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ÖZ
Halk kültürü, sonu bilinmeyen ve bulunmayan uçsuz bucaksız bir hazine gibidir. Bu açıdan bakıldığında halk yaşamıyla ilgili olarak halkbilimcilerin yaptıkları çalışmaların yeterli olmadığı görülecektir. Kent
yaşamında henüz farkına varılmayan birçok heyecan, bilgi, kültür ve lezzet halk yaşamı denen hazinede gizlidir. Hem bu hazineden olabildiğince yararlanmak hem de halk kültürünü bütün değerleriyle birlikte yeniden
keşfetmek gerekmektedir. Bu hazinede gizli olan ve keşfedilmeyi bekleyen halk kültürü unsurlarından biri de
Türk sofrasının mutfağı için önemli üretim ve lezzet kaynaklarından biri olan “bastırık”tır.
Bastırık, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi’nde belirtilen “Halk Bilimi Kadroları” arasında
görülen “Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar” bölümündeki “Halk Mutfağı”na ait “Gıda Depolama
Kültürü, Mevsimsel Yiyecek Saklama Biçimleri ve Saklama Mekânları”na konu ve materyal desteği olabilecek
nitelikte, yaşayan bir geleneksel kültür mirasıdır.
Bastırık kelimesi, Türkiye’nin çeşitli il, ilçe, kasaba ve köylerinde onlarca farklı kavramın karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu bilimsel araştırmada, Aksaray, Fethiye ve özellikle de kavurucu sıcakların yaşandığı
Konya Ovasında yer alan Karaman, Karapınar, Ereğli, Çumra, Altınekin gibi il ve ilçelerle Sille, İsmil, Göçü,
Karakaya, Yarma, Sakyatan, Ovakavağı, Kargın, Hotamış gibi tarımın yanı sıra hayvancılıkla da geçimini
sağlayan Türkmenlerin yaşadığı coğrafyalarda yaz ayları boyunca özellikle sıcaktan korumak ve dinlendirmek
amacıyla “süt ürünleri başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyve türü gıdalarla sıvı yağ, yumurta ve içeceklerin
depolandığı yer olan” bastırık konusu ele alınmıştır.
Bastırık, gelişen teknolojiye rağmen günümüzde Türkiye’de yerleşik Türkmen toplulukları arasında
örneklerini bulabildiğimiz, süt ürünlerinin sıcak mevsimlerde serin ortamda korunmasını amaçlayan bir
geleneksel kültür unsurudur. Özellikle çöl sıcaklarının yaşandığı ve karasal iklimin hâkim olduğu Konya
Ovası’nda yerleşik olarak ikamet etmekte olan Türkmenlerin sosyal ve kültürel hayatlarında yüzlerce yıldır
yaşadığı sözlü kaynaklarda belirtilen bastırık kültürü, doğallığa ve geleneksele dönüşün yaşandığı günümüzde de önemini artırarak varlığını sürdürmektedir. Bastırık, insanın sosyal ve kültürel hayatında yoğun olarak
yer aldığı Anadolu’nun kimi yayla ve köyleri için de yer adı olmuştur. Bastırıkta muhafaza edilen ürünlerin çeşitli soğutucularda saklananlarla arasında görülen lezzet farkı, bu geleneksel kültürün yaşamasındaki önemli
etkenlerdendir. Toplumlardaki artan gıda ihtiyacı ve tüketicilerin parasal değerini dikkate almaksızın lezzetli
ve doğala yönelişi sebebiyle günümüzün gıda üreticileri üretimde farklı arayışlara ve özellikle de geleneksele
yönelmektedir. Bu bakımdan Türkmen toplulukları arasında hayvancılık bir hayat tarzı olarak devam ettiği
sürece bastırık kültürü de varlığını sürdürecektir.
Anahtar Kelimeler
Konya, Türkmen, bastırık, geleneksel kültür.
