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ÖNSÖZ
Yarım asra yaklaşan tarihiyle Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongreleri halkbilimi /
halk kültürü çalışmaları alanındaki birikimi ortaya çıkaran, bu alandaki akademik çalışmaları
destekleyen neredeyse tek bilimsel platform olma niteliğini taşımaktadır. Elinizdeki bu kitap
ise 20-23 Kasım 2017 tarihlerinde Ordu ilimizde gerçekleştirilen 9. Milletlerarası Türk Halk
Kültürü Kongresi’nde sunulan tebliğleri içermektedir.
Bizim için kültürü üreten ve taşıyan millettir, halktır; millî kültür milletin kültürüdür.
Bilindiği üzere millet tarihî-sosyolojik bir kategoridir ve sadece bugün yaşayan üyelerinden
ibaret değildir. Millet kültür üzerinden dünü-bugünü-geleceği birbirine eklemler. Maddî ve
manevî kültürün, geleneğin aktarımı milletin ana işlevlerinden biridir; bu aktarımı yapamayan bir topluluğun millet olma vasfını kazanamayacağı açıktır. Kültür alanındaki her türlü
dayatma dün-bugün-gelecek sürekliliğine zarar verir, kopuşlara yol açarak kültürün doğal
gelişimine, akışına engel olur. “İyi” olarak nitelendirilebilecek bir kültür politikası millî hafızanın, muhayyilenin hayal gücünün millet eliyle muhafazası ve hayatın olağan akışına uygun
biçimde yeniden üretilmesine imkân veren, bunu teşvik eden bir kültür politikasıdır.
Kültür ise bir kavram olmanın ötesinde, hayatın içinde, yaşayan ve somut görünümleri
olan bir olgudur. Bu bağlamda kültür geçmişte kalan, müzede ya da arşivde sergilenen bir
“değer” olmadığı gibi, bir kez üretilmiş ve üretildiği biçimiyle tekrar edilen olgulara da indirgenemez. Kültürün gücü canlılığıyla ve gündelik hayattaki etkisiyle bağlantılıdır. Güçlü kültür
“süreklilik içinde değişim” yeteneğine sahip kültürdür. Hayatın değişimine ayak uyduramayan, yeni ihtiyaçlar karşısında yeni formlara bürünemeyen maddî ve manevî kültür unsurlarının yaşama şansını kaybedeceği açıktır. Bu sebeple millî kültürümüzün bilimsel yöntemlere
bağlı kalınarak araştırılması büyük önem taşımaktadır.
Türk kültürü bir hazinedir; Sibirya’dan Balkanlar’a, Yemen’den Hindistan’a çok geniş
bir coğrafyada üretilen, uzun bir tarihten süzülerek bugüne gelen bir hazine… Bu hazine,
milletin hafızasında, belleğinde yaşamaktadır. Halk kültürümüz, kadim medeniyetimizin mirasıdır; geçmişi geleceğe bağlayan çok güçlü bir bağdır. Bu miras dünyanın bir başka ülkesinde rastlanmayacak ölçüde zengin, çeşitli ve renklidir. Çünkü dünya üzerinde bu genişlikte
bir coğrafya üzerinde hareket eden ve bu uzunlukta bir tarihsel birikime sahip olan çok az
sayıda millet vardır.
Bu kitap, millî kültür hazinemizin zenginliğinin bir yansımasıdır. Burada yer alan tebliğlerin bir kısmı halk kültürümüzün bilinen unsurlarına dair yeni bilgi ve değerlendirmeler
sunmakta, bir kısmı da kültür hazinemizin yeni ulaşılan zenginliklerine ışık tutmaktadır.
Bakanlığımızca düzenlenen 9. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi’ne katılarak tebliğ
sunan, tartışmalara dâhil olan bütün akademisyen, araştırmacı ve misafirlerimize; kongrenin
başarıyla neticelenmesi için emek sarf eden Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum.
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1. Oturum / Session 1
20.11.2017 Pazartesi / Monday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Elsev BRİNA LOPAR
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
“4.Sanayi Devrimi ve Gelenek Kültürü”
“The 4th Industrial Revolution And the Culture of Tradition”
Prof. Dr. Mustafa SEVER
“Tüketim Kültürü Bağlamında Düşünen İnsandan Tüketen İnsana”
“From Thinking Person To Consuming Person In The Context Of Consumer Culture”
Gülsen BALIKÇI
“Geleneksel Kültürde Kadına Yüklenen Değerlerin Halkbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi”
“An Evaluation Of Values Attributed To Women In Traditional Culture From The Perspective Of Folklore”
Arş. Gör. Hakan ÇELİKTEN
“Postmodern Dönemde Geleneğin Kullanımı Noktasında Halkbiliminin Tavrı”
“Folklore’s Attitude on Utilizing of the Tradition in Postmodern Period”
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2. Oturum / Session 2
20.11.2017 Pazartesi / Monday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
“Halk biliminde Yeni Paradigmalar Bağlamında İnternet Folkloru”
“Internet Folklore in the Context of New Paradigms in Folklore”
Arş. Gör. Ahmet Serdar ARSLAN
“Türk Halk Kültürü Değerlerini Sosyal Medya Aracılığıyla Yozlaştırma Çabaları: İnternetin Tehlikeleri
Üzerine Bir Deneme”
“ Attempts on Corruption of Turkish Cultural Values Through Social Media: A Essay on Threats of the Internet”
Prof. Dr. Mehmet Cem PEKMAN
“ Reklamcılık Tarihimizde Halk Kültürünün Görünümleri”
“ Views of Folk Culture in Our Advertising History”
Arş. Gör. Merve GÜDEK
“Yerel Gastronominin Tanıtım Broşürlerindeki Yeri”
“ The Local Gastronomy in Promotional Magazines”
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21.11.2017 Salı / Tuesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Mustafa SEVER
Sabri KOZ
Doç. Dr. Sabire ARIK
“Anadolu Yollarında Bir Polonyalı – Tadeusz Vetulani”
“A Polish on the Paths of Anadolia- Tadeusz Vetulani”
Mesude ŞENOL
“Bir Macar Kroniği ‘Chronica Hungarorum’da Türk Kültürü Ögeleri”
“Turkish Cultural Elements in a Hungarian Chronicle ‘Chronica Hungarorum’”
Arş. Gör. Bzour SADDAM IA
“Atıcılar Tezkiresi”
“Biographies of Archers”
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
“Azrail İnancının Türk Halk Kültürüne Yansımaları ”
“Reflections of the Reaper Faith on Turkish Folk Culture”
Yrd. Doç. Dr. Elsev BRİNA LOPAR
“Kosova Türk Hikâyesinde Manevi Kültür Taşıyıcısı Olarak Anne Tipi”
“Mother Type as Moral Culture Transmissioner in Kosovo Turkish Stories”
Zeynep Nagihan KAHVECİ
“Sözlü Kültürden Görsel Kültüre Nasreddin Hoca İmgesi: Akşehir Örneği”
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4. Oturum / Session 4
21.11.2017 Salı / Tuesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. Gürol PEHLİVAN
“Gündelik Hayatta Ötekinin İnşası: İzmir Metrosu Karikatürleri Örneği”
“Construction the Other in Daily Life: Example of İzmir Metro Caricatures”
Derya ERSÖZ
“Toplu Ulaşım Folkloru: İzmir Kenti Dolmuş Örneği”
“Folklore of Public Transportation: İzmir’s Dolmuş”
Mümtaz FIRAT
“Balıkçılık Folkloru: Çanakkale Geleneksel Balıkçılığı Üzerine Bir Değerlendirme”
“Fishery Folklore: An Evaluation on the Çanakkale Traditional Fishery”
Adem TERZİ
“Madenci Folkloru”
“Miner Folklore”
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5. Oturum / Session 5
22.11.2017 Çarşamba / Wednesday

Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Mehmet Cem PEKMAN
Doç. Dr. Sabire ARIK
Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ
“ Psikolojik Folklor Bağlamında Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanında ‘Öfke’ ”
“ ‘Anger’ in Kemal Tahir’s Novel “The Hunchback of the Village” in the Context of Psychological Folklore”
Sabri KOZ
“Bir Cumhuriyet Gazetesi ‘Bartın’ ve Halk Kültürü Tarihimizdeki Yeri”
“A Republican Era Newspaper “Bartın” and Its Importance in Our History of Folk Culture”
Dr. Erol EVCİN
“Ankara Radyosu’nda Halkevleri Sanat ve Folklor Saati”
“Community Centers, Art and Folklore Programs in the Ankara Radio”
Mesut ŞİRİN
“Gaziantep’te Kentsel Dönüşümün Mahalle Kültürüne Etkisi”
“The Effects of Urban Transformation on Neighbourhood Culture in Gaziantep”
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“ANADOLU YOLLARINDA” BİR POLONYALI – TADEUSZ
VETULANİ
Doç. Dr. Sabire ARIK1
Polonya’nın çok sevdiği Türkiye’nin kültür ve medeniyet sahasında yaptığı seri terakkilerin halisane hayranıyım. Kâmal Atatürk’ün ve onun muhterem mesai arkadaşlarının iradesi altında yeniden doğan ve kuvvet bulan Türkiye bugün,
şimdiye kadar yaptığı şeylerle bihakkın iftihar edebilir ve bütün medeni âlem muvacehesinde ve her şeyden evvel kendi istikbali karşısında gurur hissedebilir. Türk
milleti toplu mesaisiyle on seneden fazla zamandan beri bu istikbal için granitten
bir temel hazırlamaktadır.2

Giriş
Küçük Asya, yani Anadolu, Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de
Polonyalılar için oldukça cezbedici olmuştur; özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün modern
Türkiye’sinde gerçekleştirilen inkılaplar, ekonomik, toplumsal ve kültürel atılımlar Polonyalıların
bitmek tükenmek bilmeyen merak konusudur. Zira 1795’den 1918’e kadar 123 yıl süren işgalin
sonrasında kurulan Polonya Cumhuriyeti’nin şekillenme süreci oldukça sancılı geçmektedir ve
nitekim bu sancılı süreç, kuruluştan yaklaşık yirmi yıl sonra onu II. Dünya Savaşı’nda yeniden
işgale götürecektir. Dolayısıyla Polonya’nın bu sorunlu döneminde toplumun, özellikle de bilim
çevrelerinin dikkati ve merakı küllerinden yeniden doğan modern Türkiye’nin üzerindedir. Türkiye’de neler olup bittiğine dair bu yoğun ilgi, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Polonya’dan pek çok
araştırmacının ülkemizi ziyaret etmesine, döndükten sonra da burada edindikleri bilgi, gözlem ve
deneyimlerini topluma ve bilim dünyasına aktarmalarına neden olur.
1 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Polonya Dili ve
Kültürü Anabilim Dalı: bazyliszek2005@gmail.com , sarik@ankara.edu.tr
2 Polonya’daki yayınından sonra Türkiye’ye de yollanan bu Lehçe yazılmış kitaba iki sayfalık, kitabın kapağının ve yazarın mottosunun Türkçe çevirisi de eklenmiştir. Bu mottoyu olduğu haliyle veriyoruz; Tadeusz
Vetulani, Wzdłuż Anatolii, Szkice Wschodoznawcze Instytutu Wschodniego w Warszawie, Warszawa 1937.
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Poznań Üniversitesi profesörlerinden zoolog ve biyolog Tadeusz Bolesław Vetulani (18971952) de Cumhuriyetimizin ilk yıllarında iki kez Türkiye’ye gelen, bahsi geçen bilim adamlarından
birisidir. Ülkesinde atın kökeni, evcil hayvan ırkları ve ıslahı üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Polonya yaban atının, yani tarpan atının3 yeniden türetilmesini ve Polonya Atı olarak isminin kayıtlara geçirilmesini sağlayan birkaç araştırmacıdan biridir. Bu bağlamda Anadolu ve Kafkas kültürüne büyük ilgi duyan Tadeusz Vetulani’ye göre, Asya ve Avrupa kültürlerinin birbirlerine geçtiği
köprülerden biri olan Anadolu, insanlığın en eski kültürel birikimini muhafaza eden, evcil hayvanların kökenleri üzerine yapılan araştırmalarda öncelikli incelenmesi gereken alanlardan biridir.4
Anadolu ise o zamanlar bilindiği gibi, Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın zor koşulları nedeniyle halkının büyük bir bölümünü ve ekonomik değerlerini kaybetmiştir.
Milli Mücadele’nin sonunda halkının çoğunluğunun savaşlarda sakat kaldığı 11,5 milyon nüfusuyla, %50 azalarak 17 milyona gerilemiş olan hayvan varlığıyla, %10’lara ulaşamayan okuryazarlık
oranıyla, bölgelere göre %25’lere yaklaşan bulaşıcı ve salgın hastalıkla uğraşmaktadır. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yeni Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanının hemen
ardından ekonomik, sosyal, kültürel ve sınaî alanlarında kalkınma seferberliği başlatılmıştır.5 Tadeusz Vetulani de hem bu, bir yandan bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadeleyi, diğer taraftan
da hayvancılığı geliştirmek için ıslah ve çoğaltma çabalarını kapsayan hayvancılık seferberliğini
yakından izlemek hem de evcil hayvan ırklarının beşiği kabul ettiği bu toprakları görmek ister. Dolayısıyla 1929 yılının Eylül-Kasım aylarında buraya 2,5 ay sürecek ilk bilimsel seyahatini gerçekleştirir. Bu ilk seyahatinde Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Konya’da incelemeler
yapar. 1934’deki ikinci bilimsel seyahatindeki araştırmalarını ise, üç ay boyunca kaldığı Kuzey
Doğu Anadolu’da, özellikle de Erzurum ve Kars vilayetlerinde yoğunlaştırır. Zira Vetulani’ye göre,
coğrafi ve yayla şartları nedeniyle bu bölgeler Türkiye’nin en önemli hayvan besiciliği alanlarıdır,
aynı zamanda coğrafik konumu nedeniyle sadece Batı Asya’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın
da, evcil hayvan kökeni konusunda çalışma yapan araştırmacılarının odak noktasıdır.6 Anadolu’nun bu uzak bölgelerine giderken Ankara ve Eskişehir’in yanı sıra Samsun ve Trabzon’da da
incelemeler yapar. Bu çalışmaları için köylere, kasabalara, mezralara, buralardaki devlet tarım ve
hayvancılık işletmelerine, haralara, yaylalara, örnek çiftliklere, hayvan depo ve kesim istasyonlarına kadar giderek Cumhuriyet döneminde Anadolu’nun kültür varlığının bir parçasını oluşturan
yabani ve evcil hayvan ırklarının, hayvan ve hayvancılığımızın bir nevi envanterini çıkarır. Nitekim
bu seyahati sonrasında ülkesinde, Anadolu’daki hayvan ırkları, ıslahı ve hayvancılıkla ilgili yaklaşık yirmi bilimsel makale kaleme alırken7, 1937’de bunlara ek olarak bir de Anadolu toplumunun
sosyal yaşamına dair gözlemlerini aktardığı, bildirimize de konu olan, Anadolu Yollarında başlıklı
3 Bugün yeryüzünde bulunan evcil atların kökenini Przewalski ve Tarpan adı verilen yabani atların teşkil
ettiği bilinmektedir. Bu yabani atlardan Przewalski, yani yabani Moğol atı, bugün de Sibirya ve Moğolistan
ormanlarında yabani olarak yaşamaktadır. Tarpan atı ise bugün yeryüzünden tamamen yok olmuştur. Paleontolojik araştırmalar bu atın Güney Rusya’dan Kafkaslara kadar uzanan bölgede yaşamış olduğunu göstermektedir. Tarpan atı, başta Avrupa atı olmak üzere bütün sıcakkanlı at ırklarına köken teşkil etmiştir; M. Tekin
Koçkar, At Irkları ve Dağılımı, Eskişehir 2012.
4 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 7.
5 Mehmet Temel, Atatürk Dönemi Hayvancılık Politikası, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Muğla 2010, Bahar, sayı 24, s. 2001-2034.
6 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 35.
7 Tadeusz Vetulani, Charakterystyka Stosunków Hodowlanych Niektórych Okolic Północno-wschodniej
Anatolii, Krakow 1937.
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bir çalışmayı okuyucularına armağan eder. Onlar da tepkisiz kalmaz, kitap büyük ilgi görür.
Anadolu’nun toplumsal yapısının temel taşlarını oluşturan köy, kasaba, mezra ve yaylalara kadar ulaşarak Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin gelişim sürecine çok yakından şahit olan
Vetulani, bu seyahatlerinde yalnız değildir, yanında çoğunlukla bir tercümanın yanı sıra gittiği
her bölge ve vilayetlerde devlet idaresinden yetkililer, veterinerler ya da hayvancılık alanında
çalışan dostları bulunur. Örneğin ilk gelişinde onu, dönemin Ekonomi Bakanı Mehmet Şakir
Kesebir (1889-1966), Tarım Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. İhsan Abidin Akıncı (1882-1943) ve
Hayvancılık Dairesi Başkanı Mehmet Nurettin bilgilendirir. İkincisinde ise ona, Tarım Bakanlığı’ndan dönemin Tarım Bakanı Prof. Dr. Reşat Muhlis Erkmen (1891-1985), Veteriner-Hayvancılık
Dairesi Başkanı Sabri Okutman, Hayvancılık Bölüm Amiri Mehmet Nurettin Aral; Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden arkadaşları Prof. Dr. Abravanel Samuel Aysoy (1885-1959), Dr. Latif,
Mühendis Kerim Ömer Çağlar; Eskişehir Sazova mevkisinde 1925’de kurulmuş olan Tohum Islah
Araştırma İstasyonu yöneticisi mühendis Emcet Yektay (1904-1952); Eskişehir Çifteler Harası’ndan At Yetiştirme Merkezi Amiri Tevfik Bulak, Ilıca’daki Aygır İstasyonu müdürü Mustafa Nuri ya
da Kars Milletvekili Ömer Lütfi Küntay (1888-1951), yine vilayetin baş veteriner hekimi ve hayvan
besicisi Kemal Güney ve 35 yıldır Kars’ta yaşayan Litvanya asıllı veteriner hekim ve besici Stefan
Czibas gibi pek çok kişi yardım edecektir.8 Nitekim kitabında da uzun bir liste şeklinde bu bilimsel
seyahatlerini destekleyen devlet kurumlarına, hayvan ırkları ve hayvancılık konusunda onu bilgilendiren ve yönlendiren dostlarına ayrı ayrı teşekkür etmektedir.
Vetulani’nin bu bilimsel seyahatlerinden ortaya çıkan gözlem ve incelemeleri kültürel
varlığımızın değerlendirilmesi için oldukça önemlidir; özellikle bu topraklara gelirken bir ön yargı
taşımıyor olması, hâkim olduğu mesleki alanda inceleme ve gözlem yapıyor olması, Anadolu’nun
en küçük yerleşim yerlerine kadar ulaşması, gezdiği köy, kasaba, yayla ve meraların coğrafi konumunu, bitki örtüsünü, tarım ve hayvancılık şartlarını ortaya koyarken o bölgenin idaresinden ya
da bilim çevresinden aldığı istatistiki bilgilerle bu gözlem ve incelemelerini desteklemesi, Tadeusz
Vetulani’nin ele aldığımız bu kitabında verdiği bilgilerin değerini ve önemini arttırmaktadır. Dahası, bu eserin aynı zamanda yeni kurulan Modern Türkiye’nin 1929 ve 1934 yılları arasındaki o
hızlı gelişimine şahitlik ediyor olması, Cumhuriyet döneminin zorlu şartlarında Anadolu insanının
ne kadar büyük işler başardığını göstermesi açısından da incelenmeye değerdir.9
Tadeusz Vetulani, tanık olduğu bu gelişim sürecini en net şekilde iki kez geldiği Ankara
ve Eskişehir’de gözlemler; Ankara’da tirenin durduğu Gazi İstasyonu’nda, Atatürk Orman Çiftliği’nin ne kadar coşkuyla yeşillenip büyüdüğünü, şehri tekrar gezme fırsatını bulduğunda ise
Ankara’nın pek çok yönden ne kadar hızlı gelişmekte olduğunu belirtir.10 Eskişehir’de ise daha
önce ziyaret etmiş olduğu Sazova Tohum Islah İstasyonu’nu ve burayı çok iyi yöneten dostu
mühendis Emcet Yektay’ı tekrar görmek ister. Şehirden 4 km uzakta olan Sazova’ya geldiğinde
ise Emcet Bey, kibirli olması için pek çok nedeni olmasına rağmen, vicdanlı bir bilim adamının sa8 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 30 ve 123.
9 Tadeusz Vetulani’nin makalemize kaynaklık eden bu eserinin çevirisine başlanmıştır. Kısa süre içinde
bitmesini umuyoruz.
10 Tadeusz Vetulani’nin Ankara’ya ait gözlem ve incelemeleri ayrı bir makalede incelenmiştir; Sabire Arık,
Polonyalı (Leh) Ziyaretçilerin Cumhuriyet Dönemi Ankarasına Ait Gözlemleri, Tarihte Ankara Uluslararası
Sempozyumu (25-26 Ekim 2011) Bildiri Kitabı, II. Cilt, Ankara 2012, s. 871-915.
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delik ve tevazusuyla bu, Türkiye’nin en büyük tohum ıslah istasyonunda son beş yılda yürütülen
güçlü yatırımları, ona gösterir;11 1931 yılında 100 000 Türk lirasına mal olduğunu belirttiği, nitelikli
laboratuvarları, tahıl ambarlarını, geniş sebze bahçeleri ve seraları, aynı zamanda yeni elektrik sistemlerinin kurulduğu modern yapıları gezer. Ayrıca Vetulani, Türk tohum ıslah çalışmaları
üzerine o zamana kadar edindikleri en yeni tecrübeler ve tohum ıslahı üzerine karşılaştıkları son
dönem problemler hakkında da bilgilendirilir.
Eskişehir’e 52 km uzakta olan Çifteler At Yetiştirme Çiftliği’ne (Hara) yine dostu Emcet
Yektay ve o zamanki bu çiftliğin idarecisi olan Tevfik Bulak ile giderken yolda Vetulani’ye, 1933’de
üç Türk bankası tarafından kurulan şeker fabrikasını, yeni askeri tayyare atölyesini, havacılık
okulu ve ona bağlı çok sayıdaki yapıyı gösterirler. Vetulani, Çifteler Harası’nda güzel bir sürprizle
de karşılaştığını belirtir. Daha önceki gelişinde tamamen ihmal edilmiş durumda olduğunu görerek tavsiyelerde bulunduğu Orta Anadolu’nun küçük karasığırının ıslah ve çoğaltma girişiminin
başlatılmış olmasına çok sevindiğini belirtir.12
Vetulani’ye göre, Sazova’daki Tohum Islah İstasyonu’nun bu hızlı gelişimi aynı zamanda
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu beş yıllık gelişiminin de bir göstergesidir. Hatta bunun en net kanıtını,
orada bulunan bir çiftçi elindeki iki fotoğrafla Vetulani’ye gösterir. Bu resimlerden biri, burasının
1923 yılına ait o zamanki çıplak alanlarını gösteren bir fotoğraftır, diğeri ise 1933’de yine aynı yerde çekilmiş, binalarıyla ve yoğun bitki örtüsüyle örnek çiftliğin bir resmidir. Bu resimlerde gördüğü
büyük değişim karşısında şunu söyler; Bu, Türkiye’de son bulunuşum sırasında gördüğüm, savaş sonrası yeniden doğan on yıllık güzel, yaşayan ve yıkılmaz pek çok anıttan biridir.13 Vetulani
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hızlı gelişimini eserin sonunda da şöyle özetlemektedir;
Anadolu’dan sadece ilginç malzemeler ve bilimsel buluntular getirmedim, aynı zamanda buradan
güzel deneyim ve izlenimler, özellikle de kültürel ve uygar gelişmelerin o büyük hızına duyduğum
hayret duygusunu da edindim.14

Tadeusz Vetulani’nin Türk Halk Kültürüne Dair Gözlemleri:
Vetulani’nin Cumhuriyet dönemi Türk halk kültüründe ilk dikkatini çeken şey, yaşlıların,
gençlerin birbirlerine oğul ve baba diye hitap ederken, gençlerin de kendi aralarında birbirlerine kardeş ya da birader diye seslenmeleridir. Aralarında baylı bayanlı konuşmanın olmadığı,
herkesin bir arada sanki bir aile oluşturduğu bu memlekette, dayanışma, kardeşlik ve karşılıklı
iyimserlik her adımda görülmektedir. Vetulani bu durumu bir Polonyalı olarak oldukça önemser,
zira memleketinde insanların baylı bayanlı konuşmaları geçmişten gelen bir gelenektir ve bu
durum Polonya toplumunda insanların arasında bir mesafe yaratırken bir birine de yabancılaştırmaktadır. Nitekim 1918’de, uzun işgal döneminden sonra büyük özverilerle kurulmuş olan Polonya’nın bir türlü iç huzuru sağlayamamış olması, buna karşılık hemen hemen aynı dönemlerde
kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu birlik ve beraberliği sağlayabilmiş, hatta vargücüyle
gelişmekte olması Vetulani’yi, Türk kültüründeki bu beraberlik ruhunu değerlendirmeye iter.
11
12
13
14

Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 38.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 39.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 38.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 123.
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Gerek birkaç gün boyunca insanların iş ve yaşam koşullarını dikkatle gözlemlediğim Bursa
Karacabey Harası’nda, gerek Türk arkadaşlarımın nezaketi sayesinde Türk köylerini ve kültürel
yaşamını tanıma fırsatı bulduğum anlarda, gerekse sürekli yeni insanlarla ve halk yaşamından
yeni manzaralarla karşılaştığım seyahatlerim sırasında, Türk halkını sultanlık döneminden kurtaran, bugün de Türkiye’yi ileriye, daha iyi bir geleceğe götüren bu birleştirici manevi gücü gördüm.15
Tüm Türkiye’de karşılaştığı bu birlik ve beraberlik ruhu, Vetulani’nin kendisini sanki
memleketinde ve en yakın dostları arasındaymış gibi hissettiği Karacabey Harası’nda çok daha
net ortaya çıkmaktadır. Vetulani, burada yöneticiler ve onların emrinde çalışanlar arasındaki kardeşce ilişkilere artık hiç şaşırmadığını belirtir.
Bütün bu yönetici grup, bütün gün ailelerinden uzakta birlikte çok uyumlu çalışıyorlar,
birlikte yemek yiyorlar, işten arta kalan boş zamanlarını da kederli tonda bir Türk müziği eşliğinde
birlikte sohbet ederek geçiriyorlar. Yönetici ve çalışanlarının arasındaki ilişkilerde ne sahte bir
kibir ne de bir boyun eğme ya da dalkavukluk görünüyor. Karşılıklı saygı bir yükümlülük, fakat
herkes aynı ayrıcalıkta. Gerçekten de, en iyi ailede büyük ve küçük kardeşler arasındaki gibi. Bu
tarz manzaraları Türkiye’nin pek çok yerinde gördüm. Bana söylendiğine göre de, benim kendi
gözlerimle gördüğüm gibi de bu böyle, çevrede yabancılara karşı anlaşmazlıklar olduğu zamanlarda bile bu durum değişmiyor. Bizdeki doğal olmayan sözde kültürle hiç bir benzerliği olmayan
doğal Türk kültürü, çöpün kendi yuvası dışına çıkmasına izin vermiyor. Şüphesiz bu, bizim anakaramızda yaygınlaşmış olan iyinin yanında pek çok kez kötü şeyin de tolere edilmesinden çok
daha fazlasını ifade ediyor, zira bu, güçlü bir geleneğin ve ahlaki vasıfların temellerinde sağlamlaştırılmış bir hakim oluş, kişisel ihtiraslara bir boyun eğdirmedir.16
Bu beraberlik ruhunu yaratan diğer bir etken de, Türk halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve onun ordusuna, komutanlarına olan büyük güveni ve inancıdır. Vetulani burada bulunduğu zamanlarda birkaç kez milli bayram kutlamalarıyla karşılaşır. Yıllarca işgal altında kalmış bir ülkenin
evladı olarak bu kutlamalarda yapılan birlik ve beraberlik konuşmalarından çok etkilenir, Türk
halkının ordusuna ve komutanlarına duyduğu büyük sevgi ve güvenden bahseder.
Devletin ve milletin daha iyi bir geleceğe doğru gitmesini belirgin şekilde sağlayan muzaffer paşa ve komutanların yaptıklarını en büyük güven ve en derin minnettarlıkla tanımlayan toplumun siyasi yapısı, bütün toplumun, her şeyden önce de bu taze atmosferde yükselen yeni neslin
granit temellerinde gittikçe daha güçlü pekişiyor. Başkentte uzun süreli yokluğundan sonra Kemal
Paşa’nın dönüşü nedeniyle Ankara’da, daha sonra da Karacabey kasabasında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gördüğüm ki Karacabey Harasında çalışanlarla birlikte muhtarın çalışma
odasında tebriklerle biten törene ben de katıldım, yeniden doğan bu vatan için Türk milletinin
o coşkusunun izleri hala hafızamdan silinmedi.(...) Gerçeği söylemek gerekirse, kelimeleri hiç
anlamıyordum, fakat o derin vatanperverliğin tezahürlerine hassas Polonyalı kalbimle, onların
anlamını çok iyi hissediyor, aralarında çok sayıda köylünün de bulunduğu törenin katılımcılarının
yüzlerinde görülen o gurur göz yaşlarını çok iyi anlıyordum!17
15
16
17

Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 17
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 18
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 30.
17

“Anadolu Yollarında” Bir Polonyalı – Tadeusz Vetulani

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türk halkının kültüründe dikkatini çeken büyük tevazuya hayran kalan Vetulani, Türk
halkının sabırlı ve çok kanaatkar olduğundan bahseder. Ona göre bu halk olduğundan daha
farklı görünmekten ve övünmekten kaçınmaktadır. Türklerin, Polonyalıların „çok pahalıya mal
olsa da muhteşem ve iyi görün, asla fakir görünme, şeklindeki yaşam felsefesine ne kadar uzak
yaşadığını, bu nedenle de Türk insanının bu tevazuunun ne kadar övgüye değer olduğunu belirtir. Dahası, bir Türk, yoksunluğun hat safhada yaşandığı bu kuruluş yıllarında ülkesinin eksikliklerini ya da kendi ihtiyacı olan şeyleri söylemekten utanmaz.18
İstanbul’un kahvehane yaşamından manzaraların örnek gösterilerek ortaya atılmış olan
Türklerin doğuştan gelen tembelliklerinin de nerede olduğunu soran Vetulani buna cevaplar
arar. Vetulani’ye göre, bu iş yapmaya isteksizlik çoğunlukla iklimin sıcaklığına bağlansa da Türklerin çalışkan olduğunu söylemek mümkündür. Zira Kurtuluş Savaşı sonrasında elde edilen
bağımsızlıktan doğan o milli gurur duygusu, küllerinden yeniden doğmuş olan vatanın kültürel
ve ekonomik temellerinin güçlendirilmesine yönelik o büyük çaba, onlarda hemen göze çarpan
”çalışma mutluluğu”nun kaynağı olmuştur.
Eskişehir yakınlarındaki Muttalip Köyü’nde yeni alfabe ile yazılmış defterlerini bana gururla
gösteren okul çağındaki çocuklar çalışıyor, gün doğumundan gece yarısına kadar hiç durmadan
iş peşinde koşan tacir, pazarın renkli ve coşkulu tipik atmosferini oluşturan tüccar çalışıyor, yine
bayram gününde bile çalıştıklarına çok sık şahit olduğum bahçıvan, çiftçi, zanaatkar da çalışıyor,
onların hemen hemen hepsi aynı zamanda akşamları okuma yazma kurslarına gidiyor.19
Türk halk kültüründe belirgin şekilde dikkat çeken dürüstlükten de çok etkilenmiş olan
Vetulani, Eskişehir’de gördüklerini örnek gösterir, aslında Anadolu’nun her yerinde aynı dürüstlük
söz konusudur. Vetulani’nin bulunduğu bu sonbahar mevsiminde yerleşim yerlerinin belli alanları,
günlerce açıkta bekleyen tahıl yığınlarıyla doludur ve özel olarak kimse bunların başında bekçilik
yapmamasına rağmen hiç kimse onlara dokunmamaktadır. Türk milletinin bu dürüstlüğü hakkında şöyle der; Türkiye’deki Polonyalılardan pek çok kez duyduğuma göre, Türkler bir uçtan bir
uca çok dürüst bir millettir, çok nadir hırsızlık olayları olmaktadır, olanı da yabancılar tarafından
yapılmaktadır.20
Bu şartlarda Türkiye’deki güvenlik durumu, şehirlerde, kasabalarda, hatta köylerde bile
tamamen kontrol altında ve normaldir. Nitekim yazar kendisinin de tek başına, silahsız olarak
köylere gittiğini ve en ufak bir olay yaşamadığını anlatır. Bunun yanı sıra, ”Türk hükümeti de
çok becerikli çevik polisinin ve jandarmanın yardımları sayesinde herhangi bir taciz ihtimalini
de tamamen ortadan kaldırdığını” belirtir. Yine dilencilerin caddelerde çok az görüldüğünü, zira,
dilencilerin cami çevresinde ve diğer kamu binalarının etrafında bulunmalarının bütünüyle yasak,
olduğunu, hatta dilencilerin polis tarafından takip edildiğinden bahseder.21 Diğer taraftan bahşişin
eskisi kadar olmadığını da belirtirken onu etkileyen bir olaydan söz eder; arabasına bindiği bir
arabacı kendisine bahşiş verilmesinden o kadar gücenmiştir ki hemen elini çekmiştir.22
18
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Türk halk kültüründeki iyilikseverlik ve yardımseverliğin de olağanüstü ve bütünüyle çıkarsız olduğunu düşünen Vetulani’ye göre, bu durum Anadolu’nun her yerinde, bilim çevresinde
olduğu kadar halk arasında da böyledir.
Bunu Türkiye’de kaldığım süre boyunca her adımda, tanıdığım tanımadığım herkeste gördüm, hatta benim çalışmalarım için zamanlarını, gayretlerini, hatta paralarını bile benden hiç
sakınmadılar. Bu yardımseverliği sade vatandaştan da gördüm, örneğin Polonya’da benden rica
edilen böcekleri aramak için bahçelerdeki taş ve vazoların altını eşelemeye başladığımda, ilkin
durdular, şaşırdılar ve ne olup bittiğini öğrendikten sonra da bana pek çok kez gruplar halinde
yardım ettiler, yakaladıkları böcekleri getirdiler. Aynı durum hayvan ölçümleri sırasında da oldu,
her zaman fazlasıyla istekli ve hiç çıkarsız yardımcılarım vardı.23
Türk halk kültüründe ön plana çıkan misafirperverliğin de çok doğal ve içten olduğunu
belirten Vetulani, bu misafirperverliğe sadece bilim çevresinde değil, aynı zamanda gittiği her
yerde, Ankara Çifteler Köyü’nde, Eskişehir Sazova’da, Karacabey Harası’nda, Balıkesir Galip
Paşa Camandra Çiftliği’nde de yakından şahit olmuştur. Örneğin İzmir çevresindeki Güle Çiftliği’nin sahibi Musa Kâhya, Vetulani ve arkadaşlarını misafir etmek ve onlara kaz eti yedirmek
ister. Vetulani ve arkadaşları trene yetişecekleri için kalamayacaklarını söylediklerinde, bu kez
çiftlik sahibi yolluk olarak kesilmiş bir kaz eti vermek ister. Vetulani çiftlik sahibinin onları misafir
edemediğinden dolayı ne kadar üzgün olduğunu fark ettiğinde, bir dahaki gelişinde mutlaka ona
uğrayacağını söyleyerek onun yüzünü güldürdüğünden bahseder.24 Yine Ankara’da kaldığı sıralarda önemli bir devlet adamının misafiri olur, yemek sırasında kendisi içki içmemesine rağmen
misafirine, yani Vetulani’ye içki ikram etmesinden çok etkilenmiştir.25
Vetulani, Türk halk kültürünün bu güzel özelliklerinden yola çıkarak çok köklü bir geleneğe
dayalı olan Türk toplumunun ahlaki kurallarının ve adetlerinin Türkiye’de çok belirgin olduğuna
dikkat çekmektedir. Zira Anadolu’nun kültürü, zengin bitki örtüsü ve hayvan ırklarının saflığıyla hala bozulmamış doğası gibi henüz bozulmamıştır. Bu bağlamda Tük halk kültürünün temelini oluşturan Anadolu köylerindeki yaşam şartlarını, köy insanını ve adetlerini büyük merakla
gözlemlediği, incelediği ve değerlendirmelerde bulunduğu görülür. Örneğin bir süre misafir edildiği Eskişehir Muttalip Köyü’nü şöyle tasvir eder.
Türk köyü çok ilginç! Her ev yüksek duvarlarla çevrilmiş bahçeli; evler ve gri tonda, pişmemiş tuğladan inşa edilmiş bu duvarlar birbirine bağlanırken ara sokakları da bir labirent haline
getiriyor; evlerin pencereleri kapalı bir avluya açılıyor. Köy meydanlarında ağaç kümeleri, onların
yanında ise sürekli temiz su akan ve evcil hayvan sulama yerleriyle artezyen kuyuları bulunuyor.
Muttalip Köyü ise, bir taraftan köye doğru uzanan bir taraftan da sanki kale izlenimi yaratan enine
surlarla çevrelenmiş sokaklarıyla 600 ev ve ince minareli 6 mescidiyle büyük ve geniş. Bana söylendiğine göre gerçekten de, köye kadar giden bu dar sokakların, bir zamanlar ihtiyaç durumunda
köyü savunma amacı da varmış. Hemen köyün ardında da iki büyük mezarlık uzanıyor, daha
ileride ise güzel inşa edilmiş artezyen kuyuları ve hayvan sulama yerleriyle meralar bulunuyor.26
23
24
25
26

Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 20.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 29.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 29.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 25.
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Vetulani akşamüzeri bu köye geldiğinde, onu çiftçi Hatip Zade Mehmet Efendi karşılar.
Orta yaşı zayıf biri olan Mehmet Efendi aynı zamanda akıllı, girişken ve ilerici bir çiftçi olduğu izlenimini vermektedir. Zira Vetulani onu aynı gün içinde Emcet Bey’den ıslah edilmiş buğday tohumu alırken görmüştür. Bu durum Türk köylüsünün bilime ve teknolojiye ne kadar açık olduğunun
da bir göstergesidir. Misafir edildiği bu çiftçinin evinin iç düzenini de şöyle anlatır.
Bulunduğum misafir odasının iç düzeni aynı bizde olduğu gibi orijinal. Doğal renkteki odanın ahşap duvarlarının altında yere serilmiş kamış örtüler bulunuyor. Onların üzerinde de yumuşak siyah minderler duruyor, işte hepsi bu. Sofaya bakan pencerede ise, varlıklı bir Türk köylüsünün evinde, ataerkil ve Türk misafirperverliği sayesinde başlarını sokacak bir çatı ve yemek bulan
meraklı yoksul erkekler, misafirlerin hareketlerini izliyorlardı.27
Köydeki Türk ailelerin haremlik selamlık şeklinde yaşadıklarını, şehirli kadınların çoğunun
çarşaflı olmasına rağmen, buradaki köylü kadınların büyük bölümünün yüzünün açık olduğunu,
sadece başörtüsü kullandıklarını gözlemleyen Vetulani, buna karşın erkeklerin oldukça renkli
giyindiğini dile getirir.
Sandalet ya da çizme, dizlere kadar çıkan kalın beyaz yünden çorap, bu çorapların içine
sokulmuş lacivert ya da siyah pantolon, Türkiye’de ani sıcaklık değişimlerinde vücudu koruyan
kırmızı yünden kemer, kırmızıçizgili renkli gömlek ve çoğunlukla siperi yana veya arkaya çevrilmiş geleneksel kasket(şapka) ya da nadiren de olsa sarıktan oluşan bu çok renkli köylü giyimi
ziyaretçide çok hoş ve mutluluk verici bir izlenim yaratıyor.28 (1. Resim)
Vetulani burada bir açıklama yaparak, köylü erkeklerinin bu, şapkanın siperi yana ya da
arkaya gelecek şekilde takmalarının, fesin yasaklanmasına bir çeşit sessiz protesto olduğunu savunanların varlığından bahseder. Ona göreyse, bu durumun, güneşin altında terlemeden dolayı
alnı açma alışkanlığından doğmuş olması muhtemeldir.
Tadeusz Vetulani, Bursa’da ziyaret ettiği Esebey Köyü’nün ise Muttalip Köyü’nden çok
daha farklı olduğunu belirtir; katlı köy evleri bir birine bitişiktir ve harem odalarının pencereleri
yarıya kadar ahşap kafesle kaplıdır. Köyün merkezinde bulunan, büyük bir çardağa ve fıskiyeli
havuza sahip kahvehanesinde bir süre dinlenirler. Burada köylülerin herhangi bir ücret almadan
onlara ikramlarda bulunması, misafirperverlikleri dikkat çekicidir. Karşılık beklemeden kahve, çay
ve sigara ikram eden köylüler hemen çevremizi sardılar, diyen Vetulani’ye göre Esebey Köyü,
bütün çevresiyle birlikte oldukça zengin bir yerleşim yeridir, zira büyük gelir getiren pek çok meyve bahçesi ve bostanlarla çevrilidir.29 (2. Resim)
Bu köyde çiftçilik yapan, bol ayva, şeftali ve kestane ürettiği 40 hektarlık bir bahçesi olan,
aynı zamanda karpuz ve diğer pek çok sebzenin de ziraatını yapan Salihoğlu Mehmet Efendi,
Vetulani’yi evine yemeğe davet eder. Burada da yine bu köy evinin iç düzeni hakkında bilgi verir.
Avludaki sundurma ayva yığınları ve kuru kestane dizinleriyle doluydu. İki katlı bu evin,
alt kattaki mutfağın ve zemin kattaki mısır koçanları ve olgun karpuzlarla çevrilmiş holün dışında
27
28
29

Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 27.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 24.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 27.

20
Doç. Dr. Sabire ARIK

Genel Konular

aynı zamanda dört odası daha vardı. Evin sadece, erkeklere ait olan, tavana asılmış ayva tutamlarının kokusuyla dolmuş üst kısmını gördüm. Yatak odasında olduğu gibi misafir odasında da
her iki odanın duvarlarını çevrelemiş uzun tüylü kadife (pelüş?) ile kaplanmış sedirler, masada
da sağlam sandalyeler duruyordu. Yatak odasında rahat pirinç bir yatak, misafir odasında da yuvarlak bir masa, güzel bir şifonyer ve büyük bir dolap, bunun dışında yerde ve duvarlarda halılar,
pencerelerde perdeler gördüm. Misafir odasındaki ahşap tavanın ortasını çember şeklinde güzel
bir yontu süslüyordu.30
Yemek sırasında çiftçi ürettiği ürünler ve yıllık gelirlerinden bahsederken Vetulani’ye, Türkiye’de meyve ağaçlarının çok özenle bakıldığını ve kireçlendiğini, hatta bu yüzden bahçe sahiplerinin, hükümet tarafından yürütülen haşereye karşı ilaçlama faaliyeti için ücret ödediklerinden
bahseder.31 (3. Resim)
Bu ziyaretim sırasında Türklerin, bu kadar uzak ülkeden gelen birisini misafir edebilmiş
olmaktan doğan o karakteristik memnuniyet duygusu bu çiftçinin de gözlerinden okunuyordu. Yol
için evindeki en tatlı karpuzla ödüllendirilerek, bu kültüre, bu medenileşmeye ve bir Türk bahçıvan
çiftçisinin bu yaşam şartlarına hayran kalarak Bursa’ya doğru yola çıktım.32
Vetulani’nin, bu iki köyü örnek vererek Cumhuriyet dönemi Türk köylüsünün o zamanki
yaşam şartlarını sorguladığı ve gelecekten oldukça umutlu olduğu görülür.
Bu bahsettiğim iki Anadolu köyünde özellikle karşılaştığım iyi yaşam koşullarını genellemek tabii ki mümkün değil. Çünkü her iki köy de oldukça verimli topraklar üzerindedir. Polonya’dayken bana, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki Türk köylerinin yoksul ve geri kalmış olduğu
söylenmişti. Tabii ki bütün köyler için böyle de bir genelleme yapılamaz. Fakat Türk köylüsünün
kaderinin eskisinden çok daha iyi olduğunun, devlet organlarının temkinli koruması altında bulunduklarını, bundan sonrasında da belirgin şekilde bu köylerin daha iyileşeceğinin altını çizmek
isterim.
Erzurum ile Kars arasında gördüğü köyler arasında Kars Yeni Selim Köyü’nün, kiremit
ya da saçla kapatılmış dik çatılı, dış duvarları balçıkla sıvanmış ahşap evleriyle diğer köylerden
ayrıldığını33 belirten Vetulani, Erzurum Pasinler’de Korucuk Köyü’nde de, taştan ya da kerpiçten,
düz çatıları samanla kaplı ya da kerpiç olan büyük evler görür.34 Yine Pasinler Hasankale’den
kaplıcalara doğru giderken kasabanın sokaklarında yırtık pırtık elbiselerle fakir insanlar ve çok
sayıda dilenci dikkatini çeker35 (4. ve 5. Resimler). Bu şekilde Anadolu’nun pek çok köyünde
gözlem yapan Vetulani’nin, Kuzey Doğu Anadolu bölgesi, özellikle de Türk Kafkası olarak nitelendirdiği Kars bölgesine dair verdiği bilgi ve gözlemler Anadolu’nun, bitki ve hayvan ırkı çeşitliliğinin
yanı sıra büyük bir kültürel zenginliğe de sahip olduğunu göstermektedir; Anadolu topraklarının,
farklı toplumların bir arada yaşayabilme becerisine dayalı ortak bir yaşam kültürü geliştirmiştir. Bu
bağlamda Vetulani’nin, Kars ve çevresinde yaşamış ve bu bölge kültüründe büyük etkisi olmuş
30
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Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 28.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 28.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 28.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 98.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 94.
Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 94.
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olan Malakan,36 Dukhobor ve Terekemelerin yaşamlarından verdiği bilgi ve gözlemler kültür tarihimiz açısından oldukça önemlidir.

