 

sarılıp selamlaştık. Evleri klima sayesinde serindi. Bize sarıldıklarına yandığımızı 

söylediler. Dışarı aşırı şekilde sıcaktı. Tek iyi noktası İstanbul’da ki gibi nem yoktu. 

Oturduk hemen bir şeyler ikram etmek istediler. Çay hemen demlendi ve oturup 

içtik. 1-2 saat oturduk ve daha sonra yol yorgunu olduğumuz için kendi kalacağımız 

yere gitmek için izin istedik ve kalktık. Odamızda koltuk takımı ve vitrin takımından 

eşyalar vardı. Bunlar bir tane üçlü, iki tane tekli ve bir tane iki koltuk oluşmaktaydı. 

İlay üçlü koltukta yatarken biz Elif ile beraber yer yatağında yatacaktık. Yer yatağı 

kurabilmemiz için eşyalar koltuk üzerine bırakılmıştı. İçi yün dolu bir döşek, 

yastıklar ve çarşaflar bırakılmıştı. Yatağımızı hazırlayıp 1-2 saat uyumaya kara 

verdik. Yaklaşık 17:30 civarı Elmas Teyze tarafından yemek için uyandırıldık. 

Yatağımız tam odanın ortasında kapının önündeydi. Koltuklar odaya girdiğimizde 

sağ tarafta bir üçlü ve bir berjer vardı. Tam karşıda ki duvarda ikili bir koltuk ve 

banyo/tuvalet vardı. Sol tarafta ise vitrinin bir parçası olan büfe mevcuttu. Odamız 

anlam veremediğimiz bir koku mevcuttu. Fakat çok yorgunduk ve hemen uyuduk. 

Elmas Teyze uyandırdıktan sonra üstümüzü değiştirdik ve hemen yukarıya çıktık. 
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Yemek hazırlıkları vardı. Bize pide yapma işi düşmüştü. İlay ve Elif pidenin içini 

hazırladılar. Elif soğan doğruyordu, İlay ise domates rendeliyordu. Bunları balkonun 

sol tarafında bulunan küçük mutfak karışımı bir odada yapıyorlardı. İçeride mutfak 

aletleri mevcuttu fakat oturmaya bir sedirde vardı. Tam olarak bir mutfak olduğunu 

söyleyemem. Pide içine konulacak olan kıymalı harç hazır olunca sıra hamuru yazma 

kısmına gelmişti. Burada bende yardımcı oldum. Elif ısıran ile hamuru bölüyordu 

ben yazıyor İlay ise içini dolduruyordu. Elektrikli bir sacın üstünde de pişiriyordum. 

İlk başlarda zorlansak da daha sonra Elmas Teyzenin de yardımıyla pidelerin 

yapımını bitirdik. Bize sonlara doğru yardımda buluna bildi çünkü evin avlusunda 

bulunan ocakta ekmek pişirmekteydi. Her şey hazır olunca sofrayı hazırladık ve 

akşam yemeğimizi yedik. Pidelerin yanında karpuzda ve gazozda vardı. Bitirince 

sofrayı kaldırmaya ve bulaşıklara yardım ettik. Evin içinde bulunan asıl mutfakta ki 

bulaşık makinesine yerleştirdik. Evlerinde bir oturmadı odası, bir yatak odası, mutfak 

ve banyo bulunmaktaydı. Odalar pek temiz durumda değildi. Yere bastığımızda 

ayağımız yapışıyordu. İşimiz bitince Elmas teyze bizi ‘kesik’ denilen evin dışında 

bulunan küçük tarlaya götürdü. Ekilmiş nohutları toplamış ve bir kenarda kurumaya 

bırakmıştı. Kuruyan nohutları bir sopayla dövüp içini çıkarıyordu. Kurumamış 

nohutlardan tatmamızı istedi. Burada nohut, fasulye ve bakla gibi şeyleri kurumadan 

yaş bir şekilde çerez niyetine yiyorlar. Bende denedim fakat tadı bana göre değildi. 

Kesiği gezdikten sonra Elmas teyze köyde gezineceğimizi söyleyip yanından 

ayrıldık. İlk önce köyün merkezine indik. Orada Aslı Özcanların evine gittik. Evin 

balkon kısmında akşam yemeği yemekteydiler. Afiyet olsun ve bereketli olsun 

dedikten sonra orada bulunan sandalyelere oturduk. Çünkü onlar yemeklerini yer 

sofrasında yemekteydiler. Sofra yere serdikleri sofra bezinin üzerine koydukları 

kasnak ve onun üzerindeki büyük demir tepsiden oluşmaktaydı. Burada bereketli 

olsun dediğini öğrenmiştim ve bende kullanmayı tercih ettim. Yemekleri bittikten 

sonra çay ikram ettiler. Aslı çiğdem pişiyordu. Çekirdeğe burada çiğdem 

denmekteydi ve onları pişirip öyle ikram ediyorlardı. Evin balkon kısmında oturup 1-

2 saat sohbet ettikten sonra iyi geceler deyip kalacağımız yere gitmeğe başladık. Eve 

geldiğimizde Elmas teyzelere iyi geceler deyip odamıza çekildik. Çok yorgunduk ve 

hemen uyuduk.  
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Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması İkinci 

Gün Günlüğü/ 14.07.17 

Bu sabah uyandığımızda ilk işimiz kaldığımız odayı temizlemek oldu. Yerler, 

dökülen karınca ilacından dolayı yapış yapıştı. Yataklarımızı topladık ve elimizde 

bulunan ıslak mendillerle bir güzel yerleri temizledik. Çamaşır suyu almaya karar 

verdik. Bu sayede banyoları da temizleye bilecektik. İşimiz bitince üst kata çıktık. 

Bugün ev sahiplerimiz evde değillerdi. Çocuklarını görmek için İzmir’e oradan da 

Manisa’ya gideceklerdi. Bize evin anahtarını bırakmışlardı. Kahvaltı hazırlayıp giden 

Elmas teyze, numarasını bir kâğıda yazıp masanın üstüne bırakmıştı. Kahvaltımızda 

patates kızartması, salça, peynir, yeşil ve siyah zeytin, çay vardı. Balkondaki masada 

yedik. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bulaşıklarımızı toplayıp makineye yerleştirdik. 

Evin anahtarını kapının yanında yerde bulunan minderin altına yerleştirdik. Çünkü 

Elmas teyze öyle yapmamızı söylemişti. Odamıza inip duş aldık ve hazırlandık. Aslı 

Özcanların evine gidecektik çünkü bizi civek yemeğe davet etmişlerdi.  Tavşan 

etinden yapılan bir yemekti. Tavşanın etini haşladıktan sonra didikleyip karabiberle 

karıştırıyorlardı. Daha sonra tavşanın haşlandığı su ile bir hamur yoğuruyorlardı. 

Hamura da bolca karabiber koydular çünkü tavşan etiyle birlikte çok güzel bir tat 

oluşturduğunu söylediler. Hazırlanan cıvık hamurun işine tane tane tavşan etini 

koyuyorlardı. Daha sonra ocakta ısınan, içinde bolca yağ bulunan tencerenin içine 

lokma pişirir gibi sırayla koymaya başladılar. Buradaki ocak balkonlarında bulunan 

yere kerpiçle yapılmış ve küçük bir bacası olan ateşin üzerine konan metal parçalar 

sayesinde üzerine tencere vb. yerleştirilen bir ocaktı. Bundan önce yağın kızıp 

kızmadığına baktılar çünkü civek çok kızmış yağda pişirilince lezzetli oluyormuş. 

Lokma yapar gibi her küçük bezenin içine bir parça tavşan eti gelecek şekilde 

pişirmeye başladılar. Pişirme işlemi bittikten sonra sofrayı kurduk. Sofrada en ortada 

tavşan etinin suyu bulunuyordu. Civekleri ona bandırıp yiyorlardı. Karpuz ve 

domateste vardı. Ben karpuzla yemeği tercih ettim. Yemek bitince Aslıyla beraber 

tütün tarlasına gitmeğe karar verdik. Tarla Hilal Özcanlarındı. Hem onları görmeği 

hem de tütün kırmanın nasıl olduğunu görmeği planlamıştık. Yaklaşık olarak araba 

ile yapılan 10 dakikalık bir yolculuğun sonunda tarlaların olduğu kısıma gelmiştik. 

Buraya Ova diyorlardı. Köyün birçoğu burada tütünleri kırıp, bamyalarını 
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toplamaktaydılar. Hilal Özcan annesi Aynur Özcan, babası İbrahim Özcan, kız 

kardeşi Gizem Özcan ve erkek kardeşi Muhterem Özcan ile beraber tütün 

kırmaktaydılar. Herkese selam verip ve getirdiğimiz hediyeleri verdik. Aynur Teyze 

ocağın başındaydı. Ocak ise odunların üzerine yerleştirilen bir üç ayaktan 

oluşmaktaydı. Hemen bize birer bardak çay ikram ettiler. Bir yandan yemek 

hazırlanıyordu. Bizde bu sırada tütün kırmayı denemek istedik. Tütünü işaret ve orta 

parmağın arasına alıp en aşağıdan başlayarak elini döndüre döndüre hızlı bir şekilde 

yaprakları koparıyorlardı. Bende denedim fakat pek başarılı olamadım. Çünkü 

bilekten itibaren eli döndürme hareketi benim için zor bir hareketti ve bunu yaparken 

bir yandan yaprakları koparıp tutmalıydık. Ayrıca tütün yaprakları yapışkanlardı. 

Parmaklarımız ve avuç içlerimiz bu yapışkan madde ile kaplanmıştı. Onlar buna 

yapşak diyorlardı. Ben sadece bir tane kırdım ve ocağın oraya Aynur Teyzenin 

yanına gittim. Bana tarlada kaldıklarını, gece tütünün daha iyi toplandığını anlattı. 

Çünkü tütün hava sıcakken sarı buruşuk bir hal alıyormuş ve koparılamıyormuş ama 

hava serinlediğinde tekrar dirilip koparılacak hale geliyormuş. Bunları öğrendikten 

sonra bizde yarın gece tarlada kalmaya karar verdik. Römork’un üstüne döşek 

sererek kalın yorganlar altında uyumaktaydılar. Grup arkadaşlarımla konuşup yarın 

akşam kalmak için Hilallerle sözleştik. Hava daha fazla kararmadan biraz ileride olan 

Ayşe Sertlerin tarlalarına da uğramak istedik. Çaylar bitince kalktık ve arabayla diğer 

tarlaya gittik. Arabayı Aslı kullanmaktaydı. 4 yıldır kullandığını ama ehliyeti 

olmadığını söyledi. Burada ki gençlerin ve çocuklarım traktör, araba vb. gibi araçları 

çok küçük yaşlarda kullanmaya başladıklarını öğrendik. Ayşelerin tarlası 5 dakikalık 

bir mesafedeydi. Hızlıca uğrayıp selamlaşıp eve dönmeliydik. Çünkü saat geç 

oluyordu ve Aslı bundan rahatsızdı. Ayşelere 5 dakika uğradık, ayak üstü kısa sohbet 

ettik. Sonra görüşmek üzere yanlarından ayrıldık. Arabayla köye döndüğümüzde saat 

10’u geçiyordu. Aslıyla vedalaşıp, kendi kaldığımız yere yürümeye başladık.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Üçüncü 

Gün Günlüğü/ 15.07.17 

Bu sabah diğer grup arkadaşlarımdan daha önce uyandım ve yarım kalan 

günlüğümü tamamladım. Saat 09:30 gibi arkadaşlarımı uyandırdım. Daha önce 
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günlük yazdığımı gören Elmas Teyze beni yukarıya çağırdı işim bitince geleceğimi 

söyledim. Ama arkadaşlarım uyanmadan çıkmadım. Burada herkes erken uyanıyor 

ve iş yapmaya başlıyordu. Bu yüzden grup arkadaşlarım geç saatte kadar 

uyuduklarını düşünmesinler diye çıkmadım. Onlar uyanınca odamızı topladık, 

hazırlanıp yukarıya kahvaltı yapmaya çıktık. Kahvaltı bitip bulaşıkları makineye 

yerleştirdikten sonra Emine Sert’in evine gittik. Dün bizi evine çağırmıştı ve 

geleceğimizi söylemiştik. Emine’nin anne babası ve erkek kardeşleri de evdeydi. 

Hepsiyle selamlaştıktan sonra salona geçip oturduk. Dondurma ve kendi yaptıkları 

kayısı suyundan ikram ettiler. Çok fazla oturmadık çünkü Hilallerin yanına tarlaya 

gidecektik. İlk önce eve uğradık akşam için kalın bir şeyler giydik ve tarlada 

kalmaya hazırlandık. Saat 17:30’da Hilallerin evine gittik bizi bekliyorlardı. Tarlaya 

gitmeden önce anne ve babası seraya aşıları sulamaya gitti, dönmelerini bekledik. 