ABSTRACT
Folk culture is like a treasure, unknown and endless. Within this frame, it is clear that the studies carried on by the folklorists are not sufficent. A lot of excitement, knowledge, culture and taste that have not been
noticed yet in city life, are hidden in the treasure, called folk life. It is essential to benefit from this treasure,
and rediscover the folk culture with all of its values. One of the elements of folk culture to be discovered is
“bastırık,” one of the quite significant sources for the production and taste for the Turkish cuisine.
Bastırık is a cultural heritage, mentioned in the agreement of “The Intangible Cultural Heritage” and
the chapters, “Folklore Staff,” “Information and Applications on Nature and Universe”, “Public Cuisine,” Culture of Storing Food,” Seasonal Food Preservation Conditions and Spaces” in terms of its subject and material
support.
The word bastırık is used for many different terms in various cities, towns, and villages in Turkey. In
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this academic study, with reference to Aksaray, Fethiye and especially Karaman, Karapınar, Ereğli, Çumra,
Altınekin, situated in the lowlands of Konya, where the desert heat is experienced and in Sille, İsmil, Göçü,
Karakaya, Yarma, Sakyatan, Ovakavağı, Kargın, Hotamış where Turkmen are engaged in stockbreeding and
agriculture, the subject of bastırık which refers to storing of the food, especially, the dairy products and various
vegetables and fruits, vegetable oil, eggs, and drinks during the hot summer months, is dealt with.
In spite of the developing technology, bastırık is an element of traditional culture which aims at refrigerating dairy products in hot seasons, and some examples can be found among the settled Turkmen groups
in Turkey today. Especially, in the lowlands of Konya, where the desert heat and continental climate are
experienced, and where the Turkmen groups live in, the culture of bastırık, mentioned in the oral sources for
centuries in Turkmen’s social and cultural lives, exists today as well with increase in importance, in an era in
which there is a return to natural and traditional. Bastırık has also become a name to describe some mountain
houses and villages of Anatolia that are significant social and cultural places for people. The difference of the
taste of the foods preserved in bastırık between the preserved food in some coolers is one of the most important reasons for this traditional culture to exist. The increase in the food demand and producers’ attaching
importance to the natural and the tasty food without considering the cost, there is a return to different types
of search, especially for the traditional. For this reason, as long as the stockbreeding goes on as the life style
among the Turkmen groups, the bastırık culture will continue to exist as well.
Key Words
Konya, Turkmen, bastırık, traditional culture.

Bastırık, kelime olarak Türkiye’nin
birçok il, ilçe ve köyünde çeşitli kavramların karşılığı olarak kullanılan
bir kelimedir. “Bastırık” kelimesinin
Türkiye’nin çeşitli il, ilçe, köy, kasaba ve
bölgelerinde yaşayan insanlar arasında
farklı anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu
tarafından yayımlanan “Büyük Türkçe
Sözlük”(TDK 2008a) ve “Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü” (TDK 2008b) nde
onlarca tanımı yer almaktadır.
Bu tanımlara göre Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde “kapıyı kapadıktan sonra vurulan demir destek, kol
demiri” ne bastırık adı verilmektedir.
Afyon’un Bolvadin, Eskişehir’in Bozan,
Kahramanmaraş’ın Göksun, Karaman’ın
Ermenek, Muğla’nın Fethiye ilçeleriyle
Kırşehir’de bastırık “ağırlık, yük, baskı”
demektir. Konya’nın Hadım ilçesinde
bastırık “tömbeki yapraklarını sıkıştırmak için kullanılan tahta kapak ve
üzerine konulan ağırlık” karşılığında
kullanılmaktadır. Sivas’ın Gemerek ilçesinde “üzüm cibrelerini büyük bir ağırlıkla sıkıştırarak şıra kaybını önleyen
tertibat”a bastırık denilmektedir. İçel’de
bastırık “koruma, sıkı terbiye, baskı,
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disiplin”dir. İçel’in Tarsus ilçesinde bastırık “bir kimseyi koruyan ve eğiten kişi,
koruyucu ve kötü, iğrenç bir olayı, suçu
veya kabahati gizleme işi” nin adıdır.