Tadeusz Vetulani’nin Kars Vilayeti ve Malakanlara Ait Gözlemleri:
Tadeusz Vetulani’nin Türk Kafkası olarak adlandırdığı, Posof, Ardahan, Çıldır, Arpaçay,
Kars, Göle, Sarıkamış, Kağızman, Tuzluca ve Iğdır ilçeleriyle Kars vilayetinin o zamanlar 11
000 sakini vardır37 (6. Resim). Vilayetin toprakları tarıma elverişli ve tarımsal kapasitesi oldukça fazladır, fakat Cumhuriyet döneminin bu ilk yıllarında Kars köylüsü bundan fazla faydalanamamaktadır. Vetulani’ye göre bunun nedeni sadece sert iklim şartları değildir, bu yöre halkının
tarım alanlarında gübreyi çok az kullanıyor olması, hatta çoğunlukla yakacak yerine kullanılıyor
olmasıdır.38 Nitekim yazarın bu eleştirisi sadece Kars yöresi için değildir, tüm Anadolu’da gezdiği
köylerde hayvan gübresi tezek haline getirilerek yakacak olarak kullanılmaktadır. Buna karşın
bölgenin coğrafi iklim koşulları hayvancılığa oldukça uygundur, dolayısıyla hayvancılık açısından
Kars vilayeti Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir. Bu bölge zengin bitki türlerinin var
olduğu mükemmel yaylalar, meralarla ve otlaklarla doludur, hatta “…güdek olmasına rağmen,
Alp dağlarındaki en iyi samandan geri kalmayan çok iyi kuru ot üretilmektedir.” Örneğin Göle
ilçesinde, sulak ve hastalık yapan parazitleri üreten bataklık alanlarda bile kuru ot sığırlar için çok
iyidir.39 Kars çevresinde evcil hayvanlardan genellikle sığır, koyun, at beslenmektedir, az miktarda da manda, keçi ve eşek bulunmaktadır.40
Tadeusz Vetulani burada, zengin bitki örtüsü ve yaylaları sayesinde geniş otlak alanlarına
sahip olan hayvan yetiştiricileriyle yaptığı sohbetler sırasında hayvancılık ve mandıracılıkta Kars
vilayetinin en iyilerinin Rus asıllı Malakanlar olduğunu öğrenir.41 Yöre halkı tarafından sevilen ve
çok çalışkan olan Malakanlar, Kars’ın bereketli yaylalarında büyük tutkuyla hayvancılık ve mandıracılık yapmaktadırlar. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, yani 93 Harbi ile Kars’ın Çarlık Rusya’sı
tarafından işgal edilmesiyle buraya göç eden Malakanlar, burada kurdukları köylerde Müslüman
topluluklarla birlikte yaşamaktadırlar.42
Bilindiği gibi Malakanizm, Çarlık Rusya’sında ortaya çıkan muhalif bir Rus köylü hareketidir.43 Bu muhalif durumları nedeniyle de Rusya tarafından işgal edilmiş olan Kafkasya bölgelerine
36 Malakanlar ya da Molokanlar – Rusça süt anlamına gelen “maloko” isminden türetilmiştir.
37 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 100.
38 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 101.
39 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 101.
40 Bu hayvan çeşitliliği ve miktarları Vetulani’nin raporlarında daha geniş verilmektedir. Bkz: Tadeusz Vetulani, Charakterystyka Stosunków Hodowlanych Niektórych Okolic Północno-wschodniej Anatolii, Krakow 1937.
41 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 101
42 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 101.
43 Malakanlar kilise tarafından yönetilmeyi kabul etmez, haç ve ikonlara tepki duyar, haçın İsa’nın düşmanlarının silahı olduğunu, insan elinden çıkma oldukları için ikonalara tapınılmayacağını, kutsal yazıların hiçbir
yerinde ikonalara saygı gösterileceğine dair hiçbir buyruk olmadığını savunurlar. Malakan öğretisi ruhban
sınıfını ve papazlığı reddeder, kilise ayinlerinin yerini inananların toplu duaları alır, Mukaddes Kitap (Bibliya)’da yazılı olanların dışında hiçbir dinsel kural tanımaz. Onlar için adam öldürmek ve sigara içmek büyük
günah sayılmaktadır. Bu nedenden dolayı savaşmak ve askerlik yapmak onlar için dinsel olarak yasaklanmıştır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz: Sinan Kıyanç, Malakanlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2014.
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sürgün edilmişlerdir. Kars vilayetine göç ederken yanlarında at ve Ukrayna steplerinin sığırlarını da getiren Malakanlar burada, Rus atı ve büyük yük beygirinin karışımıyla iyileştirilmiş ve
güçlendirilmiş en iyi atları yetiştirmektedirler.44 Vetulani’ye göre, Malakanlar Hıristiyan olmalarına
rağmen sadece kutsal kitaba bağlı kalırlar, fakat bunun yanı sıra ne kiliseyi ne ikonları ne de haçı
kabul ederler. Pazar günleri ibadet günleridir ve otomatik olarak köyün en yaşlısının himayesinde
evlerde ibadet ederler. Tanrıya tapınırken, bazılarının zıpladığı bazılarının ise titremeye tutulduğu bu ibadetleri coşku içinde gerçekleşir. Her cumartesi bütünüyle vücutlarını yıkarken buharın
etkisiyle de arınmak isterler; oldukça ilkel ve orijinal bir şekilde, yani kor haline gelmiş bir kayaya soğuk su dökerek ondan çıkan buhara vücutlarını tutarlar. Pazar günü bayramlık elbiselerini
giyerler ve çalışmazlar. İbadetleri, her cuma yoğun şekilde ibadet eden Müslümanları rahatsız
etmez, hatta Vetulani’ye göre, bu durum onlara ilginç bile gelmektedir.45 Zira iyi kalplilikleri ve barışçıl karakterde olmaları nedeniyle bu topraklarda çok sevilir, iyi bir yurttaş olarak kabul edilirler;
Malakanlar sadece savaşa karşı değillerdir, aynı zamanda kavgadan kaçınır, kan görmek istemezler. Alkol ve tütün kullanmaz, yalandan ve hırsızlıktan hoşlanmazlar. Adetlerine çok bağlıdırlar. Nitekim savaşmak istemedikleri için ülkelerinden sürülen Malakanlar, Türk ordusunda askeri
görev yapmaları istendiğinde Rusya’ya dönseler de orada da yine orduda görev almak zorunda
kaldıklarında tekrar Kars’a geri dönmüşlerdir.46 1960’lara kadar süren bu birliktelik Malakanların
bu toprakları terk etmesiyle de son bulmuştur.
Vetulani, Malakanların yanı sıra bu bölgede Türkçe “ruh perest” anlamına gelen Dukhoborlar’ın da olduğunu ve yaşam tarzlarıyla birbirine çok benzediklerini belirtir, fakat Vetulani’nin
anlatımlarından o zamanlar Kars’ta bu bağlamda pek çok Rus sektantların bir arada yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Zira Rusya’da bu tarz yaşam tarzını benimsemiş savaş karşıtı guruplar arasında Malakanların dışında, eski ahite bağlı olan Staroverler, Hıristiyanlığı doğa güçleri ve kutsal
ruhla bağdaştırarak paganizmden vazgeçmeyen Dukhoborlar, dini ayinlerinde ruhla doldukları
için kendilerinden geçercesine zıplayarak tanrıya ulaştıklarına inanan Priguniler, Yahudilere benzer şekilde cumartesi gününü kutsal sayan Sobotnikler gibi mezheplerde de bulunmaktaydı.47
Vetulani’ye göre, Malakan ve Dukhobor erkekleri bütün yaşamları boyunca hiç tıraş olmadıkları, sürekli sakallı ve şapkalı oldukları için yüzleri zar zor seçilmekte, dolayısıyla da onları
birbirinden ayırmak da güç olmaktadır. Bir Malakan erkeği bekâr kaldığı sürece aynı odada ailesiyle, hatta bir yatakta iki ila beş kişi beraber yatmaktadır. Ancak evlendiği zaman Malakan’ın
bu yatağı perde ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Malakanlar burada kendi aralarında Rusça konuşurlar, fakat Türkçeyi de çok iyi bilmektedirler. Hatta Türkiye’de yaşayan Musevilerin yaptığı gibi
selamlaşırken “Selamın Aleyküm” demektedirler.48 Malakan erkeklerinin hepsi çok iyi arabacıdırlar ve sürekli dört atın çektiği büyük arabalar kullanırlar. Vetulani’ye göre, Anadolu’nun pek çok
bölgesinde hala kağnı kullanılmasına rağmen Kars vilayetinde hiç kağnıya rastlanmamasında
bu çalışkan Malakanların etkisi vardır.49 Bu sohbetler sırasında Vetulani’ye, Romanya’da Braila
44 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 102.
45 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 101
46 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 101.
47 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz; Ludmila Denisenko, Kafkasya’nın Ruslaştırılması ve Malakanlar,
Toplumsal Tarih, 187, Temmuz 2009, s. 60-65.
48 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 102.
49 Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, s. 102.
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bölgesinde de Malakan gruplarının yaşadığından bahsedilir; burada belli bir yaşa gelmiş Malakan
erkegi yaşamla ilişkisini kesmekte, bunu gerçekleştirmek için de tam bir tevekkül içinde soyutlanmaya çabalamaktadır.50 Buna çok şaşıran Vetulani, burada da böyle bir adet olup olmadığını
sorduğunda herhangi bir cevap alamadığını yazar.
Tadeusz Vetulani, Kemal Güney ve Olgierd Czibas eşliğinde Arpaçay ilçesindeki Ağçalar
ve Zöhrap (şimdiki Yalınçayır) köylerine gider. Yolda ilk kez, yukarıda bahsettiğimiz büyük bir köy
arabasıyla Kars’a gitmekte olan Malakanlara rastlarlar.
Bana eşlik eden arkadaşların tanıdıkları oldukları için durdular ve sohbet ettiler, hatta bize,
Kars çevresinde şakacıktan “Malakan gazetesi” de denilen büyük, güzel olgun ayçiçeği kafası
ikram ettiler. Malakanlar işten boş kalan zamanlarında, özellikle de pazar günleri büyük miktarlarda ektikleri ayçiçeklerinin tanelerini ayıklarken ve çitlerken, çeşitli dünya meselelerini de konuşup
tartıştıkları için bu söz ortaya çıkmış. Biz de öyle yaptık, Malakanların örneğinden giderek, çok
sayıdaki nüshasına sahip olduğumuz Malakan gazetesinin içeriğini derinleştirdik ve ilginç konular
hakkında konuştuk.51
Vetulani bir başka seferinde de, Kars’a 20 kilometre uzaklıktaki Uzunzaim Köyü’ne (şimdiki Yolboyu) gider. Daha önce Malakanların kurmuş olduğu bu köy, savaş sonrası Kafkaslardan
Anadolu’ya gelmiş olan ve Terekeme (Karapapak) olarak bilinen Kafkas Türkmenleri tarafından
yurt edinilmiştir. Burada karşılaştığı çatısı eğimli evler ise Malakanlardan kalan evlerdir. Köyün
dikkat çeken en belirgin süsü ise, dönüş yapan Malakanların eski ibadet evinden okula dönüştürülmüş, çatısı kırmızıya boyalı taş binadır.52 Ayrıca Vetulani hiç ummadığı bir anda burada yabani
bir keçi tipine, yani yarım daire şeklinde kılıç gibi boynuzları olan evcil keçilere de rastlar.53 Vetulani için bu çok önemli bir keşiftir, çünkü o dönemlerde bu tip evcil keçinin varlığı bilim çevrelerince
inkâr edilmektedir.
Vetulani’ye, Kars vilayetinin her ilçesinde, devletin çevre köyler için örnek ekonomik sistem oluşturduğu bir ya da iki örnek köy bulunduğu söylendiğinde, bu örnek köylerden Ağçalar’a
gider. Ağçalar’a geldiklerinde de onlara, 50 ev ve 350 nüfuslu bu örnek köyün muhtarı olan Arslanoğlu İskender Bey yardımcı olur. Bu örnek çiftlik, taştan ve kerpiçten yapılmış, çatısı düz
yapıların yanı sıra, tarım aletleri için bir depo ve tahıl ambarını içine alan ek binası olan bir mutfak
ve iki odalı bir ev, demirhane ve marangozhaneyi içine alan ayrı bir atölye binası, ayrıca ahşap
bank, masa ve sandalye konulmuş küçük misafirhane binası oluşturmaktadır. İskender Bey’in
evinde öğle yemeği sırasında ona köyde bir de, 63 tanesinin kısrak olduğu 160 ata sahip olan At
Yetiştiricileri Birliği bulunduğundan bahsederler.54 Ayrıca yakın dağlık yaylalarda devletin, her yıl
çiftleşme dönemlerinde aygır dağıtılan bir istasyonu da vardır. Bunun yanı sıra Ağçalar’da genel
anlamda küçük ve büyük baş hayvan sayısı çok fazla olduğu gibi tarım araçları da yaklaşık 25 tanedir. Öğlen yemeğinden ve çok sayıdaki atların incelenmesinden sonra bu misafirperver çiftçiyle
vedalaşıp 3-4 km uzakta olan Malakanların köyü Zöhrap’a giderler. Onları uzun süre arkalarından
50
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güçlü Anadolu köpekleri izler, bunlar kremsi sarı ya da gri sarı renkte, yüzleri koyu renkte, boyu
kısa ve uzun tüylü, muhtemelen Kars çoban köpekleridir.
Vetulani ve arkadaşları, Malakanların Zöhrap Köyü’ne giderken yolda köyden ayrılmakta
olan papaz Mikolaj Efimowicz ile karşılaşırlar, onların ziyaretine çok sevinen adam onlarla birlikte
tekrar köye döner. Yolda bahçede çalışan bir Malakana rastladıklarında yine “gazete”yi sorar ve
ondan çok güzel iki ayçiçeği kafası alırlar. Böylece sıralı dik çatılı beyaz evlerin yanından geçerek papazın bahçesine gelirler. Vetulani’nin Lehçe soru sormasına rağmen, onun Rusça cevap
verdiği bu yaşlı papaz, Zöhrap Köyü’nün o zamanlar 74 ev ve 640 nüfusa sahip olduğu bilgisini
verir.55 Köyde genel olarak 250 at, 800 inek, 500 koyun ve bir miktar da keçi bulunmaktadır.
Vetulani’in misafir olduğu bu papazın evindeki büyük odada ilk gözüne çarpan şey, yukarıda
bahsettiğimiz gibi, yatağın perdeyle ikiye ayrılmış olmasıdır. Malakan erkeklerin hepsi sağlıklı
ve gösterişli görünmektedirler. Yaşlılarda uzun sakal olduğundan, hatta şapka ile birlikte sadece
gözleri seçilmektedir. Rahat bir ifade ve iyi huyluluk bütün Malanların yüzlerinden yansımaktadır.
Malakan kadınları ise Rus kadınları gibi yüzlerini kapamamaktadırlar ve erkeklerle omuz omuza
çalışmaktadırlar (8. Resim).
Vetulani bir süre sonra da bugünkü adıyla Boğatepe’de, hayvancılık ve mandracılık yapılan iki köye gitmek ister, bunlar birbirinden bir kilometre uzaklıktaki yerleşim yerleri, Rusça mandıra anlamına gelen Büyük Zavot ve Küçük Zavot’tur. Bu yerleşim yerleri de daha önce Malakanlar
tarafından kurulmuştur ve onlar memleketlerine göçtükten sonra da onların yerine buraya daha
önce bahsettiğimiz Kafkas halklarından Terekemeler, yani Karapapaklar yerleşmiştir. Terekemeler de Kafkaslardan buraya gelirken yanlarında o zamanki süt sığırlarını getirmişlerdir. Bu sığırlar
İsveç et ve süt ırkı ve simental süt ineği ırkının güçlü çaprazlaması ile üretilen sığırlardır. Dolayısıyla Malakanlardan sonra Terekemeler de onların bıraktığı yerden hayvancılık ve mandıracılığı
devam ettirmektedirler. Zaman yetmediği için sadece Büyük Zavotu gezen Vetulani’yi burada da,
oranın genç, sempatik ve girişken muhtarı Eyüp Ağa misafir eder. Bu girişken muhtar Vetulani’ye
bu yerleşim yeri hakkında şu bilgileri verir: Büyük Zavot 1 800 hektar alana sahiptir, bunun büyük
bölümü yayladır, o tarihte, 1200 sığır, 100 at, 500 de koyun vardır. Burada ayrıca bir de yerel Peynir Üretici Birliği bulunmaktadır ve o tarihte 8 yıldır faaliyet halindedir. Bu birliğin yağ ve süt gibi
ürünleri İstanbul pazarlarında satılmaktadır. Burada Vetulani’ye bir de ilkel fakat çok iyi işleyen
bir peynir fabrikası gösterirler.56 Onun depolarında satışa hazır ya da olgunlaşmakta olan ürünler,
yani gravyer, kaşar bulunmaktadır. Peynirin yanı sıra birkaç çeşit yağ da üretmektedir. Büyük
Zavot’un bu genç ve misafirperver muhtarı, onlara yemek verdikten sonra bir de kilim atölyesi
gösterir. Ayrıca buradaki o dönem Türkiye’nin en büyük süt tozu fabrikasını da ziyaret ederler. Bu
fabrika Rus döneminde inşa edilmiştir, 1934 yılında da özel bir sektör tarafından alınarak fabrika
olarak işletilmektedir. Vetulani’nin bulunduğu sıralarda da yaklaşık bir yıldır faaliyetini sürdürmektedir. Yaklaşık 70 ton süt tozu üretmektedir. Bir kısmı da İstanbul’da çikolata fabrikalarına
yollanmaktadır57 (7. Resim).
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Bütün bu bilgi ve gözlemlerin ışığında, farklı bir dinden ve kültürden gelmelerine rağmen, Müslümanlar ve Malakanlar arasında hiçbir tatsızlık yaşanmamasının nedenleri arasında
Malakanların domuz eti yememelerine, ikonları ve haçı reddetmelerine, kilise yerine evde ibadet
etmelerine bağlamak mümkündür. Fakat bu konuda, mütevazı yaşam tarzı sürmeleri, dürüst ve
barışçıl olmaları, hatta çok çalışkan olmaları da büyük etkendir. Bu çalışkan Malakanların, Kars
ve çevresinde yaşayan insanlara özellikle üretim alanında önemli katkılarda bulunmuş olduğu,
tarımda, değirmencilikte ve hayvancılıkta bölgeye göre oldukça modern yöntemler kullandıkları,
dolayısıyla da söz konusu alanlarda yöre halkına öncülük ettikleri ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak, Polonyalı zoolog ve biyolog Tadeusz Vetulani’nin geldiği Anadolu
topraklarını neredeyse karış karış gezdiğini ve olabildiğince tarafsız bir gözle değerlendirdiğini
görüyoruz. Bu gezi ve araştırmaları sırasında hayvan ve hayvancılığımız hakkında önemli bilgiler verirken, Anadolu’nun toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısını da ortaya koymaktadır. Bu
bağlamda Cumhuriyetimizin bu kuruluş yıllarında „Anadolu Yollarında” yaptığı bilimsel seyahatlerin sonucunda ortaya çıkan gözlem ve değerlendirmelerin tarihimiz ve kültürümüz açısından oldukça önemli olduğu düşüncesindeyiz.

RESİMLER
Aşağıdaki resimler, Tadeusz Vetulani, Wzdłuż Anatolii, Szkice Wschodoznawcze Instytutu Wschodniego w Warszawie, Warszawa 1937, başlıklı kitaptan alınmıştır.

1. Resim Eskişehir yakınlarında Muttalip Köyü’nden köylüler

26
Doç. Dr. Sabire ARIK

Genel Konular

2. Resim Bursa çevresinde Esebey Köyü’nden bir kesit

3. Resim Bursa yakınlarında Esebey Köyü’nde köylü Salihoğlu Mehmet Bey ile

27
“Anadolu Yollarında” Bir Polonyalı – Tadeusz Vetulani

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

4. Resim Erzurum yakınlarında Kân Köyü’nde köylülerle sabah kahvaltısı

5. Resim Erzurum çevresinde harman zamanı

28
Doç. Dr. Sabire ARIK

Genel Konular

6. Resim Kars şehrinden genel bir görüntü

7. Resim Kars çevresinde Keçebürk Yaylası’nda Mehmet Ağa ile öğle yemeği

29
“Anadolu Yollarında” Bir Polonyalı – Tadeusz Vetulani

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN
ETİKETLERİ VE BUNLARIN OLUMSUZ KULLANIMINA DAİR BİR
DENEME
Ahmet Serdar ARSLAN1

Giriş
Teknolojinin insanoğluna günlük hayatta sağladığı yenilikler kültür ürünlerinin yeniden
üretilmesi, anlamlandırılması ve geleneksel ürünlerin yeniden bu ortamda şekillenmesine imkân
tanımaktadır. İnternet ortamında geleneksel unsurların kullanımına dair çalışmasında Fidan
(2017: 340) “Sosyal medyanın popüler/eğilim/ güncel olanı dayatması ve kullanıcılarını ağına
çekmesi eleştirilere neden olmakla birlikte; sosyal medyanın, kullanıcıların/geleneksel müzik temsilcilerinin kendilerini ifade edebilecekleri ve eserlerinin ücretsiz tanıtımını yapabilecekleri bir alan
olması bir müddet geleneksel müziğin daha adından söz ettireceği sonucunu doğurmaktadır”
diyerek âşık müziğinin sosyal medya ortamında sürdürüldüğüne ve esasen kendisine genişleme
alanı doğurduğuna dikkat çekmektedir. Sosyal medyada kitleyi oluşturan kesim, kendine ait bir
grup içinde kendine has bir kültür meydana getirebilmektedir. Bu durum yerel kültürün internette sürdürülebilirliğini yansıtır ancak kültür, geleneksel aktarım yöntemlerinin dışında teknolojiye
uygun araçlarla üretilmekte ve kullanılan araçlar ile uygulamalar çoğu zaman evrensel özellikler
göstermektedir. Ayrıca internet, kendine has bir söylem üretmekte ve ortamın yapısı çok anlamlı
ve girift bir şekilde sunulmaktadır. Her teknolojik yenilikte de kavramların anlamları, hareketleri
ve simgeleri değişmektedir.
1
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İnternet ortamında kullanılagelen dört farklı dil biçimi olduğunu iddia edebiliriz:
1. Yazılımların ve donanımların çalışmasını sağlayan kod sistemine dayalı algoritmatik
programlama dili (C+, Java veya Python).
2. Kullanıcının sözcesinde bulunan, kültürel belleği de barındıran ve yerel içeriğin oluşmasında etkili olan ana dili.
3. İnternetin kendi bünyesinde kendine has bir kültür oluşturduğu simgesel, görsel ve
işaretlerden oluşan internet dili, terimler (Örn. Banner, gif, emoji vb).
4. Evrensel bir dil olarak kabul gören ve kültürlerarası etkileşimin en önemli organı olan
İngilizce.
İnternette içeriği oluşturan bu diller bir bütün olarak sözdizimsel, kavramsal ve görsel anlamların oluşmasında etkin olarak kullanılmaktadır. İnternetin sağlamış olduğu görüntü, yazı ve
işitsel bütünlükle içeriğin sunumu (Ong, 2013: 24) günümüzde bir dilin kullanımını sadece kavramsal olarak değil üç boyutlu olarak anlamlandırılmasına sebep olmaktadır. Yani sözdizimsel
örüntüler, içeriğin yönetiminde her zaman tek başlarına yeterli olmayıp bir resim veya fotoğraf,
bir metin olarak bir kelimeden daha fazla anlama sahip olabilmektedir. Bu da içeriğin anlamsal
olarak bir kelimeden daha fazla şey ifade edebileceğini ortaya koymaktadır. Binark (2014: 17)
internet kullanıcısının çok tıklanan bir haber sitesinde ‘insan hakkı’ konulu bir habere tıklandığında haber metninin içinde veyahut altında yer alan etiketlerde bulunan ‘insan’, ‘hak’, ‘ihlal’, ‘örgüt’
gibi dört etikete gittiğinde, bu etiketlerden de farklı metinlere doğru metinsel yolculuğunu devam
ettirdiğini aktarır. Dolayısıyla üç boyutlu anlam kazanan bir kavram, başka bir kavram ile birlikte
çağrışımsal olarak kullanılabilmektedir. Hem görselin kendisi, hem görselde kullanılan kelimeler
hem de bu kelimelerin çağrıştırdığı diğer kavramlar bir bütün olarak internette içerik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çomu ve Halaiqa (2014: 27) interneti ve arayüzü analiz etmekte kullanılan başlıca iki yaklaşım bulunmaktadır, der. Bunlardan ilki kullanıcı temelli yaklaşım, ikincisi ise metin ve üretilen
içeriğe odaklanan içerik temelli yaklaşımdır. Ayrıca yazı, görüntü ve sesin bir arada bulunduğu
bir ortamda; kullanıcı, içerik ve internetin kullanıldığı bağlamın bütünlüğü göz ardı edilmeyerek
bunlara dilbilimsel yaklaşımı da eklemek yanlış olmayacaktır. Açıklamak gerekirse internet sistemlerinin teknik ve imkân özellikleri, Web 1.0’dan Web 3.0’a doğru gelişim göstermektedir. Web
3.0, özel bir işlem yapılmasına gereksinim kalmaksızın, kullanıcının internet kullanım alışkanlıklarından yola çıkılarak, ihtiyaç duyulabilecek içeriklerin kullanıcıya, onu arama zorunluluğuna sokmadan sunulması demektir (Çomu ve Halaiqa, 2014: 29). Bir diğer ifadeyle bugün kullandığımız
Web 3.0 teknolojisi kullanıcı deneyimini esas almakta ve kullanıcının internette kullandığı dil onun
bir bütün olarak içeriğe erişimine imkân tanımaktadır. İnternet üzerindeki veriler ise anlık olarak
yeniden üretilmektedir. Dilbilimsel açıdan internetteki içerikte yer alan kavramlar ve kullanıldığı
yeni boyutlar hem kullanıcı hem de içeriğin şekillenmesi açısından bağlamın en önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır.
Binark (2014: 16) yeni medyanın toplumun geçirdiği aşamalarla eş zamanlı olarak ortaya
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çıkan toplumsal talepler, teknolojik yenilikler, ekonomik, siyasi ve kültürel dinamiklerin medyanın yapılanmasını ve bu toplumsal yapıya nasıl entegre olması gerektiğini belirler, demektedir.
Kozinets’ten (2002: 61) aktaran Çomu ve Halaiqa (2014: 69) ise dijital toplulukların sanal olarak
ifade edilmesinin fiziksel topluluklara göre daha az gerçek oldukları yönünde bir yanlış anlaşılmaya neden olduğunu belirtmektedir. Bu durum aslında sanal olanın toplumsal roller mi yoksa
kendimizle baş başa bir dünyada oynadığımız gerçeklik mi olduğu sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Dilsel örüntülerin günlük hayatta toplumsal kurallar çerçevesinde kullanılması beklenirken
aksine kendine has bir üslupla kullanılabilir. Gündelik hayatta bir üniversite öğrencisinin okuduğu
üniversitenin rektörüyle görüşebilmesi için birçok protokol kuralını yerine getirmesi gerekirken
internet ortamında doğrudan kişisel sayfasına erişebilmekte ve internet diliyle kendisine hitap
edebilmektedir. Bu durum benliğin ortama bağlı sunumuyla açıklanabilir.
Çalışmamızın buraya kadar olan kısmında internette var olan içerik ile içeriğin yönetiminde kullanılan dil merkezli temel paradigmalara kısaca değinmeye çalışılmıştır. İçeriğin toplumsal
belleklerde anlama dönüşmesi, belirli bir zümreye ait internet sitelerinden sosyal medya sitelerine
kadar çok çeşitli ortamlarda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın asıl temasını sosyal medya siteleri oluşturduğu için sosyal medyanın özelliklerine kısaca değinilecektir.

Sosyal Medyanın Özellikleri
2015 yılında Akyol ve Kuruca (2015: 67) tarafından yapılan bir çalışmada sosyal medya
ile ilgili olarak şu bilgilere yer verilmektedir:
“Sosyal medya, dünya tarihinin en hızlı büyüyen medya türüdür. ‘We Are Social’
tarafından 2015 yılında yayınlanan ‘İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri ’ne göre,
Facebook’un 1,366 milyar aktif kullanıcısı vardır ve her gün 500 bin kişi Facebook’a üye olmaya
devam etmektedir. YouTube, Google’ın ardından dünyadaki en büyük ikinci arama motoru
konumundadır. 284 milyon kullanıcısı olan Twitter’dan her gün 500 milyon tweet atılmaktadır.”
Günümüzde Facebook’un kullanıcı sayısı 2 milyarı geçmiş olup Twitter’da Türkiye’den
günlük 6,7 milyon tweet atılmaktadır.2 Bu rakamlar düşünüldüğünde sosyal medya sitelerinde
var olan etkileşimin ve kültürel yayılmanın boyutu özellikle içerik bazında devasa bir bilgi yığılması meydana getirmekte, dolayısıyla bilginin veya içeriğin doğruluğundan ziyade paylaşım
odaklı kalmasına sebep olmaktadır. Sadece Türkiye’de 6,7 milyon tweetin gönderildiği hesaplar,
kullanıcıların kimlikleri ve sosyal yaşantıları, memleketleri, paylaşımın gönderildiği coğrafya vb.
özelliklerin genel bir istatistiğine erişmek mümkün olsa da tek tek incelenmek istendiğinde bu
rakam aylık 201 milyon tweet yapmaktadır. Ortamın büyüklüğünü ortaya koymak üzere tahmini
bir hesap yapacak olursak her bir tweetin 2 cümle veya 15 kelime barındırdığını varsayarak,
ortalama 3 milyar kelimeye yakın sadece yazı unsuru tahayyül edilebilir. 500 sayfalık bir kitap
ise yaklaşık 150.000 kelime barındırmaktadır. Bu nedenle ortamın akademik anlamda kontrol
edilebilirliği bugünkü imkânlar dâhilinde meşakkatli bir inceleme gerektirmektedir. Ancak internet
aynı zamanda geleneğin özelliklerinden olan anonimliği tekrar önemli bir olgu hâline getirmiştir.
Dolayısıyla internette de tıpkı sözlü kültür ortamında olduğu gibi kalıplaşma söz konusudur. Bi2 Daha fazla bilgi için bakınız: “We Are Social”, https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview, E. T. 1.12. 2017.
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nark vd. (2009: 158) ise sosyal medyanın internetin insan belleğinde var ettiği anonimlik olgusunu
bilinirliğe bıraktırdığı görüşündedir. Esasen her iki olgu da kendi bağlamında geçerlidir çünkü
sosyal medya kullanıcıları bilinirliği ön planda tutmaktadır öte yandan içerik çoğu kez anonim
olarak yeniden üretilmektedir. Bu durum özden ziyade paylaşıma odaklanılmasının ve tüketim
çılgınlığının bir diğer kanıtıdır. Bilinirlik olgusu ise bir diğer önemli olguyu tetiklemektedir. Mahremiyet olarak ele alınan bu olgu, genellikle mimarî ve sınırlı bir mekân çerçevesinde ele alınmaktadır.3 Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kamuya mahrum edilen kişisel bölgeler, internet halkına
açık hâle gelmektedir. Öyle ki bugün sosyal medya üzerinde ev ortamında çekindiğimiz fotoğraflarımız sadece bizim paylaşıma açmayı istediğimiz odak noktasını değil aynı zamanda evimizin
dizaynı, oturma grubumuzun rengi, evimizde kullandığımız eşyalar vb. gibi daha birçok (kültürel)
bilgiyi paylaşılan kişilere sunmaktadır. Sosyal medya ortamlarında Türk kamu veya özel sektör
kuruluşlarının en önemli güvenlik sorusu olarak bugün bile geçerli olan anne kızlık soyadını,
kullanıcılar aile büyüklerini bir resimde etiketleyerek veya ondan bahsederek kötü niyetli kişilerin
paylaşımına açmaktadırlar. Bu noktada kısaca bahsetmek gerekirse yapılan resmî uyarılardan
edindiğimiz çıkarım sonucunda sosyal medya ortamındaki dolandırıcıların birçoğunu paylaşımcı
olan kullanıcı kendi üstüne çekmektedir. Ortaya atılan “Berner Konvansiyonu uyarınca Facebook’un yeni kullanım koşullarına cevaben, tarafıma ait her tür kişisel bilgi, görsel, karikatür, resim,
fotoğraf ve videonun telif hakkının bana ait olduğunu beyan ederim. Bunların ticari kullanımı için
daima benim onayım gerekli olacaktır!”4 gibi bir iletiyi paylaşanlar, aynı zamanda dolandırıcıların hedef kitlesi haline dönüşebilirler. Keza paylaşım yapılan bir iletinin izinin, kimin ve kimlerin
arkadaşları/ takipçileri tarafından paylaşıldığının tespit edilmesi kolay olduğundan kötü niyetli
kişiler öncelikle ortaya attıkları yalan haberlere inanan kullanıcıları gözüne kestirerek özellikle o
profil kullanıcılarını hedef görebilmektedir.5 Bu durum aynı zamanda internet kullanıcılarında birtakım psikolojik korkuları da beraberinde getirmektedir. Ünal (2016: 35) bunları siber bağımlılık,
güvenlik paranoyası, internet ortamında yapılan sohbetlerin izlenmesi, gözetle(n)me algısı, takip
edilme, dijital fişleme, uygunsuzluk, müstehcenlik, kumar, uyuşturucu, dijital terör, siber suçlar,
sanal para, hatalı para transferi, para transferlerinden gecikmeler, virüsler, program kırma, şifre
kırma, şifreler için ağ trafiğini gözetleme, bilgileri ve şifreleri herkese açma, sistemi ele geçirme,
filtreleme, bloklama, sansür vb. olarak sıralamaktadır. Bütün bu olguların temelinde güvenlik ve
güvensizlik duygusu yatmaktadır.
Binark’ın (2009: 44-56) Facebook’un kullanım amaçları olarak yer verdiği maddeler genel olarak sosyal medyanın da kullanım amaçlarını oluşturmaktadır. Bunlar; arkadaş bulma,
denetim ve gözetim, video, resim, fotoğraf, müzik, fikir paylaşımı, oyun oynamak, örgütlenme,
e-ticaret, cinsellik ve ihbar amaçlı vb. olarak sıralayabiliriz. Bu amaçlar kullanıcının niyet ve gözettiği ihtiyaca göre popüler olma hevesi, mizah veya eğlence vb. gibi yönlerden arttırılabilir. Öte
yandan sosyal medyanın kontrol edilebilirliğini, kullanım amacını veya sosyal yaşam kurallarının
belirleyiciliğini ve yürütücülüğünü site yöneticileri üstlenmektedir. Belirlenen yasal çerçeve içerisinde site yöneticisi sitede var olan bütün içeriği yönetmeye muktedirdir. Dolayısıyla site yöneticilerinden toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bir tür etik tutum talep edilmektedir (Binark
3 Konu hakkında daha detaylı bilgi için Beatriz Colomina’nın “Mahrumiyet ve Kamusallık” isimli kitabına
bakılabilir: Colomina, Beatriz. (2011). Mahrumiyet ve Kamusallık. İstanbul: Metis.
4 “Ekşi Sözlük”, https://eksisozluk.com/berner-konvansiyonu--3628654?p=1, E.T. 23.11. 2017.
5 “Milliyet
Haber”,
http://www.milliyet.com.tr/dolandiricilarin-yeni-tuzagi-resmi-genelge-bursa-yerelhaber-1465437/, E.T. 12.12. 2017
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vd., 2009: 167).
Ekonomik açıdan sosyal medyanın en çok kullanım amacı günümüzde ekonomi temellidir.
Sosyal medya, internetin AVM’sidir. Çakır (2009: 395) ekonomik açıdan kullanıcıların her birinin
potansiyel müşteri olarak her türlü bilgisinin, alışveriş hareketlerinin, kredi kartı kullanımlarının ve
diğer çevrimiçi ekonomik hareketlerinin izlendiği bir süreç yaşanmaktadır, der. Sayar ve Yalaz
(2016: 211) internet, çevrimiçi kullanıcıları menfaatler etrafında sömürgeleştiren bir tutum sergilemektedir, diyerek esasen interneti kullanan her bir bireyin güvenlikten kendi iradesiyle feragat etmekte olduğunu savunmaktadır. Sayar ve Yalaz (2016: 191) bu konuda internette elmas
yüzüğünü satışa çıkaran 43 yaşındaki James Sanders’in hırsızlar tarafından öldürüşünü örnek
vermektedirler. Baydar (2016: 128) ise sosyal medyanın ücretsiz olmasına rağmen dünyanın en
büyük kâr oranına sahip olmasını şu şekilde açıklamaktadır: “Eğer ürün için bir ödeme yapmıyorsan, o zaman üzerinden kâr edilen ürün bizzat sensin demektir.” Bu açılardan bakıldığında sosyal
medyanın içerik maliyeti kullanıcı açısından çok düşüktür. Bu nedenle özgürlük kazandıran bir
ortam olarak algılanmakta (Fidan, 2017: 326) ancak kullanıcılar trendi belirleyen kuruluşlar tarafından tüketici olarak görülmektedir.
Çakır (2014: 405) küresel kitle kültürünün etkisiyle şiddetin bilgisayar oyunlarına, çizgi
filmlerine hâkim olduğu görüşünü savunmaktadır. Buna göre eğitici videolar ya da çizgi filmler
tarih olmuş, nostaljik bir bakış açısıyla ele alınmakta; sürekli hareketin, sürekli şiddetin temel
alındığı; aileyle, öğretmenlerle, ebeveynlerle, çalışmayla dalga geçen, çalışanı aşağılayan, arkadaşlarına türlü tuzaklar ve hakaretler içeren yayınlar alabildiğine tüketilebilir durumdadır, şeklinde
tespit etmektedir. Dolayısıyla sosyal medya ortamlarından üretilen ve tüketilen bir içerik; doğrudan bir bölge halkının yerel kültürünü, etik değerlerini, ahlakî tutumlarını tehdit edici olabilmektedir. Son zamanlarda sosyal medya sitelerinde sıkça rastlanılan ve Maarif Müfettişi Doğan Ceylan
tarafından yazıldığı6 belirtilen bir yazıda şu sözler paylaşılmaktadır:
“Hayatın gerçekliklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil geliyor. Şehitler için
gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları için ağlamaya anlam
veremiyorlar. Yanı başımızdaki savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen on binlerce insan onları hiç ilgilendirmiyor. Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izliyorlar ve yürekleri hiç acımıyor... Bu sorunu
Devlet derinden hissetmeli. Bu sorunun çözümü için ciddi çalıştaylar düzenlenmeli. Öğretim programları ve ders materyalleri revize edilmeli. Okulların duygu eğitimi konusunda rolleri artırılmalı...”
Medyanın oluşturduğu algı açısından bakacak olursak örneğin Türk Dünyası ilişkilerine
milyon dolarlarca yatırım yapılırken tek bir dizi, film veya sosyal medya üzerindeki bir paylaşım,
Türk Dünyası vatandaşlarının ilişkilerini zedeleyebilmekte ve anlık olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere sosyal medyayı kullanan hemen herkesin ortak kanaat getirdiği
ancak süreç içerisinde anlamlandıramadığı sorunların temelinde içerik ve içeriğin yönetimi esas
rolü oynamaktadır. Keza bugün “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu” ile basılan eserler
kontrol edilirken Türk gençliğinin sosyal medya ortamlarında maruz kaldığı olumsuz içeriklerin
kontrolü sağlanamamakta, etik değerler eğitimi yetersiz kalmakta öte yandan kültürel kavram ve
anlamlara dair içerikler anlık olarak değişebilmektedir.
6 “Büyük Tehlike: Duygusuz Nesil”, http://www.egitimajansi.com/haber/buyuk-tehlike-duygusuz-nesil-haberi-51046h.html, E.T. 15.12.2017.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz internet içerik yönetimi ile ilgili kapsamlı bir çalışması bulunmamaktadır. İnternet ile ilgili içeriklerin kontrolü ve yasaklanması Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı tarafından http://ihbarweb.org.tr/ihbar.html adresi aracılığıyla yürütülmektedir. Bu sitede TCK’nin yasakladığı maddelere göre ihbar edilecek konular sıralanmaktadır.7 Bunların dışında
kültürü tehdit eden diğer unsurlara yer verilmemekte ve yasa içinde serbest olmayan konuları
düzenlememektedir. Aynı şekilde Binark vd. (2009: 182) TİB’in8 belirtilen sekiz kalem suç tipi için
takipçi olmakla yükümlü olduğunu ancak örneğin nefret söylemiyle ilgili olarak TİB’in herhangi bir
görev veya yetkisinin bulunmadığından bahseder. Dolayısıyla diğer suçlar ancak birilerinin takip
etmesi veya fark etmesi üzerine suç duyurusunda bulunmasıyla mümkün olabilmektedir. Binark
vd. (2009: 182) bu noktada devreye uluslararası yasaların girdiğini ve internette erişilen içeriğin
yayınlanan ülkede suç olamayabileceğini de eklemektedirler. Kısacası internette ve sosyal medyada kişisel verilerin güvenliği, nefret söylemleri, taciz, küfür, hakaret, telif hakları, yalan habercilik, dilin özensiz kullanımı gibi kapsamlı konuları barındıran ortak bir çalışma içeriğin yönetimi
kapsamında hazırlanmalıdır.

Sosyal Medyada Kavramların Etiketlenmesi
Sosyal medya üzerinde kültürel kavramların ve anlamların oluşmasında temel unsur kullanıcı deneyimiyle oluşmasıdır. Sosyal medya organları “hashtag” (etiket yöntemini) kullanarak
içeriğin yönetimini kullanıcı odaklı sağlamaktadırlar. Esasında Twitter, Instagram ve Tumblr isimli
sosyal medya sitelerinin kullanım yöntemini Facebook ile Youtube’dan ayıran temel fark da etiketleme yöntemidir. Etiketleme, anahtar kelimelerden oluşan ve içeriği açıklayan temel sözcükleri
barındırmayı esas almaktadır. Etiketler; sohbet etmek, takipçi kazanmak, ürün satmak, büyük
kitlelere seslenmek, gündemi takip etmek veya gündem oluşturmak vb. amaçlarla kullanılırlar.
Bir etiketin konumu ve sayısı önemli olup doğrudan paylaşılmak istenen içeriğe işaret etmesi
gerekmektedir:
“ ‘X alışveriş sitesi- Türkiye’nin En Güvenilir Alışveriş Sitesi’ #alışveriş #xalışverişsitesi’
şeklinde bir etiketleme hem içerik tarayıcılarının hem de Google’in orijinal içeriği tespit etmesine
yarayan botları tarafından içeriği üst sıralara daha kolay taşımaktadır. Ayrıca kimi sosyal medya
siteleri, örneğin Twitter üç etiketten fazlasını spam olarak görebilmektedir.”9
Etiketlerin asıl kullanım amacı içeriğin semantik bir düzen içinde gruplandırılarak sınıflandırmaya imkân tanımasıdır. Dolayısıyla gelecekte dilbilim alanının önemli bir dalı olarak ortaya
çıkacağını belirtmek yanlış olmaz.10 Etiketleme semantik bir düzen içinde gerçekleşir ancak kavram alanı sadece etiketlenen kavramı işaret etmez. Aynı zaman etiketlenen şeyin oluşturduğu
imge, kavramın gerçekten etiketlenmesine sebep olur. Yapmış olduğumuz araştırmalarda ve
vereceğimiz örneklerde görüleceği üzere bir kavramın veya kelimenin anlamı onun etiketlendiği
içeriklerin toplumsal bellekte yeniden şekillenmesine sebep olmaktadır. Araştırmamıza örneklem
7 “İhbar Web”, http://ihbarweb.org.tr/ihbar.html, E.T. 23.11. 2017.
8 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
9 “Uğur Eskici, Hashtagin Seoya Etkisi ve Facebook Hashtaglerinin Geleceği”, https://www.ugureskici.
com/notlarim-makalelerim/hashtagin-seoya-etkisi-ve-facebook-hashtaglerinin-gelecegi, E.T. 23.11.2017.
10 Günümüzde yapay zekâ çalışmalarında da anlamlı sözdizimsel örüntülerin sağlanması amacıyla “etiketleme”nin kullanımı dikkat çekici bir çalışma alanıdır.
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olarak seçtiğimiz “otel” kelimesi Türkçe Sözlükte11 şu şekilde tanımlanmıştır:
“Yolcu ve gezmenlere geceleme olanağı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi
türlü hizmetleri sunmak ereğiyle kurulmuş işletme: “Beyoğlu civarında bir otelde yatmıştım.” -S.
Faik.”
Bu tanım “otel” kelimesinin sözlük anlamını oluşturmaktadır. Öte yandan sosyal medya
sitelerinde anlık olarak ve anonim profillerde “otel” kelimesi aratıldığında, bu kelimeye yüklenen
kavramsal alanın genişliği; internet kültüründe kavram ve kelimelere yüklenen anlamların değiştiğini ortaya koymaktadır. Örnekleri vermeden önce açıklanması gereken husus, sosyal medya
sitelerinde yapılan kelime aramalarında çıkan sonuç Web 3.0 temelli olduğundan dolayı kullanıcı
deneyimini esas almasıdır. Bir siteye sabit bir profille giren bir kullanıcı, cookies vb. yöntemlerle girdiği site tarafından tanınmaktadır. Dolayısıyla onun daha önceki deneyimleri, izlediği veya
baktığı içeriklere uygun yeni içerikler kullanıcıya önerilmekte ve kendi ilgi alanına uygun reklamlar
kullanıcının karşısına çıkarılmaktadır. Bizim çalışmamızda her iki türlü arama da gerçekleştirilmiş
fakat genel kullanıcının karşısına çıkan içerikler temel alınmıştır. Ayrıca bu içerikler; popülerlik,
izlenirlik, yüklenme tarihi ve internete girilen bölgeler ( Örneğin Çankırı için Ankara ve çevresi), en
beğenilen içerikler gibi özellikler açısından da en başta sıralanmakta olup buna bağlı olarak anlık
değişebilmektedir. Bu durum sosyal medyada içeriğin yönetimini zorlaştıran önemli unsurlardan
birisidir.
18.11.2017 tarihinde Youtube’da12 “otel” kelimesinin aratılması sonucunda ilk beş sırada
şu başlıklara sahip içerikler yer almaktaydı:
“1. 50TL vs 5000TL otel karşılaştırması
2. Otel Çalışanlarının Yaptığı 10 Şok Edici İtiraf
3. Otel 3 Fragmanı
4. Terk edilmiş otelde bir gece
5. Dünyanın en sıradışı 10 oteli”
21.12.2017 tarihinde Youtube’da “otel” kelimesinin aratılması sonucunda ilk beş sırada
ise şu başlıklara sahip içerikler yer almaktaydı:
“1. Geceliği 40 TL Otel vs. 115.050 TL Otel
2. 50 TL VS 5000 TL OTEL
3. Otel Çalışanlarının Yaptığı 10 Şok Edici İtiraf
4. SİZİ ŞAŞIRTACAK 6 SIRADIŞI OTEL
5. Otel Çalışanlarının Bilmenizi İstemedikleri 10 SIR”
İki arama arasındaki 34 gün içinde içeriklerin sıralaması değişmiş, “Otel 3 Fragmanı” 7.
sıraya düşmüş, “Terk edilmiş otelde bir gece” isimli video ise tamamen kaybolmuştur. Dolayısıy11 “Türk Dil Kurumu Çevrimiçi Güncel Türkçe Sözlük”, http://www.tdk.gov.tr/, E.T. 25. 10. 2017.
12 Yapılan aramalarda belirtilen link kullanılmış olup bütün profil ve kullanıcılarda aynı bağlantı sağlanmaktadır: “Youtube”, https://www.youtube.com/results?search_query=otel, E.T. 21. 12. 2017.
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la internet ortamında bir ürünün geçerliliği ürün gösterimden kalkana veya silinene kadar olup
daha popüler olan yeni bir video üretilene kadardır, denilebilir. Ayrıca her kullanıcı, kendi profiline
eriştiğinde önerilen sonuçlar kısmen değişmektedir. 2010 yılından bu yana bu çalışmanın yazarı
tarafından kullanılan Youtube profiline giriş sağlanarak yapılan “otel” kelimesinin aratılmasında
çıkan ilk beş sonuç şu şekildedir:
“1. Geceliği 40 TL Otel vs. 115.050 TL Otel
2. 50 TL VS 5000 TL OTEL
3. Cem Yılmaz | Kadın ikna etmek için yaratılmış
4.SİZİ ŞAŞIRTACAK 6 SIRADIŞI OTEL
5. Güldür Güldür Show 145. Bölüm, Yanlış Mesaj Skeci”
Görüldüğü üzere yapılan arama sonucunda kullanıcı deneyimi 3. ve 5. içeriklerde devreye
girmiş ve kullanıcının geçmiş deneyimleri göz önüne alınarak kelimeyle örüntülü olabilecek içerikler kullanıcıya sunulmuştur. 3. içerikte Cem Yılmaz’ın bir gösterisinden kısa bir kesit olarak
alınan “Kadınlar İkna Etmek İçin Yaratılmış” videosunda “otel” içeriği bir otelin lobisinde geçen
mizahî bir anlatımı içermektedir. Ne başlıkta ne de açıklama da “otel” kelimesi geçmemektedir.
Arama algoritması, çıkan sonuçları kullanıcı deneyimini gözeterek en uygun şekilde sıralamaya
çalışmıştır. Bu durum ilgili aramanın sadece kelime olarak değil aynı zamanda görüntü olarak da
kodlandığını yani görsel anlamının bulunduğunu ortaya koyar. Ayrıca Youtube, kullanıcıya “otel”
ile ilgili yapılan anonim arama etiketlerini trende göre önererek kelimenin sözdizimsel örüntülerini
de sunmaktadır.

Resim 1: Youtube video paylaşım sitesinin ‘otel’ kelimesi üzerine sunduğu “İlgili Aramalar” bölümünün ekran
görüntüsü

Diğer sosyal medya sitelerinde yapılan “otel” kelimesi ile ilgili aramalarda genel anlamda
şu şekilde bir sonuç ortaya çıkmaktadır:
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Instagram: Instagram’ın arama tekniğinin Youtube’dan farkı etiket kullanmasıdır. Dolayısıyla siz “otel” kelimesini aradığınızda kullanıcıların “otel” olarak tanımladığı her türlü ilgili görsel
ve işitsel metne yer verilmektedir. Bu noktada genel Instagram aramasında kullanıcının karşısına
çıkan temel sonuç; kişisel tatil fotoğrafları başta olmak üzere otel odalarının lüks olmasına vurgu
yapan fotoğraflar, otellerin yemek salonları, deniz ve sahil fotoğrafları “#otel” kelimesinin görsel
anlamını ortaya çıkarmaktadır.13
Tumblr: Instagram gibi fotoğraf, resim ve video teması etrafında kişisel blog uygulaması
olan ancak kişisel blogların tek bir sayfadan takip edilebildiği Tumblr’da da etiket araması yapılmaktadır. Buna göre Tumblr’da yapılan “#otel” aramasının ilk sıralamalarında lüks ve zenginlik
vurgusu yapılan otel mekânları, lüks otel odaları, deniz, sahil ve bikini fotoğrafları öncelikli olarak
çıkmaktadır.14
Facebook: Facebook üzerinden yapılan “otel” aramalarında kullanıcıya en yakın bölgedeki otellerin kurumsal sayfaları ile en çok aranan tatil bölgelerindeki meşhur oteller beğeni sayısı
da göz önünde tutularak kullanıcının karşısına çıkmaktadır.15
Twitter: “Otel” kelimesinin anlamsal açıdan en çok erozyona uğradığı sosyal medya ortamı kullanıcı temelli olarak Twitter’dir, denilebilir. Hem etiket hem de sözdizimsel içeriklere göre
arama yapan ve kelimeyi içeren her türlü içeriği sunan Twitter’da “otel” kelimesi aratıldığında
genel olarak fuhşa teşvik edici reklamlar ile çıplaklık teması ön plana çıkmaktadır.16
Sonuç olarak “otel” kelimesinde yer alan ses, görüntü ve yazı temelli algoritmatik değişme, Türk kültür hayatında önemli bir yer tutarak toplumsal belleğimize işlenmiş köy odaları,
misafirperverlik, tanrı misafiri ve kervansaray kültürü gibi anlayışlarla örtüşmemektedir.

