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ETNOLOJİK BELGELEMELER 
 
1- YER SOFRASI KURUMU FOTOĞRAF LİSTESİ 
 
 RESİM:1  Yer sofrasının kurulacağı mekan 

 RESİM:2  Halının üzerine örtü serilmesi 

 RESİM:3   Sininin altındaki kasnak 

 RESİM:4  Yemeklerin üzerine konduğu sini 

 RESİM:5  Sofra kurumuna yardım eden çocuklar 

 RESİM:6  Mutfakta yemek hazırlığı 

 RESİM:7  Yemeklerin sofraya taşınması 

 RESİM:8  Küçük siniden büyüğüne yemek aktarımı 

 RESİM:9  Siniye çatal ve kaşıkların dizilmesi 

 RESİM:10  Sofraya çorba getiren ev kadını 

 RESİM:11-12           Sofrada ekmeğin kesimi 

 RESİM:13  Sofra başında hane halkı  
 
YER SOFRASININ KURULUŞU 
 Etnolojik belgeleme konusu olarak ‘yer sofrasının kurulması’ seçilmiştir. Bu 

konunun seçilme nedeni yemek yeme ve sofra alışkanlıklarının şehirdekinden farklı 

oluşudur.  

 Yemekler, evin girişindeki odada yer sofrasında yenir. (Resim:1) Halının 

üzerine örtü serilerek yemek artık ve kırıntılarının halıyı kirletmesi önlenir. (Resim:2) 

Masa kurulmadan önce yerden yüksekliği sağlayan kasnak konur. (Resim:3) Kasnak 

ortası delik, üzeri kumaşla kaplı tahta bir çemberdir. Yemeklerin konacağı sini 

kasnağın üzerine yerleştirilir. (Resim:4) Sini mutfak kapısından geçemeyecek kadar 

büyük olduğundan yemekler tek tek dışarıya taşınır. Sofranın kurulmasında çocuklar 

da yardım eder. (Resim.5) Mutfakta yemekler daha ufak kaplara aktarılır. (Resim:6) 

Ufak bir siniye yerleştirilen yemekler sofraya taşınır. (Resim:7) Küçük sinideki 

yemekler büyük siniye aktarılır. (Resim:8) Herkesin oturacağı yerin önüne çatal ve 

kaşıklar yerleştirilir. (Resim:9) Sofraya en son ekmek ve sıcak çorba getirilir. 

(Resim:10) Ekmek, hane başkanı tarafından keskin bir bıçakla ince dilimler halinde 
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kesilir ve herkese dağıtılır. (Resim:11-12) Hane halkı sofranın etrafına 

dizilir.(Resim:13)   
 

 
2-BOSTAN EKİMİ FOTOĞRAF LİSTESİ 
 

RESİM:135-137 Tohum ekimi için toprağın çapayla kazılması 

RESİM: 138-140 Tohumun toprağa atılması 

RESİM: 141  Tohumun üzerinin toprakla örtülmesi 

RESİM: 142-143 Aynı yere ikinci tohumun ekilmesi 

RESİM: 144  Ekilen toprağa bakış 

 
BOSTAN EKİMİ 
Daha önceden traktörle sürülen tarlalara kadınlar ellerinde tohum torbaları ve 

çapalarıyla giderek sebze ekimi yapmaktadırlar. Bu işi genelde iki kişi yapmaktadır. 

Kadınlardan biri çapayla toprağa vurarak, tohumun atılacağı alanı açar. (Resim:135-

137) Diğer kişi tohumu toprağa atar. (Resim:138-140) Daha sonra eliyle üzerini 

toprakla örter. (Resim:141) Çoğu zaman aynı yere birden fazla sebze ekildiğinden bu 

işlem farklı bir tohumla yeniden yapılır. (Resim:142-143) Bir iki adım atıldıktan sonra 

işlem yinelenir. Çapa yapan kadın yorulduğunda, diğeri çapayı alır ve böylece 

zamandan ve enerjiden tasarruf edilir. Bir kısım tarla ekildikten sonra bir süre 

dinlenilir ve yeniden çalışmaya dönülür. (Resim:144)  


