


HONAMLI KEÇİSİ
• Honamlı Keçisi Son yıllara kadar genel olarak Kıl 

Keçisi tabiri içinde yer almaktaydı.Ancak son birkaç yıldır 
kıl keçisinden çok farklı morfolojik ve verim özelliklerinin 
olduğu farkedilerek, Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü Tarafından yeni bir keçi ırkı olarak tescil 
edilmiştir. Şu anda bu keçi ırkını tanımlamaya yönelik 
yeterli (yada hiç) bilimsel çalışmaya rastlanılmamaktadır.

• Honamlı yörükleri tarafından yetiştirilen ve bu yörük
aşireti tarafından günümüze kadar korunmuş olan, adını 
da yörüklerden alan bu keçi ırkının tanımlanmasında ve 
yayılma alanının belirlenmesinde; yörüklerin tarihi 
yaşantıları ve Türkiye’deki yaşadıkları bölgeler 
hakkında kısaca bilgi vermenin de faydalı olacağı 
kanaatindeyiz..  



GENEL OLARAK YÖRÜK
Yörük Nedir? 
Yörük, yürüyen insan demektir.
Törük= Türük= Yörük
Bu üç sözün üçünün de anlamı birdir ve 'Güçlülük' demektir. 
Bu nedenle ha Türk denmiş ha yörük denmiş bir farkı yoktur.
Ancak bu gün Türkiye'de toplumun bir kesimi, ötekine yörük
olarak bakar ve öyle hitap eder. Buradaki yörüğün anlamı, 
farklıdır. Törük=Türük=Yörük ve "güçlülük" değil, dağda 
gezen, dağda yaşayan hayvancılıkla geçinen birazda kaba 
saba insan gibi.
Oysa bu olaya tarih açısından baktığımızda Türkler yalnız Ana 
yurtlarından göçmeye başladıklarında yürüyüp hayvan peşine 
takılmış değillerdir. Orada da hayvancılıkla uğraşıyorlardı. 



HONAMLI ADI NEREDEN GELİR?

Ho-Nam, sözü Türkçe'midir değil midir. Önce 
bunu incelemek gerekir. Bazı dilciler, 'h' harfinin 
Türkçe'de bulunmadığını ileri sürerek, Türklerin bu harf 
yerine 'k' harfini kullandıklarını iddia ederler. Öte yandan 
asıl önemlisi 'nam' sözcüğü doğrudan doğruya 
Farsça'dır. Türkçe karşılığı 'ün' dür.

İslamiyet'in Oğuz Türklerince kabul edilmeye 
başlandığı 10. yüzyıldan itibaren Arapça'nın ve bir 
ölçüde de Farsça'nın kullanılmaya başlandığını dikkate 
alırsak "Honamlı" adının bu tarihlerden sonra ortaya 
çıktığı anlaşılır.



HONAMLI YÖRÜK OBASI,
24 OĞUZ BOYUNDAN HANGİSİNE 

GİRER, GİREBİLİR?
• Honamlı Yörükleri, Isparta ve Antalya yöresine Aydın'dan gelmiştir. 

Sorduğumuz kişilerden toplanan sonuç aşağı yukarı şöyle:

• "Biz atalarımızdan Horasan sözünü duyardık. Bir de Kaya Türkü varmış. 
Kaya (Kayı) Yörükleri ile Gözelbeyli olarak Aydın'a gelmişiz."

• "Atamız Hacı Abdil, Kayı olarak Aydın'a gelmiş. Orada bir kavga 
yapmış. Sancak değiştirip Isparta'ya gelmiş"

• Gerçekten Honamlı Yörüklerinin ataları, Isparta (Hamit) Sancağı'na 
Aydın'dan gelmiştir. Bilinen ata Hacı Abdil adını taşıyor. Hacı Abdil, 
kardeşi Mahmut ile Aydın yöresinde yaşayan Güzelbeyli yörüklerinin
Velibey kanadından bir nedenle ayrılarak gelmiştir. Güzelbeyli
Yörükleri ise Horasan'dan gelmiştir.