Sosyal Medya İçeriklerinin Kaynağı ve Doğruluğu
Sosyal medyada kullanılan dil ve kültürel bellekteki anlamsal kavramlar, onu kullanan
kullanıcıların temel eğilimleri ve popüler olanı takip etmesiyle yakından ilgilidir. Öte yandan bir
kelimeye, kavrama veya olguya yönelik bilinçli değiştirme çabaları da sosyal medya ortamında
sıkça kullanılan propaganda ve provokasyon tekniklerinden birisidir. Bilgi kirliliğinin ve içeriğin
doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacının oluşmasında temel faktörlerden birisi budur. Kullanıcı,
sosyal medya üzerinde her an yalan bir haberin unsuru olarak kendini bulabilir veyahut çekinmiş olduğu kişisel bir fotoğraf bir anda sosyal medya üzerinde mizah unsuru olarak veya farklı
amaçlarla yayılabilir.17 Böyle bir durumda kimin veya kimlerin çıkarlarına hizmet ettiğini bilmeyen
kullanıcı ile iftiraya uğrayan kişiler mağdur edilmektedirler. Bu tarz yalan haber veya kullanıcıyı
aldatmaya yönelik metinlerde klişe cümleler, abartı ifadeler ve detaya indirgenmemiş biçemler
kullanılmaktadır.
13
Daha fazla bilgi için bakınız: ‘Instagram’, https://www.instagram.com/explore/tags/otel/?hl=tr, E.T.
22.12.2017.
14 ‘Tumblr’, https://www.tumblr.com/search/otel, E.T. 22.12. 2017.
15 ‘Facebook’, https://www.facebook.com/search/top/?q=otel, E.T. 22.12.2017.
16 ‘Twitter’, https://twitter.com/search?q=otel&src=typd, E.T. 22.12. 2017.
17 Örneğin 2016 tarihinde ünlü bir gıda firmasının ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu yönündeki bir mail,
yazıyla ilgisi bulunmayan kişilerin adıyla dolaşıma sokulmuş ve bu kişiler böyle bir çalışma yapmadıklarını
açıklamak durumunda kalmıştır.
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Klişe başlıklar aynı zamanda internet dili hakkında bilgi vermesi ve internet dilinin kullanımına dikkat edilmesi gerekliliğinin ortaya konulması açısından önemli veriler sunmaktadır.
Örneğin, “Böyle Dostluk Görülmedi!” başlığı altında kedi köpek dostluğuna ait içerikler; “Kanserin
Tedavisi Bulundu mu?”, “Bu ünlüyü tanıyamayacaksınız!”, “Onu hiç böyle görmediniz!”, “Kredi
Kartı Kullananlar Dikkat!”, “Uzmanlar Uyarıyor” gibi klişe ifadeler18 yalan haber barındırmasa da
internet kullanıcısını tüketici olarak gören başlıklar olup kolay haberciliği ve internet dilinin klişelerini gözler önüne sermektedir. Öte yandan bu dil, okuyucunun içeriksel anlamı bir bütün olarak
tasavvur etmesini sağlamaktadır.
Siyasî ve ideolojik amaçlı üretilen mizahî birçok sahte içerikte de kullanıcıları yanıltmak
amacı güdülmektedir. İnternette dolaşan “Türkiye yerli savaş uçağıyla kalmayıp Uçan Uçak Gemisi yaptı... CIA Özel Hareketler Komutanı Nick Fury, böyle bir gemiyle Türkler yenilmezler, demiştir...” vb. şeklinde dolaşan sahte içeriklerin, millî duyguları olan vatandaşlarla dalga geçmek
amacıyla dolaşıma sokulduğu iddia edilebilir. Öte yandan iyi niyetlerle bu ve benzeri içerikleri
paylaşan kullanıcılar, paylaştıkları içeriklerin doğruluğunu kontrol etmekten ziyade paylaşımın
kendisine odaklanmaktadır. Oysa ufak bir araştırmayla görülecektir ki Nick Fury, Marvel Comics
tarafından oluşturulmuş kurgusal bir karakterdir. Bir başka örnekte Bor ile çalışan araba iddiası,
internet efsanesi olarak belirli aralıklarla üretilmekte ve herhangi bir kurumun adıyla dolaşıma
sokulabilmektedir. Benzer şekilde 2011 yılında bilgiye kasıtsız olarak inanan insanların olduğunu ortaya koymak amacıyla kurgulanan Contorium isimli uydurma bir elementin geniş kitlelerce paylaşılmasının altında yatan gerçek; ekonomik kaygı ve toplumsal endişelerdir (Arslan,
2015). İnternet ile birlikte insanlar politik ilişkileri ve ülke meselelerini çok daha yakından takip
edebilmekte, bilinmeyen bilgiler hakkında ise komplo teorileri ve söylentiler üreterek açıklama
ihtiyacı hissetmektedirler (Arslan, 2015). Bunlara ek olarak örneğin Mevlana’ya ait olmayan bir
söz ona aitmiş gibi veyahut başka birisine ait olan bir sözü kendine mâl ederek kullanım da sosyal
medya üzerinde oldukça yaygındır. Daha önce de belirtildiği gibi sosyal medyada yanlış içeriklerin artması ve bilgi kirliliğinin oluşmasının başlıca nedenlerinden birisi onun günlük hayatın her
anında, anlık olarak paylaşıma hazır tutulmasından kaynaklanmaktadır.
Bilgi kirliliği, internette bilginin doğrulanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.19 Bugüne kadar
ülkemizde içerik ile ilgili yapılan çalışmalardan birisi Kadir Has Üniversitesi ve Facebook işbirliğiyle hazırlanan Facebook ile Habercilik Projesidir. Bu konu hakkında okullarda İnternet Okuryazarlığı veya Medya Okuryazarlığı20 dersleri de verilmektedir. TİB, Güvenli İnternet üzerine poster,
afiş ve kitapçıklar hazırlamakta ve bunları yayınlamaktadır.21 Benzer şekilde TİB tarafından yayınlanan Güvenli İnternet Bilgi Dolabı isimli kitapçık çocuklar için hazırlanmış bilgiler içermektedir.22
Facebook ile Instagram isimli sosyal medya siteleri ise sayfalarının Yardım bölümünde “Topluluk
Kurallarımız” ve “Toplum Güvenliği” isimli kitapçıklar yayınlamakta ve sosyal medyanın kulla18 Örnekler şu internet sayfasından alıntılanmıştır: “Onedio”, https://onedio.com/haber/durmadan-karsimiza-cikan-basliklar-277171, E.T. 12.11.2017.
19 İnternette yayınlanan içeriklerin doğruluğunu teyit amacı güden (Örneğin internet efsanelerinin yayınlandığı “snopes.com” isimli site gibi) birçok sayfa yer almaktadır.
20 Daha fazla bilgi için bakınız: “Medya Okuryazarlığı”, https://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/menu_goster.php?Guid=E56CE034-6CEB-41AE-A12C-B618EBEA461B&MenuId=2, E.T. 25.06.2017.
21 TİB’in yayınladığı Güvenli İnternet Kitapçığına belirtilen adresten ulaşılabilmektedir: www.guvenlinet.
org, E. T. 12.11.2017.
22
Daha fazla bilgi için bakınız: ‘Güvenli Çocuk’, www.guvenlicocuk.org.tr, E.T. 12.07. 2017.
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nım amaçlarını ve özellikle çocuk ve genç kullanıcılara karşı yapılan siber zorbalığı önlemenin
yollarını açıklamaktadırlar.23 Vatandaşları uyarıcı ve engelleyici bir kurum olarak Emniyet Genel
Müdürlüğü düzenli olarak Türk halkını sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlar konusunda da
uyarmaktadır.24 Azapağası (2016: 254), Yayla’dan (2014: 196) aktararak siber güvenlik ile ilgili şu
noktaya dikkat çekmektedir:
“Ülkeler, ulusal güvenliklerini teminat altına almak ve tehlikelere karşı hazırlık yapmak
zorundadırlar. Günümüzde siber güvenlik, küçük, büyük, gelişmiş ya da az gelişmiş her ülke
için önem arz etmekte ve ulusal güvenliğin en önemli parçası hâline gelmektedir. Siber alan,
fiziki alan gibi sınırları olan üzerinde tek bir devletin egemenlik kurduğu bir alan olmadığından,
gelişen teknolojik imkânlar nedeniyle siber ortamdaki kötü niyetli hareketler önü alınamaz şekilde
artmaktadır.”
Toplumsal açıdan sosyal medyada bilgi kirliliğinin en olumsuz kullanımı toplumsal güvenliği zedelemek ve toplumun huzurunu bozmak amacıyla terör propagandası yapmak, toplumu
rahatsız etmek veya dolandırıcılık gibi amaçlar güden kötü niyetli paylaşımlardır. 29 Haziran
2016 tarihinde Twitter üzerinden paylaşılan asılsız bir haber buna örnek verilebilir. Brüksel havaalanındaki patlama görüntülerini İstanbul Atatürk Havalimanı’nda canlı görüntüler olarak sunularak yapılan provokasyonlarda Twitter botu kullanılmıştır.25 Twitter botu, otomatik oluşturulmuş ve
belirli aralıklarla aynı iletiyi gönderen sahte hesaplar olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla belirli algoritmalarla yüzlerce hesap anlık dolaşıma sokulabilmektedir. Bir anda yayılan yüzlerce patlama
tweeti ile ortamdaki kullanıcılara ve havaalanını kullanacak müşterilere panik yaptırarak toplum
huzursuz edilmektedir. Bu hesapların ortak yanı kendilerine ait fotoğraflar kullanmayıp anonim
fotoğraflar ve benzer isimlere yer vermesidir. Sosyal medyada olumsuz kullanımların başında
belirtildiği gibi yalan haberler ile ilgili paylaşımlar gelmektedir. Çok daha önce başka bir ülkede
veya yerde yaşanmış başka bir olayın fotoğrafı veya içeriği güncel bir olayda kullanılarak sanki
yeni olmuş gibi sunulması sosyal medyada sıkça paylaşılan yalan haber içeriklerinden birisidir.
Daha önce de belirtildiği üzere bu durum yeni kurumların doğmasına neden olmuş; yalan içerikler ile doğru içerikleri birbirinden ayırabilecek bir kuruma/ siteye/ projeye duyulan ihtiyacı ortaya
çıkarmıştır.
Sosyal medya üzerinden yayınlanan olumsuz içerikler sadece bilgi kirliliği veya kişisel
bilgilerin ele geçirilmesiyle oluşmamaktadır. Örneğin maç sonucunu bildiğini iddia ederek bahis
oyunları oynayan kişilere bu bilgileri 50 TL’ye satan yüzlerce profil bulunmaktadır. 16.09.2017 tarihinde Türkiye’de yasa dışı oynanan sanal kumar üzerinde yaklaşık 40 milyar lira döndüğünü belirten Maliye Bakanlığı bu paralara el konulacağını açıklamıştır.26 Buna sosyal medya üzerinden
karşılıklı para ve bilgi göndermeye dayalı bahis oyunları da eklendiğinde yasa dışı ve vergisiz
23 Daha fazla bilgi için bakınız: ‘Instagram Help’, help.instagram.com; ‘Facebook Help’, https://www.
facebook.com/safety, E.T. 27.06.2017.
24 EGM, 2017 yaz tatilinin başında Türk halkını sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımları ve yer bildirimleri
konusunda uyarmış ve özellikle tatile giden kullanıcılardan tatille ilişkili bilgileri sosyal medyada paylaşmamasını istemiştir.
25 Daha fazla bilgi için bakınız: https://onedio.com/haber/yine-saldiri-yine-dezenformasyon-sosyal-medyada-dolasan-asilsiz-paylasimlar-718980, E.T. 12.12. 2017.
26 ‘Milliyet Gazetesi’, http://www.milliyet.com.tr/bakan-agbal-acikladi-sanal-kumar-ekonomi-2520564/, E.T.
20.11. 2017.
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olarak dönen paranın 40 milyarı aşacağı kesindir. Sosyal medya sitelerinin bu ve benzeri içerikleri desteklemediği ancak baş edemediği de bir gerçektir. Bu içeriklerin yayıncı siteler tarafından
daha etkili bir şekilde bertaraf edilmesi hem toplumun sağlığı hem de ekonomik gücü açısından
büyük önem taşımaktadır.
Genel olarak internette var olan olguların algısı ile toplumsal algıların ve olguların çatışmaları, kültürel kodların internetle birlikte ne kadar hızlı değiştiğini ortaya koymaktadır. Kültürel
kodlarımız ve simgelerimiz internetle birlikte tehlikeye girmekte ve bu en çok cinsiyet, cinsellik,
ekonomi ve din olguları üzerinde yaşanmaktadır. Birçok Türkçe yayın yapan siteler, toptancı anlayışıyla reklam aracılığı yapan kuruluşların reklamlarını yayınlayarak para kazandığı için içeriğin
kontrolünü sağlayamamaktadır. Söz gelimi bugün televizyonda yayınlanacak reklamlar RTÜK
tarafından kontrol edilirken televizyondan çok daha etkileşimli kullanılan bir ortamda yayınlanan
reklamlar, belki de yayınlandığı sitenin yöneticileri tarafından dahi fark edilememektedir. Verilen
reklamlar, reklam alanın başlangıçta seçtiği etiketler aracılığıyla otomatik olarak ve kodlar aracılığıyla sunulmakta ise de örneğin “İslamiyet” konulu bir site “misyonerlik” faaliyeti yürüten bir
reklamı kendi sayfasında yayınlayabilmektedir. Bunun nedeni konu etiketinin çok genel olarak
sınıflandırılmış olmasıdır. Kitap sitelerinde yer alan dinî kitaplar, macera kitapları vb. birçok yayın
“kitap” etiketine girmektedir.

Sosyal Medya Sitelerinden “Etiketleme” Örnekleri
Sosyal medyanın arama sayfalarındaki genel verilerin sunumu çoğu zaman “etiket ”in kullanılmasına bağlı olarak kullanıcının karşısına çıkarılmaktadır. Örneğin kullanıcı deneyimini esas
alan Instagram’a birkaç erişimden sonra önceki aramalara uygun olarak yeni içerikler önerilmekte
ve arama butonuyla beraber bir isim veya kavram hakkındaki sonuçlar anlık paylaşılma durumuna göre kullanıcıya sunulmaktadır. Aranan etiketteki her yeni paylaşım, bir önceki paylaşımı geriye atmaktadır. Daha önce Instagram ile herhangi bir şekilde etkileşimde bulunulmadıysa internete girilen bölge, popülerlik ve paylaşım zamanına bağlı olarak genel arama sonuçları karşınıza
çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında daha önce internet ile hiçbir etkileşimde bulunulmamış,
yeni e-posta ve yeni alınmış numara kullanan cihazdan; Instagram27 deneyimi olup beğenilerinin
ve takipçilerinin çoğunu çeyiz paylaşımları yapan grupların oluşturduğu kadın bir kullanıcıdan ve
nihayet takip ettiği sayfalarının çoğunu haber ve mizah içerikli grupların oluşturduğu bir kullanıcıdan olmak üzere üç farklı kullanıcı sayfasından üç farklı bölgede belirli kavramların araması gerçekleştirilmiştir. Aranılan kavramlarla ilgili olarak çıkan sonuçlara bakıldığında örneğin “#islam”
kavramı aratıldığında profil önerileri yakın çevrede28 paylaşılan içeriklere öncelik vermektedir.
Bu durumda bölge halkının analizlerinin yapılarak önerilerin buna göre yeniden şekillendirildiğini
söyleyebiliriz. Yapılan aramalarda kullanıcıların karşısına çıkan sonuçların çoğunluğu onu etiketleyen kullanıcının eklediği kavram bağlamında içeriklerden oluşmaktadır. Bu içeriklerin sunumu
içeriği etiketleyen kullanıcının algısı ve tanımı dâhilinde ele alınmaktadır. Bu nedenle örneğin bir
“ayakkabı satıcısı” bir ürününün etiketine “ayakkabı, alışveriş, moda, ankara, islam, para, lüks”
vb. gibi birçok etiketi eklediğinde kavramın anlam alanına bakılmaksızın o içerik ilgili sayfada gö27 Daha fazla bilgi için bakınız: https://www.instagram.com/explore
28 Yakın çevre terimi internetin erişim lokasyonuna göre belirlenmektedir. Buna göre Çankırı’da ikamet eden
birisinin lokasyonu Ankara- İstanbul olabilirken, Sinop’ta ikamet birinin lokasyonu Samsun ve civarı olarak
belirlenmektedir.
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rünmektedir. Bu durum aranan sözcüğün kavramsal alanını da genişletmektedir. Örneğin bahis
kuponu satan bir kullanıcının, bir deste 200 Türk lirasından oluşan banknot fotoğrafının altına
eklediği iletisinde yer alan etiketlerden birkaçı şu şekildedir:
“%100 kuponlar için mesaj atıp detaylı bilgiler alıp kazanabilirsiniz. #iddia #iddiakuponu
#para #sex #video #yaz #tatil #club #bodrum #alanya #bankomaçlar #gece #günaydın #tbt ” vb…
Bu kullanıcıların eklediği etiketlerin içeriğine baktığımızda, paylaşılan içerik ile etiketlenen
kelimelerin daha yaygın ortamlarda kullanıcının ilgisini çekmek amacıyla arttırıldığını görmekteyiz. Bu etiketleme tam olarak etikette belirtilen herhangi bir kavramı arayan veya takip eden
kullanıcının sayfasında bu içeriğin de görüneceğini veya karşısına çıkacağını ifade etmektedir.
Bu ve benzeri olumsuz kullanımlar sosyal medya üzerinde sıkça etiketlenmektedir. Bir başka
örnekte ‘ankara’ etiketine eklenmiş bir silah görselinin yer aldığı içerikteki tabancanın 195 Türk
lirasına satıldığı belirtilmekte ve altında sadece ruhsatlı kişilere verildiği veya ruhsat fotoğrafının
yeterli olduğu bilgisine yer verilmektedir. Ayrıca etiketlerin sosyal medyada cinsel veyahut terör
propagandası amacıyla kullanımı da mevcuttur. Provokasyon amacıyla içerik ekleyen kullanıcı,
içeriğin etiketine yabancı dilde popüler kelimeleri, şehirleri ve kavramları da etiketleyerek etki
alanını genişletmeyi amaçlamaktadır.
Benzer şekilde sosyal medya üzerinde Türk güvenlik güçlerine, millî kültürü ön plana çıkaran örneğin Türk bayraklarının yer aldığı sayfalara art niyetli kişilerce ilgili internet sitesine
şikâyet edilerek kapattırılmaya çalışılması gibi bir siber saldırının yürütüldüğü de söylenebilir. Bu
anlamda Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen ve
suç unsurları içeren profil ve sayfaların siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr, siber@egm.gov.tr,
siber.ankara@egm.gov.tr ve siber.istanbul@egm.gov.tr mail adreslerine bildirilmesi konusunda
kullanıcıları sık sık uyarmaktadır. Ayrıca Instagram gibi kimi sosyal medya siteleri intihar ve diğer
siber zorbalık türlerinde kullanıcıyı korumak adına sıklıkla yapılan aramalara karşı kullanıcıyı
uyarmaktadır. Örneğin “anoreksiya” terimini arattığınız da Instagram size iyi olup olmadığınızı ve
yardım alıp almak istemediğinizi sormaktadır.29
Bir diğer sosyal medya sitesi olan Twitter, günümüzde kitlelerin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi açısından -yanlı bir bakış açısıyla da olsa- modern bir savaş aracı olarak görülmektedir.30 Gerçekten de sosyal medya organlarında birçok kültürel mesele söz konusudur. Buna
birçok ünlünün veya vatandaşın sıklıkla dijital linçe maruz kalması örnek verilebilir.31 Türk kültüründe “kusuru örtmede gece gibi ol” düsturu yerini “ifşa et” algısına evrilmektedir. Ayrıca Türk,
Türklük ve İslam karşıtları tarafından sıklıkla bu kelimelerin altında olumsuz içeriklerin paylaşıldığı da görülmektedir. Sosyal medyada ‘göğsünü kabartan’, ‘göğüs geren’ gibi ifadelerin altında
çıkan içeriklerde ‘göğüs’ kelimesini içeren bir ayetin hemen altında bir ‘göğüs’ kası geliştirme
videosu, onun altında da ‘göğüs’ ile alakalı erotik bir içeriğe aynı anda erişilebilmektedir. Eklemek
gerekirse telefonların ilk satın alınmasıyla üzerinde kurulu olarak gelen otomatik yazım özelliği
29 “Pro-Anorexia and Self-Harm: The Dark Side of Instagram”, http://www.vanityclaire.co.uk/pro-anorexiaand-self-harm-the-dark-side-of-instagram/, E.T. 29.09. 2017.
30 “Bir modern savaş aracı olarak Twitter”, www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160321_twitter_savas_
alani, E.T. 23.03.2016.
31 Daha fazla bilgi için bakınız: https://onedio.com/haber/onumuze-gelene-yuz-tekme-ulkemizde-cig-gibi-buyuyen-dijital-linc-ve-siber-zorbalik-kulturu-753526, E.T. 20.11.2017.
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açık klavyede mesajlar bölümünde ‘hatun’ gibi belirli birkaç kelime yazıldıktan bir sonraki kelime
önerisi porno olmaktadır. Eski Türkçe döneminden kalan bu kelimenin bu şekilde örüntülenmesi
dahası İsmi “Hatun” olan bir kullanıcının sürekli olarak bu içeriğe maruz kalması kültürel haklarla
ve kişilik haklarıyla uyuşmamaktadır. Kullanıcının bu durumu değiştirmesi için hatun kelimesini farklı kelime örüntüleriyle sık sık kullanarak kullanıcı deneyimi oluşturulması gerekmektedir.
Öte yandan arama motoru, akıllı telefonlarda eğer arama motorunun adresi üzerinden arama
yapılıyorsa kullanıcıya “Uygunsuz tahminleri bildir” seçeneğini sunmaktadır. İnternetin dili aynı
zamanda kavramların kısaltmaları ile simgelerini de etkilemektedir. Örneğin bir futbol takımının,
Türk Standartları’nın, Türkçe- Sosyal ’in, The Sims oyununun kısaltması veya simgesi olan “ts”
ifadesi internet sitesinin içeriksel bağlamına göre sonuç verirken kimi sosyal medya ortamlarında
“transseksüel ”in kısaltması olarak da kodlanmış durumdadır.
Türk kullanıcılar sosyal medya ortamlarından birisi olarak Facebook’a geleneksel ritüellerinin bir kısmını taşımış durumdadırlar. Doğum günü kutlamaları, bayram mesajları, sevdiklerinizle haberleşme gibi geleneksel ortamlarda yapılan etkinlikler ve ritüeller bir şekilde bu ortamda
da yaşanmakta hatta kimi köy ve kasabaların Facebook sayfası bulunmaktadır. Ancak kültür
açısından Facebook, insanlara bir ilişkiyi sürdürmek için didinmek zorunda olmadıkları mesajını
da aşılamaktadır (Sayar ve Yalaz, 2016: 78). Birini Facebook’tan silmek bir insanı hayatınızdan
çıkarmanın yeni ifade biçimidir (Sayar ve Yalaz, 2016: 78). Facebook’un gelenek üzerinde bu
yıkıcı etkisi olumsuz görülürken, Facebook’un halk kültürünü benliğine katarak kullanılması
olumlu bir tutum olarak karşımıza çıkar. Facebook’ta yer alan olumsuz içeriklerin izi diğer ortamlara göre daha kolay sürülebilmektedir. Özellikle kadın profillerine karşı yapılan saldırılar, cinsel
içerikli cümleler ve içerikler ile reklamlar sosyal medyada kullanıcının istemi dışında gelişen unsurlarıdırlar. Karşı kullanıcının kişisel özelliklerinin ve karakterinin bilinemediği bir ortamda tanınmayan kişilerle arkadaş olmanın yanlış bir tutum olduğu açıkken, popüler olmak veya beğenilmek isteyen genç kesim kullanıcılar, bu sayfalarda kolaylıkla tanımadığı kişilere kişisel bilgilerini
açmaktadırlar. Sayar ve Yalaz (2016: 32) bireylerin interneti esnek bir erişebilirlik aracı olarak
gördüğünü bunun da arkasında yatan sebebin büyük ölçüde bireyi özgür kılan anonimlik hissi
olduğunu söylemektedir. Bu nedenle sanal dünya kişiye daha güvenli bir alan imkânı sunabilmektedir. Fizikî olarak düşünüldüğünde bu öneri doğrudur. Ancak güvenlik hissi, kötü niyetli kişilerle
veya kullanıcılarla karşılaştığımızda hangi bilgileri vermememiz gerektiği gerçeğinin önüne geçemez. Yücel (2017: 520) bu konuda “ifşa olmanın getirdiği paranoyak hâl gösterir ki toplumsal
anlamda aidiyet ve gizlilik olguları yeniden saptanmaktadır. İnternette yaşanan hızlı gelişmeler,
toplumsal değişim ve dönüşümün gelecekte nasıl yaşanacağına dair ipuçları vermektedir. Facebook sosyal bilimciler için devasa bir laboratuvardır. Milyonlarca kullanıcı, her ülke araştırmacısı
için ciddi bir inceleme potansiyeli taşır” demektedir.
Youtube’u değerlendiren Çakır (2014: 386) ise Youtube’u hiçbir kuralı ve denetimi olmayan, her bireyin kaydını yayınlayan bir anarşi ortamı olarak tanımlamakta ve buna göre yeni
medyada isimsiz bir video, izlenme rekorları kırabilir, isimsiz bir yazı, milyonlarca kişi tarafından
okunabilir, cinsel tacizciler sosyal medyada herkesin arkadaşı olabilir, demektedir. Youtube’a
eğer bir kullanıcı profiliyle giriyorsanız kullanıcı deneyimi esas alınmaktadır. Öte yandan örneğin
Youtube’da ‘hikâye, hikâyeler veya öyküler’ terimlerinden birisini arattığınızda eğer bir kullanıcı
deneyiminiz yoksa yani ziyaretçi kimliğiyle giriyorsanız ilk 5 ve sonrası arama sonuçlarında ço-
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cuk masalları, öyküler, sesli kitaplar ve dinî hikâyelere ait içeriklerin yanında erotik hikâyelere
ait içerikler de kullanıcının karşısına çıkmaktadır. Sesli hikâyeler veya radyo tiyatrosu dinlemek
isteyen bir kullanıcı, hikâye ödevi için ödev arayan bir öğrenci veyahut bir araştırmacı doğrudan
bu içeriklerin görselleriyle ve başlıklarıyla muhatap olmak durumunda kalmaktadır. Türk toplumunun kültürel belleğinde olmayan kimi kavramlara bilinçsizce ve anlık olarak erişilmesinin bugün
basında çokça yer alan cinayet, kavga, taciz vb. olayların bilinçaltı sebeplerini açıklayabileceğini
öngörebiliriz.
2016 yılından sonra adından çok fazla söz ettiren “youtuber” akımı da sosyal medyadaki
kültürel olgular açısından önemli bir konudur. Ergen sıfatını kazanmamış çocuklar bile bu ortamda “youtuber” olmaya çalışmaktadır. Yasaya göre sosyal medya ortamlarına 13 yaş altındaki
kullanıcılar üye olamazlar. Bu tutumdan ebeveynlerin günlük hayatın yorgunluklarından dolayı
çocuklarıyla ilgilenmek yerine onların ellerine tutuşturdukları tablet ve telefonların denetimlerini
gerektiği gibi yapmadıklarını düşünebiliriz. Kimi bilinen ve ünlü “youtuber”lar bu ortamda bilgisayar, çevrimiçi vb. oyunlar oynarken küfür edip gereksiz hırs ve idealler peşinde gençleri yönlendirebilmekte ve onların “fenomenleri” haline gelebilmektedirler. Esasında bu durumun bir sakıncası
yoktur öte yandan pedagojik herhangi bir eğitime sahip olmayan bu gençlerin içeriklerinin herhangi bir kontrol mekanizması da bulunmamaktadır. Türk gençliğinin eğitimine bunca yatırım yapıp
kültür hayatlarını zenginleştirmeye milyar dolarlarca para harcanırken tek bir video, 5 milyon
kullanıcı tarafından izlenerek kitleleri etkisi altına alabilmektedir. Bu noktada belirtmek istediğimiz
şey “Youtube” kanallarının yasaklanması değil; içeriği videoya dönüştüren kişi veya kullanıcılarla
içerik yönetimiyle ilgili işbirliği ve ortak çalışmaların yapılmasıdır.
Bir diğer sosyal medya organı olarak değerlendirebileceğimiz Wattpad32 kullanıcıların
hikâye, roman, deneme, öykü ve şiir yazabildikleri ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşarak okunmayı ve popülerleşmeyi temel aldıkları bir sosyal medya sitesidir. Son dönemlerde Wattpad’de en
çok okunan ve başarılı bulunan gençlik romanları çeşitli yayın evleri tarafından kitaplaştırılmıştır.
Wattpad’ın amacı olumlu gibi karşılansa da içerik yönünden incelenmediği de açıktır. Wattpad’de
herhangi bir kural yoktur. Wattpad, kullanıcılarına Türkçe yazım kurallarını dayatmaz. Bu nedenle
hem yazar hem de okuyucu açısından Türkçe yazı ve imlâ sisteminin geleceği şüpheli görülmelidir. Karauğuz (2016: 609- 610) Wattpad’de yazılan romanları şu şekilde değerlendirmektedir:
“Sitedeki hikâyelerde herhangi bir şekilde imla kuralına riayet etmek zorunda değil yazar.
Hatta Wattpad romanlarının karakteristik özelliği de bu. Herhangi bir kural yok. Hikâyelerde bahsedilen hayatlar da hiçbir şekilde belli bir kural içerisinde yaşanmıyor. Uçlarda yaşanan, daha
ütopik hayatların anlatıldığı, âşık olunan kadınların prenses, erkeklerinse birer prens olduğu bir
dünya var hemen hemen her romanda. Lisede okumasına rağmen partiler düzenleyen, uyuşturucu maddeler kullanan ama karizmasından bir şey kaybetmeyen erkekler, okulun en havalı ve
gözde kızlarının olduğu lise hayatı ilk başta göze çarpan temalar.”
Wattpad’de yazılan hikâye ve romanların sadece başlıkları dahi Karauğuz’un ifadelerine
destek vermeye yeter niteliktedir: Çoğu aşk ve erotik tarzda yazılan “Abimin Aşkı, Sevgilimle Bir
Yaz Gecesi, Yeni Kıza Ne Yapalım, Tutkulu Sapık” gibi örnekler çoğu genç kullanıcılar tarafından
yazılan ve hatta “Genç Kız Edebiyatı” kategorisinde üretilen içeriklerdir. Ayrıca Wattpad, interne32

“Watpadd”, https://www.wattpad.com/?locale=tr_TR, E.T. 21.12.2017.
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tin geleneksel sözlü ortamla yeniden buluşması olarak da değerlendirilebilir. Wattpad kullanıcıları
bir başkası tarafından üretilmiş telif hakkına sahip olan bir içeriği örneğin Harry Potter kitaplarını
ve karakterlerini tekrar üreterek anonimleştirmektedir. Harry Potter33 kitaplarında yer alan mitolojik ögeler bir yazar tarafından Harry Potter serilerinde kurgulanmış; Harry Potter kurgusu ve
dünyası, onu seven ve beğenen kullanıcılar tarafından yeniden anonimleştirilmiş ve hayalî bir
dünyada var olma tutkusunun devamlılığı sağlanmıştır. Fan Fiction (Hayran Kurgu) denilen bu
kitaplar, ücretsiz olarak yayınlandığı için herhangi bir gelir söz konusu olmayıp eğlence amaçlıdır.
Anonimleşme ile birlikte bir yazarın ürettiği karakterlerin yeniden üretimi bağlamında kalıplaştırılması, güncelleştirilmesi ve eğlence işlevleri barındırması geleneksel sözlü kültür ortamıyla bu
ortamın ortak noktalarıdır, denilebilir.
Son olarak sosyal medyanın kendisini değil eğlence araçlarını oluşturan oyunlara da değinilmesi elzemdir. Çevrimiçi oyunun yaygınlaşmasıyla birlikte oyunlar yeniden toplu bir etkinlik
olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bugün birçok çevrimiçi oyun, çok oyunculu ve uluslu bir yapıya sahiptir.
2017 yılında gündemi en çok meşgul eden haberlerden birisi olarak Mavi Balina isimli
oyun, BTK tarafından yasaklanmış tehlikeli bir oyundur. Türkiye’de ve dünyada intiharlara yol
açtığı belirtilen oyun, bir başkasının yönlendirilmesiyle yapılan görevlerden oluşmaktadır. En
son görev ise oyuncunun kendisini öldürmesidir. Türkiye’de bu oyun yüzünden en son kurban
olan gencimiz, Ordu’da 17 yaşındaki bir lise öğrencisidir.34 Hindistan’da oyunu oynayıp intihar
etmek üzereyken kurtulan bir kız çocuğu, eğer oyunu tamamlamazsam annem ölecekti, şeklinde ifade vermiştir.35 Bu da oyunu oynayan kişilerin siber zorbalığa maruz kaldığı anlamına
gelmektedir. Kavramların yozlaştırıldığı ve özellikle oyuncuyu tüketici yapmaya yönelik android oyunların varlığı da dikkati çeken bir diğer unsurdur. Android marketler çoğunlukla içerikleri
yaşa göre sınıflandırmış durumdadır ancak birçok ebeveyn bu sistemi bilmediği için çocuk ve
genç kullanıcılar herkese açık içeriklere erişmekte özellikle de genç kullanıcılar birer tüketiciye
dönüşmektedir. Örneğin 5 milyon kullanıcı tarafından indirilerek oynanan bir oyunun tanıtımında
gençlere şu telkin verilmektedir:
“Kendi lise hayatını yaşa. Erkeklerle tanış buluş ve bir erkek arkadaş edin! Arkadaşını
dansa götür, balo kraliçeliği kazan! Popüler ol! Alışveriş merkezinde çalış, dolabına en son moda
ürünlerini koy…”
Oyunun üretici şirketi Tel Aviv’den yayın yapmakta olup oyunlara ait içeriklerin herhangi
bir pedagojik uzmanın kontrolünden geçip geçmediği belirtilmemiştir. Ayrıca daha adını zikredemediğimiz yüzlerce moda oyununda, özellikle 12 yaş altı çocuklara yönelik moda ve kimlik
yaratmaya yönelik çabalar da mevcuttur. Oyunlarda var olan bir diğer kültürel kimlik oluşturma
çabası İslamofobi üzerine gelişmektedir. Dünya çapında oynanan kimi oyunlarda, İslam’a karşı
33 Harry Potter’in bilinen 650 bine yakın hayran kurgu versiyonu yapılmıştır. https://www.fanfiction.net/
book/Harry-Potter/, E.T. 21.12.2017.
34 ‘Hürriyet’, http://www.hurriyet.com.tr/mavi-balina-oyunu-bu-kez-orduda-can-aldi-40640584, E.T.
11.12.2017
35 ‘Yeni Şafak’, http://www.yenisafak.com/teknoloji/btkdan-mavi-balina-oyunu-uyarisi-2795252, E.T.
11.12.2017
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kara propaganda yapılmaktadır.36 Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üretilmiş başarılı uygulamalardan Çanakkale savaşının simülasyon oyunu olan “Nusrat”ın37 yorumlar kısmına
bakıldığında Türk gençlerinin yerli kültüre ait imgelere sahip çıktığı ve bu oyunlara yöneldiği gözlemlenmiştir. Buradan iddia edilebilir ki çoğu kullanıcı kendi kültürüne yabancı uygulamaları içerik
yoksunluğundan dolayı indirmekte ve kendi kültürel değerlerine bu ortamda sahip çıkmaktadır.
Dolayısıyla yerli oyun şirketlerinin kurulması, bu yönde girişimlerin desteklenmesi, yerel içeriklerin ve kültürün oyun ortamına taşınması; kültürünü tanıtmak ve kültürel yozlaşmayı önlemek
isteyen kurumların gelecekteki başlıca hedefi olacaktır.

Sonuç
Bu çalışma kapsamında çoğu internet kullanıcısı tarafından bilinen ve en çok kullanıcıya
sahip sosyal medya organları değerlendirilse de özellikle genç kullanıcılar tarafından kullanılan
daha birçok sosyal medya uygulamasında birçok olumsuz içerik ve kullanımın olduğu söylenebilir. Kullanıcılar artık bu ortamlarda birbirlerini tanımadan güvenerek özel bilgilerini paylaşmakta ve zarar görmektedirler. Kültürümüzün çeşme başında gençlerin birbirleriyle bakışma geleneği, kamerada karşılıklı sohbete! evrilmektedir. Vurgulamak istediğimiz esas nokta, olumsuz
içeriklerin kullanıcı odaklı paylaşımı doğrultusunda sözdizimsel örüntüde kodlanan örneklerden
hareketle kültürel kodların ve toplumsal yapıdaki olumsuz dönüşümlerin irdelenmesidir. Bu nedenle çalışma boyunca internet ve sosyal medyanın yasaklanması veya erişiminin engellenmesi
değil, sanal kimliklerin ve sanal toplumun sorunları üzerinde çalışılması ve çözümler üretilmesi
gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır. İnterneti veya sosyal medyaya erişimin kesilmesinin ancak
ülkedeki bütün internet bağının koparılmasıyla mümkün olacağını belirtirsek çeşitli ülkeler kendi
kültürel savunmasını oluşturmak için birtakım önlemler almaktadırlar.
Çavuş (2016: 665) internetteki Batı modernleşmesinin kendi savunduğu değerlerin
üstünlüğünü ve kaçınılmazlığını dünyanın geri kalanına benimsettiğini söylemektedir. Buna göre,
bugün Batı’da daha iyi yaşayabileceğine inanan, Batı’nın daha zengin, daha özgür, daha demokratik olduğunu düşünen binlerce mülteci, Avrupa kapılarından girmek için sıra beklemektedir.
Gerçekten de sosyal medyada lüks hayatlara gönderme yapan “etiketler”in kullanıldığı içeriklerde Doğulu zenginlerin görselleri çoğu kez yadırganırken aynı içeriğe sahip Batılı yaşam sunan
kullanıcıların hayatı etik olup olmamasına bakılmaksızın fenomen olarak sunulmaktadır.38 Çavuş
(2016: 666- 669) bu noktada güzel bir tespit yapmaktadır: Batılı üreticilerin ürettiği sosyal medya
uygulamalarında Batı dışı dünyanın dilini, davranışlarını, yaşam tarzlarını etkileyebilmekte ve kültürel değişimlere sebep olabilmektedir çünkü bu uygulamalarda, Batı kültürü çerçevesinde semboller, kavramlar kullanılmaktadır. Azapağası (2016: 256) interneti kullanan herkesin potansiyel
olarak siber suça maruz kalabileceğini ancak bilgi çağının yeni suçlarına ve bu suçların doğasına
ilişkin olarak en azından hukuksal ve sosyal bir farkındalığa sahip olunması gerektiğini ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini de savunmaktadır. Azapağası’nın bu
önerisine bir de kültürel farkındalığı eklemek elzemdir. Keza internet ve sosyal medya teknolojik
36 “Oyunlarda İslamofobi”, http://www.oyunlardaislamofobi.com/, E.T. 11.11.2017
37 ‘Nusrat Oyunu’, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nusratmobiloyun.canakkale&hl=tr,
E.T. 22.11.2017
38 Çalışmamızda yer verdiğimiz örtük örneklerin ekran resimleri Ahmet Serdar Arslan Arşivinde
bulunmaktadır.
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olarak her nerede üretiliyor veya yönetiliyor olursa olsun onu kültürel anlamda bizim yapan şey
içeriktir. Taştan (2016: 265) internette var olan mücadelenin en zorunu Türkçenin verdiğini keza
İngilizce kelimelerin doğrudan bilişim hukuku diline girdiğinden bahsetmektedir. Örneklemek gerekirse özellikle ‘internet dili’ hayatımıza girdikten sonra Türkçe’nin temel fiillerinden olan koymak,
vermek, almak, vurmak, gömmek gibi fiiller daha da fazla erozyona uğramaktadır.
İçeriğe erişimi yasaklamak ise Web 3.0 teknolojisinde yetersiz kalmaktadır. Keza bilgi anlık olarak değişmekte, içerik farklı mecralarda farklı görünümlerle anlık olarak sunulabilmektedir.
Engelleme çoğu zaman alan adının kendisine yönelik olduğundan alan adı çok basit bir şekilde
değiştirilerek yeni içeriklere erişim mümkün olmaktadır. Bu nedenle internette anlık olarak içerik
kontrolü yapabilen Türk kültür hayatını tehdit edici unsurları anlık olarak uyarıcı veya doğrulayıcı
bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kültürel alanda en acil gereksinim ise internete kendi
içeriklerini aktaracak ve onu örnek içeriklere dönüştürecek bireylerin yetişmesidir. Bu nedenle
bugünkü medya okuryazarlık dersleri içerik açısından yetersiz kalmaktadır. Verdiğimiz örnekler
daha da arttırılarak kategorize edilebilir ancak sosyal medya, toplumun yaşadığı bir sanal kent
olarak düşünüldüğünde bu konu üzerinde kurumların özellikle durması gerekmektedir.
Yaklaşık olarak 5 milyon kişinin takip ederek hayranlık duyduğu, özendiği fenomenlerin
sıklıkla yer aldığı sosyal medya ortamında biz eğitimciler gençlere hangi öğretmeni dinletmeli,
hangi okulu donatmalı, hangi etik değerleri ve hangi akademik bilgileri çocuklarımıza öğretmeliyiz? Asıl olarak bunu düşünmeli ve içerik yönetimi konusunda özellikle üniversitelerimizin İletişim
Fakülteleri, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Halkbilimi bölümlerinde Türk Kültürü ve İçerik Yönetimi
ile ilgili dersler, hatta disiplinler arası enstitüler kurmalıyız. Daha önce de belirtildiği üzere TİB’in,
www.guvenlicocuk.org.tr adresinde yayınladığı Güvenli İnternet Bilgi Dolabı El Kitabı adıyla yayınladığı çocukları uyarıcı broşürün içerik açısından da genişletilerek bütün okullara dağıtılması
ayrıca elzemdir.
Türk kültürünün geleneksel unsurları, bu ortama aktarılıp yeniden kullanıma sunularak
Türk kültürünün canlandırılması, işlerlik ve dinamiklik kazandırılması mümkündür. Türkiye’de
var olan binlerce masal karakterinden yeni bağlamlar oluşturularak dijital oyun kahramanları
üretilebilir. Türk oyunlarının isimleri, geleneksel oyun terimleri bu ortama taşınarak dile işlerlik
kazandırılabilir. Böylece Türk ekonomisi de dijital oyunlar sayesinde ulusal belki de uluslararası yeni endüstrilerde var olma fırsatı yakalayabilir. 2017 yılında kullanımına sunulan TAMBU
klavye39 isimli uygulama, emoji bölümünde atasözlerine kalıp olarak yer vererek atasözlerinin
tekrar yoğun olarak kullanımına destek vermektedir. Bu tutum, geleneksel kültür miraslarının her
ortama taşınabileceğinin açık bir örneğidir.
Özellikle sosyal medya insanların birbirine olan güvenini, itibarını sarsmakta ve güvensizliğe yol açmaktadır. Sosyal medyada dolaşan sosyal kampanyalardan örneğin “İlik Donörü Olun”
kampanyasındaki ikilem bugün insanların birbirine neden yardım etmediği sorusuna açıklık getiren en temel örnektir. Belki de verilen kan ve ilik örneği, çok daha kötü amaçlarla kullanılacaktır.
Öte yandan gerçekten de “birileri” zor durumdadır ve acilen bir donöre ihtiyacı vardır. Kullanıcıların içten içe hissettiği bu durum, insanların sadece internet üzerinde değil aynı zamanda günlük
39

Daha fazla bilgi için bakınız: https://www.tambu.com.tr/, E.T. 22.11.2017
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hayatında da paranoya hâli yaşamasına sebebiyet vermekte ve vicdanlarını bastırarak kendi
güvenliğini öncelik olarak görmesine neden olmaktadır.
Dil açısından bakıldığında örneğin ‘üniversite’ terimini arayan bir kullanıcı bundan sonraki
aramalarında genellikle ‘üniversite’ ile ilgili içerikleri daha çok karşısında görecek, benzer şekilde
‘bahis’ oyunları aratan kullanıcı bahis içeriklerine, ‘alışveriş’ terimleri aratan kullanıcı ise alışverişe yönelik içeriklere yönelecektir. Bu durum aslında bağımlılığın ilk adımını da oluşturmaktadır.
Dolayısıyla bağımlılık ve tek tipleştirme, kullanıcının doğrudan tüketici olmasındaki ilk hedef görülmektedir. Kullanılan telefon klavyelerinin dahi Türk kültürüne yabancı kavramları eş örüntülü
olarak önerdiği gözler önüne serilmelidir. Bir kullanıcının ilk kez kullandığı bir klavye, kullanıcısını
tanıyana dek yani onu sömürgeleştirene dek genel aramalara yönlendirmekte, bu da mantıksal
dil örüntüsünü bozmaktadır. ‘Otel’ kelimesi örneğinde olduğu gibi toplumsal belleğimizde geçmişte de var olan imgelem elbette farklı anlamlarıyla yaşamaktaydı. Ancak günümüzde bir kelime,
imgeleminin yanında yeni bir görsel- işitsel anlam da kazanmaktadır. Türk kültürünün temel unsurlarını hedef alarak oluşturulmak istenen anlamlar ise kültürel bir tehlike arz etmektedir. Benzer
tutum ve davranış, bugün Türk ve İslam dünyası için güdülen olumsuz çalışmalarda da kendini
göstermekte, Müslümanlar özellikle internet ortamında terörist gibi gösterilmeye çalışılmakta,
sosyal medya hesaplarında İslam ve Türklük ile ilgili kelimelere olumsuz içerikler eklenerek olumsuz söylemler üretilmektedir.
Ek olarak sosyal medya siteleri çok büyük ticarî kapasiteleri olan sayfalar olup kültürel
dönüşümlerden ziyade mali kâra odaklanmış durumdadırlar. Sosyal medya sitelerinin yanında
kullanıcılar dahi kendi aralarında yaptıkları alışverişlerde vergi ödememektedirler. Sosyal medya
üzerinden butikler, giysiler, kıyafetler vb. binlerce ürün; vergi karşılığı olmadan satın alınmaktadır.
Tüm bu sorunlara çözüm olarak birkaç temel öneri getirilebilir: Bunlardan ilki özellikle Kültür Bakanlığı’nın bütün sosyal medya ortamlarında hesaplarının bulunması ve bu ortamların özelliklerine göre bilinçlendirme çalışmaları hazırlamasıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı buna benzer
bir uygulamayı daha önce bahsettiğimiz “Oyunlarda İslamofobi” isimli sitede başarıyla uygulamıştır. Bir diğer öneri ise her ne kadar internet ve bilgisayar kendi içinde bir bütünlük oluştursa da
giriş birimi bir klavye yardımıyla yapılmaktadır. Bu nedenle giriş birimi olan klavyenin millileştirilmesi, anlamlı örüntülerin bir araya getirilerek deşifre edilmesiyle Türk kültür hayatına uygun düşmeyen etiket ve unsurların kullanıcı temelli (uygunsuz tahminlerin) bildirilmesi faydalı olacaktır.
Son olarak en önemli önerimiz ise internet güvenliği alanında Türk internet güvenliği yazılımları
ve güvenlik açıklarını tespit edici çalışmaların desteklenmesi, Türkçe karakterlerin bilgisayar diline sokulması ve bu konuda hem sosyal hem de fen bilimleri alanında yatırımların yapılmasıdır.
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PSİKOLOJİK FOLKLOR BAĞLAMINDA KEMAL TAHİR’İN
KÖYÜN KAMBURU ROMANINDA “ÖFKE”
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz1
“Çok öfkeli insanlarız… Bir arkadaşım var, çok zamandır öfke üzerine konuşuyoruz onunla. Günlerdir, şu öfke duygusunun altından girdik, üstünden çıktık.”
					
						

Yaşar Kemal			
(Zulmün Artsın’dan)

“…dile gelmeyen acı, zaten dolu olan yüreğe akar, onu parçalanmaya zorlar.”
					
						

Shakespeare			
(Macbeth’den)

“Geleneksel ilim, bizim kederle ezilebileceğimizi ve kırık bir kalpten ötürü
ölebileceğimizi ve reddedilmiş bir âşığın kendisine ve başkalarına aptalca ve tehlikeli şeyler yapabileceğini bilir. Aynı zamanda sevginin de, kederin de herhangi
bir insana karşı hissedilmediğini, sadece bir ya da birkaç belirli ve özel insana
hissedildiğini de bilirler.”
					John Bowlby			
				

(Sevgi Bağlarının Kurulması ve Bozulması’ndan)

Giriş
Kemal Tahir’in romanları üzerine yapılan Tülay Er’in Kemal Tahir’in Altı Romanının Halkbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi (1986) veya Rezan Karakaş’ın Kemal Tahir’in Romanlarında
Halk Bilimi (2017) gibi folklor çalışmaları incelendiğinde yoğunluğun, bu romanlarda okurun karşısına çıkan zengin halkbilimsel malzemenin neliği üzerine olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın
amacı, Kemal Tahir’in Köyün Kamburu (1989) romanında yer alan zengin folklorik malzemenin
1
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halk psikolojisi bağlamında öfke duygusunun tanımlanmasında ve öfkeli kişinin kendi duygusunu
açıkça ve dolaylı olarak gösterme biçimleri ile bu duyguyla karşı karşıya kalan toplumun öfkeyle
baş etme stratejileri üretirken geleneksel kültürden nasıl yararlandığını metin çözümlemesi yoluyla irdelemektir.

1. Edebiyat, Psikoloji ve Folklor
Sabri Esat Siyavuşgil, Karagöz –Psiko-sosyolojik Bir Deneme adlı kitabının “Folklor ve
Psikoloji” başlıklı giriş bölümünün ilk cümlesi olarak yazdığı “[f]olklora istinat eden bir halk psikolojisi mümkün müdür?” sorusuna aynı metinde meseleyi tartıştıktan sonra “folklor bir nevi halk
ruhiyatı olmak zorundadır” diye yanıt vermektedir (1941: 1, 10). Hatta Siyavuşgil iddiasını daha
ileriye götürerek Pierre Saintyves’in 1936 yılında yayımlanan Manuel de Folklore başlıklı çalışmasına atıfla “folklor, sadece halk hayatının değil, aynı zamanda o hayatı sevk ve idare eden
zihniyetin ilmidir” (1941: 13) demektedir. Bu çalışma kapsamında, Siyavuşgil’in iddiasından ve
Karagöz metinlerini incelemesinden hareket ederek içinde geleneksel kültürü barındıran edebiyat metinlerini psikolojik folklor bağlamında tartışmanın olanaklılığını sorgulamak amacıyla yola
çıktım.
Edebiyat, psikoloji ve folklor disiplinlerinin kesiştiği alan/lar üzerine uzun bir süredir yazılıyor, araştırmalar yapılıyor. Paul L. Bennett 1952 yılında yazdığı folklor ve edebiyat konulu
makalesinde içerisinde folklorik materyal bulunan edebiyat metinlerinin üç başlık altında toplanabileceğini söylüyor: 1. Folklorun doğrudan edebiyat olarak kullanıldığı metinler, 2. folklorun
modifiye edilerek kullanıldığı edebiyat metinleri ve 3. folklorun kaynak olarak kullanıldığı edebiyat
metinleri (1952: 23; benzer bir bakış açısı için bkz.: Garry ve El-Shamy, 2005: xv-xvi). İşin aslı
edebiyat folkloru, folklor da edebiyatı beslemektedir (Cohen, 1968: 269).
Halkbilimsel malzeme sahip olduğu zenginlik ve derinlik nedeniyle psikoloji alanında çalışanların da, özellikle de Sigmund Freud, Ernest Jones, Geza Róheim, David Ernst Oppenheim,
Karl Abraham, Otto Rank, Carl Gustav Jung gibi psikanalistlerin çok önceden ilgisini çekmiş ve
yaptıkları çalışmalarda bu zengin malzemeyi kullanmışlardır. Yirminci yüzyılın başlarında folklorik
materyali psikolojik açıdan ele alan Bronisław Kasper Malinowski veya James Frazer gibi antropolog ve folklorcular da bulunmaktadır. (la Barre, 1948: 382-390). Psikoloji ile folkloru birlikte
ele alan çalışmalarıyla alanda en çok bilinen isimlerden biri Bloody Mary in the Mirror: Essays
in Psychoanalytic Folkloristics (2002) ile Parsing Through Customs -Essays by a Freudian Folklorist (2003) çalışmaları ön plana çıkan Alan Dundes’tir. Türkiye’de ise filolog olan Seyfi Karabaş’ın psikanalitik yönelimli halkbilimsel çalışmaları konuyla ilgili olarak özellikle dikkat çekicidir.
Karabaş’ın Aziz Nesin’in “Fur Fur Fur” adlı kısa öyküsü ile Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı
romanı üzerine yaptığı çözümlemeleri edebiyat-psikoloji ve folklor alanlarının kesişiminde yer
alan önemli çalışmalardandır (Karabaş, 1981: 299-339).

2. Bir Duygu Olarak “Öfke”
İnsan yaşamında önemli bir yer kaplayan “öfke” bir duygudur. “Duygu” (emotion) ise,
psikoloji alanında tanımlanması en zor kavramlardan biridir. Latince “emovere” sözcüğünden
türetilmiş olan “emotion” sözcüğü “dışarıya doğru hareket etmek” anlamına gelmektedir (Ah52
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med, 2004: 21). “Duygu”yu oluşturan üç temel öge bulunmaktadır: 1. his/duygu (feeling) ”kişinin
yaşadığı ve andan değişebilen neş’e, hüzün, keyif vs. psişik yaşantılar anlamında, 2. duygulanım
(teessüriyet, affection), dışavurulan, özellikle de yüzde ifade bulan duygusal hâller ve 3. duygudurum (mood), süreklilik gösterdiğinde kişinin ruh haline dönüşen durum”.
Platon’dan bu yana genel çerçeveleri duygunun tanımlanması, duyguların kökeni ve ortaya çıkışı ile işlevlerini oluşturan birbirinden hayli farklı olarak geliştirilen duygu kuramları bulunmaktadır. Üç ana çatı altında gruplandırılabilecek olan bu kuramlar Darwinci duygu kuramları,
Jamesçi duygu kuramları ve bilişsel duygu kuramları olarak sınıflandırılmaktadır. Duyguların insan yaşamında uyuma yönelik olmaktan davranış biçimleri hakkında bilgi sağlamaya, güdüleyici
olmaktan iletişim sistemleri olarak iş görmeye, kendini ifade etmenin bir biçimi olmaktan duygusal
bellekler olma yoluyla duygusal tepkiler üretmeye kadar çok çeşitli işlevleri bulunmaktadır. (Konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Serpil Aygün Cengiz’in “Duygulanım Sarkacının
Haz ile Aleksitimi Arasındaki Salınımı: Reklamlarda Kamusal Yüz” [2009] başlıklı çalışmasına
bakılabilir.)
Paul Ekman, yüz ifadeleri ile ilgili olarak otuz yıldan daha uzun bir süre boyunca dünyanın
pek çok yerinde birçok farklı kültürde yaptığı çalışmalar sonucunda temel duyguların yüzde görülen ifadelerinin evrensel varlığını saptamıştır. Ekman, kimi evrensel kimi kültürel olarak farklı derecelerde de olsa ifade edilen dışavurumların ortak bir potada eridiğini savunmaktadır. Ekman’ın
tüm kültürlerde yüz ifadelerinde ortaya çıktığını saptadığı temel duygular mutluluk, üzüntü, korku,
öfke, şaşkınlık, küçümseme ve tiksintidir (Ekman, 2003: 1-15).
Araştırmacılar tarafından genellikle ikincil bir duygu olarak, eşdeyişle başka duyguların
sonucunda ortaya çıktığı düşünülen “öfke” duygusunu bir buzdağı gibi düşünmek en doğrusu
olacaktır. Buzdağının görünen yüzeyinde “öfke” olarak gördüğümüz duygunun görünmeyen kısmında ise korku, incinmişlik, aşağılanma, reddedilme ve engellenme duyguları bulunmaktadır.2
Öfke, “doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen,
son derece doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepkidir” (Soykan, 2003: 20). Öfke duygusu,
asıl olarak içsel bir duyguyken harekete geçtiğinde saldırgan davranışlara dönüşebilmektedir
(Soykan, 2003: 22).
Bu duyguların sonucunda “öfke” ortaya çıktığı için birçok araştırmacı tarafından bu duygu
“ikincil duygu” olarak tanımlanmaktadır. “Öfke” de diğer duygular gibi geniş bir yelpazeye sahiptir:
Rahatsız olmak, engellenmiş hissetmek, çileden çıkmak, münakaşacılık, ızdırap çekmek, intikamcılık ve hiddet bu yelpazede karşımıza çıkan belli başlı ruh durumlarıdır. Kişi öfkelendiğinde
bu duygusunu hiç belli etmiyorsa öfkesini bastırıyordur. Bastırmanın dışında öfkeyi dışavurmanın
çok çeşitli biçimleri bulunmaktadır: Çekişmek, pasif-agresif davranmak, aşağılamak, ağız kavgası yapmak, bağırıp çağırmak, surat asmak, fiziksel saldırıda bulunmak ve kuyusunu kazmak.3
Duygular bedende yüz ifadeleri, jestler ve postürle dışarıdan gözlemlenebilen özelliklerin
izlenmesi dışında dil kullanılarak da aktarılabilmektedir. Günlük yaşamda duyguları ifade etmek
2 Bkz: http://creducation.net/resources/anger_management/anger__a_secondary_emotion.html,
20.10.2017.
3 Bkz.: http://atlasofemotions.org/#actions/anger, 01.11.2017.
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için anlatımsal bir dil kullanırken konu edebiyat olunca betimleyci bir dil söz konusudur (Kövecses’ten akt. Çetinkaya, 2006: 23-29).