Geldiklerinde hemen tarlaya hareket ettik. Hilalin kullandığı traktör onların söylediği 

isimle Motor ile tarlaya gittik. Yeni yeni motor kullanmaya başlayan Hilalin iki 

tarafına Elif ve ben oturdum. Arkada olan Römorka ise İlay ve Aynur Teyze bindi. 

Yaklaşık 10 dakikalık bir yolcuğun sonunda tarlaya gelmiştik. Motoru park ettik ve 

tütün toplamak için hazırlığa başladık. Elime takmam için ‘el çorabı’ dedikleri 

çorabın parmak kısımlarının kesilip, her el parmağının sığacağı şekilde dikilmesi ile 

yapılan eldiven amaçlı bir eşyaydı. Parmaklar açıkta kalıyordu ama avuç içinin 

tütünden dolayı yapışık olmasını engelliyordu. Yaklaşık olarak 1-1buçuk saat tütün 

topladıktan sonra yemek için ocağın etrafında toplandık. Komşu boş tarlada üç ayak 

ve odunun yakılması ile oluşan bir ocaktı. Arka kısmına dik duracak şekilde ince bir 

teneke koymuşlardı. Akşam yemeğinde biber dolması, sarma ve kabaktan yapılan bir 

yemek yedik. Çaylarda içildikten sonra herkes işine döndü. Elif’le ben sofrayı 

toplayıp bulaşıkları yıkadık. 5 litrelik şişelerin içinde ki suları kullandık. Bu köyde 

bulaşıkları süngerle değil daha çok şile bezine benzeyen bir kumaş parçasıyla 

yıkamaktaydılar. Bulaşıklar bitince bizde tütün kırmaya geri döndük. Hava iyice 

kararmıştı. Demirden yapılan ucunda pet şişenin etrafına sarılmış LED ışıkların 

olduğu lamba şeklinde ki şeyi yaktılar. Onun çevresinde ki tütünleri kırıyorduk 

çünkü diğer taraflar fazla karanlıktı. 1 saat tütün kırdıktan sonra bıraktım çünkü iki 

büklüm eğilerek yapılan bu işte belim ve bacaklarım fazla ağrımaya başlamıştı. 

Ocağın yanında ki kilime oturdum. Elif’te arkamdan geldi ve çay demlemeye karar 
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verdik. Ama ilk önce köz haline dönmüş ateşi canlandırmamız gerekiyordu. Odun 

attık üfledik, kağıtlar ile hava yaptık ama bir türlü ateşi canlandıramadık. Daha sonra 

Hilal’in küçük kardeşi olan Muhterem geldi ve yanlış yaptığımızı söyledi. Sadece 8 

yaşındaydı ve ocağı yakması sadece iki dakikasını almıştı. Kurumuş çalılar topladı 

ve közlerin üstüne attı. Hızlıca iki kere üfledi ve ateş hemen canlandı. Daha sonra 

odun beslemeye başladı ateşi. Bir yandan da bizimle dalga geçiyordu ateşi 

yakamadığımız için. Üç ayağın üzerinde duran su güğümüne su ekledik ve 

kaynamasını beklemeye başladık. Demliğin içine yeteri kadar çay koyduk ve üzerine 

sıcak su ekleyip ateşin yakınına yerleştirdik. Bu sırada motosiklet üzerinde 3 kişi 

geldi karanlıktan kim olduklarını anlayamamıştık. Daha sonra çay içmek için herkes 

toplanınca kendileri ile tanıştık. Çaylar bitince Aynur Teyze yatacağımız yeri 

hazırladı. Römorkun üzerine yaydığı döşeklerin üzerinde uyuduk ve yorganlarla 

örtündük çünkü gece hava çok soğuk oluyordu. Uyuduktan 1-2 saat sonra titreyerek 

uyandım. En dış tarafta yatıyordum ve çok üşümüştüm. Titrememe engel 

olamıyordum. Elif yan tarafımda yatıyordu ve titrememden oda uyandı. Yer 

değiştirdik ve İlay ile ikisinin arasına yattım. Uyumaya devam ettik çünkü saat 5’te 

kalkıp bamya toplayacaktık. Böylelikle üçüncü günüde bitirmiş olduk.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Dördüncü 

Gün Günlüğü/ 16.07.17 

Sabah 5-5 buçuk civarı uyandık. Aslı Özcan, kardeşi Fevziye Özcan ve annesi 

Ümmühan Özcan ile beraber bamya toplayacaktık. Araba ile geldiklerini gördük ve 

yardım etmek için kalktık. Tütün kırdığımız tarlanın yan tarafında olan bamya 

tarlasına doğru ilerledik. Bamyaların boyları dizimi geçmiyordu. Çiçekli olan 

bamyalar hariç diğer bamyaları toplamaya başladık. Elimizde yoğurt kovaları vardı 

onların içine topluyorduk. Sonra ortada bulunan mavi sepete boşaltıyorduk. 

Bamyaları toplarken uzun kollu giydik ve eldiven taktık. Çünkü üzerlerinde bulunan 

küçük kıllar ellerimize batıp alerji yapıyordu. Hem acıyor hem de kaşındırıyordu. 

Aynur Özcan kahvaltıyı hazırlamıştı hepimizi çağırdı ve ateşin önündeki kilime 

oturduk. Yer sofrası kurulmuştu. Hepimiz beraber kahvaltı yaptık ve sonra işlerimize 

devam ettik. Ben erken bıraktım bamya toplamayı çünkü bacaklarım çok ağrıdı ve 
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daha fazla dayanamadım. Herkes işini bitirince eve döndük. Çok yorgunduk ve 

yataklarımızı hazırlayıp birkaç saat uyumaya karar verdik. Biraz dinlendikten sonra 

muhtar azası olan Kani Sert ve kardeşlerinin damına gidecektik. Muhtar Ali Abiyle 

konuştuk ve saat 14’te Kani abinin bizi alacağını söyledi. Biraz uyuduk ve daha 

sonra hazırlanmaya başladık. Saat 13:30 gibi köy kahvesinde oturup Kani Abiyi 

bekliyorduk. Kahvede birer çay içtik yanımızda İbrahim Özcan vardı. Kani abiyi 

aradı ve onu beklediğimizi söyledi. Dutlu Kahvenin dışarıda bulunan masalarından 

birinde oturuyorduk. 15-20 dakika içinde Kani Abi geldi ve dama gitmek için yola 

çıktık. Köyün dışarısında bulunan bu yer yürüyerek gidilecek mesafede değildi. Çok 

engebeli ve tozlu bir yoldu. Dama vardığımızda bizi bekliyorlardı. Gülside Sert ve 

Ayşe Sert bizi karşıladı. Çocuklarda oradaydı Yaren, Elif ve Seher Sert koşarak gelip 

bize sarıldılar. Bizi çok özlediklerini, ne zamandır beklediklerini anlattılar. 

Geldiğimiz yere dam denmekteydi ve oldukça eski bir yapıydı. Kerpiçten yapılmış, 

tek katlı oldukça büyük bir evdi. Dışarıda kocaman bir araziye sahiplerdi. İnek ve 

tavuklar serbest bir şekilde geziyorlardı. Evin önünde oturmak için bir çardak vardı. 

Kendileri yapmışlar ve çatı kısmını meşe ağacı yaprakları ile kapamışlardı. Sağ 

tarafında ise kocaman bir dut ağacı vardı önün gölgesi de bizi sıcaktan koruyordu. 

Çardak altında oturup çay içtik ve sohbet ettik. Bu sırada traktör ile İbrahim Sert 

geldi. Arkasında saman ile dolu çuvallar vardı. Getirdiğimiz hediyeleri verdik. 

Çocuklar için İlay’ın getirdiği okuma kitapları ilgilerini çekti. Çocuklar çok beğendi 

ve hemen okumaya başladılar. Bir süre sonra etrafı gezmek için ben, Elif, İlay, Ayşe 

ve Seda yürüyüşe çıktık. Etraf zeytinliklerle sarılıydı ve yol kenarlarında çeşitli 

meyve ağaçları vardı. Bu zeytinliklerin birçoğu Kani, İbrahim ve Saffet Sert 

kardeşlere aitti. Armut ağaçlarının olduğu gölge bir yerde oturduk ve dinlendik. 

Yaklaşık 2 saat civarı orada oturduk çünkü hem çok serindi ve hem de telefon 

çekmekteydi. Bu köyde telefonla iletişim çok zordu, belli yerlerde telefonlar 

çekiyordu. Oturup sohbet ederken Ayşe başının açık olduğunu hatırladı ve bir araba 

geçerse diye tedirgin oldu. Bu sırada bir araba yaklaşıyordu ve onun önünde 

görünmesin diye siper oldum. Başını kapaması için İlay kendi bandanası teklif etti 

ama kolları da açık olduğu için kabul etmedi. Ev içinde açık geziyordu ama dışarıya 

çıkarken kapanıyordu. Bu sırada Aba diye bağırarak çocuklar bizi arıyorlardı. 

Yanımıza geldiler tütün tarlasına gitmek için Ayşe ve Sedayı beklediklerini 
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söylediler. Ayşe bugün dinlenmek istediği için tarlaya gitmedi ve yanımızda kaldı. 

Seda ise mecburi olarak tarlaya gitti. Biz kalkıp evin oraya yürümeye başladık. 

Akşam yemeği yendikten sonra bizi eve bırakacaklardı. Yemeğin yeneceği eve 

geçtik. Çünkü birkaç evin birleşmesinden oluyordu burası. Buraya da birkaç 

basamak çıkılarak geliniyordu. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafta mutfak kalıyordu. 

Ama tezgâhı, dolapları olan bir yer değildi burası. Odun ocağı bulunan bir kiler 

gibiydi. Ocağın üzerinde yemek pişiyordu. Çorba, kabak, kuzu kavurma, zeytin, 

karpuz, taze sarımsaktan oluşan iki sofra hazırlanmıştı. Sofralar evin holüne 

hazırlanmıştı. Yerde oturulacak şekilde hazırlanan sofralarda kadınlar ve erkekler 

ayrı oturduk. Bütün yemekler zeytinyağı ile yapılıyordu. Başka çeşit yağ 

kullanılmıyordu. Yemekleri evin ortanca kızı olan Ayşe Sert hazırlamıştı. Yemeği 

yedikten hemen sonra Türk kahvesi içilmesi burada sık olan bir şeydi. Kahvelerimizi 

içtikten sonra köye dönmek için harekete geçtik.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Beşinci 

Gün Günlüğü/ 17.07.17 

Bugün deneme amaçlı olarak mülakatlara başladık. Ben evinde kaldığımız 

Elmas Üstün ile mülakat yaptım. İlk kez yaptığım için oldukça uzun sürdü. Birde bu 

sıcak havalarda hem biz hem de cevaplayanlar için oldukça yorucu oluyordu. 

Deneme sayesinde mülakatta ki bazı problemli kısımları da görmüş oldum. Kızlarda 

deneme yapmak için kendi listelerinde kişilerle görüşmeğe köyün içine dağıldılar. 

Bende o sıra Aslı Özcanlara giderek onların dönmesini bekledim. Öğle saatlerinde 

köy meydanı boş oluyordu. Havanın en sıcak olduğu saatlerde herkes evine uyuyup 

dinlemek için çekiliyordu. Telefonlar doğru düzgün çekmediği için kızlarla buluşma 

noktamız burasıydı. Onlarda tamamlayıp geldiklerinde oldukça zorlandıklarını 

söylediler. Biraz dinlendikten sonra kaldığımız eve geri döndük. Ev sahibimiz Elmas 

Teyze akşam yemeği için hazırlık yapıyordu. Ayrıca İzmir’de yaşayan kızı da eşi ve 

çocuğu ile akşam yemeğine gelmişti. Bizde kızlarla onlara yardımcı olduk. Aslı 

Özcanlarda civek yediğimizi öğrendiğinden kendisi de bize kendi yaptığı civeği 

tattırmak istiyordu. Onun hazırlığı ile uğraşıyorlardı. İlay’da kızartma işine yardımcı 

oluyordu. Bende birkaç kere denemedim ama pek beceremedim. El ile küçük top 
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haline getirdiğimiz cıvık hamuru kaşık yardımıyla kızgın zeytinyağının içine 

atıyorduk. Ama benimkiler her seferinde kaşığa yapıştığı için maalesef birkaç 

deneme sonucunda bırakmak zorunda kaldım. Fakat İlay’ınkilerin şekilleri şahane 

oluyordu. Kızartmalarda dahi kullanılan zeytinyağından tencerede bolca 

bulunmaktaydı ve çok kızgın olduğu için sürekli üzerimize sıçrıyordu. İlay ve Elmas 

Teyze civek ile uğraşırken bizde Elmas Teyzenin kızı Fatma Abla ile beraber salata 

hazırlığını yapıyorduk. Domates, salatalık ve soğanı doğruyorduk. Hazırlıklar 

tamamlanınca balkonda olan masaya sofrayı kurduk ve hep beraber yemeği yedik. 