Konya’nın Kadınhanı, Muğla’nın Fethiye ilçeleri ve İçel’de bastırık “örtü” karşılığı olarak kullanılmaktadır. Tekirdağ’ın
Saray ilçesinde bastırık “ağır basma ve
kâbus” tur. İzmir’in Urla ve Muğla’nın
Fethiye ilçeleriyle İstanbul’da “hapishane” karşılığı olarak bastırık kelimesi
kullanılmaktadır. Antakya, Kırşehir ve
Niğde’de bastırık “kapıyı arkasından
bastırmak için kullanılan ağaç dayak
ve kapı sürgüsü” demektir. Ankara’nın
Şereflikoçhisar, Muğla’nın Fethiye ve
Edirne’nin Keşan ilçelerinde bastırık “ot
yığını, mısır sapı ve yaprağından yapılmış yığın”ın adıdır. Kırşehir’de bastırık
“yağı çıkarılmak üzere keten tohumu
sepetlere istif etme” dir. İzmir’in Dikili
ilçesinde bastırık “fırınlarda, çamaşırlık
ocaklarında nöbet işareti olarak taşla
bastırılmış çalı çırpı”dır. Tekirdağ’ın
Saray, Denizli’nin Çal ve Çivril ilçelerinde bastırık “yağmur sularının toprağın
yüzünü kaymaklaştırmasından ya da
dondan bitkilerin çıkmaması, tohumun
kuraklık ya da derin ekilmekten toprahttp://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2011, Yıl 23, Sayı 91

ğın üstüne çıkamaması, filizlenememesi
hâli” nin adıdır. Karaman’ın Ermenek,
Konya’nın Hadım, Denizli’nin Çivril,
Kütahya’nın Emet ilçeleriyle Eskişehir
ve Çorum’da “kışın hayvanlara yedirilmek için biriktirilmiş yapraklı dallar” a
bastırık adı verilmektedir.
Kayseri’nin Pınarbaşı ve Afyon’un
Sultandağı ilçelerinde bastırık “ayran,
şıra, peynirin torbalarında süzülmeleri
için üstlerine konulan ağırlık, iri taş”tır.
İçel’in Mut ilçesinde bastırık “sütlerin
kaşar peyniri yapanlara satılmak için
toplandığı yer”in adıdır. Aksaray’da
“yağ, peynir, keş gibi sütten yapılan
ürünlerin tamamına verilen ad”dır.
Bastırık, Karaman, Muğla’nın Fethiye,
Konya’nın Kadınhanı, Karapınar, Ereğli, Zıvarık(Altınekin), Sille, Başhüyük,
Göçü, Karakaya vd. ilçe ve beldelerinde
ise “yağ, peynir, yoğurt gibi yiyeceklerin
yapıldığı ve saklandığı yer” karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Bastırık kelimesinin yer adı olarak
da kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan biri Ereğli’ye bağlı Bastırık (Yellice)
köyü, Bastırık deresi ve Bastırık yaylalarıdır. Ereğli’nin yanı sıra Bolkar (Bulgar) dağının eteklerindeki yaylalardan
birinin adı da Bastırık’tır.
Yukarda verilen sözlük bilgilerinde görüldüğü gibi “bastırık” kelimesi
Türkiye’nin çeşitli il, ilçe, kasaba ve köylerinde onlarca farklı kavramın karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Burada, Aksaray, Fethiye ve özellikle de kavurucu
sıcakların yaşandığı Konya Ovasında
yer alan Karaman, Karapınar, Ereğli, Çumra, Altınekin gibi il ve ilçelerle
Sille, İsmil, Göçü, Karakaya, Yarma,
Sakyatan, Ovakavağı, Kargın, Hotamış
gibi tarımın yanı sıra hayvancılıkla da
geçimini sağlayan Türkmenlerin yaşadığı coğrafyalarda yaz ayları boyunca sıhttp://www.millifolklor.com

caktan korumak amacıyla “süt ürünleri
başta olmak üzere çeşitli sebze ve meyve
türü gıdalarla sıvı yağ, yumurta ve içeceklerin depolandığı yer olan” bastırık
konusu ele alınmıştır.