HONAMLI YÖRÜK OBASI,
24 OĞUZ BOYUNDAN HANGİSİNE GİRER, GİREBİLİR?

• Osmanlı Devletini kuran Kayı Boyu yörüklerinin, 
Bursa-Söğüt-Domaniç yöresinden daha fazla olarak, 
Ege'de Aydın bölgesinde bulunduğunu ve yaşadığını 
öğreniyoruz. 

• O zaman için, genel adıyla Aydın Yörükleri olarak 
tanınan Türkleri, merkezi Aydın Sancağı olmak üzere,  
Nazilli- Denizli- Söke- Karacasu- Muğla Bozdoğan... 
taraflarında yaşadıklarını anlıyoruz. 



HONAMLI YÖRÜK OBASI,
24 OĞUZ BOYUNDAN HANGİSİNE GİRER, GİREBİLİR?

• Hatta 16. yüzyılda Anadolu'daki en büyük Kayı 
halkının, Denizli'nin kuzeyi ile batısında 
bulunduklarını görüyoruz. Kanuni zamanında, 
buralarda yaşayan Kayı Türklerinin devlete 42.000 
akçe vergi ödediği, verginin ödenmesinde ve 
alınmasında kadıların bu yörüklere karışmaması için 
bir buyruk verildiğini de keza tarih kaynaklarından 
öğreniyoruz.



SONUÇ OLARAK

• Öte yandan Sümer'in Oğuzlar adlı eserinde, bu 
bölgede yaşayan yörükler için verilen listede 
Güzelbeyli Yörükleri 42. sırada yer alıyor.

• Yaklaşık 250-300 yıla varan yaklaşımımız ışığında 
Honamlı Yörüklerinin Oğuzların Kayı Boyuna 
girdiği sonucuna vardık.!!!



HONAMLIDAN TÜREYEN 
YÖRÜKLER VE KÖYLER

Bunların başlıcaları şunlardır:
* Akkeçili Yörükleri : Senirkent'e bağlı olarak aynı adı 
taşıyan bir köy kurmuşlar ve orada yaşamaktadırlar.
* Hacı İbrahimli Yörükleri : Ankara Polatlı'ya bağlı 
Yağcıoğlu Köyü'nü kurmuşlardır. Tümüyle Honamlı
soyundan gelirler.
Bundan başka;
* Antalya Çalkaya (Mandırla) Kasabası'na bağlı Hacıaliler
Mahallesi,
* Manavgat, Kaymaz Köyü'nün çoğunluğu,
* Adana, Kozan'a bağlı İmamoğlu İlçesi'nin bir mahallesi,
* Adana, Ceyhan'a bağlı Başdeğirmen Köyünün 
çoğunluğu,
* Adana, Ceyhan Toprakkale Cumhuriyet Mahallesi,





ADIM ADIM GÖÇ YOLU
• Genel olarak :
• Yörükler yaşamlarını dağlarda sürdürdükleri için dağları iyi tanırlar. Buna 

zorunludurlar da. Konalgalarına, yurtlarına ulaşmak için o yalçın ve sarp 
dağları aşmaları gerekir. Bu nedenle pek çok geçit vermeyen dağları, 
keşfetmişler ve kendilerine yol bulmuşlardır. 

• Sırasıyla :
• Honamlı (Ötgünlü) yörükleri için Akşehir Dağları ve Şarkikaraağaç-

Yenişarbademli'den Eğirdir'e kadar uzanan dağlık bölge yayladır.
• Güzün, Akşehir'in Cankurtaran, Çimendere Yaylaları ile bazen de Ketenlik 

Yaylası'ndan başlar yörüğün göçü. Bahar gelince burada biter. Muratbağ (Zengibar) 
üzerinden Salur, Belceğiz Köyü, Sarıaba ve Gedikli'ye gelirler.