Akşam yemeğinde kola yerine daha çok gazoz tercih etmekteydiler. Yemekten sonra 

karpuzumuzu da yedikten sonra çay faslına geçtik. Tabi bir yandan masanın 

toplanmasına ve bulaşıkların yıkanmasına yardımcı oluyorduk. Çaylarımızı da 

içtikten sonra izin isteyip aşağı kendi odamıza geçtik bu sayede günü tamamlamış 

olduk.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Altıncı 

Gün Günlüğü/ 18.07.17 

Bugün hasta olduğum için odadan pek çıkamadım. Elmas Teyzelerin katına 

çıkıp ağrı kesici içip yattım. Çünkü orası daha serindi. Gündüzleri bizim oda daha 

basık olduğu için aşırı sıcak olduğundan hiç uyunmuyordu. Elmas Teyze üşüttüğümü 

söyledi çünkü kapının tam önünde yerde yatıyordum ve genellikle bütün gece kapıyı 

açık tutuyorduk. Bu yüzden her yerim tutulmuş vaziyetteydi. Elmas Teyzede sırtıma 

bardak çekti. Daha sonra zeytinyağı ile masaj yaptı ve bir yandan da dua okudu. İşi 

bitince sırtıma havlu koyup giyinmemi söyledi. Çok fena üşüttüğümü, her yerimin 

kulunç olduğunu söyledi. Ama bundan sonra iyileşeceğimi söyleyip git dinlenmemi 

önerdi. Bugünde böyleydi. 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yedinci 

Gün Günlüğü/ 19.07.17 

Sabah uyandığımda ilginç bir şekilde ağrılarım geçmişti. Evet sırtımda mor 

mor bardak izleri kalmıştı ama onun dışında kendimi gayet iyi hissediyordum. 

Giyinip yukarıya Elmas Teyzenin yanına çıktım. Çünkü bugün kızlar çamaşırlarımızı 
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yıkamak istiyorduk. Bunun için daha önce Elmas Teyze ile konuşmuştuk. İstediğimiz 

zaman kullanabileceğimizi söylemişti bize. Ama tabi ki yine bir hatırlatma yapmak 

istedik. Hep beraber bizim odanın hemen yanında bulunan depo gibi odaya girdik. 

Çamaşır makinesi burada duruyordu. Zeytin kuyusu dedikleri büyük plastik teknede 

bu odanın içindeydi ayrıca yerde leğen içinde yeni yapıldıkları belli olan sabun 

kalıpları mevcuttu. Yerleri ve duvarları sıvalı değil, betondandı. Çamaşır 

makinesinin yanında birde çamaşırları koydukları leğen vardı. Elmas Teyze bize 

makinesini nasıl kullanacağını gösterdi. Uzun programda yıkamaya gerek olmadığını 

söylediğimiz halde ısrarla çamaşırları uzun programda çalıştırdı. Çünkü kirlerin 

ancak böyle çıkacağını söyledi. Bunu tamamladıktan sonra kahvaltı yapmak için 

yukarıya balkona çıktık. Elmas Teyze sabah ezanı ile uyandığı için kahvaltıyı çoktan 

hazırlamıştı. Sahanda yumurta, salça, peynir, zeytin ve çay. Olmazsa olmaz köy 

ekmeğimizle beraber kahvaltımızı tamamladık. Bu sıra çamaşırların yıkanması 

bitmişti. Leğene doldurup Elif ile beraber asmak için balkona çıktık. Balkonun iki 

köşenin de parmaklıklar vardı ve kesiştiği köşelerde demir direkler mevcuttu. İşte bu 

direkler arasına çamaşırların asılması için ip gerilmişti. İpe gömleklerden başlayarak 

sırasıyla çamaşırları astık. Ama asıl sıkıntı olan kısım iç çamaşırlardı. Balkon 

tarafına asmamız uygun olmazdı çünkü erkekler akşamları burada oturuyordu. Elmas 

Teyze astığımız eşyaların arkasında kalacak şekilde tam ortalarına mandallamamızın 

daha uygun olacağını söyledi. İşimiz bitince köy meydanına gitmek için hazırlandık. 

Hava oldukça sıcaktı. Mülakatlara yavaş yavaş başlamıştık. Çoğu kişiyle 

randevulaşıyorduk çünkü gündüzleri çok sıcak olduğundan genellikle uyunuyordu ve 

bu saatlerde yapmak istemiyordu. Ayrıca gece tütün kıranlar gündüzleri uyuyup 

akşamüzeri hazırlanıp tekrar tarlaya gittikleri için evde yakalayamıyorduk. Bu ilk 

başta moral bozucu olsa da yapacak bir şey yoktu. Bizde günü köyü ve tarlaları 

gezerek geçiriyorduk. İnsanları bulduğumuz yerde ise mülakat yapıyorduk. 

Mülakatlarımız her zaman yanımızda dolaştırma kararı almıştık.  

Meydana indiğimizde kahvelerde bir iki kişi dışında kimse yoktu. İbrahim 

Özcan yani Aslı’nın babası Aslı’nın sabahtan beri bizi beklediğini söyledi. Bizde 

onlara doğru yöneldik. Evde klima altında televizyon izlemekteydiler. Bizi görünce 

çok sevindiler ve evin küçük kızı olan Fevziye hemen mutfağa gidip çay demlemeye 
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başladı. İçeri geçip oturduk. Bu sırada Aslı’da akşama bir planı olduğunu söyledi. 

Hep beraber ava çıkacaktık. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü en merak 

ettiğim olaylardan biriydi. Daha İbrahim Amca ile konuşmuştuk bu konuyu. O daha 

çok kızlarıyla ava çıkıyordu. Bu köyde biraz alay konusu olmuştu. Kızlarını her 

olayın içine dahil ettiği için onunla dalga geçiyorlardı fakat İbrahim Amca bundan 

hiçbir zaman gocunmadığını kızlarını sonuna kadar desteklediğini anlatmıştı bize. 

Ava çıkılacağını duyunca çok heyecanlandık çayları içtikten sonra kaldığımız eve 

dönerek akşam için hazırlanıp tekrar Aslılarda buluşmaya karar verdik. Akşamları 

serin olduğu için sıkı giyinmemiz gerekiyordu. Elmas Teyzelere olayı anlattıktan 

sonra akşam yemeğini yemek için Aslılara gittik. Yemeği yedikten sonra kahve 

kısmı için balkona çıktık. İbrahim Amca her akşam düzenli olarak bir soda içerdi. 

Bunun ilginç kısmı ise kapağını bomba patlatır gibi bir sesle açması ve bununla çok 

eğlenip bize göstermesiydi. Yerde oturup kahveleri içerken heyecanla saatin gece 

yarısı olmasını bekliyorduk. Saat 00:30’da ava çıkmaya hazırdık.  

Avda herkesin bir görevi vardı. İbrahim Amcanın büyük kızı Aslı Özcan 

arabayı kullanacak küçük kızı Fevziye Özcan ve grup arkadaşım Elif ışığı tutacak, 

ben ve İlay ’da arkada oturup etrafı kolaçan edecektik. İbrahim Amca’da bizimle 

arkada oturacak ve atış yapacaktı. Görevler belirlendikten sonra yola koluyduk. 

Köyden çıkana kadar arabayı İbrahim Amca kullandı. Köydekilerin hep beraber ava 

gittiğimizin bilinmesini istemiyordu. Köyden çıkar çıkmaz herkes görev yerlerine 

geçti. Arabaya bağlanan büyük bir ampulle, (bu ampule tutamaç ve açma kapama 

düğmesi takılmıştı) yolu aydınlatarak avımıza başladık. Tarlalara geldiğimizde aracı 

yavaşlatıyor ve ışıkla detaylı olarak tarlayı tarıyorduk. Çok sessiz olmalıydık çünkü 

tavşanları en çok korkutan şeyin insan sesi olduğunu söylemişti İbrahim Amca. 

Arabası Fiat Doblo idi ve kapıları sürgülüydü. Kapıların biri açık şekilde 

ilerliyorduk. İbrahim Amca her an atış yapmaya hazırdı. Bir saati geçmişti fakat hala 

bir şey görememiştik. Uykum gelmeğe başlamıştı ki İbrahim Amca aniden 

durmamızı söyledi. Aslı’da aniden durdu. Geri gelmemizi söyledi ve geri geri 

ilerledik. Işığı zeytin ağaçlarının arasına yansıttı ve ben daha ne olduğu bile 

anlamadan İbrahim Amca atış yaptı. Arabadan atladı ve koşarak tarlaya daldı. Çok 

heyecanlanmıştık. Kızlar tavşan olduğunu gördüklerini söylüyorlardı. Yaklaşık 2 
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dakika sonra elinde kocaman bir tavşan ile İbrahim Amca geri geldi. Cebinden 

çıkardığı çakı ile tavşanın boğazını kesti ve can çekişmemesi için böyle yaptığını 

söyledi. Tavşanı avladığımız için çok sevinmiştik. Sıra ile fotoğraf çekiyorduk. İlk 

önce Elif eline aldı tavşanı daha sonra ben. Oldukça ağırdı. İbrahim Amca oldukça 

etli olduğunu söylüyordu. Bu sıra İlay bu durumdan çok rahatsız olduğu için 

arabanın içinde bekliyordu. İşimiz bitince arabaya bindik ve eve geri döndük. Bizi 

kaldığımız yere bıraktılar, onlarda kendi evlerine döndüler. 

 Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Sekizinci 

Gün Günlüğü/ 20.07.17 

Akşam geç döndüğümüz için bugün uyanmakta biraz sıkıntı yaşadık. Saat 12 

gibi Elmas Teyze uyandırdı. Kahvaltı hazırlamış yukarıya çıkmayınca biz merak 

etmiş. Kalkıp yatakları topladıktan sonra yukarıya çıktık. Çamaşırlarımızı Elmas 

Teyze çoktan toplamıştı. Bizde teşekkür ettik ve hep beraber kahvaltı yaptık. Bu defa 

yumurta haşlamıştı, patates kızartmıştı, peynir, zeytin, salça, ekmek ve çay vardı. 

Ben en çok salçayı seviyordum. Ekşi hafif tuzlu bir tadı vardı. Elmas Teyze kendisi 

güneşte bekleterek yapıyordu salçasını. Kahvaltıdan sonra sırayla duş almak için 

aşağıya su taşımaya başladık. Hazırlandıktan sonra mülakat yapmak için evden 

ayrıldık.  

Günde 3 ya da 4 mülakat yapıyorduk. Zaten bir süre sonra okumada ve 

dinlemede zorluk yaşamaya başlıyorduk. İşimiz bitince buluşma noktamız olan 

Aslılara gidiyorduk. Genellikle akşam yemeği saatine yakın gittiğimiz için yemekleri 

onlarda yiyorduk. Hep beraber otururken Muhtar Ali Çetinkaya aradı. Akşam ki av 

olayını jandarmanın duyduğunu bize ceza yazdığını şimdi yolda olduğunu köye 

gelince konuşmamız gerektiğini söyleyip kapattı. Ben ve kızlar şoka uğradık. Ne 

yapacağımızı bilemedik hemen İbrahim Amcayı aradık. Böyle bir şey olamayacağını 

Ali Abinin şaka yaptığını söyledi. Ne kadar rahatlasak ta içimizde hala kuşku vardı. 1 

saat sonra Ali Abi muhtarlığa geldiğini söyledi koşa koşa oraya gittik. Daha biz 

içeriye girer girmez gülmeye başladı. İşte şimdi içim gerçekten rahatlamıştı. İbrahim 

Amcanın kahvede ballandıra ballandıra vurduğu tavşanı anlatmasından dolayı böyle 

yaptığını anlattı. Tabi bu sırada muhtarlıkta hep beraber oturuyoruz İbrahim Amcada 
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yanımızda ve hepsi bize gülüyorlar. Ali Abi korktuğumuzu öğrenince bize özür 

mahiyetinde meşhur gazozlarından ikram etti.   