3. Psikolojik Folklorun Penceresinden Köyün Kamburu Romanında
“Öfke”
Kemal Tahir’in romanları üzerine halkbilimsel perspektiften yapılan Er’in (1986) veya Karakaş’ın (2017) metinlerinde olduğu gibi çalışmaların odağında bu romanlarda okurun karşısına
çıkan zengin halkbilimsel malzemenin neliği üzerine olduğu görülmektedir. Edebiyat metinlerinde
yer alan halkbilimsel malzemenin derlenerek sunulması da alana elbette önemli bir katkı sağlamaktadır, ancak bu çalışmada farklı bir seyir izleyerek Kemal Tahir’in Köyün Kamburu romanında
folklorik malzemenin halk psikolojisinin sunumunda nasıl kullanıldığını “öfke” duygusu üzerinden
giderek çözümlemeye çalıştım. Bu amaçla da romanda yalnızca “öfke” duygusunun anlatımına
yoğunlaşarak halkın öfke duygusunu kültürel olarak nasıl ifade ettiğini ve bu duyguyla baş etmek
için hangi folklorik birikimleri nasıl kullandığını analiz etmeyi denedim.

3.1. Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanı
Köyün Kamburu, Kemal Tahir’in ilk basımı 1959 yılında yapılan bir romanıdır. Romanda,
yirminci yüzyılın başlarında Çorum’un Narlıca Köyü’nde yaşayan Kerim’in hayatı anlatılmaktadır.
Kerim’in on iki yaşındayken kimsesiz kalan babası Ahmet’i tütün kaçakçısı Gâvur Ali Bafra’ya,
Laz ağalarına hizmetkâr olarak götürür. Ahmet yıllar sonra köyüne geri döner. Köye ilk geldiği
zamanlar yumuşak huylu, sakin bir adam olan Ahmet bir süre sonra kendisine “parpar” lakabı takılacak kadar parlayan, çok öfkeli birine dönüşür. Parpar Ahmet’i sakinleştirmek için çeşitli
yollar deneyen köylüler nihayetinde onu kimsesiz topal bir genç kız olan Ayşe’yle evlendirirler;
fakat Parpar Ahmet sürekli eşini dövmektedir. Eşini yedi buçuk aylık hamileyken de öldüresiye
dövdüğünü gören köylüler içine cin girdiğine inanarak Parpar Ahmet’i sopayla döverler. Bu dayak
sonucunda Ahmet ölür, karısı olay sırasında doğum yapar. Çeşitli bedensel kusurları olan bebeğe köylüler Kerim adını takarak bedensel kusurlarından dolayı Çalık Kerim derler. Çalık Kerim biraz büyüdüğünde Narlıca Köyü’nde çobanlık ve köy camisinde müezzinlik yapar. Köyden ayrılıp
Çorum Medresesi’nde on yıl eğitim görüp yaşadıktan sonra geri döner. Köyü haraca bağlamak
isteyen eşkıyayı uzaklaştırmayı başarmasının ardından oynadığı çeşitli oyunlarla köyde bir çerçi
dükkânı açarak zengin olur ve köyün en zengin bekâr kadını Petek’le evlenir.

3.2. Köyün Kamburu Romanında “Öfke” Duygusu
Bana göre bu romanda tüm metin boyunca anlatılan ve olayları sürükleyen temel duygu
“öfke” ve bu duygunun yol açtığı intikam alma isteğidir. Romanın başında anlatılan Parpar Ahmet’in öfkesi ve ardından oğul Kerim’de ortaya çıkan öfke duygusu ve oğulun kendi öfke duygusuyla baş etmek için ürettiği stratejiler çok dikkat çekicidir. Yediçınar Yaylası romanında Kemal
Tahir’in “yedi düvele nam salmış bir öfke” (Kemal Tahir, 1996: 46) olarak tanımladığı Parpar
Ahmet’in öfkesini Köyün Kamburu’nda şöyle betimleniyor:
“Önceleri işin alayında olanlar artık kara kara düşünmeye başladılar. Uzun
Hocanın “Parpar” adını taktığı bu öfke, görülmüş, işitilmiş bir şey değildi. Laz memleketi, bu herifin kamına Karadeniz’in gemileri yutan domuzluğunu doldurmuştu da
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Narlıca’nın başına sanki bela yollamıştı. Durduğu yerde yedi düvele harp açan padişah azgınlığı da, bir laf için adam kazıklayan vezir paşa kudurmuşluğu da böyle
değil! Ahmet, önüne geleni arı gibi sokuyor, kuduz it gibi dalıyordu. Narlıca, bu herifin rezilliği yüzünden odada oturamaz, düğüne-cenazeye “ağız tadıyle” gidemez,
pazarı - odunu, tarlayı - değirmeni kavgasız gürültüsüz savuşturamaz olmuştu.”
(Kemal Tahir, 1989: 15)
Evrensel bir insani duygu olan öfkenin dışarıya yansıtılma biçimleri ile halk tarafından bu
yansıtılma biçimlerinin ifadeleri ve öfkeyle baş etme stratejileri kültüreldir.

3.2.1. Köyün Kamburu Romanında “Öfke” Duygusunun Dışavurum Biçimleri
“Öfke” duygusu bastırıl/a/madığında çekişmek, pasif-agresif davranmak, aşağılamak,
ağız kavgası yapmak, bağırıp çağırmak, surat asmak, fiziksel saldırıda bulunmak ve kuyusunu
kazmak şeklinde kendini açığa vurmaktadır. Öfke duygusunun bu kendini açığa vurma biçimlerinin hepsinin Köyün Kamburu romanında örnekleri bulunmaktadır.
Köyün Kamburu romanı, “öfke” duygusunun bastırılmasının kusursuz bir dolaylı anlatımıyla başlamaktadır. Romanın ana karakteri Çalık Kerim’in babası olan Ahmet’in on iki yaşındayken
köye salgın hastalık (tâun/veba/sürgün kırımı) gelip üç gün arayla annesi babası ölümünden sonra bir köylünün onu Bafra’ya götürerek «hizmetkâr» olarak bırakması tüm olayların da başlangıcıdır. Ahmet bu olayın yedi yıl geçmesinin ardından bir gün çıkıp köye gelir (Kemal Tahir, 1989: 9).
Kemal Tahir romanda Ahmet’in yaşadığı bu büyük travmadan sonra köylülerin kendisine sahip
çıkmayıp onu uzaklara götürüp hiç tanımadığı insanların yanına «hizmetkâr» olarak bırakmalarına karşı duyduğunu öngörebileceğimiz öfkesini anlatmamaktadır; ancak biz okur olarak küçük bir
çocuğun anne ve babasını ard arda kaybettikten sonra bir de yaşadığı ortamdan kopartılmasının
ağır yüküyle baş edemeyeceğini düşünebiliriz.
Ahmet köye döndüğünde ailesinin evinin harap halini görür:
“Fakir Sinsin Halil’in şenlendirilecek ocağı, köyün üst başında, koruya sırt
vermiş, damı-tabanı toprak, iki odalı, kerpiç evdi. Camı çerçevesi, merteği, kapısı
şunun bunun elinde kalmış, avlusunu ot bürümüştü.” (Kemal Tahir, 1989: 10)
Ahmet köye döndüğünde köylülerin onun yedi sene köyünde yokken yaşadıklarını merak
etmediklerini veya ailesinin evinin viran halinin konuşma konusu olmadığını görürüz, bunun yerine bu kadar yıl sonra köyüne dönen Ahmet’e köylülerin merak edip sorduğu tek soru köstekli
saatiyle ilgilidir:
“… kemerinden çifte kapaklı, yumruk kadar bir gümüş saat çıkardı ki «Serkisof»un padişahı bir saat ... Bilmez değilsin ya, gurbet yerinde bazı azapların, bazı
ağa kanlarından bir alacakları çıkar ki «alacak» diye ben işte ona derim. - Orası
öyle ... Benim dediğim: Bu kahpe, kocası olacak pezevengin sandığını bütün boşaltmış da bizim Ahmet’e mi yüklemiş?” (Kemal Tahir, 1989: 11)
Ahmet’in köydeki bu dünyaya bastırdığı öfkesi bir gün basit bir meseleyle çekişme biçiminde ortaya çıkar. Ahmet kendi tarlasında çalışırken taşları ayıkladığı sırada İhsan Çavuş, toprağın
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verimine zarar verdiği için Ahmet’e taşları ayıklamamasını önerir. Kendisine bu konuda Yaşlılar
Kurulu’nda öğüt verilmesinden on beş gün geçtikten sonra Ahmet’in öfkesini İhsan Çavuş’la çekişerek gösterdiğini görürüz:
“Taş ayıklamak meselesi için yaşlılar kurulunda öğüt verilirken Ahmet
«olur» dememişti ama edepsizlenmemişti de ... Aradan on beş gün geçtikten sonra
işler birden karıştı. Sinsin Halil’in Ahmet, tarla komşusu İhsan Çavuşun yolunu kesti: - Ben kendi taşlarımı ayıklamaktayım. Sen buna neden karıştın bakalım dayı?
- diyerek söze başladı.” (Kemal Tahir, 1989: 15)
Köyde yaşamaya başladıktan bir süre sonra Ahmet’in öfkesini pasif-agresif davranışlarında gözlemlemek mümkün olmuştur:
“Başta Muhtar Kadir ağa ile Uzun Hoca, arkadan bütün yaşlılar, dilleri döndüğü kadar öğüt verdiler, söz geçiremeyeceklerini anlayınca güldüler:
- Aldırmayın! Bizim oğlan taş milletine nedense öfkelendi. Varsın ayıklasın.
Uzağa götürmekte değil ya ... Tarlalar büsbütün kurursa yeniden saçıverir. Lazlardan böyle görmüş besbelli ...” (Kemal Tahir, 1989: 14-15)
Ahmet aradan bir süre geçtikten sonra artık öfkesini çevresindeki insanları aşağılayarak
göstermektedir:
“Gürültüye komşular yetişip fukara Ayşe’yi herifin elinden güç ile aldılar.
Parpar Ahmet çırpınıp bağırarak bir vakit zorladı: - Ulan ne demek? - diyordu-, bu
berber Rıza Onbaşı denilen deyyusun, her gelişinde, biz niçin gidip önüne oturacakmışız? Allah’ın verdiği sakala n’olmuş? Her zaman kesilecekti de Allah bunu
benim suratıma neden kondurdu? Cevap isterim topal kahpe!” (Kemal Tahir, 1989:
27)
Ahmet’in çevresindeki insanları aşağılamaları bir süre sonra ağız kavgası yapmaya dönüşür:
“O zamana kadar lafa karışmayan, küfür nedir bilmeyen Ahmet, sanki geçip
gitmiş, yerine bir başkası gelmişti. Herif artık olura-olmaza, ileri-geri söyleniyor,
duyulmamış küfürlerle ortalığı kasıp kavuruyordu.” (Kemal Tahir, 1989: 15)
Surat asmak öfkenin dışavurum biçimlerinden biridir ve Ahmet’in suratı “cehennem karası” gibi görenleri ürkütmektedir:
“Bütün köylü milletinin yüzünü güneş yakar, hepsinin suratı az buçuk karadır ama bundaki büsbütün başka ... Sanki cehennem karası ... «Yahu nedir? Bu
herif yirmi beş yaşında var-yokken, kocamış gitmiş ... » Uzun Hoca, «Adamın huyu
suratına vurur ya bu kadar mı vurur? Herif bildiğimiz canavar ...” (Kemal Tahir,
1989: 21-22)
Ağız kavgası kısa bir süre sonra bağırıp çağırmaya evrilir:
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“Elinin yarasından yüzüne sürülen kanlar herifin korkunçluğunu bir kat daha
arttırmıştı. - Karı, hey karı! Seni öldürünce ne lâzım gelirmiş bakalım? Davran geldim, hey orospu! - diye bağırarak odaya saldırdı.” (Kemal Tahir, 1989: 28)
Surat asmayı da içeren pasif agresif davranış biçimleri aşağılama, ağız dalaşına girme ve
bağırığ çağırma aşamalarından sonra Ahmet’in öfkesinin fiziksel saldırıyla kendisini gösterdiğini
görürüz:
“Durduğu yerde yedi düvele harp açan padişah azgınlığı da, bir laf için
adam kazıklayan vezir paşa kudurmuşluğu da böyle değil! Ahmet, önüne geleni arı
gibi sokuyor, kuduz it gibi dalıyordu.” (Kemal Tahir, 1989: 15)
Kemal Tahir, Parpar Ahmet’in öfke duygusunu anlatırken özellikle yüzde ifade bulan duygusal hâller olan duygulanımlarını (teessüriyet, affection) da anlatmaktadır:
“Ahmet’in öfkeden gözleri dönmüş, sesi boğuklaşmıştı.” (Kemal Tahir,
1989: 15)
“Ahmet domuz gibi yere bakarak dinledi, sonuna doğru pis pis solumağa
başladı. Gözleri kızarmış, elini ayağını bir titreme almıştı. Çeneleri çatırdıyor,
suratı - Allah beterinden esirgesin -durmadan gerilip gevşiyordu.” (Kemal Tahir,
1989: 28)
“Türkü çağırmak isteyip havayı dilediği gibi çeviremeyince birden öfkeye
biniyor, göğsünü küt küt yumrukluyordu.” (Kemal Tahir, 1989: 18)

3.2.2. Köyün Kamburu Romanında “Öfke” Duygusuyla Baş Etme Stratejileri
Romanda köylüler Parpar Ahmet’in hiddet dolu fiziksel saldırılarıyla da karşılaşınca bu
öfkeyle baş etme çaraleri ararlar:
“Sonra Uzun İmam’ın yakasına sarıldılar: - Bir de ‘Zibidiyi Lazistan adam
etmiş’ dedindi Uzun Hoca, işte aldın mı adamı, buyur bakalım? Haydi, durmanın
zamanı geçti. Bu rezilliğin dermanını senden isteriz! ‘Parpar’ demeli değil, çaresini
bulmalı!” (Kemal Tahir, 1989: 16)
Uzun İmam’ın Ahmet’in öfkesiyle baş etmek için bulduğu ilk çare Ahmet için tütsü yakmaktır:
“Söz kendisine dayanınca, dünyayı bütün gezmiş, kitap bırakmayıp okumuş olmakla öğünen Uzun İmam, Allahına sığınıp davrandı. Ahmet›in biraz
durgunlaştığı sıraları kollayarak türlü düzenler, tütsüler yaktı. Bu tütsüleri, Serendip’teki ‘Hazreti Âdem’ türbesinden getirmişti. ‘Ahmet kaç para... İstanbul’un Toptaşı tımarhanesindeki bütün zırdelileri yarım saatte uslandırır!’ diyordu.” (Kemal
Tahir, 1989: 16)
“Tütsü fayda vermeyince” Uzun İmam, dua okumaya başlar: Uzun Hoca, padişahın baş
imamıyken ele geçirdiği ‘Mağribi Yasini’ne sarıldı. Gecelerce okudu.” Uzun İmam’ın duaları da
işe yaramayınca Ahmet’in öfkesini dindirmek için muska hazırlayıp takarlar ve okunmuş sular
içirirler:
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“… sıtmanın iyice güçten düşürdüğü sıraları gözleyip herifi muskalarla donattı.” (Kemal Tahir, 1989: 16)
“İçinde Peygamber mühürlerini erittiği sularla Ahmet’e büyüklü küçüklü aptestler aldırdı. Bunlar bir başkasına yapılmış olsaydı, öfke şurda kalsın, adamın
dili-dişi kitlenir, herif yedi yıl ağzını açamazdı. Allahın işi canım, Parpar’ın öfkesi,
‘bana mısın!’ demedi.” (Kemal Tahir, 1989: 16)
Uzun İmam, dua, muska ve okunmuş suların işe yaramamasının ardından bu kez beşyüzlük bir tespih yaptırır ve dualarla Ahmet’in başının üzerinden geçirir:
“Uzun Hoca gene de yüreğini bozmadı. Amasya’dan atkestanesi ısmarladı,
bunlardan beşyüzlük bir tesbih yaptı. Bir gün nasılsa razı edip Ahmet’i önüne oturttu, tayı dizgine alıştırır gibi okşalaya okşalaya koca tesbihi iki yüz defa başından
aşırarak herifi ‘İsm-i-azam’ duasıyle nefesledi. (Kemal Tahir, 1989: 16-17)
Uzun İmam’ın Ahmet’in öfkesini dindirmek için uyguladığı inanç pratiklerinden hiçbirinden
fayda sağlanamayınca Uzun İmam, Ahmet’in öfkesiyle baş edebilmek için Muhtar Kadir Ağa’dan
yardım ister ve Muhtar Ahmet’i falakaya çeker:
“Parpar’ın edepsizlenmesini bekledi. Birine bulaşır bulaşmaz sıçrayıp dikildi, herifi çal-yaka, önüne getirtti, yere yıktırttı, ayaklarına korucu tüfeğinin kayışını
taktırdı, kendi eliyle, tam otuz değnek çekti. Askeriye kışlasının ‘meydan dayağı’na
benzer otuz değnek ki, söz gelimi, eşeğe çalınsa, ‘Buyur efendi ağa!’ diyerek dillenir ve de adam olur.” (Kemal Tahir, 1989: 17)
Ahmet’in “Parpar” lakabına sahip olmasına sebep olan öfkesine karşı köylüler bir çare
bulamayınca Ahmet’i köyde tamamen yalnız bırakmaya karar vererek beş yıl sürecek «köy sürgünü» yaparlar:
“Parpar’ın öfkesi azalacağına büsbütün artınca Narlıcalılar ağız birliği edip:
‘Canı cehenneme öyleyse ...’ dediler, Tanrı selamını bile kestiler, ceza olarak hayvanlarını sürüden çıkardılar.” (Kemal Tahir, 1989: 17)
Köy sürgünü olan Ahmet, köylülerin arasına karışmaya kalktığında köylüler her seferinde
hep birlikte Ahmet’i döverler. Ahmet köylülerin aralarına karışmaya çalıştığı seferlerde yediği feci
dayakların etkisiyle artık köyde tek başına, yabani bir varlık gibi yaşamaya başlar:
“Birisine çatarsa hep birden üzerine yürümeğe, göz açtırmadan tepelemeğe yemin edip değnek atladılar. Bu yeminden sonra, bir hafta içinde tam dört kere
dayak yiyen, yüzü-gözü patlayıp suratı kasaphane itine dönen Parpar Ahmet, pabucun pahalı olduğunu, nasılsa anladı. Tepedeki evine çekildi, orta yerde parçalanıp kim vurduya gitmekten kurtuldu. Artık canavar gibi yabanileşmiş, köye hiç
inmez olmuştu.” (Kemal Tahir, 1989: 17)
Parpar Ahmet’in tüm bu yalnızlığı içinde tüm öfkesi ölümcül bir yıkıcılıkla çevresindeki
canlı cansız her şeye ve nihayetinde kendine döner:
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“… herif öfkelenip de çatacak birisini bulamadığı sıralarda hayvanı sopaya
çekiyor, hiç bir suçu yokken yorulana kadar dövüyordu. Bir zaman sonra cansız
mallarına - kağnıya, sapana - da saldırmaya başlamıştı. Gözetleyenler: ‘Gidinin
boyunduruğu! Hele namussuz teker!’ diyerek, bunlarla adam gibi kavga ettiğini
anlatıyorlardı. Davul gibi gümbürdeyen sesi de giderek kısılmış, pürüzlenip bir hoş
olmuştu. Türkü çağırmak isteyip havayı dilediği gibi çeviremeyince birden öfkeye
biniyor, göğsünü küt küt yumrukluyordu.” (Kemal Tahir, 1989: 18)
Ahmet’in beş yıl süren «köy sürgünü»nün ardından köylüler Ahmet’in öfkesinin kendisine
dönmesine acımaya başlarlar ve onun öfkesiyle baş etmek bu kez Ahmet’i evlendirmeye karar
verirler:
“ - Ahmet’ i kolundan tutup kendisiyle beraber çömelmeye zorladı-: Bu
gece, hayırdır inşallah, biz bir düş gördük Ahmet. Oğlum, bir düş ki ‘Rahmani rüya’
diye işte ben buna derim. Bir subaşındayım. Deniz gibi köpürmüş bir su... Apansız
karşıdan kim gelse iyi? Bir boz geyiğe binmiş Geyikli Baba hazretleri... Suyun üzerinde, papur yolundaymış gibisine gelmekte. Önünde, arkasında bir sürü geyik...
Kurt-kuş olsun çift yaşayacaksın! Sabahleyin düşümü dinledi de Kadir ağan ne
dedi bil bakalım? Ben aslında buraya Kadir ağanın sözü ile geldim. Müjdeler olsun
Parpar Ahmet! Önümüzde davullu meydan düğünümüz var.” (Kemal Tahir, 1989:
21)
Ahmet, evlendikten sonraki üçüncü hafta yine öfkeden deliye döner ve bu kez tüm öfkesini
karısı Ayşe’ye yöneltir:
“Düğünün üçüncü haftasında köye berber geldiği gün, namussuz Parpar
tıraş olmak meselesinden, yeni geline bir sopa çekti, zebani topuzu bunun yanında
şaka şamarı kalır. Gürültüye komşular yetişip fukara Ayşe’yi herifin elinden güç ile
aldılar.” (Kemal Tahir, 1989: 27)
Ahmet’in karısı Ayşe, bu öfkeye çare bulmaları için Yaşlılar Kurulu’ndan ağlayarak yardım
ister. Yaşlılar Kurulu Ahmet’i çağırır konuşur ve ayrıca azarlarlar:
“Topal Ayşe suçsuz, günahsız, sopa yemekten usanmış, Muhtar Kadir ağasına gidip dert yanmayı çoktan tasarlamıştı. Hemen Kâhya odasına koştu. Yaşlılar
kuruluna bir güzel ağladı.” (Kemal Tahir, 1989: 27)
“Koruyucu yollayıp Parpar’ı çağırdılar. Lafa önce Uzun İmam başladı, dinden, imandan, kitaptan, Kur’andan açarak çok söz etti. Arkadan Muhtar Kadir ağa
biraz çıkıştı: - Karı kısmı sopasız olmaz ama - dedi -, her şey sırasıyla- · dır. Sen
sırayı-saygıyı çoktan taşırdın. Bunun sonu kötüye gider. Fazladan yüklü... Gebe
karıya her gün kötek atıldığı nerde görülmüş? Bir ettiği varsa söyle, biz de bilelim.
Ahmet domuz gibi yere bakarak dinledi, sonuna doğru pis pis solumağa başladı.
Gözleri kızarmış, elini ayağını bir titreme almıştı. Çeneleri çatırdıyor, suratı - Allah
beterinden esirgesin -durmadan gerilip gevşiyordu. Ne dedilerse herifin ağzından
‘Peki, bir daha vurmam’ sözünü alamadılar.” (Kemal Tahir, 1989: 28)
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Köylüler Parpar Ahmet’in karısı Ayşe’ye yönelen öfkesini görmezden gelmeye karar verirler:
“Muhtar odasında ağladıktan sonra karısına, Parpar’ın n’apacağını merak
eden komşular zati tetik üstündeydiler. Ayşe’nin ilk bağırtısıyle avluya biriktiler.
Eskiden beri biraz bekliyorlar, herif öfkesini alıp yorulunca kurtarıyorlardı. Böyle sıralarda erkeğin sırtı sıvazlanır: ‘Üh ne güzel! Ellerine sağlık! Karı milletinin ya saçı
kurumayacak, ya da gözü,’ diye gülüştüler. Avratlar da karıyı çevirirler: ‘Aldırma
bacım, hepimizin başındaki bu iş! Bizim yere batasıcalar başka çeşit mi? Erkek
kısmının mal gibisinden, eli sopalısı iyidir’ diyerek avutmaya çalışırlardı.” (Kemal
Tahir, 1989: 28)
Ahmet, eşini yedi buçuk aylık hamileyken öldüresiye dövdüğü bir gün köylüler onu ahırın
ortasındaki direğe zincirleyerek bağlarlar. Boynuna “namlı muskalarla ‘Hâmâil’leri getirip” asarlar,
Uzun İmam bağıra çağıra Kur’an, mevlût okur. Bu da işe yaramayınca Parpar Ahmet’in öfkesinin
“adam öfkesi” değil, “ecinni öfkesi” olduğuna karar verirler; hepsi ellerine sopa alarak kafasına
vurmadan her “Allah-ı Ekber” dendiğinde ikişer kere vurmaya karar verirler. Parpar Ahmet bu
dayağın sonunda ölür. (Kemal Tahir, 1989: 32-34)
Böylece köylülerin bu azgın öfkenin karşısında son çare olarak gördükleri ilk dilekleri ve
“-O salgın, Ahmet’le Gâvur Ali’yi güzelce temizleseydi ne vardı hey Allah!” diyerek ifade ettikleri istekleri (Kemal Tahir, 1989: 16) sonunda gerçekleşmiş olur. Köylülerin Ahmet’in öfkesiyle
baş etmek için geliştirdikleri çok sayıda strateji olduğunu görüyoruz: Serendip’teki Hazreti Âdem
türbesinden getirilen tütsüleri yakmak, geceler boyu “Mağribi Yasini” okumak, muskalarla donatmak, peygamber mühürlerini erittikleri sularla Ahmet’e büyüklü küçüklü aptestler aldırmak, beşyüzlük bir tesbihi iki yüz defa başından aşırarak herifi “İsm-i-azam” duasıyle nefeslemek, falakaya
çekmek, Tanrı selamını kesmek, hayvanlarını sürüden çıkartmak, hep birden üzerine yürüyerek
göz açtırmadan tepelemek, evlendirmek, inançtan söz açarak nasihat etmek, direğe zincirleyerek
bağlamak, boynuna “namlı muskalarla ‘Hâmâil’leri getirip” asmak, bağıra çağıra Kur’an ve mevlût
okumak. Köylüler Ahmet’in öfkesiyle baş etmek için kullandıkları tüm bu stratejilerin işe yaramadığını görünce son çare olarak Parpar Ahmet’in varlığını ortadan kaldırmayı seçerler ve Ahmet’i
döverek öldürürler.

3.2.3. Köyün Kamburu Romanında Baş Edilemeyen “Öfke” Duygusunun Yıkıcı
Nihai Dışavurumu: İntikam
Köyün Kamburu romanının ana karakteri olan Parpar Ahmet’in oğlu Çalık Kerim’in doğuşu romanda ayrıntılı ve çok etkileyici bir dille anlatılmaktadır. Kerim’in doğuşu ve ilk altı yaşının detaylı anlatımı Otto Rank’ın “kahramanın doğuş miti”ne ilişkin yazdıklarını anımsatmaktadır
(2016); fakat burada kahraman nihayetinde içinde yaşadığı küçük toplumun her bir üyesinden
ayrı ayrı intikam alacak olan bir anti-kahramandır. Kerim, babası Parpar Ahmet’in annesi Topal
Ayşe’yi öldüresiye dövdüğü sırada henüz annesinin karnında doğmasına bir süre daha olan bir
bebektir. Babası ahırda bir direğe bağlı olarak köylüler tarafından dövülürken uğradığı şiddet
nedeniyle yarı baygın olan annesinin oracıkta erken doğum yapmasıyla dünyaya gelir. Bu olağanüstü ve şiddet dolu sahnenin ortasına doğan Kerim bir anti-kahraman olarak, geleneksel
kahramanın babasından intikam almasının tersine, ailesinin yaşadığı Narlıca Köyü’nün tüm in-
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sanlarından ölçüsüzce intikam alır. Kerim’in intikamı, romanda anlatılan öfke hallerinin en şiddetli
dışavurumlarından biridir.
Çalık Kerim’in öfkesini anlamaya çalıştığımızda bu öfkenin kaynağının annesi Ayşe
yoksul, kimsesiz, topal bir kadındır ve onayı istenmeden kimsesiz, yoksul, sürekli öfkeli ve kara
çıban hastası Parpar Ahmet’le evlendirilmesine kadar gittiğini söyleyebilmek mümkündür. Ayşe
eşinden şiddet görür ve feci bir dayağın ardından özürlü bir çocuk doğurur. Kocası ait olduğu
topluluğun üyeleri tarafından öldürülen Ayşe de eşindeki bu öfke patlamalarını anlamlandıramamakta, dolayısıyla kızgınlık, öfke, üzüntü gibi duyguları hakkında hiç konuşamadığı için olayın
cinlerin musallat olmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Apaçık ortada olan öfkenin cinlerin
musallat olmayla açıklanması aslında açıklanamaması, dolayısıyla anlaşılamaması ve yasının
tutulamaması anlamına gelmektedir. Oysa geride kalan kişi olarak anneye, yaşadığının nasıl
meydana geldiğini düşünmesi ve duygularını dışa vurması için kendini rahat hissedebildiği destekleyici bir ilişki sağlanmalıdır (John Bowlby, 2015: 99-132); fakat bu Ayşe için gerçekleşmez.
Yasını sağlıklı biçimde tutamayan Ayşe’nin oğlu Kerim bu ortamın içinde doğar. Doğumundan
itibaren altı ay boyunca Kerim’in ağlaması kesilmez:
“Uzun İmam adını koyup yokuşu indikten sonra rahmetli Parpar Ahmet’in
Kerim, bir ağlama tutturdu. Karılar önce buna pek kulak asmadılar:”
-Aman - dediler -, çocuktur böyle olur.
“Ama günler haftalar geçip oğlanın sesi kesilmeyince Narlıca’ yı bir kaygı
aldı. Afyon kaynatıp suyunu içirdiler. Kerim bir saat bayıldı bayılmadı, bağırtısı
yeniden göğe erişti. Yürek bunaltısını, karın ağrısını bıçak gibi kesen ne kadar
denenmiş ot varsa hepsi sıradan geçirildi, hiç biri işe yaramadı. Ateşe esrar atıp
dumanını tuttular, “soğuk” dediler sardılar, «sıcak» dediler soydular, oğlan dur-durak tanımadan altı ay rüzgâr gibi inledi, itler çakallar gibi uludu, duyulmamış ağıt
ağızlarıyle kıyametleri kopardı. (Kemal Tahir, 1989: 41)”
“Canından usanan, komşulardan utanan anası Topal Ayşe, - Şunu doğuracağıma sarıkedi, karaoğlak doğursaydım. Kan olup akamadı ki başımın belâsı!
- diyerek dizlerini dövüyordu. Belli bir şey! Babası cinlere karıştığından, oğlu cinli
doğmuş, yüreğine birikmeyen illet kalmamıştı.” (Kemal Tahir, 1989: 41)
Kerim’in doğumunda büyük bir şiddet sonucunda babasını kaybetmesi, annesinin kendi bunalımı nedeniyle Kerim’e şefkat gösterememesi sonucunda babasının ölümüyle önemli bir
kaybı yaşayan Kerim annesi tarafından da hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bir çocuk için annesinin sevgisini kaybetmek ile annesinin ölümü aynı şeydir. Kemal Tahir’in romanı yazarken klinik bulgulara dayanıp dayanmadığını bilemiyoruz, fakat klinik çalışmalar da ilk aylarda bebeğin
sürekli ağlamasının nedeninin yalnızlık veya kucağa alınma tutkusu olduğunu göstermektedir
(Illingworth’dan akt. Bowlby). Romanda Kerim’in altı aylıkken ağlaması kesilir, fakat sonrasında
da üç yaşına kadar hiç konuşmaz; beş buçuk yaşına kadar yürüyemez ve on iki yaşına kadar her
şeyden korkar (Kemal Tahir, 1989: 41-43). John Bowlby “bir bağlanma figüründen ayrılmanın,
aslında tehlike sayılmayacak, ancak korkuyu açığa çıkartan bir dizi durum arasında” olduğunu
söylemektedir; çocuk böyle bir süreç geçirdiğinde “karanlık, uyaran düzeylerinde oluşan yüksek
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sesler gibi büyük değişimler, ani hareket, yabancı insanlar ve yabancı şeylerden” korkmaya başlamaktadır (Bowlby, 2012). Kemal Tahir’in resmini çizdiği “kayıp” yaşayan çocuk olarak Kerim’in
profili klinik çalışmalarda gözlemlenen tüm özellikleri sergilemektedir. Bowlby’ye göre “yaşamın
erken dönemlerinde anne bakımının kaybı ile bozulmuş kişilik gelişimi arasında bir sebep-sonuç
ilişkisine işaret eden oldukça fazla kanıt” bulunmaktadır (Bowlby, 2012: 58). Nitekim romanda
Kerim ergenliğe girdiğinde artık babasının bir kopyasıdır: “Artık, kaşlarını çatıp fesi de bunların
üzerine yıkarak elleri arkasında geziyor, anasından zorla alıp göğsüne taktığı babasının koca
köstekli ‘Serkisof’una sık sık bakarak efeleniyor”dur (Kemal Tahir, 1989: 45).
Romanda okur, Kerim’in ergenlik dönemine girişinden sonra artık ağır bir kişilik bozukluğu
olan genç bir insanla karşı karşıyadır:
“Kuş yuvalarını dağıtmak, daha tüylenmemiş yavrufan kedilerin önüne atmak en sevdiği oyunlardı. Böyle muzurluklarla uğraşıp dururken ezan sesini duymasıyle aptessiz maptessiz camiye koşmayı da huy edinmiş, kendini Uzun İmamın mollalığına geçirip arada ezan okur, namazda müezzinlik eder olmuştu. Hele
ölü yıkama işlerinde yardımcılığı kimselere bırakmıyor, balmumundan dökülmüşe
benzeyen adam leşlerini, yıkamak bahanesiyle mıncıklayıp tartaklamaya doyamıyordu. Kesilen hayvanların seyrine de merak sarmıştı. Bıçak gırtlakta işlerken yüzünün derisi gerilip kızarmakta, hıkır hıkır yutkunurken gözleri keyfinden süzülmekteydi. Hayvanın can çekişme titremeleri durana kadar oradan ayrılmıyor, dönüp
giderken tatlı bir şey yemiş gibi iştahla yalanarak: ‘Bas bıçağı... Bas ki namussuza
... ‘ diye hırıltılı bir kinle söyleniyordu.” (Kemal Tahir, 1989: 45)
Söz konusu ağır kişilik bozukluğuyla Çalık Kerim’in öfkesinin dinmesi artık mümkün değildir. Çalık Kerim babasınınkine benzer kayıp ve bakım alamama hikâyesiyle babasınınkine
benzer yoğun bir öfkeye sahiptir. Öfkenin “kayba yönelik birincil, yaygın ve muhtemelen sürekli
bir tepki olduğu, her zaman fark edilmez” diyen Bowlby’ye (2012: 67) kulak verdiğimizde okur
olarak biz romanı okurken hem Parpar Ahmet’in hem de Çalık Kerim’in öfkesinin her ikisinin de
kayıplarıyla ilgili olduğunu ve Narlıca köyünün bu kayıpların sarsıcılığını anlamadığını ve bu iki
karaktere ihtiyaçları olan teselli ile desteği veremediklerini anlayabiliyoruz.
Babasının dışa vurarak fiziksel yok oluşuna sebep olan öfkesine dair hikâyeyi biliyor oluşu Kerim’in öfkesinin yeraltına inmesine sebep olmuştur. Kerim, açıkça göstermediği öfkesini
tüm Narlıca köy halkından sinsice intikam alarak gösterir. Kerim annesinden ve tüm köylülerden intikam almak için köylüleri küçük düşürmek için onlara isim takar, köyün muhtarı ve imamı
dâhil tümü hakkında dedikodu yaparak herkesi birbirine düşürür, köydeki neredeyse tüm kız
çocuklarını ve kadınları baştan çıkartır, köye lâz kalaycılar getirterek herkesi kandırır ve vilâyete
para götüren yaylı arabayı soyar, köyün en zengin dul kadını Petek’e kadının birlikte yaşadığı
adamı halk hekimliği bilgisini kullanarak öldürtür, kendisine yönelik her hakarete karşı abartılı bir
biçimde alttan alarak köyde çevirdiği tüm oyunları köylülerden saklayabilmek için (köyün ortasına
kurulması gelenek olan) çerçi dükkânını köyün sonundaki yokuşun başına kurar ve bir panoptikon olan bu yapı bir yandan da Kerim’in kötülüklerini saklamak için kullandığı bir mekândır.
Bowlby, çocuğa bakım verilmesini sağlayan şeyin “ağlama ve çağırmayı, takip etme ve
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yapışmayı ve bir çocuk yalnız veya yabancılarla bırakıldığında kuvvetli biçimde protesto etmeyi”
içerdiğini söylemektedir (Bowlby, 2012: 167). Romanda Parpar Ahmet ile oğlu Çalık Kerim’in ilerleyen yaşlarında bu türden davranışları kendilerine tüm çırpınmalarına rağmen sevgi dolu bakımın verilmemesinden ötürü göstermediklerini görüyoruz. Bowlby’nin Sevgi Bağlarının Kurulması
ve Bozulması adlı çalışmasında bağ kurmak, bağı korumak ve birini kaybetmenin anlamını açıklarken ifade ettiği (2012: 90) gibi Parpar Ahmet’in de, oğlu Çalık Kerim’in de romanda anlatılan
en yoğun duyguları sevgi bağlarının kurul(ama)ması, korun(ama)ması ve bozulması sırasında
ortaya çıkmaktadır. Kurulamayan sevgi bağları romanda babada da, oğulda da üzüntüye, üzüntüleri ise öfkeye neden olmaktadır. Bu yoğun öfke, Çalık Kerim’in ne köyde ne de medresede hiç
kimseye bağlanamamasıyla sonuçlanmaktadır. Oysa “bağlanma davranışı” insanı insan yapan
niteliktir (Bowlby, 2012: 167). Bowlby çocukların olağan şartlar altında, “güvenli ve kendine güvenen, güvenilir, işbirliğine giren ve diğerlerine karşı yardımsever kişiler olarak” yetiştirildiğini söylemektedir (2012: 176); bu tarzda yetiştirilen kişilerin karakter sağlamlığını ifade etmek için psikanalizde “güçlü ego”, Erik Erikson’ın kuramında “temel güven”, William Ronald Dodds Fairbairn’in
yaklaşımında “olgun bağımlılık”, Melanie Klein’ın kuramında “iyi bir nesneyi içe almak” terimleri
kullanılmaktadır. Hangi kuramla bakılırsa bakılsın romanda çocukluğu detaylı bir biçimde anlatılan Kerim’in bu şekilde yetiştirilmediği ve ağır bir kişilik bozukluğu olduğu açıkça görülmektedir.

Sonuç Yerine
Romanda Parpar Ahmet’in anlaşılamayan ve ifade etmesine izin verilmeyen öfkesi Ahmet’in ruhsal yıkımına ve nihayetinde fiziksel varlığının ortadan kaldırılmasına yol açarken oğlu
Çalık Kerim’in anlaşılamayan ve ifade etmesine izin verilmeyen öfkesi çorak bir kişiliğe (belki
de bir psikopata) dönüşmesine sebep olmaktadır. Kemal Tahir’in Köyün Kamburu romanının,
“Öfke baldan tatlıdır” derken aynı anda “Keskin sirke küpüne zarar verir” de diyen geleneği hem
anlayabilmemizi hem de sorgulamamızı sağlayabilecek çok önemli bir kaynak metin olduğunu
düşünüyorum.
Psikoloji alanındaki araştırmalarda öfkeyi doğuran kayıpların, tehditlerin, korkuların, engellemelerin ve reddedilmelerin hem ortaya çıkışı hem de bunların yaşanma biçimleri ile ifade ediliş biçimlerinin kültürel açıdan yerel (lokal) olduğu düşünülürse duygu folklorunun bu tikel
durumunu ancak psikolojik folklorun/antropolojinin ortaya çıkarabileceği görünmektedir. Üstelik
psikolojik açıdan evrensel olan duyguların kültürde yerel olan dışavurum biçimleri etnografik bir
araştırmayla olduğu kadar bu çalışmada göstermeye çalıştığım gibi metin çözümlemesi yoluyla
da yapılabilecek bir çalışmadır.
Nancy Julia Chodorow Duyguların Gücü adlı kitabının “Saha Araştırmalarında Ruh”
başlıklı bölümünde etnografik çalışmalarda kolektif düzeyde kalındığında kültürel pratiklerin ve
inançların psikodinamik anlamlarını bütünüyle anlayamayacağımızı ve folklordaki çözümlemelerin “ruhun karmaşıklığını ve çeşitliliğini gözler önüne sermedikçe” eksik olacağını söylemektedir
(Chodorow, 2007: 184-185). 1978’de yazdığı Force and Persuasion adlı kitabında Brezilyalı bir
yerli cemaatin liderlik örüntülerini bu liderlerin ve takipçilerinin hem yaşamöykülerini, fantezilerini,
rüyalarını, çatışmalarını ve savunma yapılanmalarını hem de toplumsal örgütlenmesini başarılı
bir biçimde araştırmış olan antropolog Waud H. Kracke’nin de dediği gibi bireysel farklılığa odaklanmak kültürün kavranışını azaltmaz (akt. Chodorow, 2007: 203). Öyleyse folklor çalışmalarında
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duygusal tikellikle dolu olan kültürel anlamın peşine düştüğümüzde hem kültürü hem ruhu görüş
alanında tutabilmeliyiz. Bunun için etnografik araştırmaların verileri kadar edebiyat metinleri de
çok değerli kaynaklar olabilir.
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GELENEKSEL KÜLTÜRDE KADINA YÜKLENEN DEĞERLERİN
HAKLBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ
Gülsen BALIKÇI1
GİRİŞ
Öncelikle “ataerkil” ve “anaerkil” kavramlarına değinmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi,
ataerkil; sözcüğü baba tarafından yönetilme, babanın egemen olduğu bir aile tipi, “anaerkil” ise
ana tarafından yönetilme anlamına gelmektedir. Tarihsel veriler ataerkil toplumların, belirleyici
özelliklerini, yani erkeğin koca ve baba olarak egemen olduğu durumların başlangıçta toplumsal
yapı içerisinde bulunmadığını göstermektedir.
Ataerkil aile yapısı; ilkel toplumlardaki koşullara kıyasla daha gelişmiş toplumsal koşullar
sonucu ortaya çıkmıştır. Frazer şöyle der; “Kültür tarihi açısından önem taşıyan asıl olgu; kültürün ilk evreleri boyunca, anaerkil düzenli toplumların ve ailelerin değil, tersine ataerkil toplum ve
ailelerin farklı bir durum oluşturduğu olgusudur.”. İlkel kültürlerde her alanda ve çeşitli ölçülerde
dişi etkisi kendini göstermektedir. Kimi durumlarda; örneğin doğaüstü ve gizemli güçlerin kadınların tekelinde toplanması ise, kadınların toplumsal açıdan erkeklerle eşit durumda olma sınırını
aşacak ölçülere ulaşmaktadır.
Anaerkil toplum yapısı; bir cinsin karşı cins üzerine egemenlik kurma temeline dayalı değildir. Gelişmiş toplumlarda bireyler, sınıflar ya da yönetimler tarafından uygulanan egemenliğin
benzeri ya da buna karşı gelebilecek bir olgu, en ilkel insan toplulukların da bile görülmemektedir.
İnsan toplumunun ilk evrelerinde ataerkil örgütlenme biçimine göre değil, anaerkilliğe göre
örgütlendikleri, soy çizgisinin erkek tarafından değil de dişi tarafından izlenmesi uygulamasının
görülmesiyle düşünülmüştür (BRIFFAULD: 1990,208-218).
1
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Tarihi belgeler Anadolu’da prehistorik çağlarda kadının statü olarak erkekten daha iyi bir
konumda olduğunu göstermektedir. Çağa ait kadın tasvirleri bunun en açık kanıtıdır. Kadına bu
statüyü doğurganlığı kazandırmış, buna bağlı olarak da bereketi simgeleyen kadın tasvirleri eski
tarihi kaynaklarda yer almıştır. Ta ki erkeklerin üremedeki rolü bilinene kadar.

