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Ülkemizde birçok bölgede sahip olduğu farklılıklarla yaygın bir şekilde sürdürülen yaylacılık geleneği
Türk kültüründe Orta Asya’dan gelen göçebe yaşam tarzının bir uzantısı olarak varlığını
sürdürmektedir. Bölgelerin sahip olduğu coğrafi şartlara, iklim ve kültürel özellikler ile geçmişten
gelen gelenek göreneklere paralel olarak devam ettirilen yaylacılık geleneği kültürümüzün önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Yaylacılık geleneğine bağlı olarak oluşan yayla şenlikleri de şenliklerde
yapılan yemekler, eğlenceler, çeşitli gösterilerle yayla kültürünün somut yansıması olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bolu ili de Karadeniz Bölgesinde yaylacılık kültürü ve yayla şenliklerinin devam ettiği
illerimizden biridir. Bolu il merkezinde düzenlenen yayla şenliklerini konu alan bu çalışmanın amacı
düzenlenen yayla şenlikleriyle ilgili derinlemesine bilgi edinmek, bu şenliklerde yapılan yemekleri ve
geçmişten günümüze değişimini incelemektir. Bir diğer amaç ise yemeklerin seçilme nedenlerini,
servis şekillerini ve servis şekillerinde oluşan değişimlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın amaçları
doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılarak analizler
gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri 2021 yılında Bolu ilinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 12 katılımcı
ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler ilgili nitel veri analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda şenliklerin toplumda birlik, beraberliği sağlamak ve
pekiştirmek amacıyla düzenlendiği belirlenmiştir. Şenliklerde yapılan yemeklerin pilav, et gibi yapımı
kolay, daha fazla sayıda kişinin yemek yemesini olanaklı kılacak yemeklerden seçildiği tespit
edilmiştir. Bu yemeklerde kullanılan etlerin ise genellikle adak için kesilen hayvanların etlerinin tercih
edildiği saptanmıştır. Şenliklerde yapılan yemeklerin servis edilme şekilleri incelendiğinde ise
geçmişte sini üzerinde gruplar halinde yendiği; günümüzde ise tabldot şeklinde servis edildiği tespit
edilmiştir.
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The highland tradition, which is widely maintained with its differences in many regions in our
country, continues to exist in Turkish culture as an extension of the nomadic lifestyle from Central
Asia. The highland tradition, which is continued in parallel with the geographical conditions of the
regions, climate and cultural characteristics and traditions from the past, forms an important part of
our culture. Highland festivities, which are formed in accordance with the tradition of highlanding,
also come across as a concrete reflection of the highland culture with meals, entertainments and
various shows made during the festivities. Bolu province is one of the provinces where highland
culture and highland festivities continue in the Black Sea Region. The aim of this study on highland
festivities held in Bolu province is to learn in depth about the highland festivities organized, to
examine the food made in these festivities and its change from past to present. Another goal is to
reveal the reasons why meals are selected, the way they are served and the changes in the way they
are served. For the purposes of the research, analyses were carried out using the descriptive analysis
method from qualitative research methods. In 2021, the study data were collected by interviewing 12
participants aged 18 and over in Bolu province. The data obtained from the interviews were analyzed
using the relevant qualitative data analysis program. As a result of the analysis, it was determined that
the festivities were organized in order to ensure unity, unity and consolidation in the society. It has
been determined that the dishes made at the festivities are selected from dishes that are easy to make,
such as rice and meat, and that will make it possible for more people to eat. It was determined that
the meat used in these dishes was generally preferred by the meat of animals slaughtered for offerings.
When the way the meals made at the festivities are served, they are eaten in groups on the past; today,
it has been determined that it is served in the form of tabldots
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