Gazozlarımız bitince muhtarlıktan ayrıldık. Aslılara geri döndük. Akşam 

yemeği saati gelmişti tavşan etiyle beraber pilav hazırlanmıştı. Bunu mutlaka 

denememiz gerektiğini söyledi İbrahim Amca. Ayrıca patates kızartması, koruk 

ekşisi, yoğurt, bamya yemeği vardı. İçecek olarak kola ve ayran vardı. Yemekleri 

Ümmühan Teyze ve kızlar beraber hazırlamışlardı. İlk defa yememe rağmen en çok 

koruk ekşisini beğeniyordum. Burada yoğurdu tuzlayarak yiyorlardı. Bu defa 

balkonda yer sofrasında yemeği yedik. Yemekten sonra her zamanki gibi kahve ve 

çay içtik. Kızlarla bakkala gidip çayın yanında yemek için abur cubur bir şeyler 

aldık. Cips, bisküvi, çekirdek vb. Saat 23 gibi kalkıp evimize gittik. Her akşam 

döndüğümüzde mutlaka yarım saat 1 saat ev sahiplerimizle beraber oturuyorduk. 

Uykumuz gelince iyi geceler dileyip yatıyorduk. Ama bu akşam Elmas Teyze 

yalnızdı. Mehmet Amca ava gitmişti. Elmas Teyzenin yalnız olmasına çok üzüldük 

bir başına karanlıkta oturuyordu. İşin ilginç tarafı eltisi olan Havva Üstün ile aynı 

avluda yaşıyorlardı ama çok sık beraber oturmuyorlardı. Biraz oturduktan sonra 

yatmak için odamıza geçtik. Bugünde tamamlanmış oldu.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması 

Dokuzuncu Gün Günlüğü/ 21.07.17 

Dün akşamki yemekte koruk ekşisinin nasıl yapıldığını merak ettiğimiz için 

bugün Aslı bize onu gösterdi. Koruk denilen şey üzümün olmamış yeşil hali. Onu ilk 

önce taşla güzelce eziyor. Suyu iyince çıkınca ezme işlemini tamamlıyor. Başka bir 

yerde sarımsakları eziyor yaklaşık 10-15 diş kadar. Ezilen sarımsaklara yavaş yavaş 

zeytinyağı katarak bir macun kıvamına getiriyor. Bu işleme ağartma deniyor. Hazır 

olunca leğen içinde suyu çıkarılmış koruğun içine ilave ediyor. Son olarak ta içine 

salatalık rendeliyor. Soğuk soğuk yenilmesi daha güzelmiş. Bu işlemlerin hepsini 

mutfakta yere serdiği sofra bezinin üzerinde gerçekleştiriyor Aslı. Genellikle 

yemekleri orada bu şekilde yerde hazırlıyorlar. Hem elektrikli fırınları hem de odun 

ocaklarında pişiriyorlar yemeklerini. Ekmeklerini kendileri yapıyorlar ama diğer 

ihtiyaçlarını Saruhanlı pazarından ya da Saruhanlı’da ki BİM marketten alıyorlar. 
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Ekşi yapımını öğrendikten sonra yemek yemek için kaldığımız yere döndük. Elmas 

Teyzeyi bu akşam yalnız bırakmak istemiyorduk. Mehmet Amca nerdeyse her akşam 

ava çıkıyordu. Her seferinde bir şeyler vurmuyordu ama tarlalarını korumak içinde 

yapıyordu bu işi. Domuzlar tarlalara oldukça zarar veriyordu çünkü.  

Eve döndüğümüzde Muhtar Ali Abide ordaydı bizi bekliyordu. Yarın bizi 

Manisa Merkeze pikniğe götürmek istiyordu. Bunun için izin almamız gerektiğini 

daha sonra ona haber vereceğimizi söyledik. Utku Hoca’yı arayıp durumu anlattık ve 

gitmemizde bir sakınca olmayacağını söyledi. Ali Abiye haber verdik ve sabah 

erkenden bizi alacağını söyledi. Bizde erkenden uyuduk.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Onuncu 

Gün Günlüğü/ 22.07.17 

Sabah saat 8’de pikniğe gitmek için hazırdık. Ali Abi, eşi İfaket Abla, annesi 

Sultan Teyze ve oğlu Sabri Yunus’ta arabadaydılar. Bizde arabaya yerleşip Manisa 

Merkeze gitmek için yola çıktık. İfaket Abla ve Sultan Teyze piknik için bir sürü şey 

hazırlamışlardı. Yoldayken ilk önce Ali Abinin ablasına kahvaltıya gidileceğini 

öğrendik. Yaklaşık 1 saatlik bir yolculuğun sonunda Ali Abinin ablası Asiye 

Yöntem’in evine gelmiştik. Arabanın bagajından çanta alarak onları yukarıya 

taşımalarına yardımcı olduk. Apartman otuyorlardı ve asansörle 3. kata çıktık. Bizi 

kapıda karşıladılar. Herkese selamlaştık ve büyüklerin sırasıyla ellerini öptük. 

Gençlerde vardı. Ali Abinin yeğenleri Fırat, Murat ve Murat’ın eşi Burcu’da pikniğe 

geliyorlardı. Yaklaşık 15 kişi vardık. Hep beraber oturup kahvaltı yaptık. Kahvaltıyı 

salonda bulunan yemek masasında yedik. Kahvaltıda, pişi yani hamur kızartması, 

reçeller, peynir, zeytin, yumurta ve diğer kahvaltılıklar vardı. Çayda demlenmişti. 

Kahvaltı yapılınca toplanması için ve piknik sepetlerini hazırlamalarına yardımcı 

olduk. Her şey hazır olunca eşyaları aşağıya arabalara taşımaya başladık. Ali Abi 

arabasını burada bırakacaktı. Çünkü Eniştesinin minibüsü vardı ve orada yolculuk 

yapacaktık. Piknik için İzmir yolu üzerinde bulunan bir göl kenarına gidecektik. 

Oraya gitmeden önce Manisa’nın dışında bulunan Balık Çiftliğine’de uğradık. Burası 

hem çiftlik hem de restorandı. Biraz dağın içinde ve yüksekte kalan bu çiftlik harika 

bir manzaraya sahipti. Buradan sonra piknik yapacağımız alana gittik. Hava oldukça 
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sıcaktı bu yüzden ağaçların altına masaları kurdular. Bir yanda mangalı 

hazırlıyorlardı. Bizde salata yapımına yardımcı olduk. Daha sonra işler azalınca ve 

tabi Sabri Yunus sıkılınca oyun oynamak için oturduğumuz yerin az ilerisinde 

bulunan açıklığa gittik. Yanlarında top getirmişlerdi ve gruplara ayrılıp ortada sıçan 

oynama karar verildi. Bu kadar sıcakta oyun oynamak çok yorucuydu. Yemekler 

hazır diye çağırılınca bizde masalara geçtik. Izgara but, kanat ve köfte vardı. Salata 

ve börek çeşitleri bunlara eşlik ediyordu. En son olarak ta karpuz yedik. Yemek işi 

bitince kızlar okey oynamaya erkekler ise tavla oynamaya karar verdi. Bir yandan 

çekirdek yerken bir yandan da okey oynuyorduk. Burcu’da kızlar grubundaydı. Bu 

aileye Akhisar’dan gelin olarak gelmişti. Akşamüzeri toplanıp dönmeğe 

hazırlanıyorduk ki Ali Abi bize Spil Dağına çıkarmaya karar verdi. Orayı görmeden 

gitmemiz gerektiği söyledi. Her şeyi toplayınca arabalara bindik bu defa Murat ve eşi 

Burcu’nun arabasına bindik. Yolda giderken beni araba tuttu çünkü Murat felaket 

araba kullanıyordu. Spil Dağına ulaştığımızda tepeye tırmanmaya başladık ama 

yollar çok dar ve ani dönüşler mevcuttu. Tepeye ulaştığımızda kendimi hemen 

arabadan dışarı attım. Midem çok kötü durumdaydı. Biraz su içirdiler ve yüzümü 

yıkadılar. Bir parçada limon verdiler. Geldiğimiz tepede antik bir tiyatro alanı vardı 

orada fotoğraflar çektik. İşimiz bitince aşağıya inmeye başladık. Yolda tekrar durduk 

ve hem kendi fotoğraflarımızı hem de manzara fotoğrafları çekmeğe devam ettik. 

Burada da işimiz bitince dağa ilk tırmanmaya başladığımız yerlerdeki cafelerden 

birinde çay içmeye karar verildi. Üç masayı birleştirerek oturduk. Herkes bir şeyler 

içiyordu. Ali abi dağı nasıl bulduğumuzu sordu bayıldığımızı söyledik, gerçekten çok 

güzeldi. Bütün Manisa ayaklarımızın altındaydı. İçecekler bitince kalkmaya karar 

verildi. Buradan köye dönülecekti. Bu defa minibüse bindik ama midem hala kötü 

durumdaydı. Minibüsün içinde sadece 4 kişinin oturabileceği kadar koltuk vardı 

onun dışındakiler yerde oturuyordu. Ben, Elif, İlay ve Burcu yerdeydik. Tekrar Ali 

Abinin ablası Asiye Yöntem’in evine gelmiştik. Tabi hava kararmıştı. Burcu’da 

onlara gitmemiz için ısrar ediyordu bize kahve yapmak istiyordu. 1 saat izin aldıktan 

sonra Burcuların evine gittik. Evi oldukça modern döşenmişti. Her şeyi yeni spor 

tarzdaydı. Hemen bize kahve yapıp tatlı ikram etti. İkramlar bitince evini gezdirdi ve 

balkonunu gösterdi. Yazın bazı geceler burada yattıklarını anlattı. Balkonu 

brandalarla kapattığı için dışarıdan görünmüyordu. Bu sırada Ali Abi bizi almaya 
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gelmişti. Saat akşam 9’u geçmişti. Hemen yola çıktık oldukça yorulmuştuk. Köye 

kaldığımız eve geldiğimizde saat 22’yi geçiyordu. Biraz Elmas Teyzelerle zaman 

geçirdikten sonra duş alıp yatmaya karar verdik. Böylece bugün tamamlanmış oldu.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Birinci Gün Günlüğü/ 23.07.17 

Dünün yorgunluğundan uyanmamız çok geç oldu. Kahvaltı yapıp 

hazırlanmaya başladık çünkü Gökçe Köye düğüne gidilecekti. Düğün için giyinip 

Aslılara geçtik. Düğün onların akrabasının düğünüydü. Gençler elbise, pantolon, 

topuklu ayakkabı ve benzeri şeyler giyerlerken, orta yaşlı ve yaşlı kadınlar ise don ve 

penye giyiyorlardı. Buradaki giyim adeti böyleydi. İsterse kendi düğünleri olsun bu 

değişmiyordu. Gelin ve damadın annesi ve diğer kadınlar köyde yapılan düğün 

aşamalarında böyle giyiniyorlardı. Tabi bu donların süslü olanlarını tercih 

ediyorlardı. Bu süs kumaşından dolayı olan bir süstü. Bazıları pullu don giyerken 

bazıları ipekli vb. don giyiyorlardı. Hepimiz hazır olduktan sonra saat 15 civarı yola 

çıktık. Düğün akşam olmasına rağmen erken gidiyorduk çünkü düğünden önce erkek 

ve kız evi kazan yemekleri veriyordu. Bu yemekler sabah ezanından sonra 

hazırlanmaya pişirilmeye başlanıyordu. Gökçe Köy bizim köyümüze oldukça yakındı 

yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk sonunda damat evine gelmiştik. Çünkü Aslı’lar 

erkek tarafına akrabaydı. Yemek için herkes kendi akrabasının evine giderdi. Biz 

geldiğimizde kalabalık azalmıştı çünkü yemek daha erken yeniyormuş. Bu duruma 

sinirlenen Ümmühan Teyze, İbrahim Amca yüzünden geç kaldığımızı söyledi. 

Birkaç kişiyle selamlaştıktan sonra bir masaya oturduk. Evin avlusundaydık ve 

buraya masalar kurulmuştu. Bir yandan yemek yenilirken, avlunun sonunda ise 

köyden hizmet için gelen teyzeler bulaşıkları yıkıyordu. Hizmet için herkes 

çağırılmazdı. Özellikle yakın akrabalar (teyzeler, yengeler, halalar vb.) çağırılır, 

yemek yapımı ve daha sonra temizliği için yardımcı olurlardı. Bulaşıkları yıkayan 

teyzelerden izin isteyerek fotoğraflarını çektim. Bana kimlerden olduğumu sordular 

bende durumu anlattım. Çok sevindiler ve gülerek karşıladılar beni. İşim bitince 

masaya geri döndüm. Yemeklerle dolu bir tepsi getirdiler. Şimdiye kadar 

duyduğumuz bütün düğün yemekleri mevcuttu. Fasulye, yahni, keşkek, nohut, pilav 
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ve çorba bunlar bu köylerin klasik düğün menüsünü oluşturmaktaydı. Yemeklerden 

sonra tatlı olarak kayısı hoşafı ikram edildi. Yemekleri yiyince düğün salonuna 

gitmek için hareket ettik. Tam giderken yolda kapı önünde oturan teyzeleri gördük. 