ANADOLU’DA GELENEKSEL KÜLTÜRDE CİNSİYETE İLİŞKİN
TANIMLAMALAR
Yapılan alan araştırmalarında Anadolu’nun hemen her yöresinde oğlan çocuğunun makbul olduğu belgelerle tespit edilmiştir. Halk dağarcığında aşağıdaki ifadelerle kültürümüze yerleşen anlatılar, aslında kadın ve erkeğin toplumsal statüsünü, toplumun cinslerden beklentilerini,
cinsiyete yüklenen değerleri, kısaca cinsiyete ilişkin toplumsal tanımları içermektedir. Örnekler
halk ağzından olduğu gibi aktarılmaktadır.
“Oğlan çocuğu düşman oku” ,”Kız olan evde tütün tüter mi, yedi kız bir oğlan yerini tutar
mı”, “oğlan ocakta, kız bucakta”, “kız evlat el ekmeği, - kız ele, oğlan eve”, “Oğlan direktir, kız
emektir”, “Kız köksüz ağaç, oğlan köklü ağaç”, “Kız ellik, oğlan evlik.”, ” Oğlan evlik, kız yellik”
(Artvin)
“Ben oğlan anasıyım raf elmasıyım sen kız anasısın kendir palasısın”, “Ana karnında kızın
kafası sonradan konuyor, kız eksik etek” (Çorum).
“Oğlan çocuk makbuldür. Kız doğunca evin kargıları bile ağlarmış dermiş ki; bu ev kıza
kalacak o da kargıları kırıp ocakta yakacak”, “Oğlan çocuğu ocak yakacak, kızlar çeyizini doldurdu mu, gidecek el ocağı yakacak”(Uşak).
“Oğlan doğduğu zaman anam, anam oğlandır, altından direktir, kaldır bir yere koy bir
güne gerektir, kız doğduğu zaman da ; kızdır ohtur, bir kürek ……., kaldırsan atsan götüre yoktur
denir”, “Kız anası ahır danası, oğlan anası raf elması”,” kız yükü, tuz yükü”, “Kız hak için, oğlan
bizim için”, “Oğlan evlat makbul, ana baba oğlanın yanında yaşlanır” (Elazığ)
“Kız elin, oğlan evin”(Tarsus)
“Kız çocuk doğduğu zaman kiremit ve saçaklar ağlarmış”(Safranbolu, Manisa, İstanbul,
Bursa, Sivas, Tokat)
“Kadın oğlan doğurduğu zaman müjdeci gider babanın kulağını çeker baba o zaman bi
oğlu olduğunu anlar”(Kahramanmaraş)
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ANADOLU’DA GELENEKSEL KÜLTÜRDE HAMİLELİK ESNASINDA
ÇOCUĞUN CİNSİYETİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN YORUMLARDA KIZ
ÇOCUĞUNA YÜKLENEN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK
DEĞERLENDİRME
Hamile kadının doğuracağı çocuğun cinsiyeti tüm toplumlarda merak konusu olmuştur.
İnsanların geleceği bilme arzusu doğum adetleri içerisinde önemli yer tutan cinsiyet tayini ile ilgili
uygulamalara da yansımıştır. Bu uygulamalarda kadın ve erkeğe yüklenen toplumsal değerlerin
doğacak çocuğun cinsiyetiyle ilgili yorumlamalarda etkili olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak;
günlük hayatta karşılaşılan her türlü rastlantısal olaylar halk tarafından yorumlanarak, cinsiyete
dair bir ön belirti olarak kabul edilmiştir.
Geleneksel kültürde halk; hamile kadının davranışlarına, fiziksel görünümüne ve sancının
geliş biçimine bakarak çocuğun cinsiyeti ile ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmaktadır.
Günümüzde hamileliğin dördüncü ayından itibaren modern tıp yöntemleriyle cinsiyet saptaması
yapılmasına rağmen, halk arasında dört aylık döneme kadar cinsiyete yönelik yorum ve uygulamalar halen devam etmektedir. Bu uygulamaları kısaca özetlemek istiyorum.
“Kadın aş erdiği zaman çok ete düşkün olursa oğlan doğurur, - oğlan ete kız ota derler.
Oğlan; anne karnında kırk günde, kız; altı ayda canlanır. Kadının karnı sivri olursa erkek, yassı
olursa kızı olacak derler. Oğlanın sancısı tatlı, kızın sancısı acı gelir. Yaşarken de kızın derdi
çoktur. Kız ana karnında kasıktan yukarı çıkmaz, aşağıda olur, oğlan aşağı inmez yukarıda olur.
Oğlan çocuğu evde kalacağı için doğarken yüz üstü, kız çocuğu evlenip gideceği için dışarı bakarak gelir.”(Çorum)
“Kız hamileliğinde can darlığı olur. Kız kısmı kara günlü, anasının karnındayken kendini
belli olur. ”(Elazığ)
“Kadın hamileyken sağ ayağından aksarsa oğlan, sol ayağından aksarsa kız doğurur.
Ekşi yiyen kadın kız, tatlı yiyen kadın oğlan doğurur.”(Sivas)
“Çocuk karında ilk canlandığı zaman sol tarafta oynarsa kız, sağ tarafta oğlan doğacak
derler.”(Artvin)
“Kadın ekşi yerse kız, tatlı yerse oğlan doğurur. - Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur
atlıyı” denir. Kadın güzelleşirse oğlan, çirkinleşirse kız doğurur.– oğlan anayı, kız kendini süsler.Oğlan bezer, kız bozar. Hamile kadının karnına ellediğin zaman çocuk sağ yana bakıyorsa oğlan,
sol yana bakıyorsa kız doğacak, Kız doğuracak kadının yüzünde siyah leke, oğlan doğuracak
kadının yüzü kırmızı olur.”(Uşak)
“Kız doğuracak kadının yüzü morarır, erkek doğuracak kadın beyazlaşır. Kadının karnı
gevşekse kız doğuracak denir, sıkıysa erkek doğuracak denir. Kızın sancısı keskin, oğlanın sancısı tatlı olur. Kadının karnı gevşekse kız, sıkıysa erkek doğuracak denir. Erkek çocuk karında
daha yüksekte durur, kız çocuk daha alçakta durur. Çocuk önce sağda çabalarsa oğlan doğar
solda çabalarsa kız doğar. Kız doğuran morarır, oğlan doğuran beyazlaşır.”(Trabzon)

69
Geleneksel Kültürde Kadına Yüklenen Değerlerin Haklbilimsel Açıdan Değerlendirmesi

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

“Göbeğin altında mavi çizgi oluşursa kadın erkek doğuracak derler.”(Hatay)
“Kadın hamileyken rüyasında elma görürse oğlan, armut görürse kız doğurur. Ana karnında çocuk sağ tarafta ve dik bir nokta halinde oynuyorsa oğlan, sol tarafta kaynaşarak kıpırdanma
halinde ise kız doğuracak denir. Kadın hamileyken yolda anahtar ya da çivi bulursa oğlan, boncuk
veya çengelli iğne bulursa kız doğuracak denir. Kız çocuğu anne karnında yumuşak, erkek çocuğu taş gibi sıkı durur. ”(Erzurum)
“Kız dokuz gün eksik doğar ara ebe bunu; “kız eteği eksik ya” şeklinde tanımlamaktadır.
Oğlan çocuğu ise dokuz ay dokuz günde doğar. Kadının hareketleri ağır olur sürekli uyursa kız
doğurur. Ara ebe bunu, kız yükü tuz yükü kız taşımak zordur şeklinde ifade etmektedir. Kadının göğüslerinin ucu siyahlaşırsa kız, pembeleşirse oğlan doğurur.” (Bitlis Ahlat merkez)
“Hamile kadının sol göğsü büyük olursa kız, sağ göğsü büyük olursa oğlan doğurur”(Ordu,
İstanbul, Ankara)
“Hamileliği sırasında kadının yüzü şişerse kız doğurur”(İstanbul)
“Hamile kadının göğsünün ucu siyah veya mor olursa kız, kırmızı veya pembe olursa oğlan doğurur”(İstanbul, Gaziantep, Ankara, Artvin; Hatay, Trabzon)
“Erkek karnı tan öne toplu olur. Önce sağda çabalarsa erkektir. Kadının karnı gevşekse
kızdır, çok sıkıysa erkektir. Çocuk ilkin sağda canlanırsa erkek olur. Erkek çocuk karında daha
yüksekte, kız çocuk daha alçakta durur. Erkek çocuk kırk günde yaratılır, kız hamileliği ağırdır,
kızın yükü ağır olur. Kızın yaşamı boyunca da her şeyi ağır olur. ”(Trabzon Maçka Çeşmeler
köyü, Akçaabat, Acısu Köyü)
“Kadın hamileyken bardağın içerisine su koyar ve göğsünü bardağın içerisine doğru sıkar,
göğüsten çıkan su bardağın dibine çökerse kadının kız, bardağın üzerine çıkarsa oğlan doğuracağına inanılmaktadır.”(Trabzon Şalpazarı Simenli Köyü)
“Gelin oğlan doğursun diye, gelin gelip oğlan evine dikildiği zaman, kucağına oğlan çocuğu verilmektedir.” (Çorum, Osmancık, Merkez)
“Anne karnında kızın kafası sonradan konuyor. Kız eksik oğlan ocak yakıyor. Babasının yuvasını bekliyor.” (Çorum, Alaca, Çapraşık köyü)
“Kadın kız doğuracaksa göğsünün etrafında siyahlık oluşur, oğlan doğuracaksa pembeleşmektedir. Doğum yaklaşınca kadın sütünü eline sıkar, süt elinden kalkarsa kız, yapışır kalırsa
oğlan olacak denmektedir. Oğlan çocuğunun ana karnında bir aylıkken her yerinin, gözlerinin bile
belli olduğuna inanılmaktadır. Kız çocuğu ise anne karnında; bir aylıkken, bir buçuk aylıkken yarık bir et parçası gibidir. Çocuk doğarken yüz üstü gelirse oğlan olduğu bilinmektedir. Kız yukarı
bakarak gelir, oğlan aşağı bakarak gelir. Kız günü bitince, oğlan günü bittikten on gün sonra
doğmaktadır.” (Alaca, Alacahöyük Beldesi)
“Üç aylık çocuk düştüğü zaman kız mı oğlan mı hemen belli olur. Eğer topak bir et parçası
gibiyse kız denmektedir. Allah kız çocuğuna birden kol bacak vermez topak olur kız çocuğu.
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Oğlan çocuğu üç ay bitince aynı arı gibi gözü, kaşı aynı maskot gibi belli olur. ” (Çorum.
Osmancık, Merkez)
“Göbekten aşağıya doğru hafif bir koyu çizgi oluşmuşsa erkek olacak derler. Kadının karnı
sivriyse kız doğuracak derler. Kadın kız mı erkek mi doğuracak diye sınama yaparlar. Çekirgeyi
tutarlar, ortaya taş ve toprak koyarlar, çekirge taşı tutarsa kadın oğlan doğuracak, toprağı tutarsa kız doğuracak derler. Kız çocuk sürekli göbekte kalır, oğlan çocuk yüksekte durur her tarafı
gezer. Erkek çocuk daha erken oynar iki aylıkken oynadığı hissedilir, kız çocuk üç aylık dört aylıkken oynar. Erkek çocuk daha çok hareket eder, karında daha hafiftir. Kız çocuk anne karnında
daha ağır olur.” (Antakya Serinyol Beldesi)
“Kız hamileliğinde canın çok hasta olur. Kız doğuracak olan çirkinleşir can darlığı olur.
Yüzünde çil olur. Kız kısmı kara günlü, anasının karnındayken belli olur. O, yazıyı yazar”
(Elazığ, Harput)
“Erkek anne karnında düz durur, kız aşağıya doğru eğik durmaktadır. Kadının hamileyken göbek deliği yukarı doğru bakarsa kadın erkek, göbek deliği aşağı doğru bakarsa kadın kız
doğurur. Göbek bağı yukarı bakıyorsa erkek çocuğu kundak yapılmış anasının karnında
bekliyor derler. Kadın hamileyken göğüsleri siyahlaşırsa kız, kırmızılaşırsa oğlan doğuracak,
derler.” (Tunceli, Merkez)
“Oğlan çocuk tez canlanır. İki ayın içinde canlanırmış. Kurbağa gibi olur. Kırk günlük
olduğu zaman gözü parmakları iplik gibi oluyor. Her şeyi belli oluyor. Allah”ın emriyle hepsi 40
günde tamamlanırmış. Kız çocuğu yumruk gibi, 2 aylık gene halk olmuyor.” (Antakya, Altınözü
Paslıkaya)
“Oğlan çocuğu ana karnında balık gibi olur bir yerden bir yere kaydığını. Kız çocuğunun
yılan gibi olduğuna annesinin karnına çöktüğüne inanılmaktadır.” (Gaziantep. İslahiye Kavaklar
Köyü.)
“Doğumdan sonra bakarlar eşin boğumları mavi mavi arpa gibiyse ve çoksa sonra doğan
çocuğun oğlan, eşin boğumları yoksa sonra doğacak çocuğun kız olacağına inanılmaktadır. Kızda eşin boğumları böyle mercimek gibi olur. ” (Gaziantep, Merkez)
“Kız çocuğu 9 ayda, oğlan çocuğu 9 ay 10 günde doğmaktadır. Kızın eli ayağı kısa, oğlanın eli ayağı uzun. Kız ana karnında dürter, oğlan bir yandan bir yana kayar, başı sağ yanda
durur. Oğlan ana karnında top gibi, kız yan durur. Oğlanın her şeyi hemen takılır kızın takılmaz.
Kızın saçı uzun aklı kısa. Burada aşerirken; tatlı ye atlı olsun, ekşi ye Ayşe olsun derler.
Eski kadınlar senin oğlun olacak yüzün duru derlerdi. Oğlan doğuran uçar, kız doğuran
s...r derler” (Burdur Hasanpaşa Merkez)
“Benim altı kızım oldu. O zaman eltim oğlana dönsün diye; köz koydu çocuğu getirdi yalınayak köze bastırdı. Bunun dedi tabanını dağlayalım da dedi peşi sıra oğlan olsun dedi. Ondan
sonra da oğlan oldu. ” (Yozgat, Akdağmadeni, Bozhüyük Köyü)
“Oğlan doğuracak kadın at gibi, kız doğuracak kadın da it gibi olurmuş, öyle derdi kocaka-
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rının biri. Yani kız doğuracak kadın yatağa vururmuş kendini heveslenmezmiş, oğlan doğuracak
kadın kuranlı (eğerli) at gibi olur, heveslenirmiş.” (Afyon Dinar İncesu)
“Çocuk erkekse eşin kanı çocuğa doğru sağılır ki çocuk kansız olmasın sesi iri çıksın, kadın sesi gibi ince olmasın. Kızın eşi çok sağılmaz ki çok sesli olmasın sesi iri çıkmasın..” (Maçka
Çeşmeler Köyü)
“Kadın hep kız doğuruyorsa; oğlana dönsün diye son doğurduğu kızın eşi ateşte pişirilir,
kadının haberi yokken kadına yedirilir.” ( Artvin Hopa Köprülü Köyü)
“Kadın hep kız doğuruyorsa terese dönsün diye oğlan doğuran birinin eşine oturur.” (
Artvin Merkez, Berta Köyü)

ANADOLU’DA SINAMA İLE YAPILAN CİNSİYET TAYİNİ
UYGULAMALARININ CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
“Kadın kız mı erkek mi doğuracak diye sınama yaparlar çekirgeyi ortaya koyarlar hareketlerini izlemeye koyulurlar. Çekirge önce taşı tutarsa kadın oğlan, toprağı tutarsa kız doğuracak
derler.” (Hatay)
“Kadın hamileyken bardağın içerisine su koyar ve göğsünü bardağın içerisine sıkar. Göğüsten akan süt, bardağın dibine çökerse kız, bardağın üzerine çıkarsa oğlan doğuracak denir”
(Trabzon)
“Doğum yaklaşınca kadın sütünü eline sıkar, süt elinden kayıp giderse kız, yapışır kalırsa
oğlan olacak denmektedir. (Çorum, Alaca, Alacahöyük beldesi)
“Kadın sürekli kız doğuruyorsa, eteğine taş doldurur, eriği taşladım, kızı kodum da erkeğe
başladım diyerek erik ağacını taşlar, terse dönsün diye son doğan çocuğun eşi yırtılır.” (Uşak)
“Kadın kız doğursun diye yapılan her hangi bir uygulama bulunmamaktadır. Erkek çocuk
isteyenler; 41 kez Muhammed yazan kâğıdı kadın yutmaktadır.” (Şanlıurfa)
“Ateşe bir miktar sap atılır, sap dağılmadan sivri bir şekilde kabarırsa oğlan, dağılırsa kız
olacak enir.” (Balıkesir, İstanbul, Eskişehir, Kandıra, Bursa)
“Hamile kadının idrarına buğday veya arpa atılır, buğday yeşerirse kız, arpa yeşerirse
oğlan doğacak denir” (Amasya)
“Hamile kadın kaybolmuş bir bıçağı bulursa oğlan doğurur, ziynet eşyası bulursa kız
doğurur” (Mersin, Eskişehir)
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DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE İLGİLİ İNANMALAR
“Şimdi aldan korkarsak köyümüzde iki tane kadın vardı onlara al derlerdi. Onların çemberlerini getirirdik. Onların çaputu loğusa kadına gelince al basmaz derlerdi. Onlar evvelinden
ocakmış, onun al kadın imiş. Biz bilmek de, Hasan dede köşeden çıkarken görmüş. Tutmuş
dediler, ocağı ondan beri sürüyormuş. O dede onu tutunca ocak olmuş. Sarı çember olurdu o
loğusa gelinin başına korduk.” (Çorum İskilip, Dereköy)
“Al karısı melek olarak tanımlanmaktadır. Anlatıya göre meleklerin yaptıkları iş hiç bitmezmiş. Hamur yaparmış, hamur gittikçe artarmış hiç bitmezmiş, melek sürekli çalışırmış fakat o işi
bir türlü bitiremezmiş. Yakaladıkları meleğe derlermiş ki; tövbe edeceksin benim yedi sülaleme
yaklaşmayacaksın. Memeleri kocamanmış. Kırk gün çocuk beklenir, melayike gelmesin diye..”
(Tunceli Merkez)
“Loğusayı ala karşı korunak için; al kızı tutan birisinden parça alınıp loğusanın başına konur. Kocasının da ceketini kadının başucuna korkar ki kadını al basmasın. Şimdi bizim kaşıklarımız çok türemez. Tez tez kaybolur kaşıklarımız. Al kızı kaşığı almış hiçbir şey bulamamış.
Al kızı demiş ki türemesin kaşıklarınız .” (Yozgat merkez Büyükhamal Köyü)
Örnek anlatı:
“Benim babaannemin annesi ekmek yapacakmış, yufka ekmek. Erkenden ortalık karanlıkken o müzenin orda çeşme var oraya gelmiş. Orda bi kuşburnu vardı. Oraya geliyor
ki; güzel saçı böyle çok uzun bir gelin dikenlere dolanmış kalmış, kurtulamıyor. Babaannemin annesine beni kurtar diye yalvarıyor. Al kızının üzerinde üç etek varmış. Babaannemin
annesi döşünden bir iğne çıkarıyor. Al kızının eteğine iğneliyor. Sonra al kızını alıp eve
götürüyor. Al kızına hamuru yoğurtturuyor. Akşama kadar ekmek yapıyorlar hamur bir
türlü bitmiyor. Böyle sabaha kadar mı ekmek edeceğiz diyorlar ne yapacaksanız yapın
diyorlar. Al kızı bezin içerisinden biraz hamur alıyor teştın içine atıyor. Teştin içindeki
hamur azalmaya başlıyor. Al kızı babaannemin annesine yalvarıyor illa beni bırak diye babaannem de diyor ki; ben bırakırım ama şimdi bazen çocuklar ölüyor yahut ta kadın ölüyor
loğusayken albastı da öldü diyorlar. Böyle çocuklara kıyıyorsun, gelinlere kıyıyorsun böyle ben seni bırakmam sana bir ceza vereceğin diyor. Babaannemin annesi. Al kıza o zaman
diyor ki; beni bırak yedi sülalenin çaputunun vardığı yere varmayacağım. Ondan sonra
babaannemin annesi al kızını bırakmış. Ahırda da çok görünürmüş al kızı ata çok binermiş. Varırlarmış ki dana at terin suyun içinde kalmış. Ondan sonra tövbe etmiş al kızı. Bir
daha yaklaşmamış bize. Şimdi her doğum yapan kadına benim bir elbisenim parçasının
götürürler. Çocuğun kundağına bağlarlar. Loğusa kadınlar kendi yastıklarına bağlarlar. Ya
da örtümü götürürler bellerine bağlarlar. Benim çaputum karşılığı töresini verirler. Ya para,
ya da yumurta verirler.” (Alaca, Alacahöyük Beldesi)
“On gün mü on beş gün mü bilmiyorum loğusalığa yatmışım. Biri geldi dedi ki; -Kapıyı aç
Ben de
Dedim ki; - Kapıyı açmam sen alsın beni basacaksın
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Kapıyı açmayınca, açtı kapıyı yanına geldi
Dedim ki; - Sana öyle vururum ki sen düşersin. Üstüme çöktü takatim kesildi, bacağı yere düştü, nasıl tekmeyle ki vurdum beşiğin üzerinde doğruldu. Kadın kılığına girdi.
- Tövbe tövbe yedi yerden tövbe diyerek gitti” (Artvin Şavşat Cevizli Köyü)
Örnek anlatı:
”Bir gün davar otarıyordum. Biri taşa oturmuş saçını tarıyordu. Aynı kız şeklinde biri. İncecik biri birdenbire kayboldu. Ahıra gittim ata binmiş atın saçını tutmuş, zengiliyi (atı yürütmeye
çalışıyor) sonra atın yanına gittim at kan ter içinde kalmış. Beni görünce kayboldu. Eli incecik saçları kara, elinde tahta tarak vardı. Al karısına çuvaldız vurup çalıştırırlarmış. Al karısı çuvaldızdan
çok korkarmış. Yaşlı bir teyzenin kılığına girerek gelmiş. Elinde tavuk saklamış kızım al bunu ye
demiş. Kadın elini uzatsa ciğerini alacakmış.” (Elazığ, Harput)
“Cadı: is far cado 1. Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak 2. Huysuz, çirkin, ihtiyar kadın 3. Çok güzel göz. Cadı gibi: Saçı başı dağınık, tırnakları uzun ve pis kadınlar için kullanılır. Cadı kazanı: Dedikodunun, hasetin çok olduğu yer.” (Türkçe Sözlük, 1988.).
“Cadı, masallarda geçen doğaüstü güçleri bulunan ve bu güçleri çoğu kez kötülük yapmada kullanan genellikle çirkin kadın 2. Hortlak, gulyabanı 3. Çok güzel göz.” (Büyük Larousse,
1986).
Cadı “ cazı” inancıyla ilgili kaynak kişi derlemeleri;
“Cazı gece yarısı ocaklıktan iner, kül döküp anneyi uyutur, sonra egişle (cazı egişi) erkek
çocuğunun ciğerini çeker yer.” (Rize, Pazar)
“Çocuğu fileye geçirirsen cazı dokunmaz, cazı elekten hiç birşey yemez. Birinin cazı olup
olmadığını böyle anlarsın. Birine üç kere -e cazı, e cazı-dersen o cazılık gücünü kaybeder.” (Rize,
Pazar)
“Gelinin çocukları doğup doğup ölüyordu. Bir gün gelin kalifte yatarken kalif sallanır gelin
bakar ki kaynanası ayakucunda oturuyor
Gelin: - Sen nerden geldin, der.
Kaynana:- Ben yayladan geldim. Şimdiye kadar çocuklarını ben boğdum, daha boğmayacağım. Beni kimseye deme, der.
Gelin: Şimdi nereye gidiyorsun, eve gidelim der.
Kaynana: Yok ben yayan gelmedim geri yaylaya döneceğim der.
Meğer ayıyı kalifa bağlamış, ayıyı bozar ayıya binip yalla yaylaya, milet kalkana kadar
yaylaya gider.” (Rize, Pazar)
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“Cazıların ciğer yemesiyle ilgili buralarda eskilerden beri bir hikâye anlatılır: Evin gelini cazıymış. Çocuğun ciğerini çıkartır, yemek için ateşe gömer. Bu arada ateşin başında uykuya kalır.
Kaynanası sabah ateşi karıştırırken ateşe gömülü bir şey olduğunu görür iyice karıştırır bakar ki
ciğer parçası. -Bok yiyenin kızı kendi doymuş ta bunu da bana bırakmış, der. Meğerse kaynana
da cazıymış, Ateşte pişmiş ciğeri alır, çekilir bir köşede yer.” (Rize, Pazar)

EVLENME GELENEKLERİ
Gelin çok konuşursa; “yeter çok konuşma keçiler kotur (uyuza benzeyen bir tür keçi hastalığı) olacak denir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Doğacak çocuğun cinsiyetinin ne olacağı konusunda yapılan yorumlarda birçok etkenin
rol oynadığı görülmektedir. Yorumlar ayrı ayrı sınıflandırılarak irdelendiğinde, cinsiyete ilişkin toplumsal değerlerin doğumla ilgili adet ve inanmalara çeşitli şekillerde ve görünümlerde yansıdığı
görülür. Bunları tek bir nedene bağlamak objektif düşünmeye uygun düşmez. Kadına ve erkeğe
biçilen toplumsal rollerin doğumla ilgili batıl inanç ve uygulamalara dönüşmesi aşağıdaki olasılıkların birer yansıması şeklinde olabilir. Bunlardan birini öne çıkarmak ya da etkili göstermek bizi
objektif bakış açısından uzaklaştırır. Öte yandan cinsel kimliğimin bir yansıması olarak konuya
yaklaşımım kaçınılmaz olarak kadın bakış açısının bir ürünüdür. Araştırmacının kimliğini konudan bağımsız düşünmek olsa olsa bizi bir yanılsamaya götürür. Bu da tarafsızlık yanılsamasıdır.
1. İnsanlık tarihi kadın ile erkeğin iktidar mücadelesine sahne olmuş. Ne zaman ki erkeğin
üremedeki rolü keşfedilmiş anaerkil düzenden ataerkil düzene geçiş başlamış. Yeni düzeni oluştururken eski düzenle ilgili düşünce ve uygulamalar ters yüz edilmiş. Mevcut düzeni yıkıp yerine
yenisini geçirirken mevcut davranış ve uygulamalar erkeğin lehine çevrilerek öç alma, kısasa
kısas hatta eski anaerkil düzendekinden daha şiddetli ve baskın düşünce ve uygulamalar ortaya
çıkmıştır.
Toplumsal statünün uygulamalara yansıması; “Hamile kadının karnında erkek çocuk yukarıda, kız çocuk aşağıda durur.” örneğindeki gibi inanmalara yol açarken dinsel motiflerin de
etkisiyle “Erkek çocuk sağda, kız çocuk solda durur.”. “Kadının hamilelik sırasında sağ göğsü büyürse oğlan, sol göğsü büyürse kız doğurur”, “hamileliği sırasında kadın sağ bacağından aksarsa
oğlan, sol bacağından aksarsa kız doğurur”, “erkek çocuğunun ana karnındayken kırk günde her
yeri belli olur, kız çocukları kırk günlükken ana karnında et gibidir.” düşüncesi yaygındır. Dinsel
olarak yönlerden sağın hayırlı olduğu, sağ elle işe başlanması, sağ elle tokalaşma, sağ ayakla
kapıdan çıkmak, tuvalet temizliğinin ise sol elle yapılması vs. kadın ve erkeğin konumlarının birbirine zıt yönde olduğunun bir göstergesidir. Bu durum hayırsız, kötü, çirkin ne varsa kadınların
temsil ettiğini; buna karşın hayırlı, iyi, güzel ne varsa erkekleri temsil ettiğini anlatmaktadır. Kadının ve erkeğin toplumumuzdaki yeri ve itibarı, “sağ”ın, “sol”a nazaran daha kuvvetli, daha şanslı,
daha yararlı olması şeklinde açıklana bilinir.
2. “Eksik etek” le dile getirilen aslında kadının aklının eksikliğidir. Bu yine geleneksel kültürde “ana rahminde kız çocuğunun kafası, her tarafı oluştuktan sonra, en son olarak konmakta-
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dır” gibi ifadelerle karşılığını bulmaktadır. Oysa kadınların akıl eksikliğinin en temel nedenlerinden birisi yine ataerkil düşünce sistemi sonucu kız çocuklarını eğitim dünyası içerisine erkeklere
göre daha az sokulmak istenmesidir. Bu düşünce ”kız kısmı okuyup da ne yapacak, bir an önce
evlenip yuvasını kursun, evini yerini bilsin” gibi söylemlerle günümüz de de eskisi kadar katı olmasa da halen devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki; çocukların büyümesinde onunla bire bir
iletişim kuran anne, babaya göre daha etkilidir. Ayrıca “kadın isterse kocasını vezir, isterse rezil
eder”, “her başarılı erkeğin arkasında bir kadının var olduğu” vb. söylemler toplumsal olarak da
kabul görmektedir.
3. Mülkiyet babadan oğula geçmekte, ölümsüzleşmek, dünyada kalıcı olmak için erkek evlât soyu sürdürdüğü için değerli görülmektedir. Bu geleneksel kültürde; “Kız köksüz ağaç, oğlan
köklü ağaç”, “oğlan eve, kız ele”, “oğlan evlik, kız ellik”, vb. gibi deyimlerle karşılığını bulmaktadır.
Bu cinsiyet tayinine yönelik uygulamalara da; pişirilen kellenin ikiye ayrılması halinde, çene kemiğinin üzeri saçaklı çıkarsa kıza, kemikli çıkarsa oğlana” yorulması şeklinde yansımıştır. Burada saçak geçiciliği anlatırken, kemik kalıcılığı ifade etmektedir. “Doğarken kız çocuğunun yüzü
dışarıya doğru, oğlan çocuğunun yüzü içeriye doğru olur” inanışının temelinde de aynı neden
bulunmaktadır.
4. Kız çocuğunun erkek çocuğuna tercih edilmesi, hamile kadının ekşi ya da tatlı yemesi
ile de ilişkilendirile bilinir. Hamile kadının; ekşi yerse kız çocuk doğuracağı, tatlı yerse erkek çocuk
doğuracağı geleneksel kültürde her zaman tatlının ekşiye tercih edilmesi, erkek çocuğunun da
kız çocuğuna tercih edilmesi ile özdeşleşmektedir.
5. Bilindiği gibi renkler kültürümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Renklerin halk kültürüne
yansıması ve bunların yorumları halkın bu renklere yüklediği işlevlere göre belirlenmektedir. Yaşamımızda önemli yer tutan renklerin; doğal olarak yaşamın başlangıcı olan doğum adetlerine de
yansıdığı görülmektedir. “Kadının göğüsleri siyah veya mor olursa kız, kırmızı veya pembe olursa
oğlan doğurur”, “kırk gün tamamlandığında düşen çocuk eğer kız ise siyah, oğlan ise beyaz olur”,
“kız doğuracak kadının yüzü morarır, erkek doğuran kadının yüzü beyazlaşır”,,”Kız doğuracak
kadının yüzünde siyah leke olur erkek doğuracak kadının yüzü kırmızı olur” vb. şeklindedir.
6. Dünyada kadın nüfusu erkeklere göre daha fazladır. Bu hem kız doğumlarının fazla
olması, hem de kadınların; doğurganlık, emzirme ve mestuasyonlarla metabolizmalarının sürekli
yenilenmesi onları biyolojik olarak güçlü kılmaktadır. Ayrıca kültürel olarak duygularını daha rahat
yaşayan kadın, stresten daha uzak kalmakta, bu faktörler kadının yaşam süresinin erkeklere göre
daha uzun olmasını sağlamaktadır. Bu geleneksel kültürde “kadın kedi gibi dokuz canlıdır” söylemiyle karşılığını bulmaktadır. Oysa erkekler kültürel olarak duygularını gizlemek zorundadırlar.
Bu halk kültüründe; “erkek adam ağlamaz”, “kadın gibi ağlama” vb ifadelerle karşılığını bulmaktadır. Böylelikle az olan değerli olurken çok olan değersizleşmektedir.
7. Büyürken anneden bağımsızlaşmaya çalışan erkek evlât kadın iktidarıyla başa çıkmak
için hedef küçülterek anasına değil de karısına veya kızına yönelmektedir. Anneye başkaldırı
”Cennet anaların ayağı altındadır.”. “Ana hakkı ödenmez.” vb. söylemlerle dinsel ve geleneksel
olarak da engellenmektedir. Kadın geleneksel kültürde en iyi statüyü anne olduğunda kazanmakta, ama erkek annesi olduğunda toplumsal düzende bir yer edinmektedir. Kız çocuğu olan ka-
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dınlar ise; “anasına bak kızını al” söylemiyle kültürel olarak yaşamlarının önemli bir bölümümde
davranışlarından sorumlu tutulmakta, kızlarının kaderlerini belirleyici bir unsur olarak görülmektedirler. Bu düşünce halk kültüründe; “Oğlan anasıyım raf elmasıyım, kız anasısın kendir palasısın”
vb söylemlerle karşılığını bulmaktadır.
8. İnsanın duygu ve düşünceleri, konuşma ve davranışlar yoluyla ortaya çıkar. “Dervişin
fikri neyse zikri de odur.”, ”Kız kısmı az konuşur, ağır olur”, ” Kızın sesi az çıkar” vb söylemlerle
kadın kültürel olarak susturulmuş ya da az konuşan kadın makbul sayılmıştır. Konuşma herhangi
bir nedenle baskılandığında farklı yollar yöntemler aranıp bulan kadın duygu ve düşüncelerini
simgelerle el sanatları ürünlerine yansıtarak sanatın gelişmesine öncülük etmiştir.
9. Kadınlar erkeklere göre daha ince ruhludurlar. Ayrıntılarla uğraşmayı severler. Yaptıkları işlerde duygularıyla hareket edebilirler. Onların bu duygusallıkları erkek egemen düşüncede
bir zaaf olarak değerlendirilir. Buna karşın kültürel olarak erkeklerin dünyasında duygusallığa
yer yoktur. “Erkek adam ağlamaz.” Erkekler güçlü olma, güç sergileme etkinliklerine yönelmişler,
kaba güç gerektiren işlerde öne çıkmışlardır. “Elinin hamuru ile erkek işine karışma.” diyerek
kendilerini güçlü hissettikleri bu dünyaya kadının girmesine izin vermezler. Bu sınırları zorlayan
kadınlar ise “erkekleşmekte” takım elbise giyen iş kadınları, erkek işleri yapan köy kadınları olumlanırken dişiliğini sergileyen iş kadınları ve köy kadınları dışlanmaktadır. Bu davranışla; “erkek
gibi kadın” deyimiyle yüceltilen kadın kabul görürken, duygusal erkekler kadın gibi davranmakla
suçlanmakta “kadın gibi erkek” deyimiyle aşağılanmaktadırlar.
10. İslam dininde ölü talkını annenin adı ile verilmektedir. Bu uygulamanın nedeni; “çocuğun gerçek babasının kim olduğunu sadece anne bilir” şeklinde yapılmaktadır. Buradan hareketle
toplumsal yapı incelendiğinde; “kadın erkeğin namusudur” mantığıyla kadınının koruması ve denetlenmesinin altında, aslında kadını korumak değil, gerçek olan erkeğin kendi soyunu - genini
koruma çabası yatmaktadır.
11. Tarihsel veriler ataerkil toplumların, belirleyici özelliklerini, yani erkeğin koca ve baba
olarak egemen olduğu durumların başlangıçta toplumsal yapı içerisinde bulunmadığını aksine
anaerkilliğin yani dişi etkisinin daha belirgin olduğunu söylemiştik. Bu açıdan bakıldığında özellikle kültürün en önemli unsurlarından olan dilin hala anaerkil olduğu görülmektedir. Bunlara örnek
olarak “anadil”, “anavatan”, “anayurt”, “anayasa”, “anafikir”, “anabilim” vb. verile bilinir. Buradan
da görüldüğü gibi toplumsal yapı ataerkil olsa da zihnimiz halen anaerkildir.
12. Verilen tüm örnekler, kadının doğmadan yazılan yazgısıdır aslında. Doğduktan sonra da sesi az çıksın, az konuşsun diye, göbek bağının kısa kesilmesi vb. pratiklerle devam eder
bu yazgı. “Kız dermiş ki; beni kırk gün atmayın, kırk günden sonra ben kendimi sevdiririm” işte
tüm insanlar için gerekli olan sevme ve sevilme isteğiyle kadın tüm yaşam boyunca bu yazgıyı
değiştirmek için çabalar durur. Bu kültürel ortam aslında kadının değişmesine ve gelişmesine
katkı sağlamıştır. Günümüzde kadın; toplumsal yapı içerisinde yer almayı başarmışsa kendi çabasının bir ürünüdür. Oysaki erkeklerin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Doğduğu andan itibaren
erkek oldukları için zaten sevilmekte ve kabul görmektedirler. Bu halk kültüründe “erkeğin elinin
kiri, kadının alnının kararı” söylemiyle karşılığını bulmaktadır.
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KOSOVA TÜRK HİKÂYESİNDE MANEVİ KÜLTÜR TAŞIYICISI
OLARAK ANNE TİPİ

Yrd. Doç. Dr. Elsev BRİNA LOPAR1

Giriş
Kosova Türk Edebiyatında yer alan eserlerde anne tipi, üzerinde yoğun olarak durulan
tiplerdir. Kahramanlar, hikâye veya romanın geçtiği zamanda annesiyle beraber olmasa da çağrışımlar yoluyla annesini anımsarlar. Kahramanların annenin yanında büyükannesi dedesiyle yaşamaları, psikolojik gelişiminde önemli bir noktayı oluşturur. Kahramanların bir kısmında özellikle
uzaklarda bulunduğu zaman annesini kaybetme korkusu yerleşir. Hasan Mercan’da anneden
zarar gören aile söz konusudur. Anneden kaynaklanan sorunlu aile, karı-koca iletişimsizliği, geçimsizliği etrafında ele alınmıştır. “Sel” isimli romanda ilk çocuğunu kaybetmiş olan annenin ikinci
oğlu olan Salim’le ilişkisini etkiler. Annede aşırı bağımlılık, oğlundan ayrılma korkusu mevcuttur.
Bazı eserlerde, anneyi kaybetme duygusu kahramanın diğer kadınlarla ilişkisini de etkiler. Bazen de kahramanların beraber olduğu kadınlar annesiyle olan ilişkisini tam ters biçimde
etkiler. Beraber olduğu, tanıştığı kadınlarla onları kaybetmekten korkarak aşırı bağlılıkları ya da
ayrılmadıkları görülür. Süreyya Yusuf’un “Öyküler” isimli eserinde ise ölmüş olan bir anneye karşı
hissettikleri, çocuk etrafında ele alınmıştır. Anne çocuk ilişkisi ise sıcaklık, güvende olma isteği ile
anne arayışında işlenir.