Burada ele alınan şekliyle “bastırık”, somut olmayan kültürel mirasın SOKÜM Sözleşmesi’nde belirtilen
“Halk Bilimi Kadroları” arasında “Doğa
ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar” bölümündeki “Halk Mutfağı”na ait
“Gıda Depolama Kültürü, Mevsimsel
Yiyecek Saklama Biçimleri ve Saklama Mekânları”na (Oğuz 2009: 138-141)
konu ve materyal desteği olabilecek nitelikte, yaşayan bir geleneksel kültür
unsurudur.
Don Yoder “Halk Yaşamı” başlıklı
yazısında, halk yaşamıyla ilgili olarak
halkbilimcilerin çok fazla çalışma yapmadıklarını, halk kültürünün günümüzde bütün değerleriyle birlikte yeniden
keşfinin gerekliliğini belirtmektedir.
Çünkü, Yoder’e göre kentlinin henüz
farkına varmadığı/varamadığı birçok heyecan, bilgi, kültür ve lezzet halk yaşamı
denen hazinede gizlidir ve bu hazineden
acil olarak yararlanmak gerekmektedir
(Yoder 2005: 51-62).
Yoder’in bu tespit, istek ve endişeleri de göz önünde bulundurulduğunda Türk sofrasının mutfağı için önemli
bir lezzet üreten bastırık konusunun
araştırılarak gün ışığına çıkarılması,
korunması ve yaşayan bir halk kültürü
müzesine dönüştürülmesi daha da önem
kazanmaktadır.
Bastırık kültürü üzerine çok fazla
yayın bulunmamaktadır. Yapılan yayınlardan biri İbrahim Gündüz’e aittir.
Gündüz, Konya bölge gazetesi olan Yeni
Meram’da iki gün devam eden yazısında,
Konya’nın Karapınar ilçesindeki kültürel zenginlikleri içerisinde geleneksel bir
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kültür unsuru olarak bastırık konusuna
da yer vermiştir. Gündüz, bastırığı şu
sözlerle anlatmıştır:
“Karapınar yöresine ait önemli
araştırma konularından biri “bastırık
(bastırak) tır. Hayvan ürünlerinden et,
süt, sütten yapılan mamuller, yumurta
ile diğer yiyecek ve sebzelerin yazın kızgın güneşinden, ekşimeden, kokmadan
ve yöreye has güzel koku ve rayihasını
bozmadan koruma biçimidir.” (Gündüz
1993 a: 4)
“Bastırık, yöresel olarak söylenen
basdırık veya basdırak kelimesi, bastırılmak, bastırmak veya bas eylemini
yapmaktan gelmektedir.
Bastırık, hayvani gıdalar ve sebzelerin yaz mevsiminin yakıcı sıcağından
uzun süre ekşimeden, kokmadan saklandığı ve üzerleri alta sıcak geçirmeyecek nitelikteki dokuma eşyalarla bastırılarak örtüldüğü, sadece yaz mevsimine
yönelik olarak yapılan gıda koruma yönteminin adıdır.
Bastırık, teknolojik bir söyleyişle mayıs ve ekim ayları arasında başta
hayvansal ürünler olmak üzere sebze ve
meyvelerle çeşitli içecek, yağ, yumurta
gibi gıdaların mevsimlik olarak depolandığı bir buzhanedir. Bastırık adı verilen
bu buzhane, 20. yüzyılın modern soğutma sistemleriyle donatılmış bir buzhane
olmayıp tarihin derinliklerinden gelen
geleneksel soğutma sisteminin adıdır.