Ümmühan Teyzenin akrabalarıydı. Uğrayıp çay içmeye karar verildi. Bizim için 

ilginç bir şeydi çünkü Seyitoba köyünde kapı önünde oturmak yoktu. Kadınlar avlu 

dışında bir yerde oturmazlardı. Gökçe Köy ise bu durumda daha rahat görünüyordu. 

Yanlarına gittiğimizde herkesin ellerini öptük. İbrahim Amca bizi tanıttı. Bazı 

Teyzeler daha önce duymuşlardı bizi. Dedikodu köyler arası bile devam etmekteydi. 

Fakat kötü anlatılmamıştık bu bizim için sevindirici bir haberdi. Hemen çay ikram 

ettiler. Kolonyada dolaştırdılar. Bir saat oturduktan sonra düğün salonuna gidilmek 

için kalkıldı. Bu köy Seyitoba Köyünden büyüktü. Kendi düğün salonu vardı. Bizim 

köydekiler ne kadar düğün salonu yapılmasını istense de bir türlü yapılmamıştı. Bu 

yüzden çoğu törenler ya Gökçe Köy düğün salonunda ya da Saruhanlı’da 

yapılmaktaydı. Hava sıcak olduğu için düğün salonunun bahçesine hazırlık 

yapılmıştı. Oturma dizaynı bizim şehirde gördüklerimizden farklıydı. Dans pistinin 

etrafına sandalyeler daire şeklinde dizilmişti. Ayrı ayrı masalar mevcut değildi. 

İnsanlar erken gelmeğe özen gösteriyordu. Ön sıralardan yer kapmak oldukça 

önemliydi. Çünkü düğünü detaylı bir şekilde izlemek ve detayları kaçırmamak 

istiyorlardı. Bizde erken gelenlerdendik ama en ön sıraya oturmadık, ikinci sıraya 

oturduk. Çünkü en ön sıraya en yakın akrabalar oturmaktaydı. Oturup gelen 

misafirleri inceledim. Daha önce anlattığım gibi yaşlılar don-penye giyerken, gençler 

çok şık abiyeler giymişlerdi. En çok dikkatimi genç yaşlı fark etmeden evli olan 

bütün kadınların kollarında olan bilezikler çekti. Bilezikler dirseklere gelecek kadar 

çoktu. Bunun dışında kolyelerde oldukça gösterişliydi. Burada bir bilezik yarışı 

mevcuttu. Ne kadar kalın ve çok bileziğe sahip olursan o kadar zengin bir kocan 

olduğu anlamına gelirdi. Bu köyde statü sahibi olduğunu simgelerdi.  Saat 18:30’da 

gelin ve damat havai fişekler eşliğinde geldiler.  1-2 şarkıdan sonra diğer kişilerde 

onlara eşlik etti. Erik dalı bu senenin meşhur şarkısıymış, bu yüzden çok sık çalındı. 

Saat 22’de kalkıp köye dönmek için arabaya gittik. Düğün salonun kışında bir 

dondurmacı vardı. Araba içinde dondurma satıyordu. İbrahim Amca dondurmalarının 

çok meşhur olduğunu söyledi ve birer tane ısmarladı. Buradan Aslılara gittik çünkü 

bu akşam onlarda kalacaktık. Balkonda yıldızların altında uyuyacaktık. Hava sıcak 
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olduğu için üşümüyorduk. Eve gider gitmez çay demlendi ve düğünün kritiği 

yapılmaya başlandı. Saat 4 civarı yatıldı.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On İkinci 

Gün Günlüğü/ 24.07.17 

Saat 6’da uyanıp yatakları içeriye taşıdık çünkü güneş çok rahatsız ediyor ve 

uyunmuyordu. İçeriye geçtikten sonra saat 13:30’da anca uyanmıştık. Kahvaltı 

yapıldı ve kaldığımız yere gittik. Elmas Teyzeyle biraz zaman geçirdikten sonra 

kızlar mülakat yapmak için köye dağıldık. Birkaç gündür mülakat yapamıyorduk. 

Listemde kaldığım eve yakın olan kişilere gitmeğe karar verdim. Bu saatte tarlaya 

gidilmediği için evde olmalıydılar. Bizim evden 3-4 ev aşağıda olan Osman 

Aksuların evine geldim. Eşi Ayşe Aksu evin avlusunda karşıladı beni. Avluda olan 

masaya oturduk. Avlu iki evin arasında kalan boşluktan oluşuyordu. Bu boşluğun 

üzerine de çatı konmuştu. Bu yüzden gölge kalıyor ve serin oluyordu. Biraz sonrada 

Osman Aksu’da bize katıldı. Tam olarak ne yaptığımızı merak ediyorlardı. Her şeyi 

detaylı olarak anlattım. Ayşe Teyze ikramlık bir şeyler hazırlıyordu. Çay ve pişi 

ikram etti. İlk önce mülakatı onunla yaptım daha sonra ise Osman Amcayla. 

Mülakatlar tamamlanınca kalkmak için izin istedim. Osman Amca mutlaka tekrar 

beklediğini hatta torunun sünnet düğününe mutlaka gelmemiz gerektiğini söyledi. 

Vedalaştıktan sonra oradan ayrıldım ve ikinci mülakat için köy meydanına doğru 

yürüdüm. Kahve oturan Amcaların yanına gittim. Aralarında benim mülakatçım olan 

Ethem Sert vardı. Mülakat için çok heyecanlıydı ve hemen evine doğru yürümeye 

başladık. Eşi biraz hastaymış ve evde yatmaktaymış. Daha sonra yapabileceğimizi 

söyledim ama önemli olmadığını mutlaka yapmamız gerektiğini söyledi. Evi köyün 

girişinde sol tarafta kalıyordu. Merkeze yakındı. Tek katlı ve üç odadan oluşuyordu. 

Oturma odası hemen girişteydi. Bir mutfak ve birde yatak odası vardı. Biz oturma 

odasına geçtik Ayşe Teyzede orada yatmaktaydı. Ethem Amca beni karısına 

tanıttıktan sonra oturup mülakata başladık. İlk Önce Ethem Amca ile mülakat yaptık. 

Eğitim sorularında köyde ilk kez kendisinin ilk okul diplomasına sahip olduğunu 

söyledi ve bana diplomalarını gösterdi ve tek tek fotoğraflarını çekmem için ısrar etti. 

Bizim çok güzel bir çalışma yaptığımızı ve bizi her türlü destekleyeceğini özellikle 
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belirtti. Mülakatımız bitince sıra Ayşe Teyzeye gelmişti. Okuma-yazması olmadığı 

için ilk önce yapmak istemese de daha sonra ikna edebildim. Fakat sıra konut-

mesken sorularına gelince devam etmek istemedi. Kendisinin cahil olduğunu böyle 

soruları cevaplamayacağını söyledi. Israr ettim ama bir türlü ikna edemedim. Bende 

teşekkür edip oradan ayrıldım. Son olarak Sadettin Özcan ve Naime Özcan ile 

mülakat yapmak için onların evine gittim. Naime Özcan ile daha önce deneme 

mülakatı yapmıştım. Tam onlara yürürken yolda Hilal Özcan ile karşılaştım 

annesinin bizi akşam oturmasına çağırdığını söyledi. Bende geliriz dedikten sonra 

amcasına mülakat yapmaya gittiğimi söyledim. Oda benimle gelmek istedi. Beraber 

Amcanın evine yani Sadettin Özcan’ın evine gittik. Hilal Özcanların evinin arka 

bitişiğindeydi. Köyün meydanından ileride elektrik diğerini geçince sağdaki ikinci ev 

Hilallerin, onun hemen arkasındaki ise Sadettin Özcan’ın eviydi. Hilal Yenge diye 

seslenerek eve girdi bende arkasındaydım. Avluda oturuyorlardı. Yanlarına gidip 

selamlaştık ve masaya oturduk. Daha önceden tanışıyorduk. Hızlıca mülakatlardaki 

eksiklikleri tamamladık saat 18 oluyordu. Aslı arayıp yemeğe çağırdı. Kızların 

geldiğini söyledi ve bende teşekkür edip eve gitmek için oradan ayrıldım. Aslılarda 

yemek yedikten sonra akşam oturması için hep beraber Hilallere geçtik. Avluları 

bayır ve taşlıktı. Evin etrafını yerden yaklaşık 10 yükseklikten oluşan bir beton 

çeviriyordu. Buraya ufak bir dış mutfak ve oturmak için sedir kurulmuştu. Hava 

sıcak olduğu için orada oturuyorduk. Yerde halılar olduğu için rahat bir şekilde yere 

de oturabiliyorduk. İkramlar hazırlandı ve yere sofra kuruldu. Hep beraber oturduk 

hem sohbet ettik hem de çay içip çekirdek, kurabiye vb. şeyler yedik. Saat 24 civarı 

kalktık ve eve gittik. Bugünde tamamlanmış oldu.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Üçüncü Gün Günlüğü/ 25.07.17 

Bugün Saruhanlı’da Pazar vardı. Bu yüzden diğer köylerdeki arkadaşlar 

buluşmak için plan yaptık. Öğlen arabasıyla Saruhanlı’ya gittik. Kaymakamlık 

binasının bahçesinde bulunan çay bahçesinde buluştuk. Hep beraber oturup 

mülakatları değerlendirdik. Sorunlu soruları tartıştık. Daha sonra ayrılıp zaman 

geçirmeye karar verdik. Demet ve Selin’le pazarda gezerek alışveriş yaptık. Daha 
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sonra sosisli yedik. Biraz daha dolaşıldıktan sonra son arabayla köye döndük. 

Beraber dönüş yaptık çünkü bizim köye giden araba ilk önce onların köyünden 

geçiyordu. Köye gelince akşam yemeği yemek için eve gittik. Akşam oturması için 

Aslılara gitmeğe karar verdik. Balkonda oturup çay içtik. Bu sırada köyde daha önce 

kadınların giydiğini gördüğüm gıvrağı deneme imkânım oldu. Siyah sert bir 

kumaştan bu pelerin tarzındaki kıyafet köy içinde gezinirken nişanlı ve evli kadınlar 

tarafından giyiliyor. Tabi gençler artık giymeği tercih etmiyormuş. Bu gıvrağı 

kayınvalideler gelinlerine dikiyorlarmış. Saat 23 gibi kalkıp eve geçtik ve günü 

tamamladık.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Dördüncü Gün Günlüğü/ 26.07.17 

Bu sabah erken kalkıp Kani Sert ile beraber köyün dışında bulunan damlarına 

gittik. Bunun için önceden randevulaşmıştık. Bu yüzden gelip bizi köyden aldı. 

Dama giden yol oldukça engebeliydi. Yollarda büyük taşlar vardı ve bu yüzden 

sarsıntılı bir yolculuk geçiriyorduk. Yaklaşık yarım saatin sonunda dama vardık. 

Daha öncede dama gelmiştik ama bu defa bütün günü burada geçirecektik. Çünkü bu 

hane 4 farklı hanenin birleşiminden oluşuyordu ve mülakatların yapılması 

gerekiyordu. Biz gittiğimizde tütün tarlasından yeni dönmüşlerdi bu yüzden 

topladıkları tütünleri iğnelere geçirip daha kargılara diziyorlardı. Bu kargıları bir 

bitkiydi ve yeşilken toplanıp bu iş için kurutuluyordu. Şekil olarak ince bambulara 

benziyordu.  

İğneler sayesinde tütünler ipe geçiriliyor sonra ise bu ip kargıya geriliyordu. 

İlk önce kahvaltı yapmak için içeriye girdik. Ayşe çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. 

Kendi yaptıkları peynir, tereyağı, zeytin, domates, salata, domates ve soğanın 

kavrulmasından oluşan yumurtasız menemene benzeyen domates aşı ve çay eşliğinde 

kahvaltımızı yaptık. Daha sonra çardağa geri döndük ve tütün dizimine yardımcı 

olduk. Bu sırada benim mülakatçılarım olan en küçük kardeş Saffet Sert ve eşi Aynur 

Sert tarladan tütünlerle döndüler. Kızlar kendi mülakatlarına başlarken bende kendi 

mülakatıma başladım. İlk önce Saffet Amca ile yaptım. Fakat sorularına cevap 

vermeden abileri olan Kani ve İbrahim Sert’ten durmadan müdahale geliyordu. 
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Onları uyardıktan sonra Saffet Amcadan cevapları almaya devam ettim. Ama 

kardeşler arasında en küçük olduğu için durmadan ezilmeye çalışıldığını fark ettim. 