Kültür Taşıyıcısı Olarak Anne Tipi
Hikâyelerin bir kısmında babasız bin bir güçlüklerle oğullarını büyütmeyi, onlara sahip
çıkmayı başaran anne tiplerine de rastlamak mümkündür. Süreyya Yusuf’ta olduğu gibi oğullarını kaybeden anne tipleri de hikâyelerde yer alır. Anne tiplerinin birçoğu çoğu zaman kocasının
sözünden çıkmayan iyi niyetle yaklaşmaya çalışan kadın tiplerine örnektir. Bu kadınlar kocaları
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tarafından pek saygı görmeyen anne tipleridir. Ancak Hasan Mercan’da anne tipiyle ortaya konan
Adile Hanım kocası tarafından takdir edilen sayılan anne tipine örnektir. Hikâyelerin birkaçında, gittiği yerden döneceği sırada sabırsızlıkla kavuşmayı beklediği kişi annesidir. Kavuşma anı
kahraman için önemli yer tutar. Daima onu beklediği yine annesidir. Kavuşma anları kahraman
için önemli olduğu kadar anne için de aynı önem arz eder. Annesinden ayrıldığı zamanlarda bile
gittiği yolcuklarda hayalinde daima annesini de yanında yaşatır.
Reşit Hanadan’da, kahraman, aradan yıllar geçmesine rağmen kavuşma anı geldiğinde
annesinin karşısına çıkmayı sabırsızlıkla beklemektedir. Kavuşma anı olarak değerlendirilebilecek bu an şöyle açıklanmıştır:
“ Murat elindeki torbayı yere bırakıp anasına doğru yürürken:
-Benim ana, ben... dedi.
-Bırak ağlayayım oğlum, bırak, dedi anası titrek sesiyle. Doya doya ağlayayım... Sevinçten, mutluluktan ağlıyorum.” (Hanadan, 2002: 32)
Taş Yerinde Ağırdır romanında, anneye verilen değer gözler önüne serilmiştir. Bu yaklaşım anne üzerinden sığınak olarak anneyi gördüğü için yapılmaktadır.
Reşit Hanadan’ın hikâyelerinde, çocukların anneye verilen değerleri annelerine sahip
çıkmakla açıklanabilir. Duygu Tutsağı isimli hikâyede kocasının kendisini aldatmasına katlanan
anne tipi oğlu Süleyman askerden geldikten sonra, evlerinde barındırdıkları ve kocasının beraber
olduğu yanaşmadan, çocuğu sayesinde kurtulmuştur. Eserde, anne çocuğunu sığınak olarak
görmüş, annenin çocuğundan beklentileri karşılıksız kalmamıştır. (Hanadan, 1985: 52)
Hikâye, annenin çocuğundan beklentileri üzerinde durduğu hikâyelere örnek gösterilebilir.
Hasan Mercan’ın Öbür Oda isimli hikâyesinde oğlunun ardından yas tutan anne, anlatıcı
olarak karşımıza çıkar. Anne tipinde olan kahraman hikâyenin başından sonuna doğru başıboş
görünmektedir. Bulunduğu karanlıktan aydınlığa çıkma çabası içinde değildir. Arkadaşlarının evine ziyarete giden iki arkadaş arasında gelişen, isminin belirtilmediği arkadaşı ve karısı ile birlikte
sohbet havasında, hatıralarını canlandırarak ben-anlatıcı tarafından ele alınan, Hasan Mercan’ın
Öbür Oda isimli eserinin diğerlerinden farkı diyaloglar şeklinde kaleme alınmasıdır.
Mekân olarak diyalogların geçtiği kapalı mekân olan ev, ziyaret eden arkadaşı tarafından
şöyle anlatılır:
“Almış, taşı oymuş, içine kendini koymuş, bakmış ki bir insan olmuş; uyumuş, unutulmuş
diyerek düş’ü betimleyen bir evdi o gittiğimiz ...” (Mercan, 1995: 11)
Aslında ev, hatıraların canlandırıldığı bir mekândır. Oğlunu kaybeden annenin, kocası
tarafından “oğlunun ölümü” anlatılırken o anı tekrar yaşaması gözler önüne serilmiştir:
“Anlatmasını bitirdikten sonra bakıyorum: Bizim Kadın’ın kurumuş göz yataklarından yaşlar dökülüyor. Kendime kızıyorum.” (Mercan, 1995: 22)
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Zaman zaman anlatıcı olarak karşımıza çıkan yaslı anne karanlıktan çıkma çabası içinde
görülmez:
“Kadın, iç geçirdi, bir kadeh peydah edip viski boşalttı, içti, yutkundu, gene doldurdu, gene
içti”
“Gerçekmiş gibi tıpkı” diye söylendi.” (Mercan, 1995: 22)
Hikâyede, küçük bir çocuğun annesiyle birlikteliği sonucu hissettikleri yer almaktadır. Annenin çocuğa masallar anlatması, dua etmesi anlatılır. Anne ile sohbet tarzında yazılmış bölümler, kahramanın çocukluğuna dönmesi, anne ile birliktelik ilişkisi anlatılır anne ile anı geçmişiyle
birlikte aktarılır. Ölen annenin arayışı geçmişte kendisini ve yaptıklarını sorgulamasıyla başlar ve
bugün ile ilişkilendirir. Annenin nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatan kısımlar Hasan Mercan’da,
‘Adile Nine’ tipi ile görmek mümkündür. Anne tipinin nasıl bir yaşam sürdüğü aile ilişkileri torunlarıyla münasebetleri gözler önüne serilmiştir. Eserlerde, sözlü anlatılar ile manevi kültür unsurlarının taşıyıcısı olarak ‘anne’ ve ‘nine’ tipi ile karşılaşırız. Anne ve nine için bu gibi anlatıların
vazgeçilmez birer ihtiyaç olduğunu görebiliriz.
Hikâye ve romanların bir kısmında anne arayışı, anneye duyulan özlem dile getirilir. Kahramanlar, özellikle erkek kahramanlar, muhtelif nedenlerden dolayı annesini özlemiştir ve çaresizce anne arayışı içine girmiştir. Kadınlardan çok erkek kahramanların annelerine özlemlerinin
dile getirilişinin nedeni; roman ve hikâye yazarlarımızın erkek olmasından kaynakladığını söyleyebiliriz.
Evine geçimine dikiş yaparak katkı sağlayan annenin, sınırlı mekân olarak evdeki ruhsal
durumu ile fiziksel özellikleri üzerinde durulmuştur. Hikâyelerin bir kısmında anne isimleri geçerken bir kısmında da sadece ‘anne’ olarak adlandırılmıştır.
Farklı anlatıcıların ağzından anlatılan hikâyelerin bir kısmında, ‘ana’ taşra kasabasında
büyümüş kendi isteği dışında evlendirilmiş, bir anne tipini aktarmaktadır. Ananın gençliğinde
yaşadığı yalnızlık, evlilik, yeni ailesine rağmen silinmemiştir. Anlatıcının çektiği yabancılaşma
mekân değiştirmiş, farklı kişilere yönelmiş fakat yok olmamıştır. Anne kendisine hayali bir dünya
kurar ve bu doğrultuda bir gelecek kurgular.
“Babam” adlı hikâyede, babanın ailede yeri ve önemi vurgulanırken anne tipi de ortaya
konmaya çalışılmıştır. Enver Baki’nin bu hikâyesinde anne, baba, çocuk ve iki kardeş arasında
geçen ilişki anlatılır. Anne, çocuklarına düşkündür baba ise sarhoş, sert, sinirli, kötü arkadaş
çevresi ile ailesine zarar veren bir tiptir. Oynadığı kumar yüzünden ailesini çok zor durumda bırakmıştır ve sonunda tam olarak belirtilmeyen kısa bir hastalık sebebiyle ölmüştür.
“Babam”, annenin nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatan hikâyedir. Anne çocuklarına düşkün
bir tiptir. Onları sık sık muayene ettirir, çünkü oturdukları ev rutubetlidir.
“Doktor bey muayene yaparken: “Çocukların iştahları var mı? yiyorlar mı?” diye sorardı.”
(Baki, 1988: 22)
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Annenin fiziksel özelliği yanı sıra yıprandığı, yorgunluğu en küçük çocuğun ağzından anlatılır:
“Sağlam, kaya gibi çetin bir kadındı. Bize, dört erkeğe o bakardı. Fakat yüzü hepimizden
daha sarı, doğrusu kara sarıydı.” (Baki, 1988: 21)
Annenin psikolojik özellikleri açık bir ifadeyle belirtilmemiş ancak evde tartışma yaratan
kocası yüzünden, ‘yüzü hiçbir zaman gülmemiştir’ şeklinde ifadelerden mutlu bir hayat süremeyen bir anne tipine örnektir.
Yukarıda sözünü ettiğimiz anne tipleri yaşam koşulları yüzünden yıpranmış, bakımsız kadın tiplerine birer örnektir.
Anne tipi özellikle hikâyelerde, güven verici, sıcak ve fedakâr bir tip olarak yer alır.
Reşit Hanadan’ın “Traktör Belası” isimli hikâyesinde, anne tipi koruyuculuğu ve sahiplenmeyi çağrıştıran, bir konumda sunulmuştur.
“Desteklediği belli oluyordu. Artık elli yıllık kocası yaşlandı da işe gelmez oldu diye mi, yoksa ana yüreği cızladı da oğlunun her gün öküzlerle çift sürüp acı çekmesine dayanamadığı için
miydi oğlanı desteklemesi, bunu anlayamamıştı işte. İçinden bu ikinci olasılığın ağır basmasını
istemişti. Yoksa ilkinin gerçek olduğunu bile bile yaşamak ona ölümden beter bir çile olurdu.»
(Hanadan, 1985: 78)
Kocasının, oğluna traktör almasını ikna eden, baba ile oğul arasında sıcaklığı anlayışı
sağlayan anne tipi karşımıza çıkar:
“Karısı ile oğluna baktı sözlerini bitirdikten sonra ikiside sanki taş kesilmişler, kendisine
bakıyorlardı. Yakup Ağa meraklarını gidermek için:
-Bir de iyi bir traktör beğenirsin kendine, dedi oğluna. Ana ile oğul Yakup Ağa’nın bu sözleri karşısında varıp ellerini öptüler. Karısı:
- Yüzümüzü ak ettin Bey! dedi.” (Hanadan, 1985: 82)
Reşit Hanadan’ın, “Traktör Belası” isimli hikâyesinde, annelik nitelikleri üzerinde durulurken aynı zamanda baba-oğul ilişkisi de sergilenmiştir. Burada Salim isimli kahramanın babasının
rızası olmamasına rağmen, öküzleri satıp traktör satın alma güvencesini anneden görür ve annesinin desteğiyle bunu başarır:
“O gün Salim kentteki hayvan pazarında öküzleri satıp eve döndüğünde vakit ikindiye
yaklaşmaktaydı. Babasını avludaki armut ağacının serinliğine çekilmiş, düşünür durumda buldu.
Anası ise kuyudan su çekmekteydi. Oğlunu karşılamaya çıktı.
-Hoş geldin Salim, dedi. Ne oldu öküzleri sattın mı? diye sordu sonra.
Salim’in yüzü gülmekteydi.
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-Sattım ana, dedi. Hem de iyi bir paraya.. Babasına baktı Salim. Yakup Ağa başını kaldırıp
bakmadı.
Salim anasının:
-Acıkmışsındır herhalde... Yemeğini hazırlayayım da karnını doyur bir hele”... (Hanadan,
1985: 84)
Aslında aynı konu yazarın “Sel” isimli romanında daha genişçe işlenmiştir. Sel romanı ve
“Traktör Belası” adlı hikâyede, Salim adlı kahramanın etrafında geçen olaylar da aynıdır.
Reşit Hanadan’ın Sel isimli romanında ana tema tarımda makineleşme sürecidir. Bunun
yanı sıra, kırsal kesimde yaşayan insanların iç ve dış dünyaları, doğaya, töreye ve geleneğe
bağlılıkları, nesiller arası düşünce farklılığı, yeni neslin eskiyi değiştirme peşinde olduğu anlatılmaktadır. Olaylar Salim adında gencin etrafında döner.
Anne tipinde olan Remziye, ilk doğurduğu çocuğunu kaybeden annedir, ikinci oğlu da
romanın başkahramanı olan Salim’in annesi olma özelliği ile romanda yer alan bir köylü kadınıdır. Çocuğuna bağlı, kadına bütün acılarını unutturan oğlunun bütün ihtiyaçlarını gören bir anne
tipidir.
“Anasını, başında tepsiye dere kıyısındaki söğütlerin altından çıkıp tarlalarına doğru gelirken gördüğünde içindeki acıyı, kaygılarını unutur gibi oldu (…) Hele bir karnını doyursun önce.
Anası başındaki tepsiyi yere koydu. Oğluna baktı gülümseyerek. Yanına yaklaşırken:
- Benim güzel oğlum yorulmuş mu? diye sordu.” (Hanadan, 1998: 13).
Mekân olarak Mamuşa köyünde yaşananların dile getirildiği, Sel isimli romanda Yakup
Ağa, savaştan döndükten sonra Remziye’yle evlenmiştir. İlk erkek evlatları yaşamamıştır. Ondan
sora dünyaya gelen oğullarına Salim ismini vermişlerdir. Salim evin direği, anası Remziye’nin de
göz nuru olmuştur. Bütün işler Salim’in omuzlarındadır. Anne’nin çocuğuna karşı hisleri ve fiziksel
özellikleri yazar-anlatıcının ağzından dile getirilir:
“Aşağı yukarı elli yaşlarında, ince, zayıf, narin yüzlü bir kadın olan Remziye oğlunun titreyen sesinde bir sitemin, arzuları tatmin olmayanlara özgü bir şikayetin dalgalarını hissetti.”
(Hanadan, 1998: 15)
Remziye her konuda oğlu Salim’in yanında olan, onu kollayan, yardımcı olan ve bütün
isteklerini yerine getirmeye çalışan, ev kadını, kocasına da söz geçiren bir anne tipidir. Oğlu ile
aralarında geçen diyalog buna örnek gösterilebilir:
“ - İstediğin traktör olsun! dedi. Üzme tatlı canını…
Delikanlı böyle bir gelişmeyi beklememiş olacaktı ki, şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Nedense
sonra sevinçli, memnun bir halde:
- Gerçek mi söylüyorsun ana? Babam razı olur mu ki?! … diye sordu anasına.
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- Elbette olur oğlum. Niye olmasın? Sen çalıştıktan sonra! ...
Salim anasının yanaklarını öpmekten kendini alamadı. Bir yandan da sevinçle söyleniyordu:
- Ah, ana!... O kadar mutluyum ki! Ne desem anlatamam! ...” (Hanadan, 1998: 18)
Eserde Remziye Hanım eşi ve oğlu ile münasebetleri çerçevesinde ele alınmıştır. Anne
olarak dertli görünen oğluna sahip çıkmakta kararlıdır. Bunu da oğluna açıkça ifade eder:
“Anası her gün tarladaki oğluna yemek götürür. O gün yine oğluna yiyecek götürmek için
yola koyulur. Tarlaya vardığında oğlunu düşünceli gören Remziye kadın, oğlunun derdini az çok
biliyorsa da yine de neyi olduğunu sorar. Salim’in artık konuşacak gücü kalmamıştır. Traktör sürülen komşunun tarlasını gösterir. Anası Remziye kadın oğluna merak etmemesini, bu konu için
babasını razı edeceğini söyler” (Hanadan, 1998: 21)
Remziye’nin traktörün alınması için Yakup Ağa’nın ikna olmasında büyük payı vardır. Her
zaman Yakup Ağanın karşısında oğlunu kollamış, onun isteklerini yapabilmek için çabalamıştır:
“Avlu kapınsa vardığında kendisini uğurlamak için yanına varan karısına döndü. Şaka
kabilinden:
- Sen de oğlanı destekliyorsun galiba? diye söylendi.
Karısı ne diyeceğini bilemedi bir süre. Yüzünü acı bir tebessüm sardı. Titrek bir sesle:
- Tek oğlumuz o, dedi bir deri bir kemik kaldı zavallı kızgın güneş altında çift süre süre:
Acıyorum oğlana!...
Sözlerini bitirir bitirmez vücudunu kocasının kucağına yasladı. Gözyaşları çıkmıştı. Yakup
Ağa kendine güvenen sesiyle:
- Hadi hadi üzme kendini, dedi. Kuşluk için iyi bir şeyler hazırlamaya bak. Dönünce karnım
epey acıkır herhalde…” (Hanadan, 1998: 29)
Hanadan’ın “Yıldızlı Ev” hikâye kitabında yer alan “Ayrılık” isimli hikâyesinde Türkiye’ye
göç eden Oğuz ve ailesinin komşuları ve çevresindekilerden hüzünlü ayrılık hikâyesi ben-anlatıcının ağzından anlatılmaktadır. Sabah erken uyanan Deniz, dedesi ve annesinin Oğuz’u ve
ailesini yolcu etmeye gitmişlerdir. Oğuz’un bir çoban köpeği olan Karabaşa verdiği sözden dolayı
doğduğu yerden ayrılmak istemez, daha sonra tam vedalaşacakları zamanda ortalıktan kaybolur,
onu Deniz Karabaş’ın yanında bulur. Birbirlerini unutmayacaklarına söz verirler ve hüzünlü bir
ayrılık yaşarlar. Hikâyede kadın karakterler, Deniz’in annesi, Oğuz’un annesi ve Oğuz’un ninesi
olarak yer alır. Deniz’in annesi komşuluk ilişkilerini anlatmak için hikâyeye yerleştirilmiş bir kadın
tipidir. Eserde, çok yakın komşusunun Türkiye’ye göç etmesine gönlü razı olamayan buna üzülen
bir anne tipindedir, bundan sonra bir daha komşusuyla görüşemeyeceğinden endişelenir:
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“–Zavallı Nazende!... Dünyanın öbür ucuna gidecek, yok olacak. Bir daha görebilecek
miyiz acaba? Anasına, kardeşlerine de yazık olacak. Tümü burada, o ise... diyordu.” (Hanadan,
1989: 37)
Oğuz’un annesi, oğlu Oğuz ortalıktan kaybolunca onu en iyi anlayan arkadaşı Deniz’den
yardım isteyen annedir:
“- Söyle Deniz? diyordu ağlamaklı bir sesle. Oğuz nerde, ha? Tam gitmek üzereyken bir
de baktık ki, oğlumuz meydanlarda yok... O senin kan kardeşin. Yalnız sen bilirsin onun nerde
olduğunu... diye feryat ediyordu kadıncağız.” (Hanadan,1989: 39)
Eserlerde, kültürümüzde komşuluk ilişkileri, komşuluk öğretileri anne tipi üzerinden ele
alınır. Bölgemizde, unutulmayan komşuluk ilişkilerinden bahsetmek mümkündür, komşuların
birbirlerini çok sık gördükleri ve her an yüz yüze baktıkları için karşılaştıklarında güler yüzlü
olmaları, selamlaşmaları, hediyeleşmeleri, birbirlerinin yardımına koşmaları, bıktırıcı olmaksızın
ziyaretleşmeleri dikkat çekicidir.
Agim Rifat Yeşeren’ in, “Bir Romandan Bir Bölüm”, isimli hikâyesinde anne - çocuk arasında diyalog dikkat çekicidir. Diğerlerinden farkı Yeşeren’ deki çocuk olgunluk çağına erişmiş bir
çocuktur. Hikâyede kadın tipi olarak ele aldığımız anne tipi ile ev işleri- hizmet gibi bütün yüklerin
anne üzerinde yüklendiğini ve bunun sonucunda annenin şikâyetini dile getirir. Annenin bu durumu evde çocuktan başlayarak kimsenin umrunda değildir:
“- Yok işte! Almaya gelince kimse o taraf olmuyor. Herkes yan çiziyor. İçmeye gelince...
- Ne yalan söyleyeyim, kadın haklı, bizde işler hep – tilki tilkiye, tilkikuyruğuna.
- Üstüne bak şaşkın üstüne, üstündeki kazak tersine!
- Dünya yüzüne mi ki anne?
- Sustu. Kabul etti demek.
- Çay koyayım mı?
- İstemez.” (Yeşeren, 1991: 24)
Anne olarak gereken değerin verilemediği bir kadın tipi ile karşılaşırız.
“Kusarsan Aç Kalırsın” isimli bir diğer hikâyesinde ise çocuğu ile dertleşen ananın bu durumu karşısında çocuk düşünceli tedirgindir. Anne şikâyetçi olmasına rağmen gene evin yükünü
üzerinde taşımak idare etmek durumunda olan bir tiptir. Kadın tipi olarak anne Prizren ağzıyla
konuşturulur. Annenin evdeki hali, yazar anlatıcının ağzından dile getirilir:
“Anası gene,
- Koca eşek olmisın hala sofraya otorisın. Cit yabi yere çekıl başımdan.
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Bilir Abidin, böyle der ama böyle düşünmez anası. Bilir Abidin bilir bütün bunların yer
darlığından geçim derdinden ileri geldiğini. Ana onu ver, ana bunu ver. Ana onu ana bunu götür.
Hep ana! Ana! Ana!... Bir günde kaç sofra salt: kur kaldır, kur kadır. Bu kadın ne zaman bir gün
görecek, ne zaman? der durur Abidin. Acır anasına. Kolay mı! Sık sık sigara içerler hep beraber.
İçerler içerler dert yanarlar.» (Yeşeren, 1991: 30)
Anne, aile içinde ondan her şeyi yapmasını beklenen kişidir. Ev işleri dâhil birçok iş paylaşmak yerine anneden beklenir, anneye biçilen bu yükler aile fertleri arasında annenin sorumluluğu ve görevi olarak algılanır.
Anne tipinin hikâyelerde vurgulanması gereken bir diğer özelliği ailenin vazgeçilemez bir
parçası oluşudur, zaman zaman gözyaşı ile ailedeki sıcaklığı dile getirir. Birçok hikâyede fedakâr
anne tipi, bekleyen kadın tipi ile karşılaşırız. Anne, sürekli anımsanan kahramanın geçmiş yaşantısı hakkında ipuçları veren gizli bir kişilik niteliğindedir. Hasan Mercan’ın hikâyelerinde anne
tipinin bu özelliğini bariz bir şekilde görmek mümkündür. Bazı hikâyelerde, kahramanın üzerinden
anlatılan anne söz konusudur. Özlem duyduğu, çocukluk dönemindeki annesini anımsar. Dini
yanı ağır basan anne tipi de vardır. Annenin Kuran’ı okuması başörtüsü takması dindar bir özelliğe sahip olduğu görülür.
Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı hikâye ve romanında kadın tiplerinden en fazla ‘nine’ nin
dindar özelliğe sahip olduğunu görebiliriz. Fakat aynı özelliği aynı oranda olmasa da anne tipinde
de görmek mümkündür. Hanadan’ın “Taş Yerinde Ağırdır” “I” isimli romanında Hafize Ana, dini
yanı ağır basan anne tipine örnektir:
“Anası her sabah olduğu gibi kalkmış, babasını camiye uğurlayıp namazını kıldıktan sonra
kümesteki tavukları avluya salmıştı.” (Hanadan, 2002: 95)
Çağdaş Kosova Türk Edebiyatında çok az görülen, annenin dindar yanının ortaya konduğu
hikâyelere Ahmet İğciler›de de rastlarız. Yazar-anlatıcı ağzından anlatılan “Kocakarı Soğuğu”
isimli hikâyede annenin bu özelliği şöyle verilmiştir:
“Çocukların gidişini anneleri, avlu kapısına dek izledi. Onlara hayır dualar okudu. Hilal’in
sevincine diyecek yoktu.” (Ahmet İğciler, 1991: 59). Hayır dua okuyarak çocuğunu uğurlayan
annenin dindar yanı ortaya konmuştur.
“Dua, hayatımızın bir gereksinimi gibi devamlı bir şeylere ihtiyaç duyulduğunda veya tehlikeli anlarda insanoğlunun duaya sarılıp Allah’tan yardım isteyerek kendini teselli etmeye çalışmasıdır. Bu nedenle, dua etmenin “Halk Kurtuluş Savaşı” sonrası yazarlarımızın eserlerinde sıkça
rastlanılır. 1951 yılından sonra yayınlanan eserlerde, hem konu hem de düşünme özgürlüğü
görülür. Doğrudan dini konulara değil de sosyal hayatın ve yaşam tarzının gerekliliğinden olacak
ki eserlerde ister istemez dini inanç, yorum ve açıklamalara rastlanılır. Buna örnek vermemizin sebebi: Genç neslin almış oldukları devlet eğitiminde herhangi bir dini dersin görülmediği
ama aileden öğrenildiği, toplumsal yaşamda görüldüğü, etrafından edinildiği dini bilgiler önemlidir. Bunun ne nedenli etkili olduğunu yazarların eserlerinden görülebilir.”2 Görüldüğü üzere,
2 ALİL, Sevin, Türk Edebiyatıyla İlgili Makaleler, T.C. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, Üsküp,
2013
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yazarlarımızdan bazıları kültürel kimliğimizi oluşturan inanç dünyamıza dikkatleri çekmiştir. Zeki
Gürel´e göre: «Makedonya’da 1990 öncesi kalkıp da bir dini konu üstüne edebiyat yapmamız hoş
karşılanmayabilirdi. Bu konuları yazsanız bile yayınlayacak alan bulamayabilirdiniz.»3 O dönem
söz konusu durumun Kosova Türk edebiyatı için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Çok
yönlü bir dini hayatın bu topraklarda yaşandığını biliyoruz. Bugün hâlâ faal durumda olan tekkelerin o günlerin canlı şahidi olduğunu belirtmesi yazarın açıklamasını kanıtlar niteliktedir.
Hikâyelerin bir kısmında, anne çocuk ilişkisi, sıcaklık, güvende olma isteği ile anne arayışında işlenir. Hoş anne özlemi ve otoriter anne tipi ile Hasan Mercan’ın, “Bir Çocuğun Günlüğü” isimli eserinde karşılaşırız. Yazar anne karakteriyle bir çocuğun içgüdüsünü ortaya koymaya
çalışmıştır. Hasan Mercan burada, çocuk olan kahraman-anlatıcının ağzından anneyi, farklı bir
şekilde dile getirir:
“Annem hikâye değildir. Sevmez hikâyeyi, anlatmaz bana hikâye. Okuyamazsın onu.
Noktasız, virgülsüz bir annedir benim annem... Annem top da değildir! Sevmez topları, sevmez
oyunu, benimle oynamaz. Babam oynayınca çok kızar. Bilmeceli bir annem var benim. Kimse
çözemez.” (Mercan, 1986: 19)
Yazar, diğer anne tiplerinin dışında görülen, bu farklılığı, daha da ileriye götürerek annenin nefesi karşısında çocuğun hissettiklerini kahramanın ağzından şöyle anlatır:
“Bu yüzden babam yatağıma girince sevinirim. Annem gelince üzülürüm. Annelerin solukları sıcaktır, der Hüseyin. Ama benimkinin öyle soğuk ki!” (Mercan, 1986: 17)
Bu eserinde Hasan Mercan diğerlerinden farklı kavgacı, kıskanç anne tipini ele alırken
annenin, sinirli olmasının nedeni açıkça belirtilmemiştir. Kahraman-anlatıcının ağzından anlatılan
eşi ile sürekli kavga eden annenin kocasıyla arasında iletişimsizliği arttırması ve çocuktaki etkisi
üzerinde durulmuştur. Anneyi babadan ayrı görmeyi kabullenemeyen çocuk, sessizliği ve sırrı
simgeler, hissettiklerini sadece güncesine yazar.
Hikâyede, annelik nitelikleri üzerinde durulurken aynı zamanda karı-koca ilişkisi de sergilenmiştir. Hikâyelerin bir kısmında kadını aşağılayan söyleyişlere rastlarken burada tam tersi
mevcuttur kadın kocasını sürekli aşağılayıcı bir tavır sergiler. Çoğu zaman, karı-koca arasında
iletişimsizlik neden gösterilmeden sergilenmiştir. Kadın karakter yüzünden ilişki sürekli kavgalı
yürüdüğü için aile zarar görmüştür. Kahraman-anlatıcı olan ismi belirtilmemiş çocuk babanın evden ayrılışını ve belli bir süre babasız kalmasından annesini sorumlu tutar. Annenin çocuğunu,
yetiştirmede görevi üzerinde durulurken, kadın kahramanın olması gereken niteliklerden kendisini sorumlu tutmaz. Annenin aile üzerinde etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Hasan Mercan’ın
bu eserinde, Anne’nin çocuğunu tanıma fırsatı ancak hatıra defterini okumasıyla bulduğu, okuyucuya sezdirilir.
Ahmet İğciler´in hikâyelerinde ise Hasan Mercan’daki anne tipinin zıddını görmekteyiz.
Buradaki anne tipi, evde kendi sözünü geçirmek yerine, babayı ilk sıraya koyan kadın tipidir.
3 GÜREL, Zeki, Bir Şair Portresi, 13. Çalıklı Hıdrellez Şenlikleri, 4-8 Mayıs 2004, konuşmadan, www.
avniengullu.com/Hakkinda.aspx?id=3
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Yani kadın karakter olarak anne tipi, otoriter değil, çocuklarına kocasının aracılığıyla sözünü
dinletmeyi tercih eden tiptir:
“Aynı anda karı koca birbirine bakıştı. Az sonra sofradan kalktılar. Canan’ın annesi baba
ile kızı baş başa bırakmak gerektiğini düşünerek odadan çıktı. Yanına Canan›dan küçük olan
oğullarını aldı. Baba ile kız odada yalnız kaldılar. Canan yüzünü buruşturmuş. Namaz kılar gibi,
ellerini göbeğine dayamıştı.» (Ahmet İğciler, 1991: 10)
Eserlerdeki anne tipinin fedakâr, sevecen, koruyucu, güven verici bir konumda bulunması,
erkek kahramanların şefkat arayışlarından kaynaklanmaktadır. Bu noktada anne tipi ile sevgili
tipinin çakıştığı da görülmektedir.
Kosova Türk Edebiyatında hikâye ve roman türünde verilen eserlerde ele alınan anne
tipleri çoğunlukla isimlerinin belirtilmediği tiplerdir. Ahmet İğciler›in hikâyelerinin çoğunda dikkati
çeken bir diğer özellik de anne tipinde, kadının günlük hayatta birtakım hizmetleri yerine getirmek
görevini de yürüttüğünü görürüz:
“... Önünde çaylarla mum gibi duran gelinini görünce, torunlarının boynundan kenetlenmiş
kollarını çekti. Birini sağında ötekisini solunda oturttu. Sonra yeni demlenmiş bir çaydan aldı.”
(Ahmet İğciler, 1991: 64)
“... Hamurlu ellerle balkona varan kadın uzaktan gelen Üzeyir’i görünce kızına şöyle dedi:
Koş babandan müjdeyi al ...” (Ahmet İğciler, 1991: 27)
Ahmet İğciler, sürekli çocuklarıyla meşgul olan anne tipine, çocuklara bakan yemek yediren ev hanımı özelliğini yüklemiştir:
“Anne ile oğul böyle konuşurken Kemal’in, küçük kardeşi Saffet uyanmış kapı önünde göründü. Kemal onu görünce annesinden ayrıldı. Kardeşinin yanına vardı. Mahmur yüzlü kardeşini
kucağına aldı. Terli boynunu öptü. Az sonra iki kardeşin yanına anneleri vardı. Saffet´i Kemal’den
alarak yatak odasına götürdü. Çünkü elbise değiştirmesi gerekiyordu.” (Ahmet İğciler, 1991: 47)
Ahmet İğciler›in, hikâyelerinde anne tipi, ‘elindeki yün işleri’, ‘elinde olan çamaşırlar’, gibi
işlerle meşgul olan ev kadını olarak yer alır. Evdeki işlerle meşgul olan kadın karakter, ‘kocasına
da meyveleri taşımakta yardımcı olan’ kadın olarak anlatılmıştır. Oysa eşinin kadına bazı işlerde
yardımcı olduğundan bahsedilmemiştir. Yani evde birçok işin ortak değil, tek taraflı kadın tarafından yapıldığını görürüz. Dolayısıyla Çağdaş Kosova Türk edebiyatında, ‘insanı içinde bulunduğu
toplumsal çevrenin ürünü olarak duyan, düşünen tasarlayan bir varlık olarak’, hikâye ve romanlarda toplumsal gerçekçilik akımının etkisini görmek mümkündür.
Ahmet İğciler hikâyelerinde, anne tipinin fiziksel psikolojik özellikleri üzerinde durmamıştır,
sık sık kadının başındaki yazmasını düzelttiğini dile getirdiğinden anne tipini başındaki yazmasıyla gözümüzde canlandırmamız mümkündür.
Ahmet İğciler’ in “Yüreksiz Adam” isimli hikâye kitabında yer alan “Ana Yüreği” isimli hikâyede Şükran’ın annesi olan Naciye Hanım kızını seven, kızı için endişelenen bir annedir.
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“Saatler sular gibi geçti. Şükran ise eve daha dönmedi. Annesi sıkıntıdan arka arkaya sigara içiyor, yer tutmuyordu. Avluda başsız sinek gibi dolanıyordu. Üzüntüden dudakları kurumuş,
yüzü sapsarı olmuştu.” (İğciler,1984: 21)
Kahvede, Şükran ile annesinin arasında geçenler yazar-anlatıcı tarafından dile getirilir.
Anne kızının namusundan endişelenen, her şeye rağmen kızını bu bataklıktan kurtarmaya kararlı
bir anne tipindedir:
“Kahve karşılarındaydı. Camları kirliydi. İçerden müzik sesleri geliyordu. Masalarda, kıra
gitmeyen birkaç köylü oturmuş, konuşuyordu. İçerde hesap masası da vardı. Şükran o masaya
uzanmış düşünüyordu. Ağladığı göz kapaklarının şişkinliğinden belliydi. Kahve kapısı açılınca,
Şükran irkildi. Yeni müşterilerin geldiğini zannetti. Oysa karşısında annesi kardeşi ve daha iki
kişiyi görünce yerinde taş kesildi. Parmağını ısırdı. Kendine gelince kaçmak istedi. Oysa yapamadı. Çünkü o anda kardeşi üstüne atıldı. Sıkı sıkı tuttu. Şükran zorlandı. Bir an kardeşinin
pençelerinden kurtuldu.
Komşu odaya kaçarken Kazım saçlarından tuttu. Kendine çekti. Şükran yere serildi. Annesi de koşarak kızın kolundan tuttu. Şükran güçsüz kalınca teslim oldu.
“ - Koyverin, dedi. Mahvoldum... Yıkıldım... Annesi kızının saçlarını düzeltti. Onu okşamak, bağrına basmak istiyordu.
Adam kahvedekilerden utanıyor ve kendini kızına veremiyordu. Şükran’ı sağ salim bulduklarından çok memnundu. Dünyalar kadının olmuştu. Şükran’ı
kahveden çıkardılar.” (İğciler, 1984: 29)
Kız kahveden eve geldikten sonra bakireliğini kaybetmiştir, annenin kızının karşısındaki
durumu anlatılmaktadır.
Süreyya Yusuf’un “Öyküler” isimli hikâye kitabında, Ayşecik, ölen annenin karşısında duygularını dile getirdiği kızcağızdır. Anneye verilen değer gözler önüne serilir. İhsan Hanım da
‘Ayşecik’ tipiyle, yaptığı yanlışların ve vicdan azabının farkına varır. Ayşecik, 6-7 yaşlarında, bir
kızcağızdır. Ölen Canan’ın kızıdır. Annesi öldükten sonra annesinin halası olan İhsan Hanımın
yanına gelir. Annesine büyük bir özlem duyan kız annesinin bir daha geri gelmeyeceğinin henüz
farkında değildir. Kızcağızın bir iç dökme olarak bu yaklaşımı, yazar- anlatıcının ağzından dile
getirilir:
“-Anne! Anne! Annem nerde? diye bağırdı. Sonra da yavaş yavaş kendine gelince şaşkın,
mindere çöktü. Bu görünüm önünde kendini güçhalle tutan İhsan Hanım: -N’oldu yavrum? Neyin
var? Rüya mı gördün? - diye usulcacık sordu. Ayşecik soruları anlamamış gibiydi .- Hala be, hiç
mi artık annemi göremem? - diye sorarken üzgün gözlerini Büyük Halanın gözlerine dikti. Bir cevap alamayınca da: -Bari hep böyle uykumda görebilsem onu… dedi.” (Yusuf, 1982: 37)
Büyük Hala, büyükanne durumunda olan ‘hala’ ile ‘çocuk’ paylaşımının olduğu hikâyedir.
Çalışmamızda anne çocuk ilişkilerinin de üzerinde durulduğu eserlerden farklı olarak bu hikâyede
çocuğun duyguları, ölmüş olan bir anneye karşı hissettikleri şeklinde ele alınmıştır. Ayşecik ölen
annesini rüyalarında bile görmek için yanıp tutuşan küçük, savunmasız ve tertemiz bir kızdır.
Anne arayışı onu bir sığınak olarak gördüğünden kaynaklanır. Annesini kaybeden Ayşeciğin bu
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durumu karşısında “kendini güçhalle tutan İhsan Hanım” ın da içinde bulunduğu durum ortaya konur. Karşılaştığımız hala “büyükanne tipi” inde özellikle çocuk anlatıcıda üzerinde önemle durulan
bir kişiliktir. Ayşecik ise, İhsan Hanım’ın Canan’ı yetiştirme tarzının yanlış olduğunu fark etmesi
için hikâyeye yerleştirilmiş olan kızdır.
Reşit Hanadan’ın “Yıldızlı Ev” isimli hikâye kitabında yer alan “Ali” isimli çok kısa hikâyesinde, olay anne ile çocuk arasında geçmektedir. Babası Almanya’da çalışan Ali, annesiyle birlikte ismi belirtilmeyen bir köyde yaşamaktadır. Hikâyede Ali’nin hava şartlarına aldırış etmeden,
hiç korkmadan, gece karanlığında ebe olan Halime yengeyi gidip alması, anlatılmıştır. Hikâyede
Cemile isimli kadın karakter, bütün zorluklara tek başına direnen ve oğlunu da tek başına yetiştiren ona merhamet duygusunu aşılayan bir annedir. Kocası Almanya’da çalıştığı için oğlunu tek
başına büyüten bir eştir aynı zamanda. Eserde çilekeş bir anne tipine örnek verilmeye çalışılmıştır. Cemile’nin doğum sırasında tek başına kalması ve o sırada oğlu küçük olduğu için doğum
sancılarını oğlundan gizlemeye çalışan bir anneye örnek aşağıda gösterilmiştir:
“Yerde kıvranan Cemile henüz sekiz yaşına basmış oğluna hiç kıpırdamadan, sadece
gözlerini çevirerek baktı. Acısını gizlemeye çalıştı.” (Hanadan, 1989: 5)
Buna rağmen çocuk durumun farkındadır ve annesine yardım etmek için yaşı küçük olmasına rağmen ebeyi gidip çağırmak zorunda kalır:
“Babasının bir yıl önce Almanya’dan getirdiği kalın ceketini giydi, dolabın içinde duran
elektrik fenerini aldı. Anasına bir kez daha baktıktan sonra odadan dışarı fırladı. Korkunç tipi
içinde yitti.” (Hanadan, 1989: 6)
Reşit Hanadan, burada anne ile çocuk arasında diğerlerine göre farklı bir paylaşımı dile
getirmeye çalışmıştır. Reşit Hanadan’ın kitabının da ismini taşıdığı “Yıldızlı Ev” isimli hikâyesinin
konusu, göçmen bir ailenin kasaba hayatına uymak için, vermiş oldukları mücadeledir. Yazarın
ailesinin kasabaya göç etmesi, göçmenlere ucuz verilen arsada ev yapmaları, kiremit için paralarının olmayışı, kiremit parası için annenin altın liralarını bozması ve tam evlerine yerleşmişken
annenin ölümü ile çocuğun derinden üzülmesi söz konusudur.
İsminin belirtilmediği ben-anlatıcının ağzından dile getirilen hikâyede başkahraman olan
anne, evin geçimini sağlamak için gece gaz lambasının solgun ışığında iğne oyası yapan, zengin
mahallelerine gidip yaptığı oyaları satan, ailesi için ne gerekirse yapabilen, kiremit parası çıkmayınca altın liralarını bozan ve ölümcül hastalığa kapılıp genç yaşta ölen bir anne karakteridir.
“Gündüz bir yana, geceleri de ev işlerinden arttırmaya çalıştığı vakitlerde, biz uyurken o,
gaz lambasının solgun ışığı altında iğne oyası yapardı göz nuru dökerken.” (Hanadan, 1989: 12)
Annenin para kazanarak evin geçimini de sağladığını görebiliriz. Kadının el emeği göz
nuru yaptığı oyaları oğlu ile birlikte satmaya gittikleri çocuğun ağzından anlatılır:
“Sonra birlikte kasabamızın zengin mahallelerine gidip zengin hanımlara satardık yaptığı
oyaları.” (Hanadan, 1989: 12)
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Hikâyede annenin altın liralarını bozdurmak zorunda kalışı, hem babayı hem oğlu tedirgin
eder fakat başka çareleri yoktur, bu durum karşısında çocuğun ağzından babanın durumu dile
getirilir:
“Anamın uzattığı iki sapsarı lirayı alıp boynu bükük bir halde çarşının yolunu tuttu.” (Hanadan, 1989: 20)
“Yıldızlı Ev” isimli hikâyede anne ile çocuk arasında yaşanılanların yanı sıra annenin ölümü ile sonuçlanan bir hikâyede çocuğun durumu ele alınmıştır. Hikâyede çocuk, yazar-anlatıcının ağzından arkadaşından annesinin öldüğünü anlar:
“Anan öldü, mezarlığa götürdüler! dedi .” (Hanadan, 1989: 22).
“Yıldızlı Ev” isimli hikâye kitabında, anne tipinin ele alındığı bir diğer hikâye de “Özlem’in
Dayanışmaya Katkısı” isimli hikâyedir. Olay Özlem’in haberlerde programlarında, Kopaonik depremini görmesiyle başlar. Hikâyede, Özlemin ailesinin bu duruma ne kadar çok üzüldüğü ve
onlara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıkları, dayanışmaya katkıları
anlatılmaktadır. Hikâyede kadın karakter, Özlem’in annesidir. Dayanışmayı seven, yardım sever
bir anne tipi olarak hikâyeye yerleştirilmiştir:
“Annesiyle babası hemen o akşam bir toplantı yaptı. Yersarsıntısına uğrayanlara dayanışmada bulunabilmek için olanakları çerçevesinde para, giysi ve ev eşyası yardımında bulunulması
kararı alınmıştı.” (Hanadan, 1989: 26)
“Özlem de ekrandaki görüntülerde görüp de acıdığı yaşıtı kız arkadaşları için en güzel
gömleklerini, ancak birkaç kez giydiği yepyeni entarilerini, kışlık ayakkabılarını ayırdı. Götürüp
annesiyle babasının bağış için seçtikleri giysilerinin yanına koydu.” (Hanadan, 1989: 26)
İsminin belirtilmediği anne, hikâyenin sonunda bu duyguları kızına da öğreten ve kızının
dayanışma katkısını gördükten sonra mutlu olan bir anne tipi olarak karşımıza çıkar:
“Aklına bir şey düşmüş gibi ivediyle yatak odasına geçti, orada, çivilikte, iki ay önceleri
babasının kendine satın almış olduğu kürkü aldı. Onu da diğer giysilerin yanına bıraktı. Annesi ile
babasının gözleri mutluluktan gülüyordu.” (Hanadan, 1989: 27)
Reşit Hanadan’ın “Yıldızlı Ev” isimli hikâye kitabında, “Memiş’in Tosunu” adlı hikâyesinde
köyde Memiş adında bir çocuğun ailesi ile arasında geçenler ele alınmıştır. Hikâye, Memiş’in
babasının, onun çok sevdiği bir buzağıyı kesmek istemesi ile başlar. Memiş, babasını bu düşünceden caydırmak için çok uğraşır ancak sonunda dayı buzağıyı kesmekten kurtarır çünkü Memiş’e başka bir buzağı vermiştir. Bu hikâyede anne ailenin geçimini düşünen ve oğluna doğruları
anlatmaya çalışan bir anne kimliği ile yer alır:
“Olmaz dedi! dedi annesi. Kış boyunca etsiz ne yaparız, ne yeriz? Baban tarla almamış
olsaydı, neyse, ama borcumuz var. Başka, pastırmalık alamayız ki...” (Hanadan, 1989: 28)
Mercan’ın “Yörük Osman” isimli eserinde Hatçe Nine hasta olan yaşlı anne tipi olarak yer
alır. Hatçe, büzülüp yatağında kötürüm yatan hasta bir kadındır. Yalnız kalmaktan korkan bakıma
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muhtaç bir kişidir. Aynı zamanda, çocuğuna güvenen bir anne tipidir. İhtiyar kadın Mümüne’nin
de kaynanası tipindedir. Hatçe Nine belki de kızı olmadığından gelini Mümüne’ ye güvenemez.
Kendisi yatalak bir hasta olduğu için Osman’ın gurbede gidiş kararı onu tedirgin eder:
“Ya ben n’aparım ki sonra? diyordu annesi. Etme, eyleme, oğlum. Beni böyle kötürüm
kimlere bırakıyorsun?” (Mercan, 1972: 10)
Hatçe Nine’nin gelinine güvenmemekte haklı olduğu daha sonra anlaşılır. Mümüne köyün
sahibi Ali Ağa’ya kaçmaya karar verirken bakmakla yükümlü olduğu kaynanasını bile düşünmediğini şu cümleden anlayabiliriz:
“Peki. Ya kaynana?”.. “ Allah yardımcısı olsun...” (Mercan, 1972: 33)
Hatçe Nine ölür ölmez, gelini Mümüne Ali Ağa’yla evlenir. Hatçe Nine başlarına gelebilecekleri tahmin edebildiği için oğlunun kendilerini uzun zaman sahipsiz, habersiz bırakmasından
yakınır. Oğlu Osman ise annesinin itirazlarına rağmen erkek sözü vermişti bir kere sonu hüzünle
bitse bile, tarlasını geri alacaktır. Hasan Mercan’ın “Yörük Osman” isimli hikâye kitabında Hatçe
Nine, oğluna sözünü geçiremeyen bir anne tipi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hikâyede Hatçe
Nine olarak adlandırılan Osman’ın annesi gelini ile münasebetleri çerçevesinde de ele alınmıştır.
Köyden ayrıldıktan sonra, ailesiyle hiç haberleşmeyen Osman, köye dönünce hasta annesi ölmüştür, karısı Mümüne de Ali Ağa’ya kaçmıştır.
Hasan Mercan’ın “Yörük Osman” isimli hikâyesinde, annesinin oğluna karşı hissettiklerinin karşısında Oğlu Osman kayıtsız değildir, o da annesi için dertlenir. Osman annesini seven,
yerine yurduna düşkün bir çocuktur. Gurbete çıkmadan çok düşünür:
“Osman bırakmamalıydı toprağını, elbette bırakmamalıydı. Köylü, köyüne, geleneğine,
toprağına bağlıdır derler işte. Osman da őyle olmalıydı. Büzülüp yatağında kötürüm yatan, anasına da sımsıkı sarılmalıydı, bırakmamalıydı Hatçe Nine’yi, hiç ayrılmamalıydı ondan. Ne yapardı
sonra kadıncağız? Evini açacak, ocağını yakacak kimse olmayacak mıydı? Yalnız mı kalmalıydı
Hatçe Nine? Elleri birbirine bağlı, bağrına taş dayalı? Ona “Ana” kim diyecekti ki, sonra?
“Hayır,” diyordu Osman,” olacağa benzemez ki bu iş…” (Mercan, 1972: 5)
Osman’ın annesi oğlunun gurbete gitmek isteğine razı değildir ne yapsa söz dinletememiştir, o annesini çok sevse, saygı gösterse de gitmekte kararlıdır ve onu teselli etmeye çalışır
“Mümüne var ya o sana gözleri gibi bakacak’’ diyordu Osman. Ben çabuk dönerim. Ağır
kış basar basmaz dönerim canım ana. Para toplar, dönerim. İki tarla parası serdim mi önüne,
al hesabını Ali Ağa dersin sonra… Gözüm aksın böyle değilse, na, nurum aksın ya diyorum…”
(Mercan, 1972: 10)
Hasta olan anne ve çocuk arasındaki bağın dile getirildiği Süreyya Yusuf’un “Öyküler”
kitabında yer alan “Anam” isimli hikâyede, Sezai daha küçücük bir çocuktur. Hikâyenin başında,
annesi, babası ve kardeşleri ile mutlu bir hayat sürerler. Hele annesi Sezai’nin gönlünü almasını
o kadar iyi biliyordu ki Sezai annesine büyük bir sevgi ve hayranlık duyuyordu. Sezai’nin babası
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tarafından kimsesi yoktu, diğer taraftan ise dayısı bir de anneannesi vardır. Sezai’nin annesi
yalnızlıktan hiç hoşlanmayan, yalnız kalınca hemen komşuları çağırıp onlarla dertleşen bir kadındır. Günün birinde Sezai’nin hem anneannesi hem de dayısı peş peşe ölür. Sezai’nin annesi bu
duruma katlanamaz duruma gelir, daha sonra verem hastalığına yakalanır. Babası bu hastalıktan
korktuğu için eşi ile ilgilenmez. Diğer yandan kardeşleri de Sezai de küçük oldukları için annenin
odasına girmeleri yasak olduğu halde, annenin bakımını ve onun yalnızlığını gidermekte kendisi
de çocuk olan Sezai üstlenmiştir. Annesinin iyileşmesi için her şeyini feda etmeye hazırdı Sezai
fakat onun eriyip gitmesini bir türlü engel olamıyordu. Annesi de artık kendisi için üzülmüyor,
hasta yatağında bile çocukları için iyileşmeyi arzuluyor, onlar için yanıp tutuşan bir anne tipine
örnektir.
“Anam” isimli hikâyede Sezai’nin annesi çocuk anlatıcının ağzından şöyle anlatılır:
“Annem benim, dünyanın en iyi anasıdır. Nasıl da her zaman hem başımı hem gönlümü
okşamasını bilir, sevincime sevinç katar, derdime derman olurdu.” (Yusuf, 1982: 29)
Annesinin hastalanmadan önceki haline özlem duyan çocuk anneyi bir sığınak olarak
görür. Anne ise çocuğuna karşı sevgi dolu, merhametli, anlayışlı bir kadın tipine örnek verilmiştir:
“Hele onun o içten kucaklaması… Ancak o zamanlar kendimi en mutlu, en güvenli duymaktayım. Koynundayken büyülü bir koku sarar beni tırnaktan tepeye hani burnundan duyulan
bir koku değil. Annem kendisi de gülyağı kokusunu çok sever, düğünlere giderken bu kokudan
sürünür. Fakat bu koku başkadır annemin koynunda duyduğum kokudan. Buna ana kokusu derler herhalde. Dükkânlarda satılsaydı birçok insanın yitirdikleri mutluluklara bir an olsun kavuşurlardı belki.” (Yusuf, 1982: 29)
Hikâyede kendi ölümüyle oğlunu yitirme korkusunu dile getiren annenin aslında çocuk kokusunu, ‘ana kokusu’ olarak adlandırması hikâyenin erkek yazarın kaleminden yazılmasındandır.
Süreyya Yusuf erkek yazar olmasına rağmen anne olarak kadına bakışını, annenin duygularını
başarılı bir şekilde dile getirişi hususunda önemini vurgulamak bu yönüyle de değerlendirmek
gerekir. Hikâyede, güvenilir ve sığınılacak bir liman gibi çocuğuna kucak açan, huzur veren bir
anne tipi ile karşılaşırız.
Annesinin acılarını paylaşmaya her zaman hazır olan Sezai. Onu avutmaya, umut verici
sözler söylemeye çalışır. Annesini hastalıktan kurtarma umudunu yitirmemiştir:
“Sakın be anneciğim üzülme. Ben sana varım. Sonra kardeşlerim de var. Hepimiz sana
kurbanız. Sen biraz daha gayret et, işte ben liseye gidiyorum. Belki günü gelir doktor olurum; seni
de dilediğin gibi yaşatırım …” (Yusuf, 1982: 30)
Sezai hasta annesine moral vermeye çalışır. Onun hayattan kopmaması onları yalnız bırakmaması için gayret göstermektedir. Bu sözlerden duygulanan annesinin gözlerinden
süzülerek yaşlar akar oğlunu hem okşar hem de kesik kesik konuşur:
“Benim merhametli oğlum, inşallah anneniz yetişir de sizin hepinizin berhudar olduğunu
görür.” (Yusuf, 1982: 30)
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Anne tipi, sevgi ya da ona duyulan özlem biçimindedir. Süreyya Yusuf’un “Anam” hikâyesinde Sezai’nin annesine karşı duyduğu sevgiyi, onun yaşamını kontrol eden bir tutku ve özlem
şekline dönüştürür (Kaya,1993). Hikâyede, çocuklarını büyütüp mesut olduklarını görmek için
hastalığa yenilmeyen güçlü bir kadın tipi ortaya konmuştur. Sezai’nin annesi yalnız kalmaktan hiç
hoşlanmayan kadındır. Yalnız kalınca komşuları çaya çağırır. Bir gün hastalıktan dolayı kriz geçirip günlerce uykuya dalmıştır Sezai’nin annesi. Bir ara Sezai, annesine bakar. Annesi kımıldayıp
su istemektedir. Çabucak bir çay bardağında su getirir Sezai. Annesi bütün bardak suyu içince
kendine gelir, fakat hala çok yorgundur.
“Ne oldu bana böyle oğlum? Hiç anneciğim doktor dedi bir kriz geçirmişsin. Fakat çok
halsizim oğlum. Merak etme anneciğim; yavaş yavaş gene toparlanırsın. Ah bir ayağa kalkabilsem… Tabi kalkacaksın. Sen bize lazımsın. Biz sensiz ne oluruz? Bunu der demez pişman
olmuştu Sezai. Fakat ok yaydan çıkmıştı hemencecik annesinin gözleri yaşlanmıştı. İçinde vuruk
bir acı vardı. Can tende iken umut kesilmez derler. İki yıldır hep bir ilaç bulunur da, çocuklarının
yüzü suyuna bu hastalıktan kurtulur umudu ile kendini avundurmuştu. Nice ilaçlar kullanmış, salık
verilen çarelere başvurmuştu. Fakat yatağa düşünce umutları kırılmış istekleri sönmüştü. Artık
kendini değil de çocuklarını düşünüyordu.” (Yusuf, 1982: 33)
Hikâyede umudunu yitirmeyen, sabreden, vefalı merhametli hasta bir kadın tipi ile karşılaşırız. Annenin durumu ve çocuğun hasta annenin karşısında davranış ve duygularının anlatıldığı
hikâye bu şekilde son bulur. Yukarıda örnek verdiğimiz bu cümleden de anlaşılacağı üzere, hikâyede ismi belirtilmeyen annenin ölüp ölmediği açıkça belirtilmemiştir.
Mercan’a göre yazar: “Gelenek dışına çıkma çabası içindedir. Kısa bir girişin ardından
kişisini bütün renkliliğiyle sunarak çevresine atlar ve ‘’olayı’’n üzerine hızla yürür. Bu bakımdan
Süreyya Yusuf, Yugoslavya Türk hikâyecilerinde yenileşme gerekliliğine (belki bilerek, belki de
bilmeyerek) örnek olma yolundadır. “Anam”, “Bayram Saatçi” ve “Sevgi” adlarını taşıyan hikâyeleri bunun en elle tutulur örnekleridir .” (Mercan, 1985:109)
Süreyya Yusuf’un, “Öyküler” isimli hikâye kitabında, “Ana” hikâyesinde, oğlunu babasız
bin bir zorlukla büyüten bir annenin öyküsünün dile getirildiği hikâyedir. Metuş çok akıllı, terbiyeli,
çalışkan bir çocuktur. Onu bütün mahalle, eş dost çok sever. Fakat siyasete karışınca sürekli dayak yiyen ve evinde hep kaç koşlarla, gizli saklı yaşamaya başlayınca herkes ona sırt çevirmiştir.
Bir tek anası onun içi yanıp tutuşurmuş. Annesi, o ne yaparsa yapsın o en iyisini bilir çünkü o
benim bir tanem her şeyimdir diyerek oğluna güvenip, onu yalnız bırakmamıştır. Fakat günün
birinde Metuş annesini yalnız bırakmıştır.
“Yazar, gelenek dışına çıkma çabası içindedir. Kısa bir giriş ardından kişisini bütün renkliliğiyle sunarak çevresine atlar ve “olay”ın üzerine hızla yürür... Anam, Bayram Saatçi ve Sevgi adlarını taşıyan hikâyeleri bunun en elle tutulur örnekleridir.” (Selim, 1978:7) Yazar Necati
Zekeriya’ya göre: “Yusuf’un öykülerinde, genel olarak kendi gençlik yılları, yaşantıları, acıları,
kıvançları, ayrılıklar, göçler, tanıdığı insanlar, sanatçılar, esnaf, yer yer örf ve gelenekler, şenlikler, düğünler, ölümler, Halk Kurtuluş Savaşı yıllarından kimi kesintiler, anılarda kalanlar yer
almaktadır.” (Yusuf, 1982:9-10)
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Başkahraman olan Metuş’un annesinin ismi belirtilmemiş sadece yaşlı bir kadın olarak
anlatılmıştır. “Ana” isimli hikâyede olay oğlu için hayatını feda etmiş annenin ve siyasete karışan,
kendisini de annesini de mahveden oğlu olan Metuş’ un etrafında gelişir. Süreyya Yusuf, babasız
büyüttüğü oğlu karşısında bir annenin akraba ve komşularını kaybetmeyi göze almış, oğlunu koruması, duyguları üzerinde durmuştur. Metuş’un anasının ona bağlılığı şöyle anlatılmıştır:
“Ne çok yüreğim yandi bu çocukle. Poletika yüzünden yedigi cutegin, curdugi eziyetin
hesabi yoktur. Oni babasız nasıl büyüttüm ben bilerim. O benim bitenem, nazli çocugum, ünüm
arkam odur. Komşilar da akrabalar da oni seveydilar; bütün kasaba oni seveydi. Ona çok akılli,
çok terbiyeli deyidilar. Şimdi zori cürünce korkidan heppısi ondan uzaklasti. Evımıze celmez oni
aramaz oldilar... Olsun, celmesınlar, aramasınlar. Yalnız aci süz sülemesınlar. Ondan vazgeçmemi istemesınlar.” (Yusuf, 1982: 56)
Hikâyede Metuş’un anası oğlunun yanlış yolda olduğunu bilerek onu desteklemez fakat
karşı da çıkmayıp, kendisinin nasıl yaşamak istiyorsa yaşamasına izin veren ancak endişeli,
onun başına bir iş gelmesinden çok korkan bir anne tipindedir. Metuş’un dayısı, Metuş evde
yokken kız kardeşinin ziyaretine sadece bir kez gitmiştir. Dayısı tarafından anasının Metuş’a olan
düşkünlüğü yerli halk ağzıyla şöyle anlatılır:
“ ‘Kızkardaş sen yalnız kaldın, büyle olmaz, bize cel’ dedi.
‘Yook evi yalnız bırakamam. Ya Metuş bir yerden celırse..’ dedım.
‘Metuş gari dunmez çünçü oni taraf taraf araylar. Sen bize cel,cendıne bak.’
‘Yok, Metuşi yalnız bırakamam...’
‘Tutturmişsın illa Metuş Metuş... O da anasına bagli olsaydi bu işlere cirmez, seni kahretmezdi. Şindi da o yalnız dil, sen yalnızsın. Bak işte o kaçti seni perişan etti, mahfetti. En iyi vazceç
o misçinden, bize cel, canıni rahat et.’
‘Nasıl vazceçerım Metuş`tan kardaş. O benim bit’ tanemdir. Cüzbebegımdır. Ben onsuz
yaşayamam. O misçin diyldır kardaş o kasabanın en mekteplisidir; o karabahtlidır, ama işıni eyi
bilir.’dedım ve aglamamak için odadan çiktim.” (Yusuf, 1982: 59)
Hikâyede Metuş’un siyasete karıştığı ama tam olarak hangi görevde yer aldığı açıklanmamıştır, Metuş daha fazla annesi ile münasebeti çerçevesinde ele alınmıştır. Anne, her şeye
rağmen kardeşini ve çevresindeki bütün insanları kaybetmeyi göze alan, fakat asla oğluna sırt
çevirmeyen fedakâr sevgi dolu ve sonunda oğlunu kaybeden bir anne tipine örnektir.
Metuş’un ölüm haberini vermek üzere eve gelen Metuş’un en yakın arkadaşı Salih’in, hasret dolu anneye oğluyla ilgili ölüm haberini nasıl vereceği ve o anda kafasından geçen düşünceleri
söyle açıklanır:
“Oğlunu görecek, onu doyasıya koklayacak, sonra da kurtuluş gününe dek gene onu tehlikesiz, güvenilir bir yere gönderecekmiş gibi geliyordu ona. Salih ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmiyordu. Böyle bir günün gelmeyeceğini nasıl bildirebilirdi böyle bir anaya. Bütün ömrünü
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bir tek oğluna bağışlamış olan bir anaya...” (Yusuf, 1982: 60)
Metuş’un kimin tarafından ve nasıl öldürüldüğü ile ilgili açıklama yoktur ancak ipucu olarak
şu cümlelerden öldürüldüğünü anlayabiliriz:
“Sakın benden bir şey gizlemeyesın... Beni bugün evde aramasınlar?”
“Yok, oğul daha aramadilar ama hep korkaym sana birşey olmasın.” (Yusuf, 1982: 57)
ya da
“...Çimbilir daha ne kadar kapışacakti içımdeçi bi içi çişi, evımıze apansız beş kostur
tüfeklerle, celmeseydi.
“Metuş nerede, sordular....” (Yusuf, 1982: 59)
Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı hikâye ve romanında, oğlunun ölüm acısını yaşayan bir
anne tipine ilk defa Süreyya Yusuf ‘ta rastlarız.
Yusuf’un aynı hikâye kitabında, “Ali Ağa” hikâyesinde kahramanın da ismini taşıdığı, Ali
Ağa’ya babasından maldan başka bir şey kalmamıştır. Ne bir zanaatı, ne de kafasında bir bilgisi
vardır. Kendini iyice içkiye vermiştir. Ne de olsa hazır mal yavaş yavaş tükenmeye başlamıştır.
Bu arada ölen kardeşi ve karısından kalan çocuklarını o büyütmüş, daha doğrusu kendinden çok
karısı Emine Hanım sarıp sarmalamış sevgiyle büyütmüştür. Çocuk okuyup adam olmak ister,
fakat bu hali Ali Ağa’ya çok dokunur onu bütün gün kitap okuyan tembel, pısırık biri gibi görür. En
sonunda yeğenine birçok defa evden gitmesini istediğini söyledikten sonra evden kovar. Hikâyede Emine’nin çocuğa kendi çocuğu olmamasına rağmen annelik etmesi söz konusudur.
Hikâyenin adını da taşıdığı başkahraman Ali Ağa’dır. Olay ise Ali Ağa ve onun yeğeni
etrafında döner. Hikâyede Emine isimli kadın tipi hem bir eş, hem de bir yenge olarak annelik
görevini üstlenen üçüncü dereceden kahraman olarak yer alır:
“Allah aşkına daha yavaş konuş! Komşilar çim biler ne umacaklar. Ule da bizi suleylar...
Kadıncağız daha sözünü bitirmeden, Ali Ağa daha sert ve çatlak bir sesle karsıladı:- Umsunlar
canım; istediklerini sülesınlar! Bana ne... Sen utanırsen, işte Sitnica, cit bogul! Doydum gayri
sana da, komşilarina da, o miscine da heppınıze doydum! Anladın mi!...” (Yusuf, 1982:14)
Emine, kocası tarafından hep hor görülen aşağılanan bir kadın tipidir. Kadın eş olarak, kocasının sürekli sarhoş oluşundan bıkması halinde kocasının sözünden çıkmayan iyi niyetle yaklaşmaya çalışan kadın tipine örnektir. Yusuf’un burada kadın kahramandan çok erkek kahramanı
ön plana çıkardığını görebiliriz. Emine Hanım yenge olarak Aydın’ın büyütülmesinde etkisinin
olduğu, annelik görevi yaptığını ve kocasından çok kendisinin çocuğa ilgi gösterdiğini görebiliriz:
“Aydın yengesi Emine Hanımın sevgisiyle büyümüş onun sayesinde akıllı ve durgun bir
çocuk olmuştur.” (Yusuf, 1982: 15)
Yazar anlatıcı tarafından ele alınan hikâyede, yenge olan Emine, kocası istemediği tak-
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dirde kocasının yeğenini kendi kızından ayırmayıp, onu bir anne sevgisiyle büyüten kadındır.
Süreyya Yusuf’un “Ali Ağa” isimli bir hikâye kitabının 1974 yılında yayınlandığını biliyoruz,
ancak satışa çıkmadığı için kitaba ulaşamadık ve çalışmamızın dışında kalmıştır. Ama bu kitapta
yer alan birçok hikâye 1982 yılında yayınlanan “Öyküler” isimli kitabında yer aldığını söyleyebiliriz. Yazar, Necati Zekeriya açıklaması şöyledir:
Süreyya Yusuf, hayattayken bu kitapta yer alan “Ali Aga, Bayram Saatçi, Baba Seydi,
Büyük Hala, Sabri’nin Ayrılışı, Umut, Testereci Orhan, Ana, Sevgi, Direniş ve Yanılgı” adlarını
içeren, Ali Ağa adlı bir öykü kitabı yayınlanmıştı (1974). Fazla dizgi yanlışları nedeniyle kitap
satışa verilmemişti (Yusuf, 1982: 11).
“Küçük Ali”, Hasan Mercan’ın ilk çocuk hikâyeleri kitabıdır. Kitap, on dört başlık şeklinde
bölümlerden oluşmaktadır. Bölümler halinde olan başlıklar birbirine bağlı tek bir hikâye olarak ele
alınmıştır. Eserde, ilk olarak savaş ele alınarak, daha sonra barışın verdiği mutluluk dile getirilir.
Hikâye kitabında yer alan, “Küçük Ali, Dostluk, Kız Kulesi Don’un Ölümü, Yangın, Don’un Ağbeyi,
Dönüş, At Kılları, Eşsiz, Uçurtma, Tuhaf Mektup, Emel, Paçavra Bebek, Bekleyiş, Kıtır Tozu” gibi
başlıklar aslında birer bölümdür, çünkü kitap tek hikâyeden oluşur.
Hüseyin, Osman Ağa’nın oğludur. Babası tarafından savaşa gönderilir. Annesini, eşini,
çocuklarını bırakıp dağa savaşmak için Partizanlara katılır. Savaş uzun sürer ama nihayetinde
sona erer barışa kavuşurlar. Çocuklar tekrar Körağa Sokağı’nda oynamaya devam eder. Hasan
Mercan eserinde, her gün yeni bir macera yaşayarak yeni oyunlar oynayan çocukların başından
geçenleri anlatmıştır.
Hikâyelerde kadın karakterler, yardımcı kahraman olarak ele alınmış. Kadın karakterler
annelik duygusu ile ortaya çıkan ilk başta koruyucu, genelde öğüt verici, bilgilendirici karakterler
olarak hikâyede işlenmiştir. Kadın karakterlerin hikâyede yer alan savaştaki olaylar çerçevesinde
değil sadece anne olarak yer aldıkları görülür.
Osman Ağa oğlu Hüseyin’i Partizanlara katılmasını ikna ederken, koruyucu anne özelliğiyle kitapta yer alan, eşi Adile Hanım oğlunu korumak amacıyla geçmişi ve şimdiyi kıyaslayarak
söze başlar, oğlunun dağa çıkmasını istemez:
“Dur ama” dedi. Sen askerliğe gittiğinde ormana kaçmamıştın ki… Neden Hüseyin kaçacakmış?
Adam:
Zamanlar bir mi ki, karıcığım. Zamanlar bir mi ki… Biz değiştik, zaman değişti, dimi…?
Bunu şimdi size anlatacak vaktim yok… Zamanla anlaşılır… Bizimki ancak böyle yapmalıdır.”
(Mercan, 1969:5)
Adile Hanım’a kocası tarafından ‘karıcığım’ olarak hitap edilmesinden, eşi tarafından saygı gören bir kadın olduğu anlaşılır. Adile Hanım çocuğuna gelebilecek zararları düşünmekten
tedirgindir. Çocuğu savaşa gideceği için üzgündür. Burada Adile Hanım’ın herhangi bir fiziksel
özelliği verilmemiştir
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Savaş dolayısıyla şehirde oğlu Partizanlara katıldı diye sorgulanmamak ve yakalanmamak için Osman Ağa eşi Adile Hanımı gelini Nazlı’yı ve torunları Ali ve Murat’ı alarak köye giderler. Böyle bir ortamda, yolda eşi Adile Hanım, eşine sormak istediği bir takım soruları sorup
sormamakta tedirgindir:
“Arabada kimsecikler konuşmuyordu. Adile Hanım ay ışığından yüzü aydınlanan kocasına
bakıyor, bir şeyler sormak istiyordu. Fakat…” Şimdi mi soracak sırasını buldun, aa?” diyeceğinden korktuğu için sormuyordu.” (Mercan, 1969:7)
Ortamın tehlikeli olması, Adile Hanımı suskunluğa, tedirginliğe sevk etmiş, oğlunu ne kadar merak etse de sabredip susmayı tercih etmiştir.
Mercan’ın “Küçük Ali” hikâye kitabında yer alan Emel’in annesi kızının sorduğu soruları
cevapsız bırakmayan onu hoş karşılayan bir annedir. Annenin kızının sorduğu sorularına açıklama yapmakta kendisini sorumlu tuttuğu ve aynı zamanda ev hanımı olduğu görülür.
Çağdaş Kosova Türk Edebiyatı hikâye ve romanında, anne tipinde olan kadınların genelde ev kadınları oldukları görülür. Hasan Mercan’ın “Küçük Ali” isimli hikâye kitabında kadınların
ev hanımı oldukları ve evdeki işlere baktıkları evin geçinimini sağlamak için genelde erkeklerin
çalıştıkları söylenebilir.
Vahit Ergin’in “Kaderin Cilvesi” isimli eseri, bin dokuz yüz yetmişli yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerine para kazanabilmek için akın edenlerin bir yandan karşılaştıkları güçlükler, sıkıntıları, özlemleri, öte yandan da maceraları eğlenceleri serüvenlere dolu bir yaşam tarzını konu
alan bir romandır. Asıl olayın geçtiği yer, Blauhaus (mavi ev) isimli hoteldir. Olayın yaşandığı
reel zaman bir gündür. Ben-anlatıcının ağzından dile getirilen romanda konumuz itibariyle kadın
kahramanlar olarak anne, sevgilisi Şenay ve hotelin 612 numaralı odasında kalan Marlene Homfeister, isimli bayan yer almaktadır.
Anne çocuğunun gurbete gitmek istemesine karşı çıkan bir karakterdir. Oğlunun kendisiyle sürekli iletişimde olmasını isteyen otoriter, bir anne tipidir:
“Annemse hüzünlüydü ve gitmeme engel olmak istiyordu. Gitmiş olsam da eğer, sık sık
telefon etmemi ve mektup yazmamı rica ediyordu.” (Ergin, 2001: 121)
Romanın sonunda, ben anlatıcı vatanı olan Prizren’e geldiğinde annesini hasta bulduğunu dile getirir, ancak annenin hastalığı ile ilgili daha sonra hiçbir bilgi verilmez:
“Prizren’e geldiğimde annemi biraz hasta buldum ve geleceğimden haberi yoktu. Biraz
şaşırdı ve temelli olarak eve döndüğümü söyleyince kucağıma sarıldı ve nihayet oğluna kavuştuğunu Tanrıya şükretti ve ağlamaya başladı.” (Ergin, 2001: 121)
Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere eserde Vahit Ergin’in dil hataları bariz bir şekilde
göze batmaktadır. Bu da “Kaderin Cilvesi” isimli romanın sanat değerinin belirlenmesi açısından
etkili olacağını düşündürmektedir.
İskender Muzbeg’in “Yanan Sevgiler” eserinde oğluna söz dinletmek için çabalayan anne
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tipi görülür. Tarık’ın ana diye hitap ettiği Nezaket Hanım, Tarık’la arasında geçtiği tartışmalı bir
diyalog çerçevesinde yer alır. Bu esnada anasının fiziksel özellikleri yazar-anlatıcı ağzından şöyle dile getirilir:
“Tarık’ın anası Nezaket Hanım arda atık omuzlarını öfkeyle gerdi, kalın dudaklarını topladı.” (Muzbeg, 1970: 16)
Reşit Hanadan’ın “Taş Yerinde Ağırdır I” isimli eserinde, İkinci Dünya Savaşından sonra
yaşadığı topraklarda durumu yaşanılanları Mamuşa köyünü örnek alarak dile getiren yazar barış,
huzur, adalet özlemiyle yanıp tutuşan halkın hayal kırıklıklarının, yaşanılan zulmün dile getirildiği
komünizm rejimini eleştiren bir romandır.
“Taş Yerinde Ağırdır I” romanında Hoca Efendi, Murat’la konuşması sırasında köydeki
durumu değerlendiren kahraman konumundadır:
“Böyle dönemler Çavuşoğlu, Kel Ali, Kambur Veli gibi insanların, çıkarcıların, fırsatçıların,
ne idüğü belirsizlerin dönemleridir ne yazık ki.” (Hanadan, 2002: 112)
Eserde, sefillik içerisinde milli ve dini kimliklerini koruma mücadelesi veren mert insanların
acı hikâyeleri ele alınmıştır. Yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlanan kararlılıklarıyla birçok
zorluğun üstesinden gelmeyi başarabilen bir toplumun hikâyesini toplumsal gerçekçilik anlayışıyla başarılı bir şekilde dile getirmiştir. Savaştan sağ salim dönen Murat’ın çocuğuyla ilk defa
karşılaşması, eşine duyduğu özlem ve anasına kavuşması dile getirilir. Oğlunun hasretiyle yanıp
tutuşan bir annenin iki buçuk yıl görmediği oğluna kavuşma anı şöyle dile getirilir:
“Sonra sevinç içerisinde, ayaklarına, şalvarlarına tutunup oynamakta olan oğlunu bir çırpıda kucağına almasıyla avluya girmiş, ocağın başında donup kalan anasına doğru yürümekte
olan kocasına doğru koşturması bir oldu.
Yüz yüze geldiler. Hiç bir şey konuşmadılar bir an. Dudaklarını bir şey konuşabilmek için
açıyor, ama nedense konuşamıyorlardı. Sanki dilleri tutulmuştu. Lakin bakışlarıyla, gözleriyle anlattılar duygularını, özlemlerini... Hüseyin anasının kucağında, anasının kollarına sıkıca yapışmış
bir halde, yan yan bakıyordu tanımadığı, ilk defa gördüğü bu yabancı adama. Hatta korkudan
ağlamaya başlar gibi olmuştu.
Murat elindeki torbayı yere bırakıp anasına doğru yürürken:
-Benim ana, ben... dedi.
-Bırak ağlayayım oğlum, bırak, dedi anası titrek sesiyle. Doya doya ağlayayım... Sevinçten, mutluluktan ağlıyorum.” (Hanadan, 2002: 32)
Oğul hasretiyle tutuşan Hafize Ana, oğlunu özene bezene bakan bir anne tipindedir:
“Hafiza Ana da yayıktan süzdüğü topaç topaç taze yağı sıcacık poğaçanın üzerine sürüp
oğluna kendi elleriyle yediriyordu. Tavuk kesiyor, kolböreği yapıyor, oğlunu habire besliyordu.”
(Hanadan, 2002: 44-45)
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“Taş Yerinde Ağırdır I” romanında, bir annenin oğluna kavuşması sırasında yaşadığı mutluluk yanında aynı savaşta oğlunu kaybeden diğer bir annenin yaşadığı üzüntü dile getirilir. Kendileri sevinç içerisindeyken komşuları olan Dudu Hala da savaşta oğlunu kaybeden bir anneye
örnek verilmiştir:
“Gelini Dürdane de ağlamaya başlamıştı, ama feryat etmiyor, sessiz sessiz ağlayıp,
yanaklarına dökülen gözyaşlarını silmeye çalışıyordu titreyen elleriyle.
Dudu Hala, gelini Dürdane, oğlu Durmuş, üç yaşındaki torunu Şahzade boyunları bükük,
gözleri yaşlı, yürekleri yaralı, acılar içerisindeydiler. Evlerinin direğini alıp götürüvermişti bu savaş.” (Hanadan, 2002: 36)
Oğlunu kaybeden Dudu Hala olarak adlandırılan köyün yaşlı hanımı, yönetimdekileri eleştirerek, onlara meydan okuyan cesur bir anne tipine örnektir:
“Niye cevap vermedin bre Dudu Hala? Hatırını sormuştu adam, diye söylenecek oldu.
Dudu Hala sesini yükselterek:
- Allah belasını versin onun, diye çıkıştı. İtalyanlarla, Almanlar’la kucak kucağaydı. Oysa
benim dağ gibi oğlum kim bilir nerelerde toprak oldu. Mezarını bile bilmiyorum. Bir de utanmadan
konuşmaya yelteleniyor.” (Hanadan, 2002: 137).
Reşit Hanadan’ın aynı eserinde, eve gelir getirmek derdinde olan anne, yaptıklarını satabilmek için oğlunu şehire göndermesi gereken, anne tipine örnektir:
“Her hafta, Çarşamba günleri anasının yaptığı peyniri, topladığı tereyağını ve birkaç yumurtayı satıp beş on dinar kazanabilmek ve bu arada kazandığı parayla da eve gazyağı, tuz,
şeker gibi gerekli öteberiyi satın alabilmek amacıyla şehre indi Veysel.” (Hanadan, 2002: 77)
Hanadan’ın “Taş Yerinde Ağırdır I” isimli eserinde tarlada çalışan oğlu Ferhat’a ve arkadaşına yemek götüren anası, köylerdeki annelerin tarlada çalışan çocuklarına farklı hizmette
bulunduklarını göstermeye çalışan anne tipine örnektir:
“Anasıyla, babası yanlarına aldıkları Hasan ve Hüseyin’le birlikte kendilerine doğru ilerlemekteydiler. Anasının başında bir tepsi, elinde de bir güğüm, babasının elindeyse bir desti vardı.
Serin ayranla su da getiriyorlardı. Yanlarına geldiklerinde babası:
- Kolay gelsin! Yoruldunuz mu, diye sordu.” (Hanadan, 2002: 238)
Köylerde annenin üzerinde pek çok yük olmasına karşılık kadın, ineklerin hizmetini yapmakla da yükümlüdür. Gene Farhat’ın anası böyle bir kadın tipine örnek gösterilebilir:
“Anası misafirin odaya girdiğini görür görmez tekrar ahıra dönmüştü. İneğin yemini vermekle meşguldü. Aynı o heyecan içerisinde ahıra girdiğinde anası ineğin yemini vermiş, dışarı
çıkmak üzereydi ki, kızının telaşı karşısında gülmeye başladı.” (Hanadan, 2002: 244)
Aynı eserde, tek kızı olan Ayşe’nin gelin gitmesine annesi üzülmektedir. Ayşe’nin annesi
kıza ‘misafir’ gözüyle bakan anne tipinde olduğunu ‘Kız dediğin el âlemin malı. Evde çok beklet-
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meye gelmez bu yüzden’ ifadelerinden de anlarız:
“Alışmışlardı Ayşe’ye karısıyla birlikte. Onun evdeki varlığına, sesine, yürüyüşüne... Aptest almak istediğinde Ayşe bunu hemen anlayıverip leğene ibriği kaptığı gibi önüne koyardı. Canı
kahve istediğinde de kahvesini pişirip getirirdi bir çırpıda. Döşeğini yayar, sabahları da anasının
kaynattığı sımsıcacık sütten getirirdi. Ne yaparlardı Ayşesiz?... Karısıyla bir başlarına kalırlardı
koskocaman evde.” (Hanadan, 2002:245)
Romanda Ayşe Murat’ın kız kardeşidir. Babası kızını verirken, kızının da rızasını önemser, ancak bunu kendi sormak yerine annesinden öğrenmesini ister. Eserde bir kız çocuğunun
anne ve babayla yakınlık-uzaklık nispetinde karşılaştırıldığını görmek mümkündür:
“Ayşe’nin ağzını aramasını oğlanı beğenip beğenmediğini öğrenmesini istemişti. Öyle ya,
bir ömür geçirilecekti birlikte. Bu konularda karşılıklı muhabbet taraftarıydı. Nişanı yapılması öngörülen oğlanlarla kızların rızalarının alınması, birbirlerini beğenip beğenmediklerinin öğrenilmesi
gerektiğine inanırdı.” (Hanadan, 2002: 245)
Reşit Hanadan’ın “Yazgı” isimli kitabında yer alan, “Toprak” hikâyesinde Fatma, Hatice’nin
annesidir. Hikâyede kızının mutluluğu için eşi olan Murat’ın Hatice’yi kör birine vermemesi için
çabalayan bir annedir. Ben -anlatıcının ağzından Mamuşa ağzıyla anlatılır:
“Ne olur büle sülema! O çora mi verecegidık kızımızi... Zencin ise, paresi çok ise, paresi
içın mi verecegidık ona kızımızi?” (Hanadan,1982: 22)
Aynı kitapta yer alan “Tanrı Adına” isimli hikâyede ise, Ayşe Cülnaz’ın annesidir. Fatma’nın zıddına kocasının söylediği herşeye boyun eğen bir kadın karakterdir.
Nadire
ise
Cülnaz’ın nişanlandığı çocuğun annesidir. Israrcı bir yapıya sahip olan Nadire Cülnaz’ı oğlu Emro’ya vermesi için Cülnaz’ın babasına çok dil döker:
“Verın benım Emro’ya kızınız Cülnaz’i. Cülnaz cüzel kızdır ema çucugum Emro’da cüzel, isla huylidır. Verın Emro’ma Cülnaz’i. Allah adi içen, Allah aşki içın verın kızınız Cülnaz’i
çucuguma! Cülnaz cüzel kızdır ema, Emro cibi delikanli da yoktur çüyde. Benım hasret Emro’ma
verın, Allah adına... dedi’’ (Hanadan, 1982: 47)
Hatice’nin ortanca Nuriye ve en küçük kardeşi Hüsniyye’ dir. Babası tarafından sebepsiz
yere, azarlanan kızlardır:
“Küçük kızı Hüsniye her akşam olduğu gibi babasını kucaklamak için yanına gitti, ama
babasından yediği tokatla gerisin geriye döndü, kapının eşiğine dayanarak ağlamaya başladı.”
(Hanadan, 1982: 19)
“Nuriye uykulu gözlerle anasının kucağına gitti, kıvrılıp yattı anasının dizleri üstünde.” (Hanadan, 1982: 21)
Reşit Hanadan’ın Yazgı isimli eserinde Köyden Ayrılış adlı hikâyenin başkahramanı olan
Ramuş’un her şeyi bırakıp kasabaya giderek üniversite okumak istemesi ele alınmıştır. Hikâyede
sadece iki kadın karakter bulunmaktadır. Ramuş’un annesi olan Hacer, kocası ölmüş oğlu Ra103
Kosova Türk Hikâyesinde Manevi Kültür Taşıyıcısı Olarak Anne Tipi