• Gedikli'den sonra, Küre Çiftliği, Düzağaç, Pınarbaşı (Kürtler) ve Yenişarbademli'ye 
varılır. Yenişarbademli halkıyla yörükler iyi bilişirler. Orada bazı alışverişler yapılır. 
Değiş tokuşlar olur. Bundan sonra yörük göçü bir ara Konya sınırları içine girer.

• Akşehir'den sonra ikinci kez Konya topraklarına girilmiş olur.









ÇADIR
• Çadır; 
• Çadır, yörüğün evi.
• Yörüğün çadırı onun konağı, sarayı, köşkü villasıdır.
• Tasasını, sevincini, zayıflığını, güçlülüğünü, egemenliliğini onun 

içinde paylaşır. Aşını onun içinde yer. Sütünü orada içer. Onun içinde 
rahatça uyur. Aşkını çadırın içinde tadar.

• Yörük çadırı kıldan yapılır. Kıl, keçinin tüyüdür. Bu kıl keçi kırkıldıktan 
sonra önce burma yapılır. Sonra bu burmalar kollara takılır ve 
kirmenlerle eğrilir. Elde edilen ipler bükülür. Bükme, iki ipin birbiri ile 
dolanıp kalınlaştırılmasıdır

• Bir çadır, en az 70-80 kilo ağırlığında olur. Bükülmüş ipler, ısdarda 
dokunacak biçime getirilir. Sonra bir metre kadar eninde 5-6 metre 
kadar uzunlukta, bildiğimiz yolluklar biçiminde ısdarlarda dokunur. 
Yörükte ısdarı kadınlar dokur. Yörük kadınlarının türkü söyleye 
söyleye dokudukları bu yolluklara 'kanat' denir. Bir çadır en az beş, 
çadır büyüklüğüne göre altı yedi kanattan olur. Bu kanatlar yan yana 
getirilip dikilir. 



HONAMLI KEÇİSİNİN YAYILMA ALANI

Honamlı Keçisinin Yayılma Alanı; Akdeniz Bölgesi Toros
Dağları etekleri, Antalya, Konya, Isparta üçgeninde. 
Yörüklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdir.





Honamlı Keçilerine Ait Bazı Vücut Ölçüleri(cm)

Teke Keçi

Max

89

89

94.5

36.5

104

84

Vücut 
Ölçüleri Min Max n Min n

Cidago Yük. 86 97 8

8

8

8

8

8

25

Sağrı Yük. 85.5 94

80

80

76.5

28.5

86

25

Vücut Uz. 82 100 25

Göğ Der. 34 37 25

Göğ Çev. 96 114 25
Canlı 
Ağ.(kg) 72 116 54 25





Honamlı Keçisinin Morfolojik 
Özellikleri

• Renk: Beden çoğunlukla siyahtır. Antalya yöresinde 
yetiştirilen saf Honamlı Keçilerinde alın ve ayaklar beyaz 
veya kahverengi vücut siyahtır. Bazen kırçıl renkte 
olanlarına da 

• Boynuz: Erkekte boynuzlar dişilerden daha iyi gelişmiş 
kendi ekseni etrafında kıvrılmış, kulak etrafında yay 
çizerek geriye doğru uçları aşağıya ve öne doğru uzar. 

• Diğer Dış Yapı Özellikleri: İri yapılı, ince ve uzun vücut 
yapısına sahip bir ırktır. Kuyruk kıl keçiden daha uzun ve 
püskül görünümündedir.Kulaklar küçük ve kalındır. 
Saflık nişanelerinden biri alnındaki boynuzlar 
arası mesafedir. Bu mesafe 2 parmak (2 cm) 
olmalıdır. 

• Dikkat çeken en önemli özelliği kemerli bir burun 
yapısıdır...!!!















Kaynak:



TEŞEKKÜRLER