Tarlada en çok işi o, eşi ve çocukları yapıyordu. Para yönetme kısmını diğer abiler 

üstleniyordu. Mülakatı tamamlayınca onlar uyumak için odalarına çekilirken bizde 

kızlarla piknik yapmaya karar verdik. Traktörün arkasındaki römorka gerekli eşyaları 

doldurduk ve damdan en az 1 km uzaklıkta olan ve telefonun çektiği tarlaya ağaçlar 

altına piknik yapmaya gittik. Bizi Saffet Amcanın küçük oğlu Mert kullanıyordu. 

Sonra hep beraber oturup çay içtik ve sohbet ettik. Akşamüzeri tarlaya gidileceği 

zaman kadara orada oturduk. Saat 17 civarı dama geri döndük. Hemen akşam yemeği 

hazırlıklarına başlandı. Bizde bu sırada Elifle dinleniyorduk. Odalarda dikkatimizi 

çeken şey her yerin toz kaplı olması ve bu durumun ev halkını rahatsız etmiyor 

olmasıydı. Ayrıca kendileri de aynı durumdaydı. Özellikle çocuklar toz içindeydi. Bu 

sırada Aynur Teyze geldi ve onunla mülakata başladım fakat bu seferde eltileri ona 

karışıyordu. Onun zekasının biraz geri olduğunu beni anlamayacağını söylüyorlardı. 

Evet bazen zorlanıyordu ama çoğu soruma hiç takılmadan cevap verdi. Mülakatları 

tamamlayınca akşam yemeğine geçtik. Çorba, nohut, bamya, salata, kuzu kavurma 

ve tatlı olarak karpuz vardı. Yemeği yedikten sonra kahveleri içip köye dönmeğe 

başladık. Günü böylelikle tamamladık.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Beşinci Gün Günlüğü/ 27.07.17 

Bu sabah kahvaltıdan sonra çeyiz toplama görmek için Fatma Yalınkılınç’ın 

evine gittik. Evin avlusunda evde çok kalabalıktı. Eve doğru ilerledik ve balkon 

kısmında sol tarafta kadınlar otururken sağ tarafta erkeklerin oturduğu gördük. Biz 

içeriye girdik ve gelinle konuşup iyi dileklerimizi ilettik. Fotoğraflar çektik. Çeyiz 

bütün salonu kaplıyordu. Hepsi özenle paketlenmiş ve süslenmişti. Damat geldiğinde 

ilk önce damada Kuran teslim edildi fakat hemen verilmedi ilk önce para istedi 

gelinin kuzenleri ondan sonra teslim ettiler. Daha sonra bayrak verildi ve oda aynı 

şekilde para alındıktan sonra verildi. Bunlar çıktıktan sonra süpürgeden yaptıkları 

gelin gibi giydirdikleri bebeği dışarıya çıkardılar. Üzerine altınlarda asılmıştı. Buda 

çıktıktan sonra erkek tarafı çeyizi kamyona yüklemeye başladılar. Kız tarafı bu 
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kısma karışmıyordu. Yükleme bitince köyün İmamı dua okudu ve hem kız hem de 

erkek tarafı kolonya ve lokum dağıtmaya başladı. Böylelikle çeyiz toplaması bitmiş 

oldu. Herkes evlerine dağılırken evden çıkmadan önce teyzeler gıvraklarını 

giyiyordu. Köyün meydanında gıvrakla gezmenin nasıl olacağını merak ettiğim için 

bir gıvrak aldım köyde gezmeye çıktım. Köyün meydanından geçerken kimse beni 

tanımıyordu. Muhtar Ali Abi tanıdığında çok güldü ve artık nişanlanmam gerektiğini 

söyledi çünkü gıvrak nişanlandıktan sonra giyilmeye başlanıyormuş. Eve gidip 

gıvrağı bıraktıktan sonra mülakat yapmak için Ali Şimşeklerin evine gittim. 

Kendisiyle daha önce randevulaşmıştık. Bütün sorulara cevap veriyordu fakat tarla 

sorularına geldiğimizde özellikle eksik söylediğini çünkü bizim yaptığımız bu 

çalışmanın eninde sonunda onların başına iş açacağını ve vergi getireceklerini 

söyledi. Bu yüzden o ne söylerse onu yazmamı ısrarla tembihledi. Mülakatım bitince 

kızlarla Aslılarda buluşmak için oraya doğru yürüyordum. Bir anda yağmur yağmağa 

başladı. Burada insanlar günlerdir bu yağmuru bekliyordu. Hatta bunun için hayırlar 

bile yapmışlardı. Aslı eve gittiğimizde telefonları şarj etmemizi çünkü yağmur 

yağdığında çok sık elektriklerin gittiğini söyledi. Kızlarda mülakatlarını tamamlayıp 

geldiler ve hep beraber eve gittik.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Altıncı Gün Günlüğü/ 28.07.17 

Köyde mülakat yapılmaya devam edildi. Ama insanlar tarlada çalıştıkları için 

evde bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bu yüzden randevulaşıyorduk. Bugün sadece iki 

f1 mülakatı yapabilmiştim onu da köyün kahvesinde gerçekleştirmiştik. Daha sonra 

akşamüzeri gibi Ümmühan Özcan ve Aynur Özcan ekmek yapmak için Ümmühan 

Teyzelerde toplandılar. Ben gittiğimde sabah erkende çoğalttıkları yaş maya ile 

beraber hamuru yoğurmaya başlamışlardı. Bu sıra birbirlerinden un istiyorlardı. Una 

uğra dediklerini öğrendim. Aynur Teyzenin çocuklarıda ordaydı. En küçüğü olan 

Muhterem gazı tutamayıp sesli bir şekilde pırt yapınca baya gülüşme oldu ve 

Ümmühan Yengesi ondan helva istedi. Burada topluluk içinde gazını kaçırırsan 

bütün topluluğa helva almak zorundaymışsın. Buna baya gülüşen kadınlar aynı 

zamanda Muhteremi azarlıyorlardı.  Akşam olunca İbrahim Özcan’da eve geldi ve 
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köyde hala devam güven sorununu konuştuk. İnsanlar bize güvenmekte sıkıntı 

yaşıyorlardı bunun için muhtardan yardım isteyecektik. Yemekler yendikten sonra 

kendi evimize geçmeye karar verdik. Havaların aşırı sıcak olması maalesef bizi 

fazlasıyla yoruyordu. Kahvenin önünden geçerken Köyün cinci teyzesi diye tanınan 

Elvide Görmüş’ün eşi Muhittin Görmüşle karşılaştım ve yarın mülakat yapmak için 

randevulaştık. Sonra eve geçip günü tamamladık.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Yedinci Gün Günlüğü/ 29.07.17 

Sabah saat 10’na randevum olduğu için erkenden uyanıp hazırlanıp kahvaltı 

yaptık. Kahvaltıda yumurta, salça, peynir, ekmek, zeytin ve çay vardı. Genellikle 

kahvaltımız bu şekildeydi. Ama benim en çok tükettiği salça ekmekti. Bütün 

kahvaltımı bu oluşturuyordu. Bu arada sabah art art tam olarak 3 tane sela 

okunmuştu. Selaları köyün imamı okudu. İstanbul’da duyduklarımızdan biraz farklı 

okuyordu. Normalde ezanlar Manisa Merkeze yapılan canlı bağlantıdan okutulurken 

selaları imam kendi okuyordu. Kahvaltıyı yaptıktan sonra mülakatlarımı alıp 

randevulaştığım Elvide ve Muhittin Görmüş’ün evine gittim. Evleri köy merkezinde 

bulunuyordu. Köyün merkezinde sol tarafta kalan Şerif Ahmet’in bakkalının sağ 

yanındaki sokağın hemen girişinde bulunuyordu. Eve ulaştığımda kapılar kapalıydı 

çaldım fakat açan olmadı. Evlerinde keçi besleyen nadir hanelerden biriydi burası. 

Yavru keçileri vardı normalde sokakta gezinirdi ama bu defa oda evin içinde 

kapalıydı. Biraz bekledikten sonra kimse kapıyı açmayınca geri dönüp köy 

kahvelerine doğru yürümeye başladım. köyün en yaşlılarından olan Hasan Çöğürlü 

kahvede oturmaktaydı. Bana çay ısmarlamak istedi ve beraber yeni kahvenin önünde 

oturmaya başladık. Hasan Amcaya Elvide Teyzeleri sorunca sabah okunan selalardan 

birinin akrabaları olduğunu bu yüzden cenaze gittiklerini söyledi. Ölenler bu köyden 

değildi fakat bu köyde akrabaları olduğu buradaki camiden de sela okunuyordu. Köy 

hakkında konuşurken köydeki ocak evlerini sordum Hasan Amcaya kendisi bana 

Hasan Tetik’in halası Halime Teyzenin köstebek ocağı yaptığını ve bunun için diğer 

köylerden bile gelenler olduğundan bahsetti. Çayımı bitirince teşekkür edip yanından 

ayrıldım Hasan Amcanın daha kimse yoktu sokaklar boştu. Bende Aslılara gidip 
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saatin ilerlemesini bekledim. Onlarda yeni kahvaltı yapılardı. Ben sadece çay içtim. 

Burada günün her saatinde çay içmek normal bir şeydi. Bu sırada sabah olanları 

İbrahim Amcaya anlattım. Köydeki lakaplarla ilgili konuşmaya başladık. Araplar 

diye anılan hanelerin neden böyle anıldığını öğrendim. Bunu Bircan soy ismini 

taşıyan ailelere söylüyorlardı. Kökeni ise Bircanlardan bir büyük dedenin çocuğu 

olmuyormuş. Hac’a gittiğinde oradan bir çocuk getirmiş, üzerine almamış çocuğu 

ama çok iyi yerden tarla bırakmış ona. İşte bu yüzden onlara Araplar denmekteymiş. 

Bunları konuşurken saat 13’ü geçmişti ve bende mülakat yapmaya çıktım. 

Mülakatları tamamlayınca eve dönerken kahvede Mehmet Ali Sarıbaş ile karşılaştım. 

Yarın babası için köyde hayır veriyordu. Bizi de mutlaka beklediğini söyledi. 

teşekkür edip herkesle selamlaşıp eve doğru gittim. 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Sekizinci Gün Günlüğü/ 30.07.17 

Sabah erken kalkıp hayrı görmek için köy merkezine gittik. Lokma dökmek 

için iki aşçı gelmişti. İkisi de erkekti ve caminin bahçesine kurmuşlardı lokma dökme 

aletlerini. Mehmet Ali Sarıbaş’ın babasının ölüm hayrıydı ve bütün köy davetliydi. 

Köyün erkekleri cami bahçesine toplanırken bizi de bir masaya oturttular. Önümüze 

tepsi dolusu lokma koydular ve yanında tulum peynir ve gül reçeli ikram ettiler. Bazı 

kişilerde gelip torbalarla lokmaları alıp evine götürüyordu. Bizde yedikten sonra 

mülakat yapmak için oradan ayrıldık. Bende Hasan Çöğürlü’nün evine mülakat 

yapmaya gittim. Oğlu Erol Çöğürlü ile beraber yaşıyordu. 4 kişi beraberlerdi ama 

ayrı hanelerdi. Hasan Amca ve eşi Munise Teyze bir hane, Erol Amca ve eşi Arife 

Teyze bir haneydi. İlk önce Munise Teyze ile mülakat yaptım çünkü erkekler evde 

yoktu. Munise Teyzeyle mülakat yaparken gelini Arife Teyze yardımcı oluyordu 

çünkü Munise Teyze oldukça yaşlıydı ve bazen soruları karıştırabiliyordu. Onunla 

mülakatı tamamlayınca Arife Teyze ile mülakat yaptım. Çocuk sorularını sorarken 

kendisi çok üzüldü çünkü çocuğu olmamıştı. Yıllarca denemişlerdi ama bir türlü 

çocuğu olmamıştı ve bu yüzden çok üzülüyordu. Fakat eşi Erol Amcanın bu konuda 

ona baskı yapmadığını ve destek olduğunu anlattı. Kendisi yüz kısmından ufak bir 

felç geçirmiş yıllar önce ama hala bir düzelme olmamış. Bunun için ocak evlerine 
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gitmiş ama maalesef bir faydasını görmemiş. Mülakatları iki bulunduğu avluda yere 

yerleştirilmiş minderlerin üzerinde oturarak gerçekleştirdik. Çay ikram ettiler. İşim 

bitince teşekkür edip oradan ayrıldım. Kızlarla buluşmaya giderken Muhtar Ali Abi 

aradı. Bizi Akhisar’a gezmeğe götürmek istiyordu. Kabul edip hızlıca hazırlanıp Ali 

Abiyle buluştuk. Eşi İfaket Abla ve oğlu Sabri Yunus’ta bizimle beraberdi. İlk önce 

Akhisar’ın en ünlü yeri Dayıoğlunda yemek yemeğe gittik. Köftesinin çok meşhur 

olduğunu söyleyen Ali abi bol bol köfte siparişi verdi. Yemek yendikten sonra Sabri 

Yunus’a söz verdiği için hep beraber Lunapark’a gittik. Beraber çarpışan arabalara 

bindik. Kızlarla Sabri Yunus’a eşlik etmek için diğer oyuncaklara da bindik. 