Bastırık, yerden 30-40 cm yükseklikte ve 2x3 m boyutunda yapılmış, toprak ve saman karışımı çamurla sıvalı
“bastırık sekisi” adı verilen bir seki üzerine kurulmaktadır. Bastırık yeri olarak
evlerin güneşi en geç ve en az gören kuzey ve batı tarafları tercih edilmektedir”
(Gündüz 1993 b: 4)
Başka bir yayın İzzet Kocadağ’a aittir. Kocadağ, Yeniköy internet sitesinde-
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ki bir yazısında Türkmenlerin sosyal ve
kültürel yaşamında yer alan bastırık ve
sütlükten söz ederken şu bilgiye yer vermektedir:
“Bastırık ve sütlük, genellikle hayvanlardan elde edilen yağ, yoğurt, peynir, çökelek gibi süt ürünlerinin saklanıp korunduğu yerdir. Bu ürünlere evde
bulunan çul, örtü ne varsa üzeri örtülür.
Hayvanlardan korumak için kenarları kamıştan örülmüş çığlarla çevrilir.
Kuşlukta çullar ve kapların ağzı açılır,
ürünlerin serin hava alması sağlanır.”
(Kocadağ 2011)
Yine aynı internet sitesinde, Bektik
Türkmenlerinin yaşadığı Kızılca kasabasından Adem Ertuğrul, oba yaşamını
hikayeleştirdiği “Cöbül Obasında Bir
Gün” adlı yazısında yaşanan“bastırık”
kültürünü şu sözlerle özetlemektedir:
“Bektik obasında yeni gün, gün ağarırken başlar. İlk iş olarak kadınlar bastırık örtülerini ayazlatmak için gölgeye
sererler. O örtüler güneş doğmaya başlayıncaya kadar orada durur. Bu arada kadınlar inekleri sağmak için, yatan ineğin
böğrüne tekme atarak ineği ayağa kaldırırlar ve buzağıyı da bağlı olduğu şişten
bırakarak ineği sağma işini tamamlarlar. Sağımı yapılan inekler o sırada oluşan sığır hergelesine sürülür. Bu arada
ineklerin pislikleri de kıymetlidir. Dönüşte onlar toplanır, eve getirilir ve diğerleri ile birlikte “ lappa” yapmak için
hazırlanır. Güneş doğmaya başlamıştır.
Artık bastırığın örtülmesi gerekir. Ayazlamış yani soğutulmuş olan örtüler büyük bir itina ile bastırığa örtülür. Bastırığın örtülmesi esnasında öğlen yenecek
olan karpuz, yoğurt, sebze ve meyveler
bastırığın üst kısmına konur”. (Ertuğrul
2001)
Bastırık mekânları olarak genellikle güneşi en az gören ve sıcağı en geç
http://www.millifolklor.com
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hisseden yerler belirlenir. Bu yerler belirlenirken de genellikle bastırığa zarar
veren hayvanların giremeyeceği “hayat,
avlu, örtme” vb. alanlar tercih edilir.
Bastırık için kimi Türkmen yerleşim
birimlerinde yerden 20-30 cm yüksekliğinde toprak dolgu kullanılan, kenarları
sıvalı ve cilalı “bastırık sekisi” yapıldığı
gibi kimi bölgelerde de kuytu yerlerdeki
yumuşak toprakların 50-80 cm. kazılarak “bastırık çukuru” oluşturulduğu ve
burada süt, kaymak, yağ, peynir gibi
ürünlerin korunduğu görülmektedir.
Her iki bastırık mekânın da gıdaların burada güneşten etkilenmemesini
ve korunmasını sağlayan ana malzeme
bastırık örtüleridir. Bu örtüler genellikle Konya Ovasında “palaz” adı verilen
dokumalarla yün halı ve kilimlerden
oluşmaktadır. Daha küçük bastırıklarda
yine yöre insanının “kırk pare” adını verdiği yamalı çul ve çaputlar örtü olarak
tercih edilmektedir.
Yağ, yoğurt, kaymak, peynir vb.