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

muş’tan başka hiç kimsesi yoktur. Oğlunun okumasını kaynı istemese de kendisi oğluna sahiplenir onu destekler, yalnız yaşamaya mecbur kamasına rağmen oğlunun şehre gidip okumasını
ister:
“Anası erkenden kalkmış, onu bekliyordu. Hiç konuşmadılar. Son bir kez kucaklaşırken,
üç tane sapsarı lira tutuşturdu eline anası, “Oku oğlum” dedi, “Baban da okumani arardi...” Anansının gözleri yaşlıydı.» (Hanadan,1982: 78)
Secaettin Koka’nın “Öc” isimli hikâyesinde anne ve çocuk sahibi olan Emine sürekli başka
erkeklerle beraber olma arzusuyla diğerlerine göre farklı bir ‘anne’ tipi olarak hikâyede yer alır. Bu
hikâyede, kadın karakter, evlilikten çok şey beklemez. Arslan’la beraber olduktan sonra sürekli
değişik erkeklerle beraber olma ihtirası duymaya başlar.
Secaettin Koka, “Öc” isimli hikâyesinde, iki çocuk sahibi olan Emine’ nin, eşini tüketen,
çaba ve umutlarını silip götüren bir kadın kahraman olarak eşini nasıl felakete süreklediğini
göstermeyi amaçlamıştır. Yazar eserinde kadının var olan bu sürekli doyumsuz ve tatminsizlik,
memnuniyetsizliğini sürekli farklı erkeklerle beraber olma arzusundan anlayabiliriz. Kadının
kendine göre yaşadığı farklı ve önemsiz bir dünya anlatılmaya çalışılmıştır. Hikâyenin sonunda,
ahlak ölçüleri çerçevesinde ele alınan Emine, hapiste yatmakta olan kocasını beklemek yerine
köydeki zengin erkeklerle berber olmaya devam eder.
‘’Güzel Emine’ye köyün kimi evlileri de âşıktı. Şimdi daha fazla sevgilisi vardı. Onu varlıklı adamlarla, zengin gençlerle görüyordu köylüler. Aşk yürüttüğü vakitler gece yarısına, yaz
aylarında gündüz ama çok saklı ve kimsenin ummayacağı yerlere rastlıyordu.’’ (Secaettin Koka,
1983: 71-72)
Secaettin Koka’nın, “Öc” isimli hikâyesinde:
‘’Arslan’dan da nefret etmeye başlamıştı güzel Emine. Yeni bir delikenlıya göz atmıştı.
Ama Arslan ölüm pahasına bile olsa emine2den ayrılmamayı göze almıştı... Arslan Emine’nin
umurunda bile değildi artık. Yeni sevdalanmıştı çünkü. ..’’ (Secaettin Koka, 1983: 52-53)
Cümlelerinden anlaşılacağı üzere Emine, hem eş hem sevgili olarak sürekli mutluluğu
başka erkeklerde arayan kadın tipi olarak yazar anlatıcının ağzından anlatılır.
Hasan Mercan’ın “Öbür Oda” isimli eserinde, kocasının yanında, eşinin arkadaşına sataşan karşısında cilvelenen kadın kahraman dikkat çeker:
“Adamın eşi de, bizimkiyle, gözünü kırparak, çeşitli cilvelerde bulunarak konuşuyor bir
yandan da kadehini rakı ile (benimle) dolduruyordu. ‘Kadının gözü göz değilmiş’ dedim bizimkiye.” (Mercan, 1995: 12)
Eserde, anlatıcının ağzından dile getirilen, kocasının yanında, başka erkeklerle alakadar olan kadın tiplerini Reşit Hanadan, Secaettin Koka yanı sıra Hasan Mercan’da da görmek
mümkündür. Her üç yazarın eserlerinde görülen ortak özellik eşlerinin bu durumları karşısında
farkında olmalarına rağmen kayıtsız kalışları, böyle hareket ve davranışları karşısında katlanır bir
durum sergilemeleri, dikkat çekicidir.
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Hikâyelerde, manevi kültür taşıyıcısı olarak da anne tipi ile karşılaşırız. Özellikle ‘Bayramlar’ ele alınırken, günlük yaşantımızda kullandığımız kültürle ilgili kelimelerin aktarılmasında anne
tipi karşımıza çıkar. Edebi eserlerde, kültür unsurlarının ele alınması, aynı zamanda Balkanlarda
Türk varlığının, bir kanıtı, bir işareti olarak da değerlendirilebilir.
Ele alınan eserlerde, çocukluk günlerinde yaşadıkları bölgede kutlanan şeker veya kurban
bayramlarının kutlanış biçimlerine, çocukluk günlerindeki yoksulluğa ama aynı zamanda huzura
dikkat çekerler. Kutlanan bayramları şöyle dile getirirler:
“Bayram ziyaretlerinde, Prizren Türkçesiyle ifade etmiş olursam, önce ulice’lerin (yani yaşlı kimselerin) bulunduğu akraba veya dostların evlerine gidilirdi.
Bu, yaşlılara gösterilen saygının somut bir belirtisiydi. ‘’Babam yaşlılardan sayılırdı,
öyle ki karşı komşu, akrabalar önce bizim eve gelirlerdi.’’
Erkeklerin ziyaretlerinin gerçekleştirildiği bayram günlerinden sonra, bir ay süren kadın
bayram ziyaretleri başlar. Bugün kısmen devam eden bu geleneğe göre bayram günleri süresince ziyaretler sadece erkekler tarafından gerçekleştirilir. ‘’Yine de, bayramlar söz konusu oldu
mu, ilk aklıma gelen şey nedir biliyor musunuz? Annem. Bayram günlerinde evimize gelen erkek
misafirlerin hepsi, annemin deyimiyle ‘efendi’ idi yani onlarla konuşmaya başlarken annem mutlaka ‘efendi’ kelimesini kullanırdı. Eve gelen her misafire ayrı ayrı ‘sağ mısın, iyi misin’ sorularını
sorardı, sonra da misafirlere teker teker ‘efendi oğullarının’ ve ‘hanım kızlarının’ da sağ ve iyi olup
olmadığı sorulurdu...” (YD. ,2003:156). Hiç değişmeyen dikkat çeken bir diğer şey de; Bayram
günlerinde davulcunun sokakları gezmesi ve evlere girip para istemesidir.
Bugün de bu bayramların kısmen bile olsa kutlandığını görebiliriz. Dolayısıyla eserlerinde
yazarlar, Osmanlı Türk geleneğinin yaşatılması gerektiğinin altını çizer. Kosova’daki Türk varlığının, geleneğin yaşatılmasının bir ürünü olduğu, aile ve toplum açısından incelenmesi gerektiğini
vurgulamak gerekir. Bizler, Türk kültürünün gelenekli yapısının korunduğu böyle bir ortamın sürekliliğinin de korunmasını isteriz. Bayramlar aynı zamanda dayanışma günüdür. Bayram günleri
maddi ve manevi değerlerin paylaşıldığı günlerdir. Eserlerde ele alınan (kadının) anne tipinin
kültür alanında Türk varlığının korunması açısından önemine işaret etmek de gereklidir. Şiirimizin, türkümüzün okunması, Balkanlarda Türk kültürünün yaşatılması ve tanıtılması açısından
annenin yeri ve önemine değinilip ele alınması gereklidir. Kadın, kültürel iletişimde özellikle diğer
topluluklarla alışverişte önemli rol oynar. Hikâyelerde kadın tipi anne olarak çocuğuna şiir söyleyen veya ev işleri yaparken Türkü yakan kadın tipleri olarak karşımıza çıkar.
Kosova’nın yeniden yapılanma süreci içerisinde de “Prizren’in kültür hayatı burada
yaşayan herkesin yararlanacağı bir kültür ortamını oluşturması” gerekliliğinin gün geçtikçe anlaşılmaya başlandığını görmek mümkündür. Çok kültürlü bir yapıya mevcut olan Prizren’de insanın
(kadının) yaşadığı ortamda çok kültürlülüğe saygı duyulması gerekliliğine işaret ederken, kadınımızın, zengin bir Türk kültürüne, yapıcı bir sürece bakılması gerektiğine dair bir tutum sergilediği
görülebilir.

105
Kosova Türk Hikâyesinde Manevi Kültür Taşıyıcısı Olarak Anne Tipi

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

SONUÇ
Anne tipinin ele alınışı sırasında gözleme yer verilmiş, gerçekçi bir bakış açısı sergilenmiştir. Annelerin, geçmişi ve hayalleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmamıştır. Aynıca anne
tipinin eğitim düzeyi ile ilgili ekonomik durumlarıyla herhangi bir açıklama yoktur. Ama olaylardan
da anlaşılacağı üzere birkaç örnekte olduğu gibi sefillik içinde yaşayan anne tipine Reşit Hanadan’ın eserinde rastlanır. Ancak bu tipte yer alan anneler karşılaştıkları zorluklarla mücadele
edip milli ve dini kimliğini koruma mücadelesi veren mert kadınlardır. Baskı altında kalan, şiddet
gören anne tipine Secaettin Koka’nın hikâyelerinde rastlamak mümkündür. “Bebek ve Kadın”
hikâyesinde, çocuğuyla girdiği pastacı dükkânında, kadının dükkân sahibinin ihtiraslarına karşı
koyamayışının nedeni sürekli kocası tarafından dayak yemesi olarak gösterilebilir. Eserlerde belli
bir süre, tek başlarına çocuklarını yetiştirmek zorunda kaldıkları ya da kocaları tarafından hor
görülen kadın-anne tiplerine rastlanır. Yaşamın adaletsizliklerinden yakınan bu tipler, çocuk büyütmenin meşakkatli yolunda, kimi mutlu, kimi mutsuzdur.
Annelik mesleği belki de mesleklerin en ulvisi ve değer bakımından diğer tüm mesleklerden daha değerli olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni de yetiştirdiği ve topluma sunduğu eserin
‘insan’ oluşundan kaynaklanmaktadır. “Kendi canından, kanından, sütünden vererek bin bir emek
ve zahmetlerle dünyaya getirdiği gibi çocuğun büyüme süreci içinde de sorunlarına karşı duyarlı
olmalıdır. Bu yüzden, anne çocuk sahibi olan kadın değildir, çocuğunun maddi manevi sorumluluğunu üstlenebilecek olgunlukta olan kadındır.”
Toplumu inşa eden annelerin, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmekte önemli rol oynadıkları tartışılmaz. Bu sorumluluğunu bilinçli bir şekilde yerine getiremeyen annelerin olduğunu
görürüz. Günümüz dünyasına baktığımızda annelik sanatının icrasında gereken hassasiyet ve
ciddiyet gösterilmediğine dair tereddütlü olunduğu görülmektedir. Bunun sonucunda ise toplumsal travmalara neden olan sosyolojik dramlar yaşanmaktadır. Buna örnek Hasan Mercan’ın “Bir
Çocuğun Günlüğü” eserinde yer alan anne tipini gösterebiliriz.
Eserlerde, çok kültürlü bir ortamda manevi kültürün, özellikle Türk kültürünün, Kosova’da
yaşayan diğer topluluklar tarafından da yaşatılması üzerinde düşüncelerini ve öneriler ‘anne tipi’
ile ortaya konduğu gibi yer yer endişeleri de görebilmek mümkündür. Kültürün aynı zamanda
“tarihsel bir birikime saygı” olduğunu da unutmamak gerekir. Eserlerde, ‘manevi kültür’ üzerinde
dururken yazarların yaşadıkları topraklarda, toplumların kültür alanındaki ilişkilerini hareket noktası olarak değerlendirilebilir.
Sonuç olarak, hikâye çerçevesinde annenin, kendi içinde ve Kosova Türk toplumunun
içindeki konumu ele alınmıştır. Bizim kültürümüzde, toplumsal birçok konu İslam-Batı karşıtlığından beslenerek şekilleniyorsa kadın konusunun da bu iki temel kavram arasındaki gerilimle şekillendiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla Kosova’daki Türk insanı olduğu gibi kadını da öteki milli ve
dini unsurlarla birlikte yaşamış ancak kendi benliğini korumuşlardır. Onlar ile olan etkileşmesinin
sonucu kendine bir şeyler katmış, onlara da bir şeyler vermiştir.
Kosova Türk toplumunda, kadınlar, “İslâmî kadın”, “Sosyalist kadın”, “Modern Kadın” olmuş diğer yandan da “sadece kadın” olmuşlardır. Bir kısım kadın da zaman zaman kendilerine
sorulmaksızın ya da kendi seçimleri olmaksızın kendilerine yüklenen farklı tipteki rol-modelleri de
tatmışlardır.
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POSTMODERN DÖNEMDE GELENEĞİN KULLANIMI
NOKTASINDA HALKBİLİMİNİN TAVRI
Hakan ÇELİKTEN1

Giriş
Bilindiği üzere ortaya çıkan her yeni dönem, beraberinde getirdiği yeni anlayışlarla hayatı şekillendirmektedir. Hızlı bir değişim çağında olduğumuz bu yaşadığımız dönemde gelişen
teknoloji, değişen yaşam standartları ve bakış açılarıyla yeni anlayışların ortaya çıkmakta, bu
anlayışlar doğrultusunda yaşamın şekillendiği görülmektedir. Bilindiği üzere tarih boyunca birçok anlayış ortaya çıkmış ve bu anlayışlar toplum üzerinde etkinliğini ortaya koyduktan sonra
varlığını kendinden sonra gelen bir başka anlayışa bırakmıştır. Kendinden önceki anlayış veya
anlayışların eksik bıraktıklarını tamamlama ve onların yanlışlarını düzeltme amacıyla ortaya çıkan
her yeni anlayış, toplum üzerinde sanattan bilime birçok alanda kendini ispatlar hâle gelmiştir ta
ki yerini bir sonrakine bırakana kadar. Bu bakış açısıyla yakın döneme bakıldığında Batı kaynaklı
olarak modern dönemden postmodern döneme geçildiği ve dolayısıyla bir anlayış değişikliğine
gidildiği görülmektedir. Bu anlayışların bitiş ve başlangıç noktalarını net bir şekilde göstermek pek
mümkün değildir. Aynı şekilde bir sonrakinin başlaması, bir öncekinin bittiği anlamına da gelmemektedir. Ancak fark edilen bir şey vardır ki postmodern kavramı yakın dönemin popüler kavramı
olmakta ve bu kavram etrafında oluşan anlamlarla bir taraftan yeni ürünler ortaya konulurken
diğer taraftan var olan ürünler üzerinde yeni anlayışın izleri görülmektedir.
Yakın geçmişe genel olarak bakıldığında, 18.yy.da doğup benimsenmeye başlanan ve
aklı merkez noktada tutan “Aydınlanma Felsefesi” ile kültürel hayatta ciddi bir değişikliğe gidildiği
görülmektedir. Sürekli ilerlemeye kucak açan bu felsefe, 19. yüzyıldan itibaren kendini iyiden
iyiye hissettiren “Modernizm” akımı ile toplumsal yaşamı büyük ölçüde şekillendirilmiştir. Köken
1 Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Edebiyatı Araştırma Görevlisi hakancelikten1@
gmail.com
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olarak Latince modernus’tan gelen modern kavramı, kabaca yeni veya yakın zamana ait anlamlarını bünyesinde bulundurmakta ve gelenek kavramına mesafeli yaklaşmaktadır. XVII.-XVIII.
yüzyıllarda, Batı Avrupa kaynaklı olarak ortaya çıkan ve eskiyi dışlayıp yeniye adeta dört elle
sarılmayı öngören veya bunu dayatan anlayış, kıta Avrupası’nın dışına çıkıp toplumların birçoğunu etkisi altına almayı başardıktan sonra günlük yaşam içinde birçok köklü değişime sebep
olmuştur. “Bu proje, Aydınlanma düşünürlerinin ‘nesnel bilimi, evrensel ahlak ile hukuku ve kendi
ayakları üzerinde duran sanatı, kendi iç mantıkları temelinde geliştirme’ konusunda gösterdikleri
olağanüstü bir düşünsel çabadan ibarettir. Amaç, özgür ve yaratıcı biçimde çalışan çok sayıda bireyin katkıda bulunduğu bir bilgi birikimini, insanlığın özgürleşmesi ve gündelik yaşamın
zenginleşmesi yolunda kullanmaktı. Doğa üzerinde bilimsel hâkimiyet, kaynakların kıtlığından,
yoksulluktan ve doğal afetin rasgele darbelerinden kurtuluşu vaat ediyordu. Rasyonel toplumsal
örgütlenme biçimlerinin ve rasyonel düşünce tarzlarının gelişmesi, efsanenin, dinin, boş inancın
akıldışılığından, iktidarın keyfi kullanımından ve kendi insan doğamızın karanlık yanından kurtuluşu vaat ediyordu.”(Harvey, 2014: 25)
Bu kurtuluş vaadi Aydınlanmanın felsefesiyle modernizmin ilkelerinin net bir şekilde ortaya
konmasını sağlamıştır. Buna göre “aydınlanma düşüncesi, ilerleme fikrine kucak açıyor ve modernitenin savunduğu o tarih ve gelenekten kopuşu aktif biçimde hedefliyordu. Bu düşünce, her
şeyden çok insanları zincirinden kurtarmak amacıyla bilginin ve toplumsal örgütlenmenin mistik
ve kutsal kabuğunu kırmayı hedefleyen laik bir hareketti.” (Harvey, 2014: 26). Böylesi bir hareketle akıl merkez noktaya getirilmiş, bilimsel olarak kanıtlanamayan her türlü bilgi dışlanmıştır.
Böylece eskinin geleneksel bilgisi artık irrasyonel damgasıyla kullanılamaz olarak işaretlenmiştir.
Bütün bunlar modernizm gelenekten uzaklaşma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Eski olandan uzaklaşarak yeni ürünler ortaya koyma çabasında olan modernizm, bu hususta çeşitli yollar denemiştir. Bu noktada “yaratıcı yıkma” modernitenin önemli kavramlarından
biri oluştur. “19. yüzyıl boyunca kültürel ürünlerin metalaşması ve piyasada ticaret konusu haline
gelmesi (buna paralel olarak, aristokratların, devletin ya da kurumların himayesinin gerilemesi),
kültür üreticilerini piyasa türü bir rekabete itiyor, bu da estetik alanda ‘yaratıcı yıkıcılık’ süreçlerini
kaçınılmaz olarak güçlendiriyor.” (Harvey, 2014: 35). Bu kavramla yeniye yer açmada eskiyi yıkma fikri güçlenmeye başlamıştır. Ancak bu tarz yıkımlar ve modernist görüşün savunduğu diğer
unsurlarla birlikte her zaman istenilen sonucu vermemiştir. Evrensel, değiştirilemez ve rasyonel
bilgilerle belli bir sistematiğe oturtulmuş toplumsal yaşamı oluşturma çabasındaki modernizm, bu
gayesine tam anlamıyla ulaşamayıp reddettikleri ve oturtmaya çalıştıklarıyla toplumsal yaşamda
birtakım sorunların ortaya çıkmasına sebep olunca eleştiriler de beraberinde gelmiş ve bu da
insanları yeni bir arayışa iterken bu noktada “Postmodernizm” kavramı belirmeye başlamıştır.
Modernist anlayışta asıl amacın evrensel, değiştirilemez ve rasyonel bilgilerle belli bir sistematiğe oturtulmuş toplumsal yaşamı oluşturma arzusu olduğunu belirtmiştik. Ancak yaşanan
büyük savaşlar ve toplumsal sarsıntılarla bu amaca ulaşmaya yönelik şüpheler ortaya çıkmaya
başlamış ve modernizmin reddettiği birçok unsura yeniden ihtiyaç duyulur hâle gelinmiştir. Hâl
böyleyken 1960lara gelindiğinde kültürel hayatta yeni bir oluşum “Postmodernizm” kavramı altında kendisini hissettirmeye başlamış ve 1970li yıllardan sonra postmodernist anlayış mimari,
müzik, görsel sanatlar ve sahne sanatları gibi birçok alanda kendisini hissettirir olmuştur.
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Postmodernizme ilk olarak kelime özelinde bakarsak “modern” kelimesine bir ek olarak
gelip ona sistem olma işareti veren “-izm” eki ve bir ön ek olarak “ötesi”, “sonrası” anlamına
gelen “post” ekinden oluştuğu görülür ki bu hâliyle “modern sonrası/ötesi” anlamına gelmektedir.
Bu kavramın sonunda her ne kadar “-izm” eki bulunsa da postmdernizmin belirli bir sistemi ya
da programı yoktur. Bununla birlikte temel bazı noktalarda modern görüşe karşı çıkışın olduğu
söylenebilir. Modernizm kapitalizme, pozitif bilime, endüstrileşmeye, akılcılığa, laikliğe ve öznelliğe vurgu yaparken, en genel hâliyle postmodernizm belirsizliğe, eklektizme, parçacılığa, yerele,
geleneğe, çokkültürlülüğe, heterojenliğe vb. unsurlara vurgu yapar.2
Bu oluşum en kaba tabirle, modernizmin büyük anlatılarının reddine ve evrensel, tek
olana karşı çıkışa tekabül etmektedir. Anlayışın temsilcilerinden Lyotard postmodernizmi kısaca
“üst anlatılara inanmamak” olarak tarif etmektedir. M. Foucault ise 1967 yılında verdiği bir konferansta şunları söyler: “Biz anındalığın devrindeyiz, üst üste gelmenin devrindeyiz, yakın ve
uzağın, yan yanalığın, dağılmışlığın devri”. Böyle bir devirde mekânlar parçalanmış, birbiri üzerine yığılmış, homojenliğin olmadığı çağdaş kentler, toplumsal yaşamlar oluşmuştur. Böyle bir
ortamda postmodernizm “müphemliği” esas noktasına alırken, “eklektizme”, “parçacılığa”, “yerele”, “geleneğe”, “çok kültürlülüğe”, “heterojen yapılanmaya” ve “melez” kavramına vurgu yapar
olmuştur. Postmodern sanatçı felsefeci konumunda görülürken onun çalışmalarında daha önce
belirlenmiş olan kuralların ve formüllerin belirleyici olmayacağı, bu alanda yapılacak çalışmalarda
kuralsızlığın esas olacağı belirtilmiştir ki bu postmodenist anlayışın temel bakış açılarından biri
olan “bozma/yıkma” kavramıyla bağlantılıdır. “Postmodern, modernin içerisinde sunulamayanı,
sunumlamanın kendisinde ileri götüren olacaktır: güzel biçimlerin tesellisini ve elde edilemez
olanın kollektif nostaljisini paylaşmayı mümkün kılan bir zevk uzlaşımını inkâr edecektir; bunlardan hoşlanmak için değil, sunulamayanın güçlü bir anlamını veren yeni sunumları araştıracaktır.
Postmodern sanatçı veya yazar, felsefecinin konumundadır. Yazdığı metin, ürettiği çalışma ilke
olarak daha önceden yerleşmiş kurallar tarafından yönetilemez; benzer kategorilerin metne ya da
çalışmaya uygulanmasıyla belirleyici bir yargıya göre yargılanamazlar. Bu kurallar ve kategoriler
sanat yapıtının kendisi için aradığı kural ve kategorilerdir. O zaman yazar ve sanatçı, yapılacak
olmakta olanın kurallarını formüle etmek için kuralsız çalışmalıdır.” (Lyotard, 1997: 158).
Postmodern sanat anlayışında yüksek kültür ile popüler kültür arasındaki hiyerarşi ortan
kalkmış; melezlik, parodi, ironi, pastiş, oyuncuların ve kültürün yüzeyselliği, derinlikten yoksunluk,
sanatçının özgünlüğünün ya da dehasının önemini yitirmesi, taklit kavramı, sanatın artık tekrardan ibaret olacağı algısı gibi unsurlar ön plana çıkmıştır.
Postmodernistler bütün bu bakış açılarıyla geleneğe yöneldiklerinde geleneği kullanma
şekilleri dikkat çekici olmuştur. Büyük anlatıların yıkımı, bozma, kurguya vurgu, oyunsal yaklaşım
tarzı, kuralsızlık vb. gelenek içinde alışılmış olan ürün yapısında, ciddi değişikliklere gidilmesine
sebep olmuş, bu da geleneksel bir ürünün muhafazası, yaşatılarak korunması noktasında yeni
dönemde üzerinde düşünülmesi gereken hususlar olduğunu göstermiştir.
Ortaya çıkan bütün bu anlayışlar doğrultusunda geleneğin dizi ve sinema sektöründe kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımların nasıl olduğunu görmek ve yapılan değişimler üzerine
2 Postmodernizm kavramı ve onun etrafında oluşan anlam bütünlüğü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
(Kocakoğlu 2012: 33-58).
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yorumlarda bulunmak açısından bu bildiride Görünen Adam ve Fi adlı dizilerle âşıklık geleneği;
Dede Korkut Hikâyelerinin üç tanesinin (Salur Kazan, Bamsı Beyrek ve Deli Dumrul) sinema
uyarlamasıyla da Dede Korkut Hikâyelerinin yeni anlayışlarla yeniden ele alınış tarzlarının incelenmesi yapılacaktır.

İnceleme
Müphemliğin esas olduğu Postmodernist anlayışta tam anlamıyla bir sistemden bahsetmek pek mümkün olmasa da çoğulculuk, tarih anlayışı, oyun kavramı, özne-birey anlayışı gibi
birtakım genel özelliklerden bahsedilebilir3. Bunların dışında zaman algısı, postyapısalcılık ve
metinlerarası yaklaşımlar da yeni dönemde ortaya konulan ürünlerin şekillenmesinde etkili olduğu görülmektedir.
Postmodernzimin önde gelen özelliklerinin başında çoğulcu bakış açısı gelir. Postmodern
anlayış birbirinden farklı alanların, görüşlerin sentezini değil, onların yan yana birlikte yaşamalarını
esas alır. Böylece akıl ve düş, bilim ve ezoteri, teknoloji ve mitos yan yana gelebilmiştir. Bu da
eklektizm kavramını ön plana çıkarır. Buna göre insanlar farklı zevk ve duygulara sahipken tek bir
görüş ve yaşayışta olmaya çalışmaları yanlıştır. İnsanoğlu farklı coğrafyalar, farklı kültürler, farklı
yaşam tarzları arasında özgürce gezinebilir. Kabaca bu görüş “ya o/ ya bu” bakış açısı yerine
“hem o/hem bu” bakış açısını oturtmuştur.
İncelemede bulunduğumuz filmlerde de bu çoğulcu bakış açısının hâkim olduğu görülür.
Eski çağlarda yaşanmış olaylar konu edinilirken modern zamanın yaşayış tarzları da sık sık yan
yana anılmaktadır. Bu bazen iki farklı döneme ait gelenek temsilcisinin yan yana getirilmesi bazen de eski oba hayatına günümüz yaşam tarzlarının yansıtılması şeklinde olmaktadır.
İlk olarak incelemede bulunduğumuz dizi, Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği ve internet üzerinden yayınlanan Görünen Adam adlı dizidir. Bu dizide tersine dönmüş bir dünya ile karşılaşılmaktadır. Normal hayatta görünmemek olağandışıyken dizi için kurgulanan dünyada görünür olmak
olağandışı olarak işlenmektedir. Dizinin bizi ilgilendiren kısmı âşıklık geleneğine yapılan vurgudur. Dizinin başkahramanı olan Kurtuluş, özel bir sektörde çalışsa da âşık tarzı şiir geleneğine
ilgi duymaktadır. Bu durum da dizide sık sık bu geleneğe gönderme yapılmasını sağlamıştır. İlk
olarak başkahramanın bağlamayı elinden neredeyse hiç düşürmemesi ve fırsat buldukça bu gelenek tarzına yakın icralarda bulunması bunun önemli bir göstergesidir. Dizide geleneğin yer yer
yeni anlayışlar ışığında işlendiği görülmektedir. Bunun en bariz örneği 6. bölümde4 görülmektedir.
Kurguya göre Kurtuluş aynaların içinden geçerek farklı dönemlere ve farklı ortamlara
gitmektedir. Bu bölümde ayna içinden geçerek yaptığı seyahatin sonucunda 1637 yılına, Karacaoğlan’ın bulunduğu bir obaya gelmiştir. Onun bulunduğu çadıra Karacaoğlan’ın gelmesiyle
olaylar başlamaktadır. İzleyiciye verilene göre Karacaoğlan düşmandan kaçarken bu çadıra sığınır ve burada Kurtuluş’la tanışır. Kurtuluş kendisini geleneğin yakın zamandaki önemli temsilcisi
olan Özay Gönlüm olarak tanıştırır. Böylece sahnede âdete geleneğin en eski temsilcisi ile yakın
dönem temsilcisi yan yana getirilmiştir. Bu durum postmodern anlayıştaki zaman algısı açısından
uygundur.
3
4

Bu kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Koçakoğlu, 2012: 59-78).
Bu bölüme erişim adresi https://www.youtube.com/watch?v=zIKBac4JFRk&t=2s 15.11.2017 15.38
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Postmodernizmin kendine has bir zaman algısı vardır ve bu şizofreni terimiyle birlikte kullanılır. Buna göre postmodern yapıtlarda zaman sınırları ortadan kalkar. Geçmiş, bugün, gelecek
ayrımı ‘ebedi bugün’ içinde kaybolur. Dizide de Kurtuluş’un geçmiş ile günümüz dünyası arasında yaptığı yolculuklar, geçmişteki kişilerle günümüz dünyasına ait kişileri yan yana getirmesi bu
karmaşanın göstergesidir.
İlerleyen sahnelerde Karacaoğlan’ın sevdiği kendisine kara dediği için canının sıkkın
olduğunu söylemesiyle olay daha da ilgi çekici hâle gelir. Karacaoğlan’ın meşhur “ Bana kara
diyen dilber” diye başlayan şiiri zihninde olan Kurtuluş, ona bu durumu dert etmemesini bunun
kötü bir şey olmadığını, Türk kahvesinin, gözaltına kullanılan sürmenin de kara olduğunu, bu
yüzden karanın kötü bir şey olmadığını söyler ve bunu duyan Karacaoğlan sevinerek buradan
aldığı ilhamla bu meşhur şirini yazar.
Görüldüğü üzere gelenekteki meşhur bir şiirin üretiliş şekli yazara göre olağandışı bir kurguya oturtulmuştur. Bununla birlikte konunun derinlikten yoksun işleniş tarzı yine postmodern
anlayışın bir yansıması olmuştur.
Bir kitap uyarlaması olup internet üzerinden yayınlanan Fi adlı dizinin 8. bölümünde5 ise
geleneğin Karacaoğlan gibi bir diğer önemli temsilcilerinden Âşık Veysel’le karşılaşılmaktadır. Bu
bölümde Batı tarzı müzik aletlerinin bulunduğu bir ortamda yeni tarzda olduğu söylenebilecek bir
şarkının içine Veysel’in şarkısı katılarak bir modern-gelenek harmanı yapılmıştır. Buradaki kullanımda Görünen Adam dizisindeki kullanımdan farklı olarak daha sanatsal ve modern anlayışa
yakın bir yaklaşımın olduğu fark edilmektedir. Bunun yanında şarkının sözleri dışında bağlam
içinde geleneğe ait herhangi bir ize rastlanılmamaktadır. Bu da geleneğin kullanımı noktasında
yine kuşkulu yaklaşımı beraberinde getirmektedir.
Bu iki farklı örnek yeni dönemde geleneğin iki şekilde de kullanıldığını göstermektedir.
İnceleyeceğimiz bir diğer ürün ise yönetmenliğini Burak Aksak’ın yaptığı ve Dede Korkut
Hikâyelerini yeni anlayışlar doğrultusunda ele aldığı Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Deli Dumrul
ve Bamsı Beyrek adlı filmlerdir.
Aynı kaynaktan beslenerek aynı yönetmen elinden çıkan bu üç film, birbirine benzer unsurlarla oluşturulmuşlardır. Bu sebeple incelemenin bir bütün olarak yapılması daha iyi çözümlemeler getirecektir.
Postmodern anlayışta tarih, tarihi bir konunun kurguya oturtulup sıradanlaştırılarak tekrar
ele alınması şeklinde kullanılmaktadır. Postmodern sanatçının tarihe yön vermek gibi bir kaygısı
olmadığından onun tarihin en önemli kahramanını bile ele alırken kendi kurgusundan geçirip
kahramanın idealizmini kırdığı görülmektedir. Onlara göre tarihçinin işi tarihte yaşanmış olayları
öyküleştirmektir. Bu noktada olaylar geçmiştekiyle birebir aynı olmasa da çok kopuk da olmamalıdır. Anlaşıldığı üzere bu anlayıştaki sanatçının geçmişe dönüp dündekini bugüne aktarmasında
bir sıkıntı yoktur. Bu noktada geçmiş tam anlamıyla yok edilemez ancak bu yeniden ele alışta
çoğunlukla ironik yaklaşım esastır. Bu da ciddi oranda asıl anlatıdan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir.
5

Bölümün tamamı için bkz. https://puhutv.com/fi-8-bolum-izle 05.12.2017/12.40
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Bu noktada belirtilmesi gereken bir husus vardır ki o da edebi metinlerin tam anlamıyla
birer tarih metin olmadığıdır. Ancak yine de bu anlatılar toplumun kültürel tarihi içinde önemli bir
yere sahiptir. Bu bakımdan Dede Korkut anlatılarının yeniden ele alınışında postmodernizmin
tarih anlayışına göre incelemek bir sorun oluşturmayacak aksine daha çok veriye ulaşılmasını
sağlayacaktır.
İncelemesi yapılan filmler için asıl kaynak metin Dede Korkut Hikâyeleri6dir ki bu hikâyelerin Türk kültür yapısı içinde önemi alan uzmanlarının malumu olup hikâyelerin bulunduğu günden
günümüze kadar yurtiçinde ve yurtdışında hakkında birçok çalışma yapıldığı bilinen bir gerçektir.
Bu durum bu anlatıların toplumun kültürel dünyasında ne kadar önemli bir noktada olduğunu göstermektedir. Postmodernist anlayış, tarihe dönüp onu istediği gibi kullanmaktan tabiri caizse onu
yağmalamaktan çekinmez. Burada da kültürel tarih içinde yer alan bu önemli ürünün yönetmenin
kendi anlayışı doğrultusunda kullandığı görülmektedir. Bunu yaparken sanatçının elindeki en iyi
silah kurgudur. Bu anlamda hikâyeleri olduğu gibi değil bir kurgu süzgecinden geçirilerek yeniden
ele aldığı görülmektedir. Bu kurgulamada yer yer asıl metnin dışına çıkıldığı da görülmektedir.
Öyle ki Deli Dumrul, filmde korsanlarla bile mücadele eder hâlde karşımıza çıkmaktadır. Kurgu
üzerindeki bu durum Postmodern anlayış için gayet normaldir. Postmodernistler genellikle anlatının aldatmaca olduğunu savunur. Dünya, başlangıçları, ortaları ve sonları olan tutarlı bir yer
değildir; bir öykü anlatmak ve okura ulaşabilmek adına dünyayı böyle bir yer olarak kurgulayan
anlatı yalan söylemiş sayılır. Kurguya başvurmakta ısrarcıysak, bu kurgu özfarkındalık taşımalı
ve kendisinin aslında bir kurgudan ibaret olduğunu bize hatırlatmalıdır.”( Fulford 2015: 94). Bu
bakış açısıyla şimdiye kadar oluşmuş olan gerçeklik algısını da yıkmaya yönelik bir çaba içerisinde olunduğu anlaşılmaktadır. Bunu yaparken bu anlayış temsilcilerinin “oyun kavramı” üzerine
kurgularını oluşturarak ciddiliğin kırıldığı görülmektedir.
Bu bakımdan postmodern görüşte bir diğer önemli nokta oyun kavramıdır. Hakikatin varlığının tartışıldığı ortamda postmodern sanatçı hakikat yoksa geriye sadece oyunun kaldığını
belirtir ve bu noktaya odaklanır. Oyun eğlenceyi de beraberinde getirirken sanatçı ile okur arasında bulmacamsı bir oyun başlar. Böylece modernizmin katı gerçekçiliği yumuşatılarak oyunsuluk
ön plana çıkarılmış olunur. Okur içine girdiği kurguda yazarla bir oyuna başlar ve önüne çıkan
düğümleri çözerek yazarın vermek istediği sırra erişmeye çalışır. Dolayısıyla bu süreçte gerçek
birçok defa sarsılır.
Bütün bunlar dâhilinde üç filmde de kurgu etkin kullanılırken bu kurgulamada özfarkındalığın
vurgusunun yapıldığı ve ciddiliğin dışına çıkıldığı görülmektedir. Örneğin Bamsı Beyrek kendisine
hediye getiren bezirgânların önünü kesen düşman askeriyle savaşıp ilk yiğitliğini göstereceği
sahnede ekran kararır ve çıkan yazıda mealen bu sahne şiddet içerdiğinden yayınlanamamaktadır, zaten yayınlanamayacağından yönetmen bu sahneyi çekme gereği de duymamıştır, tarzında
bir yazı belirir. Yine Deli Karçar, kız kardeşini vermek için binlerce hayvan istediğinde, Dede
Korkut bu hayvanları toplayıp geniş bir düzlüğe getirir ve Deli Karçar’a gösterir. Deli Karçar hayvanların çokluğu karşısında şaşırıp bu kadar hayvanı nasıl topladığını sorunca Dede Korkut, aslında montajla çoğalttıklarını söyleyerek yine kurguyu ön plana çıkarır ve böylece gerçeklik algısı
kırılmaya çalışılır. Yine bu durum yukarda belirtmiş olduğumuz üzere postmodern anlayışa uygun
bir tutumdur. Yönetmen toplumun kültür tarih içinde önemli ve son derece ciddi olan metni bu
6