Jetonlarımız bitince hep beraber lunaparkında içinde bulunduğu gölün etrafındaki 

cafelere çay içmeye gittik. Gölde kuğular ve ördekler yüzüyordu. Birçok cafe 

olmasına rağmen oturmak için oldukça zor yer bulduk. Çaylarımız bitince eve 

dönmek için kalktık. Eve geldiğimizde saat gece yarısını geçiyordu.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması On 

Dokuzuncu Gün Günlüğü/ 31.07.17 

Bu sabah geç uyandık ve hava çok sıcak olduğu için ancak sıcak geçince 

evden çıkabildik. Aslı Özcanlara kışlıklar için hazırlık yapmaya gittik. Hazırlık 

avluda yapılacaktı. Leğenler hazırlandı, içleri domates doluydu. Birer tabure alıp 

oturduk. Bazılarımız domatesleri doğruyordu. Bazılarımız doğranan domatesleri 

çuvallara koyuyordu. Çuval içine konan domates süzülmeye bırakılıyordu. Suyu 

süzülen domatesler el yordamıyla soda şişelerine konuyordu daha sonra ise yeni 

kapaklar kapatılıyorlardı. Bunun için özel bir makine vardı. Kapakları güzel 

kapatmak önemliydi. Hava almaması gerekiyordu çünkü hava alırsa şişeler 

kaynatılırken bozuluyorlardı. İbrahim Amca birkaç kere nasıl olacağını gösterdikten 

sonra şişe kapatma işine İlay başladı. Bizde süzülen domatesleri şişlerin içine 

dolduruyorduk. Yaklaşık 80 şişe doldurduktan sonra işimizi tamamladık. Bu sırada 

bazı aletlere nasıl isimler verdiklerini öğrendim. Leğene iliyen, nara inar, huniye 

nünü, rendeye irende diyorlardı. Bunları da öğrendikten sonra kızlarla mülakat 

yapmak için köye mülakat yapmaya dağıldık. Ben Osman Aydoğdu ve eşi Nardane 

Aydoğdu ile mülakat yapmak için evlerine gittim. Evleri köyün yukarı kesimlerinde 
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tepe kalıyordu. Ben eve gittiğim avluda beni kızı ve oğlu karşıladı. Yaşlı annesi de 

oradaydı dağdan topladıkları kekikleri kurutmuş ve onları eziyordu. Kızı ve oğlu ise 

yem yapıyorlardı. Bunu bir makine sayesinde yapıyorlardı. Köyde hayvanları olan 

sayılı insanlardanlardı ve kendi yemlerini kendileri yapıyorlardı. Ben onlarla sohbet 

ederken Nardene Teyzede yanımızda geldi beni daha önce köyde gördüğü için 

tanıyordu. Eşinin şu anda işte olduğunu daha gelmediğini ama kısa süre içinde 

burada olacağını söyledi. Eşi mermer ocağında çalışmaktaydı. Osman Amca gelene 

kadar biz Nardene Teyzeyle mülakatımızı tamamladık. Fanta ikram ettiler. Bu sırada 

Osman Amcada geldi onunla da mülakat yaptık. Hayvancılık sorusunda kızı ve 

gelinine hayvanlar için devlet desteği alacağını ve işleri büyüteceğini anlattı. İşimi 

tamamlayınca her şey için teşekkür edip oradan ayrıldım.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirminci 

Gün Günlüğü/ 01.08.17 

Bugün Saruhanlı’ya gidildi. Alışveriş yapıldı. Aslı Özcan ve Hilal Özcan’la 

kızlar günü yapma planı vardı bu yüzden gerekli malzemeler alındı. Tatlılar yapıldı, 

cipsler, kurabiye, kuruyemişler vb. şeyler hazırlandı ve salona yere hazırlanan 

sofrada hep beraber oturup hazırlananlar yendi. Akşam yemeğinde civek vardı. 

Mülakat yapılmadı.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Birinci Gün Günlüğü/ 02.07.17 

Erken uyandım. Mehmet Ali Sarıbaş ve eşi Fatma Sarıbaş ile randevum vardı 

oraya gitmek için hazırlandım. Evleri köyün Akhisar yönündeki çıkışında sağda 

kalıyordu. Ana yolunun üzerindeydi. İki katlı bir evdi ama bayırda kalıyordu. Giriş 

her zamanki gibi avludan yapılıyordu. Mehmet Amcanın dışında evde eşi ve torunu 

da vardı. Torunu Nazlı beni çok merak ediyormuş bu yüzden sabah erkenden kalkıp 

heyecanla beni beklemiş. Fatma Teyze sabah kahvaltısı hazırlamıştı. Yumurta, reçel, 

peynir, bal-kaymak, köy ekmeği, zeytin, patates kızartması ve çay vardı kahvaltıda. 

Hep beraber kahvaltıyı yaptıktan sonra mülakatlara geçtik. Mehmet Ali Amca köyde 

pazara çıkıp satış yapan sayılı kişilerden. Ticaret yapmak onun için bir zevkmiş. 
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Alıp-satmak çok hoşuna giden bir olaymış ihtiyaç için yapmadığını söyledi. Fatma 

Teyze ise çocuk sorularında köyde evlat edinme olaylarının yaygın olduğunu anlattı. 

Mülakatlar tamamlanınca Nazlı ile zaman geçirdik. Bana İstanbul’da ünlüleri görüp 

görmediğimi sordu. Her yerde karşılaştığımızı düşünüyormuş. Bazı ünlüleri 

gördüğümü ama her zaman karşılaşmadığımızı anlattım. İşim bitince her şey için 

teşekkür edip yanlarından ayrıldım. Bugün Aslılarda yaprak sarması saracaktık. 

Hazırlıklarını kaçırmamak için onlara gittim. Etli iç harç hazırlıyordu ve baharatı bol 

kullanıyordu. Bol soğan koymanın lezzeti arttıracağını söyledi. Harç hazır olunca 

akşamdan suya bastırılmış olan salamura yaprak yıkandı ve sarılmaya başlandı. 

Bende yardımcı oldum fakat onlarınki ince uzun olurken benimkiler kısa ve tombul 

oluyordu. Sarma işi bitirince pişirdik ve akşamüstü çay ve tatlılarla beraber yedik. 

Bir mülakatta köyün camisinin bahçesinde yapıldı bu sırada bamya alıcı köye geldi. 

Bamya toplayanlar satış yapmak için sırayla mallarını getiriyorlardı. Bu işi sadece 

erkekler yapıyordu alıcıyla kadınlar muhatap olmazdı çünkü bu erkek işiydi. Bamya 

Perşembe günü büyük Pazar olduğu için 5,5 liraya satılırken diğer günler 6 liradan 

satılıyordu. Fotoğraflarını çektim. Mülakatımı tamamladım ve Aslılara gittim. Kızlar 

daha gelmemişti. Biz Aslı ile beraber tarlalara gezmeğe gittik. Ali ve Aynur 

Özcanların yanına uğradık. Dönüşte traktör kullandım. İlk başta stop ettirsem de 

ikinci denememde başardım. Bu akşam bütün kızlar Aslılarda kaldık ve yüzümüze 

bakım maskeleri yaptık.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

İkinci Gün Günlüğü/ 03.08.17 

Sabah hava güzeldi. Hafta içi Aslı ile pazardan aldığımız donluk kumaşlarını 

Elmas Teyzeye diktirmeye getirdik. Sünnet düğünü yaklaşıyordu ve sünnet düğünü 

sabahında don penye giyilip yemeğe gidilecekti. Elmas Teyze ilk önce kumaşı kesti 

daha sonra kendi çeyizinden kalan dikiş makinesi ile onu dikti. İşi bitince donu 

yıkadık çünkü kumaş bu sayede kendini topluyordu. İşlerimizi tamamlamamız 

akşamı bulmuştu. Bu sırada yağmur başladı ve ancak akşam mülakat yapmaya 

çıkabildik ama ben mülakatçılarımdan kimseyi bulamadım bu yüzden İlay ile beraber 

onun mülakatçısına gittim. Mülakatçının oğlu tütün uzmanıymış. Köyün ürettiği 
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tütünün kalitesinin genellikle iyi olduğunu söyledi. Fakat bu sene yağan 

yağmurlardan dolayı tütünün çabuk büyüdüğünü bu yüzden ağır basmadığını anlattı. 

Yavaş büyüyen tütünün küçük olduğunu ama ağır bastığını söyledi. Üretilen tütünün 

çoğunun yurt içinde işlendiğini, sigara için büyük yapraklı tütünlerin kullanıldığını 

anlattı. Köyün tütünlerinin %10’nun sigaraya gittiğini buna Ege-Şark tipi tütününde 

karıştırıldığını söyledi. Bunları anlattıktan sonra işi olduğu için gitmek zorunda kaldı. 

Mülakatı avluda yapıyordu İlay ama yağmur yağmaya devam ediyordu. 

Mülakatçının eşi göçmenmiş benimde göçmen olduğumu duyunca onunla sohbet 

etmeğe başladık. Buraya gelin olarak geldiğini söyledi. Üzüm ikram ettiler. 

Mülakatlar bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. Kendime mülakatçı aradım ama 

bulamadım.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Üçüncü Gün Günlüğü/ 04.08.17 

Mülakatlarımızı yaparken öğrendiğimiz bir olayda köyde yaşanan ayrılma 

durumu. Muhtarlık seçimlerinden sonra yaşanan bu olay siyasi parti olaylarının 

karışmasıyla büyümüş. Şimdiki Muhtar Ali Abi ve eski muhtar arasında yaşanmış bu 

olay bazı mülakatçılarda bize de zorluk çıkarıyordu. Bu çalışma için muhtar Ali 

Abinin izin vermesi onun tarafındaymışız izlenimi yaratıyordu karşı tarafta tabi bunu 

zamanla aştık. Mülakatlarımızı tamamlayıp eve dönerken sünnet evine uğradık ve 

hazırlıklara baktık. Yarın yapılacak kazan yemekleri için akşamdan buğdayı ve 

nohutu akşamdan ıslamışlardı kazanlar içinde fotoğraflarını çektik. Yarın sabah 

erkenden yemekleri pişirmeye başlayacaklarmış ve öğlende bütün köye yemek 

verilecekmiş. Kolay gelsin diyip eve gittik.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Dördüncü Gün Günlüğü/ 05.07.17 

Sabah erken kalkıldı kahvaltı yapılıp sünnet için hazırlandı. Kızlar 

yemeklerin hazırlanışını izlemek için sünnet evine giderken ben Aslılara gittim. 

Çünkü Aslı ile Ahiret olmuştuk. Ahiretler böyle günlerde aynı giyinirlermiş. Bizde 

donluk kumaşlarımızı aynı aldık ve aynı penye ve yemeniyi giydik. Hazırlık bitince 
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hep beraber sünnet evine gittik. Sünnet evine gidilirken okuntu denilen tepsiler 

hazırlanıyor ve hediye olarak götürülüyordu. Masalar kurulmuştu bütün avluya ve 

çok kalabalık vardı. Kadınların masaları avlu içinde erkeklerinki dışındaydı. Bütün 

hizmeti erkekler üstlenmişti. Yemeklerin tabaklara konması, masalara dağıtılması, 

içecek dağıtılması gibi işlerin hepsine erkekler koşuyordu. Genci yaşlı bütün kadınlar 

don giymiş ve statü belirtisi olan bileziklerini takmışlardı. Her oturduğu yerden 

çevreyi izliyordu. Aslı ile bizi görenler çok beğeniyordu. Yemek yendikten sonra 

camide mevlüt okunacaktı yaşlılar ve sünnet annesi oraya gitti. Camiye gitmeden 

önce sünnet çocukları için süslenen odanın fotoğraflarını çektim. Yatağı süslemişler 

etrafa balonlar asmışlardı. Sonra kazan yemeklerinin ve sünnet çocuklarının da 

fotoğraflarını çekince camiye gittim. Kadınlar için ayrılan ikinci kattaki kısma çıktık. 