ürünler bastırığa konurken toprak küp
ve tencereler tercih edilmektedir. Bu nedenle de bastırık tabanlarının beton değil toprak olmasına dikkat edilir. Çünkü,
süt ürünlerinin kaymak, yağ, yoğurt ve
peynir olarak ya toprak kaplarda ya da
dışına asit sızdırabilen deri tulumlarda
bastırığa bırakılması, bu ürünlerin bastırıkta kaldığı birkaç aylık sürede süt
ürünlerinde bulunan asitlerin küp ve tulumlardan süzülerek bastırık tabanına
akması ve bastırık tabanındaki toprak
tarafından emilmesidir. Süt ürünlerini
üretip bastırıkta saklanmasını, korunmasını ve dinlenmesini sağlayan üreticiler, bastırık ürünlerinin soğutucu,
derin dondurucu vd. mekânlarda bulundurulan süt ürünlerinden daha lezzetli
ve doğal oluşunun temel nedenini aynı
zamanda bastırıkların bu ürünleri dinhttp://www.millifolklor.com

lendirici özelliğinin olmasına bağlamaktadırlar.
Bunun içindir ki, soğutucuların hızlı bir biçimde insan yaşantısına hâkim
olmaya başlamasıyla birlikte azalan
bastırıkların, bu lezzet farkı ve ürünleri
doğal olarak korumaları ve bu ürünlerin
alıcılarının da özellikle bastırık ürünlerini tercih etmeleri sebebiyle, günümüzde, hayvancılıkla uğraşan Konya Ovası
Türkmenleri çoğunlukla, modern teknolojinin sunduğu soğutuculardan uzaklaşarak bastırığa yönelmektedir. Bu durum ise, günümüzde bastırık kültürüyle
geleneksele dönüşün canlı örneğini vermektedir.
Konya merkez olmak üzere Karaman ve Aksaray illeri ve Çumra, Karapınar, Ereğli, Altınekin, Kadınhanı ve Sarayönü ilçeleriyle çevrili Konya Ovasının
içinde yer alan ve hayvancılıkla geçimini
sağlayan Türkmenlerin yaşadığı bütün
ilçe, kasaba ve köyler geleneksel bastırık
kültürünün coğrafyasını oluşturmaktadır.
Sonuç olarak bastırık, genellikle
geçimini hayvancılıkla sağlayan Türkmenlerin koruma ve saklama geleneğinin ortaya çıkardığı bir mekândır. Soğutucunun olmadığı dönemlerde başta süt,
peynir, kaymak, yağ, yumurta gibi hayvansal ürünler olmak üzere zeytinyağı,
pekmez, reçel, salça vb. bitkisel ürünler
bastırıklar da korunmuş ve saklanmıştır.
Günümüzde buzdolabı teknolojisinin gelişmiş olması ve çok farklı soğutucu seçenekleri sunmasına rağmen
bastırık kültürü hayvan ürünleri üreterek geçimini sağlayan Türkmenlerin
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında
önemini korumakta ve giderek önemini
artırmaktadır. Bastırıkta muhafaza edilen ürünlerin çeşitli soğutucularda sak-
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lananlarla arasında görülen lezzet farkı,
bu geleneksel kültürün yaşamasındaki
önemli etkenlerin başında gelmektedir.
Türkmen toplulukları arasında
hayvancılık bir hayat tarzı olarak yaşadığı sürece geleneksel bastırık kültürü
yaşayacaktır. Bu geleneğin devamında
içinde bulunulan ortamın şartlarının
önemi büyüktür.
Gıda bilimciler tarafından insan yaşamı için daha sağlıklı olduğu belirtilen
organik ürünler elde etme düşüncesi,
teknolojinin gıda ürünlerinin korunmasına yönelik olarak mutfaklara dahil
ettiği soğutucu ve derin dondurucuların gaz kokularından kaymak, tereyağı,
peynir gibi süt ürünlerini uzak tutma
endişesi, bu ürünlerin doğal lezzetlerini
koruma arzusu, hayvancılıkla geçimini
sağlayan Türkmenlerin yaşadığı coğrafyalarda geleneksel bir halk kültürü uygulaması olan bastırığın uzun bir süre
daha varlığını sürdüreceğini belirgin
hâle getirmektedir.
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