Aşağıda erkekler oturuyordu ve perde ile tamamen bölüm kapatılmıştı. Perdenin 

altından gizli aşağıyı fotoğrafladım. Biraz duaları dinledikten sonra oradan gittik. 

Çünkü içerisi aşırı sıcak ve havasızdı. Aslılara döndük ve çocukların deve ile 

gezdirilmesini bekledik. Çocuklar mehteran marşı eşliğinde köyde gezdirilmeye 

başlandığında fotoğraflarını çekmek için balkona çıktık. Buradan detaylı olarak her 

şeyi görüyorduk. Çocuklara köyün erkekleri de eşlik ediyordu. Deve ile gezmede 

tamamlanınca akşama düğün kalmıştı. Kızlarla düğün için hazırlandık. Donları 

çıkarıp kot ve tunik giydik. Akşam 18 civarı sünnet yerine gittik çünkü yer 

kapmamız gerekiyordu yoksa ayakta kalırdık. Düğün evin önünde yapılacaktı ve 

sandalyeler dizilmiş ses ve ışık sistemi kurulmuştu. Bundan dans edilmeye 

başlanmıştı en başta sünnet çocuklarının anne ve babası vardı. Oldukça kalabalıktı 

fakat oynanan yerin bayır olması insanları baya zorluyordu. Sünnet düğününe komşu 

köyümüzde çalışma yapan Demet ve Selinde gelmişti. Çünkü sünnet ailesinin 

akrabaları vardı orada ve onlarla beraber gelmişlerdi. Bütün gece oynandı ve 

akşamın sonunda sünnet çocukların ve onların sağdıçlarına kına yakıldı. Kınadan 

sonra herkes dağıldı ve sünnet bitmiş oldu.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Beşinci Gün Günlüğü/ 06.08.17 

 Mülakatlara devam edildi ve detaylı günlük yazılmadı. 
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Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Altıncı Gün Günlüğü/ 07.08.17 

Mülakatlara devam edildi ve detaylı günlük yazılmadı. Dönüş günü olarak 

ayın 10’na karar verildi.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Yedinci Gün Günlüğü/ 08.08.17 

 Mülakatlara devam edildi ve detaylı günlük yazılmadı. 

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Sekizinci Gün Günlüğü/ 09.08.17 

 Bugün mülakat yapılmadı Aynur Özcanlara kışlık hazırlığa yardım etmeğe 

gidildi. Salça yapıyordu. Bunun için toplanan domates yıkanıyor daha sonra sadece 

yarılarak plastik bidonlara konuyor ve ekşimesi için güneş altında bırakılıyordu. 

Muhterem ile beraber hazırladık domatesleri. Burada işimiz bitince Elmas Teyzelerle 

beraber onların zeytinliklere pikniğe gittik. Mangal yaptık salıncak kurduk. Sumak 

topladık bunları İstanbul’a eve götüreceğiz. Daha sonra zeytinlikteki en eski zeytin 

ağacını görmeğe gittik. Gövdesi oldukça genişti. Akşamüzeri eve dönmek için 

toplandık. Kızlar yarın öğlen gidecekten ben akşam yolculuk yapacaktım. Sabah 

eksik kalan son mülakatımı tamamlayacaktım.  

Manisa İli Saruhanlı İlçesi Seyitoba Mahallesi (Köyü) Alan Çalışması Yirmi 

Dokuzuncu Gün Günlüğü/ 10.08.17 

Sabah kızları gönderdikten sonra son hanem olan Elvide Görmüş ve Muhittin 

Görmüş’ün evine gittim. İlk önce Muhittin Amcayla mülakat yaptım. Yaparken biraz 

zorluk çıkardı. Bunu neden yaptığımızı bir türlü anlamadığını gereksiz olduğunu 

söyledi ama Eldive Teyzenin yardımıyla bütün soruları tamamladı. Daha sonra bizi 

Elvide Teyzeyle yalnız bıraktı. Bütün mülakatı sorunsuz tamamladıktan sonra köyde 

duyduklarımı sordum. Kendisinde bakıcı teyze ya da cinci teyze olarak 

bahsediyorlardı. Doğru olup olmadığını sorduğumda doğru olduğunu söyleyip 

olayları anlattı. Muhittin Amca’nın ikinci evli olduğunu ilk karısının ona büyü 
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yaptığını söyledi. Genç kızlık zamanında bir sürü hocaya gittiğini ama bir türlü şifa 

bulamadığını söyledi. En sonunda bir hocaya gitmiş ve hoca ona bir muska yazmış. 

Üç ay boyunca hiç çıkarmaması gerektiğini söylemiş. İşte o üç ayda o kadar korkunç 

şeyler görmüş ki oraları anlatmak istemedi. Daha sonra Allah’ın yardımıyla atlatmış 

ve başkalarına yardımcı olması için iyi anlamda ona görünmeye başladıklarını 

söyledi. Neyin göründüğünü sordum ama söylemedi. Daha sonra merak ettiğim için 

bana da bakmasını istedim. İlk önce abdest alması gerektiğini söyledi, alınca yanıma 

gelip oturduğumuz koltukta aramıza bir bardak su bir tabak üzüm koydu. Sonra 

elinde teşbihi dua okumaya başladı. Bir süre sonra babamın adını sordu söyledim. 

Bir şeyler daha okudu ve üç kere kelime-i şahadet getirmemi istedi. Dua okuması 

bitince eline defter ve kalem alarak şunları söylemeye başladı ‘Allah’ın izni ile 

Davut kızı Özlem’in ne sıkıntı var ise bana görünsün’ ve bir şeyler daha mırıldandı. 

İşte bu sırada o kadar kötüleşti ki nefes alamıyor gibiydi. Ama şokta olduğum için bir 

tepki veremedim gerçi ilk başta beni hastalanacağı konusunda uyarmıştı. Bunu üç 

kere tekrarladı ve her seferinde daha da hastalanıyordu. Sonunda bittiğinde defterine 

bir şeyler yazmıştı. Onu da tamamlayınca bana döndü ve dedi ki ‘Anne ve baban 

neden ayrılmış biliyor musun?’ ben şok oldum çünkü bunu ona söylememiştim. 

Cevap olarak bilmiyorum dedim. Devam etti ve anneme büyü yapıldığını bu yüzden 

babamla aralarının bozulduğunu ve benim bu büyüye uğradığımı bu yüzden kötü 

şeyler tarafından rahatsız edildiğimi söyledi. Sayfa yazdığı duaları söylediği şekilde 

uygularsam her şeyin geçeceğini anlattı. Her şey bitince bunu para için bakmadığını 

söyledi ama çantasını uzatmayı ihmal etmedi. Teşekkür edip oradan ayrıldım. Bu 

sayede mülakatlarım tamamlanmış oldu. Gece 23 aracına Akhisar’dan bindim ve 

otogara Muhtar Ali abi, eşi, oğlu ve ev sahibimiz Mehmet amca hep beraber 

götürdüler. 
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19. FOTOĞRAFLAR  

 
Fotoğraf 1: Manisa Merkez Otogarı 19.03.2017 

 
Fotoğraf 2: Saruhanlı Otobüsü 19.03.2017 
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Fotoğraf 3: Seyitoba Köyü 19.03.17 

 
Fotoğraf 4: Köy Muhtar ve Azasının Aileleri 19.03.2017 
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Fotoğraf 5: Aşı İçin Hazırlanan Zeytin Fidanları 19.03.17 

 
Fotoğraf 6: Kabuk Aşı İçin Toplanan Dallar 18.04.2017 
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Fotoğraf 7: Dallardan Aşı İçin Çıkarılan Kabuk 18.04.17 

 
Fotoğraf 8: Kabuğun Yerleştirildiği Zeytin Fidanı 18.04.17 



169 

 
Fotoğraf 9: Aşılanan Zeytin Fidanlarının Renklere Göre Seraya Dizilişi 20.04.17 

 
Fotoğraf 10: Tütün Fidanı Diken Kadınlar 16.05.17 
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Fotoğraf 11: Tütün Kırma Yöntemi 14.07.17 

 
Fotoğraf 12: Son Katı Kırılan Tütünler ve Köyün Kadınları 08.08.17 
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Fotoğraf 13: Kız Evinin Salonuna Serilen Çeyiz 27.07.17 

 
Fotoğraf 14: Çeyiz Duası Günü Damada Teslim Edilen Kuran 27.07.17 
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Fotoğraf 15: Çeyiz Çıkmadan Önce Evden Çıkarılan Süpürge Bebek 27.07.17 

 
Fotoğraf 16: Çeyiz Duasını Okuyan Köyün İmamı Ve Eşlik Edenler 27.07.17 
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Fotoğraf 17: Kına Yakılan Gelin Ve Köyün Genç Kızları 16.09.17 

 
Fotoğraf 18: Düğün Yemekleri 23.07.17 
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Fotoğraf 19: Sünnet İçin Hazırlanan Yemekler 04.08.17 

 
Fotoğraf 20: Sünnet Yemeklerinin Erkekler Tarafından Hazırlanıp İkram Edilmesi 

05.08.17 
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Fotoğraf 21: Sünnet Mevlüdünü Dinleyen Köyün Kadınları 05.08.17 

 
Fotoğraf 22: Binek Hayvan İle Gezdiren Sünnet Çocukları 05.08.17 
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Fotoğraf 23: Evin Önünde Yapılan Sünnet Düğünü 05.08.17 

 
Fotoğraf 24: Sünnet Çocukları ve Sağdıçları Kına Merasiminden Sonra 05.08.17 
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Fotoğraf 25: Ölüm Hayrı İçin Cami Avlusunda Hazırlanan Lokmalar 30.07.17 

 
Fotoğraf 26: Hayra Katılan Köyün Erkekleri 30.07.17 
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Fotoğraf 27: Yağmur Hayrına Katılan Kadınların Hayır İçin Pide Yazması 21.04.17 

 
Fotoğraf 28: Yağmur Hayrı İçin Islatılan Annesinin İlk Çocuğu 21.04.17 
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Fotoğraf 29: Yörük Aşı 22.04.17 

 
Fotoğraf 30: Akşam Yemeği İçin Kurulan Sofra 20.07.17 
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Fotoğraf 31: Salça Yapmak İçin Doğranan Domatesler 09.08.17 

 
Fotoğraf 32: Kurutmak İçin İpe Dizilen Biberler 10.08.17 
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Fotoğraf 33: Kuruması İçin Serilen Tarhana 23.07.17 

 
Fotoğraf 34: Evinde Oturan Köyün Kadınları 23.07.17 
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Fotoğraf 35: Ev Ziyaretlerinde Hazırlanan İkramlıklar 24.07.17 
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Fotoğraf 36: Pazar’dan Alınan Donluk Kumaşın Dikim İçin Kesilmesi 03.08.17 

 
Fotoğraf 37: Çeyizlik Dikiş Makinesi İle Dikilen Don 03.08.17 
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Fotoğraf 38: Köy Meydanına Gitmek İçin Gıvrak Giyen Evli Kadın ve Genç Kızlar 

05.08.17 

 
Fotoğraf 39: Koruk Ekşili Tarator Yapılmak İçin Toplanan Koruklar 21.07.17 
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Fotoğraf 40: Tavşan Etinden Yapılan Civek 14.07.17 
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20. GÖRSEL BELGELEME FOTOĞRAFLARI 

 
Görsel 1: Ekmek Hamuru İçin İlk Önce Un ve Su Yoğurulur 

 
Görsel 2: Ayrı Bir Yerde Hazırlanan Yaş Maya İlave Edilir 
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Görsel 3: Yaş Maya Eklendikten Sonra Yumruklarla İyice Yoğurulur 

 
Görsel 4: Hazır Hale Gelen Hamur Sıcak Oda İçerisinde Dinlendirilir 
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Görsel 5: Dinlenen Hamur Isıran Yardımı İle Yazteç Üzerine Alınır ve Şekil Verilir 

 
Görsel 6: Miniyet İçine Dizilen Hamur Kabarması İçin Bırakılır 
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Görsel 7: Avludaki Kiremit Ocak Yakılır ve Ekmek Pişirmek İçin Hazırlanır  

 
Görsel 8: Evde Kabaran Hamurlar Dışarıya Ocağın Yanına Getirilir 
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Görsel 9: Kabaran Hamuru Sırasıyla Unlanan Spatula Üzerine Alınır 

 
Görsel 10: Ekmekler Ocağın İçine Dizilir 
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Görsel 11: Tamamı Dizilen Ekmeklerin Önüne Yanmaması İçin Kül Dökülür ve 

Pişmeye Bırakılır 
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Görsel 12: Pişmiş Ekmekler  
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