Filmlerde incelenen anlatıların asıl metni için bkz. (Ergin 2011: 73-251).
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bağlamdan çıkarıp günümüz dünyasına getirirken kendi kurgusunu oluşturarak onu postmodern
anlayışa uygun bir ürün hâline sokmuştur.
Kurgulama noktasında postyapısalcı yaklaşımın da sanatçılar tarafından etkili bir şekilde kullanıldığı söylemek gerekmektedir. Yapısalcılık Jacques Derrida, Jacques Lacan, Michel
Foucault ve Roland Barthes gibi araştırmacıların elinde değişerek yapısalcılık-ötesi kavramının
ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Özellikle Derrida bu alanda ortaya koyduğu felsefesi ile dikkat
çekmektedir. Derrida’nın görüşleriyle ortaya çıkan “Deconstruction” (yapı-sökme) kavramı metin
incelemelerine yeni bir boyut getirmiştir. Yapısalcılık-ötesi anlayışa göre metinlerin anlamı metinde olmayanla, söylenmeyenle bağlantılıdır. Derrida bu görüşü kanıtlamak için metni yapı-sökme
yöntemiyle adeta didik didik edip, göz ardı edilen ayrıntılara eğilerek metnin görünürde söylemediği anlamı göstermeye çalışır. Derrida’ya göre bir metnin anlamı oynaktır, kaypaktır, çelişkilidir
ve dolayısıyla belirsizlikler taşır. Yapısalcılık sistematik bilginin mümkün olduğunu düşünürken,
yapısalcılık-ötesine göre böyle bir bilgi mümkün değildir. Yapı-sökücüler metindeki çelişkilere,
tutarsızlıklara, bozguncu bir rol oynayan metin parçalarına dikkat çekip bunlar yüzünden anlamın
nasıl tökezlediğini göstermeye çalışırlar. Bu bakımdan onların üzerinde durduğu nokta metindeki
çokanlamlılıktır.7
Filmde de bu bakış açısının etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. Asıl hikâyede üzerinde pek durulmayan noktalara özellikle kurgu içinde dikkat çekilip ortaya çıkan çelişkili yapılarla
komiğin yakalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin Salur Kazan ava gidip iç sıkıntısıyla
obasına döndüğünde kimseyi göremeyince asıl metinde dağla, suyla konuşma sahnesi vardır.
Filmde de bu sahne Salur Kazan’ın yolda gördüğü bir köpekle konuşmasıyla çekilmiştir. Burada
haber sorma işi önce son derece ciddiyken daha sonra bu bir çelişki olarak işlenmiş ve iş komediye dönmüştür. Bunun dışında Deli Dumrul’un asıl metinde kuru dereye köprü yapması üzerinde
çok durulmazken filmde bunun üzerinde daha ayrıntılı durulmuştur. Filmde o, işsiz olarak işlenip
çeşitli işleri denedikten sonra köprüyü kuru dere üzerine kurmasına kadar geçen sürede oluşan
dedikodulara, buradan onun adının zaten deliye çıkmış olmasına kadar birçok noktaya ayrıntılı bir
şekilde değinilmiştir. Kendi işini kurana kadar Deli Dumrul’un yaşadıkları komiği de beraberinde
getirmiştir. Bamsı Beyrek’te ise onun belli bir yaşa gelmiş olmasına rağmen yiğitlik göstermemesi
üzerinde ayrıntılı durulur. Oba halkı ve sevdiği kız bu yüzden onu kahraman olarak görmemekte
dolayısıyla Beyrek de bu duruma üzülmektedir. Bu yüzden arkadaşıyla sabahtan akşama kadar
oba etrafında dolaşıp yiğitlik yapma fırsatı arar. Bu arayışlara yine komedi unsuru yüklenerek
ve asıl metinde bu kısımlar atlanmasına rağmen buralardaki çelişkilere dikkat çekilerek metne
yaklaşılmış bu da yer yer asıl konunun dışına çıkılmasına sebep olmuştur.
Kurguda kullanılan bir diğer husus metinlerarasılık ve onun kullanım şekilleridir. Postmodern sanatın teknik özelliklerinde metinlerarasılık, pastiş (öykünme), parodi ( yanılsama), İroni
(gülünç dönüştürüm), Kolaj gibi yöntemlerin etkin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir8.
En genel anlamıyla bir sanatçının başka bir sanatçının eserinden parçalar alıp bunu kendi
eserinin bağlamında kaynaştırıp yeniden üretim yapması anlamına gelen metinlerarasılık, postmodernist anlayıştan önce de sanatın farklı dönemlerinde kullanılan bir yöntemdir. Bu anlayı7
8

Yapısalcılık-ötesi ve Derrida’nın felsefesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.(Moran 2011: 198-206).
Bu kavramlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Koçakoğlu 2012: 99-107).
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şa göre hiçbir metin kendinden önce yazılmış metinden tümüyle bağımsız olmayacaktır. Diğer
bir deyişle yeni bir metin daha önce yazılanlardan alınan kesitlerin farklı bir biçimde sunulması
demektir. Alıntılama yöntemlerinden biri olan pastiş (öykünme) bir dil ve üslup taklididir. Parodide
(yanılsama) ise metnin konusunun taklidi vardır. Parodide ilk üründeki konu kendi bağlamından
koparılıp aykırı bir konunun içine yerleştirildiğinde ortaya çıkan uyumsuzluktan gülünç bir durum
yakalanmaya çalışılır. Pastişde de ve parodide de amaç metnin ciddilikten uzaklaştırılmasıdır.
Parodide ana metnin konusu alınabileceği gibi ana metinden bir cümle ya da bir kahraman da
alınabilir. Modernizmde parodi metni sorgulamak, postmodernizmde ise metni değiştirmek, bozmak veya boşlukları öne çıkarmak üzere kullanıldığı görülmektedir. Postmodernist anlayıştaki
sanatçı bu uygulamayla büyük anlatıları sıradanlaştırma yoluna gitmiştir. Postmodern anlatıda
alıntı yapılırken orijinalin teyidi yerine anlam ve yapı bozumu yapılmaktadır.
Söylenilenin tam tersinin kastedildiği bir ifade olan ironi (gülünç dönüştürme) de ise temel
yapıtın konusu olduğu gibi sürdürülürken yapıtın temel içeriğine dokunulmadan onun ciddiliğini
kırarak yeniden yazma işi vardır. Parodide bir metnin konusu alaycı bir şekle büründürüp değiştirirken, ironide konu değiştirilmeden aynı olayın sıradan ve komik bir şekilde tekrar ele alınması
vardır.
Genel hatlarını vermeye çalıştığımız bu yöntemler içerisinden incelenen filmlerde daha
çok ironinin kullanıldığı görülmektedir. Konu genel hatlarıyla olduğu gibi sürdürülürken onun ciddiliği kırılmış ve böylece içeriği sıradanlaştırma yoluna gidilmiştir. Zaten gülünç (alaycı) dönüştürüm
postmodernizmin en temel yaklaşımı olup bunu ortaya konulan ürünün hemen her yerinde görmek mümkündür. Yapılan hemen her eylemde gülünç dönüştürüme rastlanır ve bunun komiğin
yakalamasında ve büyük anlatının sonunun getirilmesinde önemli bir işlevi vardır. Tam da bu
noktada geleneğin kullanımına yönelik tepkiler artmaktadır. İronik yaklaşım büyük anlatıyı yıkma
noktasında en sarsıcı darbeyi vururken bu darbe tepkileri de beraberinde getirmektedir. Bunun
dışında Bamsı Beyrek filmde Game Of Thornes dizisine kadar gönderme yapılarak yine zaman
ve gerçeklik algısındaki yıkımın izlerine rastlanılmaktadır.
Bu filmlere başkahraman bazında bakarsak ironik yaklaşımın burada da devam ettiği görülmektedir. Olayların merkezinde yer alan kişiler olan Salur Kazan, Deli Dumrul ve Bamsı Beyrek’in orijinal hikâyelerdekilerde yer alış tarzlarının dışına çıkarılarak kullanıldığı görülmektedir.
Örneğin Salur Kazan asıl hikâyelerde Bayındır Han’dan sonra en önemli kişi olarak işlenir. O,
güçlü, cesur, toplum içinde karar verici bir role sahip son derece ciddi bir kişidir. Ancak postmodern sinemada her şeyde olduğu gibi kahraman imgesinde de değişiklik olmuştur. Geleneksel
güçlü, sert, savaşçı, girişimci, babaerkil kahraman tipi yerine daha çok kaos içinde yaşayan,
zayıf, şizofrenik, güvensiz, izleyiciye bizden birisi izlenimi veren, sevdikleri kadının yönlendirmesi
altında kalan kahraman tipine geçilmiştir.9 Üç filmde de kahramanlar bu yeni çizilen kahraman
tipine uygun olarak işlenmiştir.
Salur Kazan sakarlıkları ve olaylara komik bakış açısıyla sık sık gülünç duruma düşerken,
Deli Dumrul başarısız, toplum tarafından alay edilen bir tip; Bamsı Beyrek ise korkak, başarısız,
aldatılmaya müsait biri olarak filmlerde yer alır. Böylece bu kişilerin postmodern anlayışa uygun
9 Postmodern sinema anlayışında kahraman tipi ve postmodern sinema hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
(Erdemir: 21-40 ve Koçak 2012: 75-87).
118
Hakan ÇELİKTEN

Genel Konular

olarak kahramanlıkları sorgulanır hâle getirilmiştir. Bütün bunlar yeni dönemde bireyin bütünleşmiş kişiliğinin ve tutarlılığının bir tarafa atıldığının göstergesidir.
Postmodern anlayışta birey kavramı üzerinde birtakım değişiklikler olmuştur. Modern dünyada net bir anlam taşıyan birey, postmodern süreçte sulandırılmış, laçkalaşmış ve içi boşaltılmış
bir özneye dönüşmüştür. Bu durumda özne olabildiğine özgürleşerek şimdiye kadar üzerine kazınan yasaları tek tek kırmıştır. Postmodern özne için özgür ifade ve şahsi özerklik önemlidir. O,
ideolojik söylemlerden uzak, iç dünyasındaki gizem ve zenginliği yitirmiş, bireylikten çıkıp kimseleşmiş biri olmuştur. Yeri her an doldurulabilen fazla da ciddiye alınmaması gereken bir öznedir.
Bütün bunlar dâhilinde film içerisinde tabi ki hikâye kahramanları da üzerlerine düşen nasibi alıp
alışılmışın dışında kullanılarak kendine yer bulmuşlardır.

Sonuç
Postmodernist bakış açısının yeni dönemde her geçen gün etkinliğini arttırarak ilerlediği
bir gerçektir ve bu bakış açısı geleneği kullanma noktasında herhangi bir çekinceye düşmemektedir. Postmodern sanat ya da anlatı hakkında öncelikle söylenmesi gereken şey; bu anlayışın,
ortaya yeni teknikler çıkarma amacının olmaması, aksine geleneksel anlatıdan ve modernist anlatıdan bir şeyler alarak, modern sanatın bir dönüştürme aracı olarak kullanıldığı ve kendilerini
de dönüştürdüğü teknikleri bir amaç haline getirmesidir (Erdemir 24). Bunu yaparken anlayış
mensuplarının kendini bir kurala bağlamaması ve buna bağlı olarak alışılmışın dışına çıkması
beraberinde birtakım tepkilerin gelmesine de sebep olmaktadır. Bu anlayışın ilk bakışta geleneğe
dönmesi olumlu gibi dururken geleneği kullanma şekli bu tepkilerin asıl kaynağı olmaktadır. Postmodern sanat anlayışında modern öncesine geri dönüş yaşanırken bu geri dönüşte eski sanatı
yeniden canlandırma gibi bir amaç güdülmemektedir. Bunun yanında herhangi bir yeniyi kurma
kaygısı da çekilmemektedir. Bu anlayışta sanat tekrar, taklit ve yapıştırma gibi yöntemlerle ön
plana çıkmaktadır.
Görüldüğü üzere günümüzde kültür ekonomisinin en iyi işlediği alanların başında gelen
dizi ve film sektöründe gelenek kendine yer bulmaktadır ancak bu yer buluşta yukardan beri
sıralamış olduğunu bakış açıları etkin olmuş bu da şimdiye kadar alışılmış kullanımın dışına çıkılmasına, ironik bir üslupla sıradanlaşmış anlatıların oluşmasına sebep olmuştur.
Özellikle büyük anlatıların sonu düşüncesiyle hareket eden postmodernistler, toplumların
kültür tarihleri içerisinde yer alan ve önemli bir konuma sahip olan anlatıları kullanırken onların tüketimine sebep oluyor gibi durmaktadır. Dolayısıyla bu da kültür mensuplarının tepkisini çekmektedir. Ancak küreselleşen ve metalaşmanın hızla arttığı günümüz dünyasında bunu görmezden
gelmek ve kültürü kendi kabuğu içinde korumak pek mümkün gibi durmamaktadır. Bunun yerine
ortaya çıkan anlayışları yakından takip edip onun dinamiklerini kavradıktan sonra kontrolü sağlamak daha iyi sonuçlar doğuracakmış gibi görülmektedir. Bütün bunlar kültür kullanımın ön plana
çıktığı bu ortamda halkbilimi uzmanlarına daha özel görevler düştüğünü göstermektedir. Alan
içinde kültürü yaşatarak koruma kavramı ön plana çıkmışken yaşatmanın anahtarının dönemsel
anlayışları takip etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Burada tüketilerek yaşatılmasını izlemek yerine
asıl metni muhafaza ettikten sonra aktif ortama uyum noktasında bazı değişikliklere izin verip bir
farkındalığın oluşmasına sağlamak kültürün yaşatılması hususunda birçok fırsatın yakalanmasını
sağlayacakmış gibi durmaktadır.
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HALKBİLİMİNDE YENİ PARADİGMALAR BAĞLAMINDA
İNTERNET FOLKLORU
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU1

Bu çalışmanın konusunu evrensel olarak halkbilimi nedir veya ne değildir bağlamında
halkbilimsel paradigmaların oluşum ve değişim sürecinde “internet folkloru” veya ”dijital folklor” kavramsallaştırmalarının tartışılması oluşturmaktadır. Ünlü bilim felsefesi tarihçisi Thomass
Kuhn’un bilimin doğasına dair yaptığı paradigmatik sıçrama”lar veya “temel kabullere dair devrimlerle ortaya çıkan değişim ve dönüşümlerin yaşandığı en dikkat çekici bilimsel disiplinlerin
başında “halkbilimi” (folkloristics) yer alır denilebilir.
Bilindiği gibi, halkbilimi disiplininin ilk formülasyonları yapılırken bir yandan Amerika ve
diğer yenidünya parçalarının bulunması ve Kızılderililerin “insan mı yoksa hayvan mı” oldukları
tartışmasından onların Batı Avrupalı Hristiyanlardan daha “erdemli” oldukları kanaatine ve bunun
ifadesi olan “vahşi soylu” (noble savage) konseptine dönüşmesi önemli rol oynamıştır. Buna göre
Avrupa kendi tabiatla iç içe yaşayan ve fıtratın, doğasına yabancılaşmamış “soylu vahşi”lerini
aramaya yönelecektir. Diğer yandan bu durumu dikkate alan ve komşuları Fransa’da sıra dışı düşünür ve sanatkârlar eliyle akılcılığı ön planda tutan ve bir bakıma “gelenek”ten kopma geleneğini
ihdas eden “Aydınlanma”yı, “Fransız kültür emperyalizmi”nin yayılışı olarak algılayan ünlü Alman
filozof Herder, Avrupa’nın kendi “soylu vahşilerini” kırsal kesimde yaşayan okuma-yazma bilmeyen bu nedenle de kulaktan duyarak ezberlediği sözlü kültür ve edebiyatı aynı şekilde aktaran
köylülerini “halk” (das volk) olarak tanımlayacaktı. Aydınlanma felsefesinin kültürel olumsuzlukları
da dâhil 630 küçük prensliğe bölünmüş Almanlığın, oluşturulacak yeni bir kültürel sentez etrafında bütünleşmesini sağlamak üzere Alman aydınlarına “halka doğru” gitmelerini ve onun haiz
olduğu asırlar ve nesillerdir sözlü olarak naklede geldiği, kolektif olarak yaratılmış ve bu nedenle
de “anonim” olan ve bütün bu özellikleriyle de “millî ruhu” (volkgeist) en yüksek niteliğiyle temsil
eden “halkbilimi”ni (volkskunde) derlemelerini ve bu derlenenleri de en çağdaş form ve tekniklerle işlemelerini isteyecektir. Halk ve ona bağlı halkbilimi formülasyonunun 1789 Fransız İhtilali
1
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sonrası Avrupa ve dünyanın geri kalanını saran Romantik Milliyetçilik rüzgârı ve “ulus devlet”
kurma bağlamında gördüğü muhteşem iş ve başarı, kısa sürede onun akademik bir disiplin olarak
tanınmasını ve akademide yer almasını sağlar.
Bu süreçte daha küçük ölçekte de olsa bazı paradigmatik değişmeler her daim ola gelmiştir. Bunların bazılarını bu bağlamda hatırlamak yararlıdır. Meselâ, halkbiliminin bu ilk veya
başlangıç formülasyonu halkbilimi türleri ve bunlara bağlı ürünler arasındaki ilişkiyi “supernaturel”
bir özellikte ve bir tür, konu, motif ile bunu yaratan ve aktararak koruyan ulus arasındaki ilişki
“ulusal kökler”in derdinde olan dönemin milliyetçilerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir paradigmadır.
Kültürel difizyon ile birlikte coğrafi yayılım ölçütü ön plana çıkarken Teodor Benfey’in “kültürel
ödünçleme”2 paradigması benzeşen hatta birçok durumda birbirinin aynısı olan tür, ürün ve motifleri “supernatürel” olma paradigmasından kurtararak onları “kültürel” yaratmalara dönüştürüyor
dahası Masalların Hindistan’dan dünyaya özellikle de Avrupa’ya yayılışında sözlü kültür ortamı
kadar yazma ve basma eserler yoluyla yayıldığını ileri (Cocchiara, 1981) sürüyordu. Asırlar ve
nesillerdir kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa yüz yüze iletişim ve ilişki ortamında sözün, sözlü
olmanın eşsizliği, inancına dayalı paradigma tam olarak yıkılmasa da “yazma” ve “basma” eserlerle de yayılabilmenin kabulüyle yeni bir “eşe” ve ortağa sahip oluyordu. Duyguyu, düşünceyi ve
tecrübeyi “aracılık ederek nakleden” bu “medium” veya “medya” ile “halkbiliminin” ilk hesaplaşması ve zaman içinde de son olmayan kaynaşmasıdır bu. Yaklaşık olarak “medya”yla “halkbilimi”
arasındaki bu ilk duruşmadan 100 yıl sonra halkbilimi pek çok “ulus devlet”in ortaya çıkıp kuruluş
mücadelesini başarıyla sonuçlandırdıktan sonra disiplinin kendini şekillendirdiği temel tanım olan
“halk” (Dundes, 1977) yeniden değişecektir.
Eski halk tanımının “okuma yazma” bilmeme ölçütü anlamını çoktan yitirdiği gibi yeryüzünde meydana gelen sosyo-kültürel değişmelerle pek çok toplumda neredeyse % 100’lük bir
okuma-yazma oranına erişmiştir. Ancak bu tür toplumlarda da insanlar birbirleriyle geleneksel
anlatı, hareket ve maddi kültürel nesneler yoluyla iletişim ve etkileşim kurmaya devam etmektedirler. Richard Dorson’un 1970’lerdeki “Şehirde Halk Var mı?” (Dorson 1970) adlı araştırması
yine aynı yıllarda onun bölümdaşı Macar Linda Dégh’in şehirlerde yer alan folklor örnekleri derleyişi, Avrupa’da Herman Bausinger ve takipçilerinin 1960’ların başından beri şehri ve modernleşmeyi, turizm, kültürleşme ve değişip dönüşmeleri halkbilimi çalışmalarına katışlarıyla (Bausinger,
1961) bütünleşecektir. Bu bağlamda Alan Dundes’in “halk” (folk) tanımını “aralarında en az bir
müşterek faktör bulunan kurumsal olarak en az iki kişi”ye dönüştüren çalışmasıyla birlikte mevcut
paradigmaların nerdeyse tamamı değişmiştir. Bundan sonra halkbilimi çalışması toplumun sadece kırsalda yaşayan bir kesimini değil tamamını ele alan bir sosyal hatta davranışsal bilimsel
disipline dönüşmesi süreci hızla tamamlanacaktır.
Çalışılanların toplumsal olarak kapsadığı alan kadar araştırılanların, “bitmiş” ve “tamamlanmış” bir üründen son derece dinamik sosyal, kültürel ve iletişimsel bir sürece dönüşmesi ve
gündelik hayatı (everyday life) oluşturup devam ettirmedeki yer, yol, yapı ve muhteva bütünlüğü
içinde icrasına, teatral performansa dönüşmesi, halkbiliminin performans teoriyle birlikte yakaladığı ikinci temel paradigmatik devrimdir, demek yanlış olmayacaktır. Artık 19. yüzyıl başlarında
“millî ruhu” yansıtan, kolektif olarak yaratılmış anonim metinler yerine icra ve yaratmadaki birey2

Teodor Benfey ile bakış açısıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. (Cocchiara 1981; Çobanoğlu 1999).
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sel yaratıcılığı arayışa dönüşen halkbilimi çalışmaları son çeyrek yüzyılda baş döndürücü değişim ve dönüşümler geçirmektedir.
Bunların başında bir zamanlar halkbilimi disiplinine yönelen ilgilin kaynaklarından birisi
belki de birincisi olan ve neredeyse folklorla eş anlamlı olarak da kullanılan “gelenek”lerin “yok
olmadan derlenmesi” korkusunun aşılması gelmektedir. Bir başka ifadeyle, eski zamanların ortadan kalkıp yok olmakta olan geçmişin sesi ve bir toplumun ulusal değerlerini taşıyan ürünlerinin
derlenip arşivlenerek “kurtarılması” endişeleri bile şekil ve yön değiştirmiştir. Öncelikle halkbilimcilerin yaklaşık üç yüz yıldır “gelenekler” bitiyor kayboluyor, diye hayıflanıp haykırışlarına rağmen
bitmedikleri, yaşamaya ve her zaman olduğu gibi değişimlere uğradıklarının tespit edilip (Bauman ve Briggs 2003) anlaşılmasıdır.
Dahası, folklorun sadece “sözlü” olanla veya “sözellik”le (orality) sınırlı olmadığının
(Kirsenblatt-Gimblet ) son derece açık bir biçimde anlaşılmasından sonra Dan Ben Amos’un
(1971:13) “küçük topluluklarda sanatsal iletişim” şeklindeki tanımı meydana gelen değişim ve
dönüşümlerle daha da genişlemiştir. Toplumsal ve sosyal hayata dair değerler, bunların gerçekleşme biçimlerinin sonsuz sayıdaki değişik sanatkârane formlarda gerçekleşme süreçlerinde
bireysel ve topluluk halindeki estetik dışa vurumların ve ifade edişlerin tamamını içerecek şekle
dönüşmüştür. Dahası bu tanımlarda yer alan estetik ifadesi büyük ölçüde iletişim ve “iletişim”
(communication) ve “yayılma”ya (transmission) bağlı bir görünürlük veya “somutluk” (tangibility)
ölçütü (Blank, 2009:6) olarak karşımıza çıkar.
Yukarıda işaret edildiği gibi Teodor Benfey ile ve masalların sözlü yayılmanın yanısıra
basma ve yazmalarla da yayılmasının, yazılı medyanın folklorun kaynağı olarak kabul görüp
meşruiyetinin kabul edilmesi süreci telefon, telsiz, fotokopi ve benzeri folklorun üretilip yayılmasını sağlayan her teknolojik yenilik ile yenilendi ve halkbiliminin bünyesine dâhil edilmesiyle (Bronner, 2009) neticelendi. Bu bağlamda, internet folklorunun ön plana çıkmasıyla birlikte, yaratıcılık
ve estetik gibi folklorun geleneksel ölçütleri yerlerini iletişim ve yayılıma bırakmaya yöneldiği söylenebilir.
Trevor J. Blank’ın (2009b) tespitlerine göre ”internet” veya WWW yani “World Wide Web”
20. yüzyılın ortalarında “soğuk harp” yıllarının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Onun, 1958 yılı başlarında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Sovyet Sputnik Uzay çalışmalarına askeri ve akademik
araştırma cevabı olarak icat edilen ARPANET (American Research Projects Agency Network)
en şeklidir. E-mail teknolojisi 1970 yaratılır ve 1980’lerden itibaren değişik tartışma grupları ve
insanlar arasında bir iletişim kanalına dönüşür. Modern “internet” ise 1989 yılında İngiliz bilgisayar bilgini Timothy Berners-Lee tarafından icat edilir. Bu süreç bilgisayar dilinde ve teknolojisinde
“HTML” ve benzeri gelişmelerle 1992 yılında kullanıma açılır. Bu yıldan günümüze kadar genel
yoğun bir iletişim odağı ve akademik forum halini alıp evrensel bir iletişim fonemenine (Blank,
2009b:2) dönüşür. Bir başka ifadeyle, internet gündelik hayatın en temel araç gereçlerinden birisi
(Bronner, 2009) olur. Dahası, “siberyer” (cyberspace) ile “doğal yer”in (natural space) her ikisinin
de “bedava” veya “parasız” kısaca herkese ve kullanımına açık olması özellikle de gelenek ve göreneklerin “sanal âlem” de tuttuğu yerin sanılanın çok ötesinde olması bir nevi yeni “basın-yayın”
teknolojisi olarak da düşünülebilecek “internet”in evrensel “halkbilimi kadro”suna dâhil edilmesini
sağlayacaktır. Tıpkı gündelik ve yüz yüze yaşanan doğal sosyal hayatın getirdiği haberlerle bir
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kişinin sosyal hayatını düzenleyip yaşaması olgusu da internet ortamında aynen devam etmekte
ve pek çok insan sosyal hayatını oluşturup düzenlerken internet ortamından yararlanmaktadır.
Birey internette de diğer insanlarla birlikte onlarla konuşup düşünmekte, eğlenmekte, eğitip eğitimlenmekte, eylem ve söylem geliştirip hayata ve insana karşı tavır almaktadır. Herkese açık
bir bilgi kaynağı ve deposu olmasının ötesinde internet, gündelik haberlerden, hava durumuna,
doğrudan doğruya bir kişiyle gerçekleşen sohbete ya da “siber dünyanın halkı”ndan (Bronner,
2009: 22) pek çok insanla iletişim ve etkileşime geçilen daha şimdiden hayatımızın önemli bir
parçasına dönüşmüştür.
Bu bağlamda, internetle kolaylaşan ve onun yönettiği iletişimde “folklor” aynen gerçek
hayatta olduğu gibi onunla birlikte ortaya çıktı. Bir başka ifadeyle, insan -internette karşılıklı olarak iletişim kuran insanların davranışları- gerçek hayatta olduğundan çok farklı olmadı ve bu
nedenle de internetin başlangıcından itibaren “folklor” orada yer aldı. Asıl zaman alıcı “folklor”un
başlangıcından itibaren internette olmasına rağmen belli başlı akademik folklor otoritelerinin onu
tanıyıp tanımlama da biraz ağır davranmış olmalarıdır3. 1990’lı yıllarda “internet folkloru”nu ya da
“internet kültürü”nü çalışan nerdeyse birkaç kişidir. Öte yandan, Antropoloji, Sosyoloji, İletişim
gibi yakın diğer ilim dalları internete başlangıcından itibaren büyük bir yakınlık ve dikkat gösterirler ve pek çok farklı sosyal-kültürel açıdan ele alıp çalışmaya başlamışlardır. Halkbilimcilerin bu
alanı bir araştırma sahası olarak ele alıp incelemeleri neredeyse 20 yıla (Blank, 2009) yaklaşır.
Gelinen nokta, internet’in geleneğin oluşmasına imkân sağlayan (facilitates), oluşmuş olanının
yayılmasına aracılık eden (mediates) ve bütün bunları üreten (produces) olması (Bronner, 2009:
25) halidir. Dahası, artık “internet folkloru” çalışan halkbilimciler, internet veya bilgisayarla uğraşanları kısaca “dijtal dünyada yaşayanları” doğum ve dijital teknolojiyle karşılaşma ve öğrenme
yıllarını dikkate alarak “yerli dijitalist” (dijital native) veya “göçmen dititalist” (dijital immigrants)
olarak adlandırmaktadır.
Bu bağlamda, vaktiyle nasıl ki “yüz yüze iletişim” yerini yazılı ve basılı medya yoluyla
yaymaya yönelmişse, Blank’a göre (2009b) “internet” aynı şekilde - yazılı basın-yayın gibi- bir
çoğaltma ve çoğaltılanı geniş kitlelere yayma yoludur. Bu yayılım yoluyla elde edilen iletişim
biçimine göre tıpkı- sözlü-ve yazılı iletişim gibi “sanal” ya da “dijital iletişim- yoluyla da folklor
meydana getirilebilir ve yayılabilir- bu yolla iletişilebilir. Dahası bunların tamamı da halkbilimsel
bir araştırmanın konusunu oluşturabilir. Ancak, Trevor Blank’ın yıllar önce (2009b) dikkati çektiği
gibi internette yer alan her şey folklor değildir ve her ne olursa olsun bunlarla ilgili yapılacak her
çalışma da halkbilimsel bir çalışma değildir. Özellikle, “kitlesel kültür”ün (mass culture) ürünlerinin
internet folkloruyla karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde konu ele alınıp değerlendirilirken Halkbilimiyle antropoloji, sosyoloji, kadın çalışmaları, iletişim araştırmaları gibi yakın bilim
dalları ve disiplinleriyle, disiplinler arası çalışmalar çağında da aynı terminolojiyi ve bakış açısını
kullanmamızın doğru olmadığına, Halkbilimsel terminoloji ve bakış açılarına sahip çıkmamızın
olmazsa olmaz gereği konuyla ilgili olarak yazan pek çok halkbilimcinin evrensel uyarısı olduğuna
dikkatinizi çekerek ve uyarıları dikkate almamızı temenni ederek sözlerimi sonlandırıyorum.
3 Hiç şüphesiz diğer genellemeler gib bunun da istisnaları vardır. Alan Dundes’in bilgisayarlar ve
folklorun yayılması bağlamında Simon Bronner’in (2009) tespitlerine göre “1970’lerde konuyu ilk ele alan”
halkbilimcilerin başında yer alır. Daha fazla bilgi için bkz. (Dundes 1980; Bronner 2009).
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Sonuç olarak, folklor veya halkbilimi ya da kültür bilimi olarak adlandırılan disiplinimiz,
araştırma alanı olarak iletişimin sözlü, sesli, yazılı, görüntülü, maddi kültürel ya da dijital kültürel
bütün buud ve boyutlarını kapsar. İnternet sadece yeni halkbilimsel bir araştırma alanı ve bunu
gerçekleştiren bir araç değil aynı zamanda da halkbilim araştırmalarının bizatihi bir vitrinini oluşturmaktadır. Alan araştırmasından arşivlemeye halkbilimi çalışmalarını kolaylaştırıp derinleştiren
pek çok gizli ve açık işlevinden bahsedebiliriz. Aynı şekilde internet folkloru en eski zamanlardan
günümüze pek çok halkbilimi tür, tip ve şeklini bulup göreceğimiz açık ve bedava bir bilgi kaynağı
olmasının ötesinde, yeni ve dijital folklor tür ve şekillerinin oluşmasına da imkân sağlamaktadır.
Bu tür yen, dijital folklor tür ve şekilleri Türk halkbilimi içinde ortaya çıkmıştır ve son yıllarda gittikçe hızlanan bir biçimde derlenip değerlendirilmektedir. Kısaca, metaforik olarak folklorun çok
eski zamanlardan beri toplumsal ve kültürel değerlerin bir aynası olduğu kabul edilir. Bu nedenle
de halkbilimci bu aynayı kullanarak toplumu ve kültürünü analiz etmelidir.
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Giriş
Kent folkloru ile ilgili araştırmalar özellikle son dönemlerde artmaya başlamış ve daha
önce incelenmemiş olan çeşitli toplumsal alanlar halk bilimi derleme çalışmalarının sahası olmuştur. Bu durum da, yıllar önce cevabı Alan Dundes tarafından güncellenen “Halk kimdir?” sorusunu yeniden gündeme getirmelidir. Bilindiği üzere Alan Dundes halk teriminin “medeni seçkin
ve medeniyetten çok uzak ‘vahşi’ arasında bir tür orta yer işgal eden” (Dundes 2006: 12) topluluk
şeklinde algılanıp kullanılmasını eleştirmiş ve onu yeniden tanımlamıştır. Ona göre; “halk terimi
en azından bir ortak faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder. Bu grubu birbirine
bağlayan faktörün ortak bir meslek, dil veya din olabilir ne olduğu önemli değildir. Bundan daha
önemli olan ise, herhangi bir sebebe bağlı olarak oluşan grubun kendisine ait olduğunu kabul
ettiği bazı geleneklere sahip olmasıdır.” (Dundes 2006: 16). Buna göre toplu ulaşım araçlarına
binen insan grubu da bunlardan biridir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi göç alan yoğun nüfuslu anakentlerde her gün çok sayıda insanın toplu ulaşım araçlarında bir araya gelmesi kent
kimliğine özgü yeni bir geleneğin oluşumunu beraberinde getirmiştir.
İzmir’de belediye otobüsü, metro, tramvay, banliyö tren, vapur, arabalı vapur, dolmuş,
ve taksi dolmuş olmak üzere sekiz farklı toplu ulaşım aracı hizmet görmektedir. Bunlardan dolmuş ve taksi dolmuşlar belediye kontrolünde özel şahısların işletimine bırakılmışken diğerleri
doğrudan belediyenin kontrol ve işletimindedir. Raylı ulaşım ve deniz ulaşımı tabiat şartlarına
bağlı olarak çalıştıkları için az sayıda araçla, sınırlı yerlerde ve sınırlı sayıda sefer yapmaktadırlar. Ancak yolcu taşıma kapasiteleri yüksektir. Tersi bir şekilde yolcu taşıma kapasitesi düşük
olup araç ve sefer sayısı en çok olanlar ise belediye otobüsü ve dolmuşlardır. İzmir’de belediye
otobüsü sayısı ile dolmuş sayısı birbirine yakındır. 1465 belediye otobüsü, 1117 dolmuş sefer
yapmaktadır (“Yönetmelikler” www.izmir.bel.tr). Bunlardan otobüsler daha çok ana güzergâhlar
üzerinde çalışırken dolmuşların ise ana güzergâh dışında kalan bölgelere çalıştığı görülmektedir. Buralar, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve kentin geleneksel dokusunun daha belirgin
görüldüğü yerleşim alanlarıdır. Bu bakımdan toplu ulaşım folklorunu incelemeye dolmuş örneği
üzerinden başlanmıştır. Çalışma kapsamında; İzmir’in Eşrefpaşa, Cennetçeşme, Eski Çamlık,
Toki, Gültepe ve Işıkkent bölgelerine giden yirmi sekiz dolmuş seferinde gözlem yapılmış ve
bunlar; kalıplaşmış ifadeler, uygulamalar, giyim kuşam ve aksesuarlar ve müzik olmak üzere dört
ayrı kategoride incelenmiştir.
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1. Kalıplaşmış İfadeler
Dolmuş; şoförlerin hem çalışma hem de yaşam alanı olmakla birlikte yolcuların sosyal
yaşantısının da önemli bir parçasıdır. Şoförler yaşamlarının büyük bir kısmını dolmuş içerisinde
geçirirler. Bu durum, kullandıkları aracın bir iş alanı olmaktan çıkıp yaşam alanına dönüşmesine
yol açmıştır. Yolcular ise özellikle büyük kentlerde, sosyal yaşantılarının zaman olarak önemli bir
kısmını toplu ulaşım araçlarında geçirirler. Böylelikle dolmuş içerisinde, dolmuşun kendisine has
bir jargon ortaya çıkar. Bunlar, yolcuların ücret öderken, dolmuşa binerken yahut inerken şoförle,
şoförün yolcularla ve diğer şoförlerle iletişimleri sırasında oluşmuştur. Örneğin ön tarafında “Maşallah”, “Allah korusun” gibi nazara karşı korunma ifadeleri bulunmayan bir dolmuş görmenin zor
olduğu gibi, dolmuştan inerken falanca yerde inebilir miyim diyen bir yolcuya rastlamak da güçtür.
“Müsait bir yerde” sözü kalıplaşmıştır ve binen kişinin cinsiyetine, eğitim ya da ekonomik düzeyine göre değişiklik göstermez. Bir anlamda şunu söylemek mümkündür ki, dolmuş içerisinde oluşan kültür baskındır ve binen herkesi kendisine uymaya yönlendirir. Dolmuş arkası ve içi yazıları
da dolmuşu süsleyen ve onu trafikteki diğer araçlardan farklı kılan temel unsurlardan biridir. Bunlar, dolmuşu yaşam alanı edinen şoförlerin duygu ve düşüncelerini dışa vurum yollarından biridir.
Örnekler:
“Bir dolmuş aşkıydı belki bizimkisi, benim yolum son durak, seninki müsait bir yer.”
“Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler.”
“Bugün sinyal verip geçtiğin bu kalbi, yarın dörtlüyü yakıp beklersin.”
“Conta yakmış hayallerime, sekman atsan ne fayda.”
“Dudaktan kalbe giden bir yol var ise durup oradan bile yolcu alırım.”
“Hiçbir tabelada yazmaz mutluluğa kaç km kaldığı.”
“İstedim vermediler, sen şoförsün dediler.”
“Selektör yapmayın, zamanı gelince hepinize yol vereceğim.”
“Üzerime gelmeyin, ben zaten dolmuşum.”
Bunlar ve bunlara benzer birçok sözün ana teması sitemdir. Yaşamının önemli bir kısmı
direksiyon başında geçen dolmuş şoförleri, karşılaştıkları sıkıntılar karşısında kendilerini bu tarz
yazılarla ifade edip rahatlamaktadırlar. Bunun yanı sıra ideolojik tutumlarından taraftarı oldukları
futbol takımına kadar düşünce dünyalarını da yansıtmış olurlar. Sinan Çetin’in 1982 yılında çektiği, başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen’in oynadığı “Çiçek Abbas” filminde dolmuş şoförlerinin hayatı konu edilmiş ve iki dolmuş şoförünün bu kalıplaşmış ifadeler ile atışma yaptığı bir sahneye yer verilmiştir. Âşıklık geleneği ile dolmuş kültürünü birleştiren bu sahne yapılan araştırma
açısından güzel bir örnektir.

128
								

Derya ERSÖZ

Genel Konular

2. Uygulamalar
İzmir’de dolmuşlar, taksi dolmuşlardan sonra yolcu taşıma kapasitesi en düşük olan toplu
ulaşım araçlarıdır. Ancak otobüsler gibi doğrudan belediye işletiminde olmadıkları için yolcu
bindirme ve indirmede ya da ücret alımında standart bir prosedür uygulanmaz. Örneğin belediye
otobüsleri yalnızca kendileri için tayin edilmiş duraklarda yolcu indirip bindirmektedirler. Yolcuların
duraklara gelmeden önce elektronik düğmelere basmaları, şoförün onların ineceğini anlamaları
için yeterlidir. Ücret ise yine bir kart vasıtası ile elektronik olarak alınır. Ancak dolmuşlar öyle
değildir. Yolcuların el kaldırmak yoluyla işaret ettikleri ve trafiğin müsait olduğu hemen her yerde
durup yolcu almaktadırlar. Aynı şekilde yolcuların inmek istedikleri ve trafiğin izin verdiği her alanda durup yolcu indirirler. Ücret ödenmesi de elden yapılmaktadır. Bu durum dolmuş içerisinde,
dolmuşa has birtakım uygulamaların oluşmasına yol açmıştır.
Dolmuş ücretinin ödenmesi ve para üstünün alınması dolmuşun en yaygın uygulamasıdır.
“Öğrenci uzatır mısınız?” gibi kalıplaşmış ifadeler ile başlar, önce arka kısımdan ön kısma, sonra
da ön kısımdan arka kısma doğru genellikle bozuk para akışı yaşanır. Dolmuş yolculuğunun
başından sonuna kadar bu dolaşım devam eder. Aslında muavin kullanmaları gereken dolmuş
şoförlerine genellikle ön kısımda oturan yolcular muavinlik ederler. Bu durum yolcular tarafından
yadırganmaz. Ali Sunal’ın sunduğu, 2013 yılında yayın hayatına başlayan “Güldür Güldür Show”
isimli komedi programının iki ayrı bölümünde dolmuş kültürüne yer verilmiştir. Programda yer
alan sahnelerden biri bahsettiğimiz para uzatma uygulamasıyla ilgilidir.
Dolmuş şoförleri için önemli iletişim yollarından biri de korna çalmaktır. Yapılan gözlemlerin sonucunda kısa ve seri şekilde çalınan kornanın yolcu aramak ya da başka dolmuş şoförleri ile selamlaşmak anlamına geldiği görülmüştür. Uzun korna sesleri ise diğer şoförlere uyarı
amaçlıdır. Korna çalmak aslında genel bir trafik iletişim yoludur ancak dolmuş şoförleri için çok
hususi kullanımları da vardır. Örneğin dolmuşu dolu olan şoförler, boş olanlara hava atmak için
kornaya kısa, seri ve melodili bir şekilde basarlar. Bu onların moral düzeylerini de göstermektedir.
Aynı şekilde şoför yolcu bulamamış ve canı sıkkınsa kornaya uzun ve agresif bir şekilde basar.
Bunun dışında, dışavurumunu daha görkemli göstermek isteyen dolmuş şoförlerinin havalı korna
kullandıkları da görülmektedir.
Yolculuk sırasında trafik polisini gören şoför, ayaktaki yolculardan yere çökmelerini rica
eder ve yine hiç kimse bu durumu yadırgamadan çömelir. Araç, trafik polisinin görüş alanından
çıkınca şoför, yolculara teşekkür ederek yeniden ayağa kalkabileceklerini söyler. Böylece ayakta
yolcu taşımanın getireceği cezadan kurtulur. Natuk Baytan’ın 1984 yılında çektiği, başrolünde
Kemal Sunal’ın oynadığı “Atla Gel Şaban” filminde dolmuş folkloru bağlamında önemli tespitlerde
bulunulmuştur. Bunlardan biri de çökme sahnesidir.
Dikiz aynası araç kullanımındaki fonksiyonunun dışında dolmuş şoförleri için üçüncü bir
gözdür. Araç kalabalık dahi olsa kimin bindiğini, nerede durduğunu ve parasını eksik verip vermediğini bilir.
Yollarda dolmuş şoförlerine güzergâhları hakkında bilgi veren ve bunun karşılığından
para alan kişiler yer almaktadır. Bunlara değnekçi denilmektedir. Eskiden beri devam eden bu
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uygulamanın yanı sıra artık dolmuş şoförlerinin telsiz telefon aracılığı ile sürekli görüşme yaptıkları, bazen de tartıştıkları görülmektedir.

3. Giyim Kuşam ve Aksesuarlar
Daha önce belirtildiği üzere dolmuşlar, şoförler için bir çalışma alanı olmanın ötesinde
onlar için yaşam alanına dönüşmüştür. Kendilerini evdeymiş gibi hissetmeleri için de araçlarını
ellerinden geldiğince süslerler. Bu bakımdan dolmuşlar aksesuar bakımından oldukça zengindir.
Ön cam, dikiz aynası, vites kolu ve göğüslük tam bir cümbüş alanıdır. Ön camda “Maşallah”,
“Allah korusun” gibi nazardan korunma ifadeleri bulunur. Aynı şekilde dikiz aynasına da nazar
boncuğu yapıştırılır ya da asılır. Vites koluna genellikle tespih dolanır, bunun dikiz aynasına asıldığı örnekler de vardır. Bu aksesuar dolmuş şoförlerinin kendi deyimleriyle “racon” sahibi olduğunu ifade etmektedir. Dolmuş şoförlerinin giyim tarzları da genellikle birbirlerine benzer. Eskiden
renkli gömlek üzerine giyilen yelek, yumurta topuk kundura, deri şapka gibi aksesuarlar zamanla
yerini daha modernlerine bırakmıştır. Bazı dolmuşlarda ön camın üst kısmında şoförün hayranı
olduğu ünlü kişiler ile birlikte askere giden oğlunun ya da yeni doğmuş torununun fotoğrafları yer
alır. Yani dolmuşa göz attığımızda şoförün kişisel hayatı ile ilgili de bilgi edinebiliriz. Dolmuşun
en önemli aksesuarı ise bozuk para kutusudur. Bir lira, elli, yirmi beş, on ve beş kuruş için ayrı
bölmeler bulunur. Zamanla tam bir hesap makinesine dönen dolmuş şoförünün zihni bu kutuyla
paralel çalışır.
Dolmuş şoförlerinin çalışma alanlarını yaşam alanları gibi görüp onları kişisel aksesuarlarla süslemeleri hem halk bilimi araştırmacıları hem de toplum psikolojisini incelemek isteyen
araştırmacılar açısından oldukça önemlidir. Toplumun önemli bir kesiminin dünya görüşü, inancı, ideolojisi vb. gibi birçok unsur bu sahada kendini belli etmektedir. Aynı zamanda toplumsal
değişim ve dönüşüm de rahatlıkla gözlemlenebilir. Örneğin kırsal yaşamında kadını tabu olarak
gören dolmuş şoförü, kente göç sonrasında bu mesleğe başlayınca sevdiği kadının adını aracının üzerine yazdırmaktadır.

4. Müzik
Dolmuşun en önemli unsurlarından biri müziktir. Hemen her dolmuşta çalan arabesk şarkılar için özel radyo kanalları bile açılmıştır. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Cengiz Kurtoğlu,
Müslüm Gürses gibi şarkıcıların şarkıları dolmuş kültürünün olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bunlar
geçmişten günümüze popülerliklerini kaybetmemiş, farklı düzenlemelerle yeniden söylenegelmiştir. Bazı dolmuş şoförlerinin bahsi geçen şarkıcılara hayranlıkları haber programlarına konu
olmuş hatta arabesk müzik bu sebeplerle dolmuş kültürü ile doğrudan bağlantılı olarak görülmeye
başlanmıştır. Artık arabesk müzik denince akla dolmuş, dolmuş denince de arabesk müzik gelmektedir. Bu hususta üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri özellikle dolmuş bağlamında anlam kazanan arabesk müziğin oluşturduğu kader algısıdır. “Bana kaderimin bir oyunu
mu bu, aldı sevdiğimi verdi zulümü!”, “Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor, gelemem sevdiğim felek
koymuyor!”, “Nedense talihim yaver gitmedi, acımasız dünya aman vermedi!” gibi sözlerle yüklü
olan arabesk şarkılar, dini kaynakların dışında kendine has bir kader algısı oluşturmuştur. Buna
göre toplumda ezilen, dışlanan ve çile çeken bir kesim vardır ve bunun sorumlusu da kaderdir.
Bu insanlar başlarına gelen sıkıntılara isyan etmekte ve bir gün talihlerinin dönüp yüzlerinin gü-
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leceğine inanmaktadırlar. Yaşadıkları sıkıntıların ve dışa vurdukları isyanın temel sebebi ekonomiktir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan göç ise onları sosyo-kültürel olarak kırsalla kent arasında
bırakmıştır. Bir yandan maddi zorluklarla diğer yandan da kente uyum sağlama zorunluluğu ile
başa çıkmak zorunda kalmışlardır. Bunun dışavurum yollarından biri de müziktir. Arabesk müzik hem bir uyumun hem de uyumsuzluğun sonucu ortaya çıkmıştır. Kırsaldan kente göç eden
kesim, kültürel olarak değişime uğramış yani kendi içinde kente uyum sağlamıştır. Ancak ortaya
koyduğu yeni kültür, kent kültürüne uyum sağlayamamaktadır.

Sonuç
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hususi bir ulaşım aracına sahip az kişi bulunmaktadır. Toplumun büyük bir kısmı seyahat etmek için toplu ulaşım araçlarını kullanır. Son zamanlarda çevre bilinci ile bazı kişilerin motorlu araç kullanımını bırakması gibi istisnai sebepleri bir
kenara koyarsak bunun temel sebebi ekonomiktir. Hususi araç kullanımı daha çok belirli bir gelir
düzeyinin üstündeki kesimde görülürken, gelir düzeyi düştükçe toplu ulaşım aracı kullanma oranının da yükseldiği görülür. Toplu ulaşım araçlarını sıklıkla kullananlar ise çalışan kesimdir. İzmir
kenti özelinde yapılan araştırmada devlet dairelerinde çalışan memur kesimin daha çok belediye
otobüsü kullandığı tespit edilmiştir. Bunun sebebi devlet dairlerinin genellikle merkez ve merkeze
yakın semtlerde bulunmasıdır. Belediye otobüs seferleri buralara taşıma yapmaktadır. Dolmuşa
binenler ise çoğunlukla devlet memurları dışında kalan işçi gruptur. Sanayi merkezleri gibi büyük çoğunluğun çalıştığı yerler genellikle ana güzergâhlara uzak bölgelerdedir. Buralara daha
çok dolmuş seferleri yapılmaktadır. Bunlar aynı zamanda göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve
dolayısıyla geleneksel kültürün de daha belirgin bir şekilde görüldüğü bölgelerdir. Aynı zamanda
sosyo-kültürel bakımdan da toplumun eğitim seviyesi en düşük kesimidir. Yani dolmuş folklorunu
oluşturan üç ana unsur vardır: ekonomi, göç ve sosyo-kültürel yapı. Böylece dolmuş seferlerinde
yapılan bu çalışma Alan Dundes’ın cevabını güncellediği soruyu yeniden sormayı gerektirir. Halk
kimdir? Belediye otobüsünde yolculuk ederken ineceği durağa yaklaştığında elektronik düğmeye
basan grup mu yoksa dolmuştan ineceği zaman kendine has ifade tarzı oluşturan grup mu? Alan
Dundes’a göre bunlardan her ikisi de halk tanımının içerisine girmektedir. Ancak birinin diğerine
göre daha mekanik hareket ettiği, gelenek oluşturmada daha zayıf kaldığı ve daha az folklorik
unsur taşıdığı görülmektedir. Uzun yıllar boyunca halk, folklor, kültür denilince kırsalın akla gelmesi mekaniklikten uzak oluşuyla doğrudan ilgilidir. Bunun ise birden çok sebebi bulunmaktadır.
En belirgin olanı teknolojidir. Teknolojik gelişmeler insanların yaşamını kolaylaştırırken onları tek
tip davranışlara itmiş ve geleneğin oluşumunu zayıflatmıştır. Elbette ki teknoloji yeni bir kültür ve
geleneği beraberinde getirmiştir ancak bu eskiye nazaran daha mekaniktir. Diğer bir sebep ise
ekonomiktir. İnsanların ekonomik düzeyleri arttıkça teknolojiyi kullanma oranları da artmakta, bu
da onları geleneksel kültürün daha belirgin yaşandığı toplumsal alanlardan uzaklaştırmaktadır.
Örneğin ekonomik durumu müsait olanlar hususi araç kullanmakta ve toplu ulaşım araçlarında
oluşturulan gelenekte yer bulamamaktadırlar. Yani ekonomik geliri yüksek, teknolojiyi aktif bir
şekilde kullanan ve eğitim seviyeleri yüksek insan gruplarının geleneğe daha az katkı sağladıkları açıktır. Bunlar genellikle kent ortamında doğup büyümüş kırsal yaşamdan uzak kalmış
insanlardır. Teknoloji onları diğerlerine göre yalnızlaştırmıştır. İşlerini diğer insanların yardımıyla
değil makinelerle yaparlar. Aldıkları eğitim dolayısıyla kent kurallarına daha çok uyarlar. Toplumsal alanlarda bireysel davranışlar sergilemezler. Sahip oldukları bunlar gibi birçok özellik onları
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tam bir kentli yaparken geleneğe katkı sağlamaktan uzaklaştırmıştır. Buna benzer insanların bir
araya geldiği toplumsal alanlarda gelenek oluşturmaktan ziyade küresel normlar yerine getirilmiş
olur. Öte yandan kırdan kente göç etmiş, ekonomik geliri ve sosyo-kültürel açıdan eğitim seviyesi
düşük insan gruplarının teknolojiyi daha az kullanmaları, kent kurallarına daha az uymaları ve
toplumsal alanlarda bireysel davranışları daha çok ortaya koymaları sebebiyle kent içerisinde
gelenek oluşturmada daha etkin oldukları görülür.
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ANKARA RADYOSU’NDA HALKEVLERİ SANAT VE FOLKLOR
SAATİ
					

Erol EVCİN1

Giriş
Bu çalışmada Türkiye’de fikirsel ve kurumsal birer olgu olarak münevverler tarafından
ele alınan başlıca araştırma ve tartışma konuları arasında yer alan halkevleri, folklor ve iletişim
unsurlarının ortak bir noktada buluştuğu bir konu ele alınmış ve incelenmiştir.
1927’de kurularak Türkiye’deki folklor çalışmalarına ciddi katkılar sağlayan “Halk Bilgisi
Derneği” görev ve sorumluluklarını 1932’de açılan Halkevlerine devretmiş, bu münasebetle Halkevleri tek işi bu olmamakla beraber Türkiye’de folklor alanında etkin ve verimli çalışmalar yapan
başlıca kurum hâline gelmiştir.2 İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’de folklor çalışmalarının önem
kazandığı ve arttığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Dönemin ilim ve fikir insanları folklorun arz ettiği öneme çeşitli vesilelerle dikkat çekmişlerdir. Buna örnek olmak üzere Divan Şairi
Nedim, Ahmet Vefik Paşa, Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi münevverlerin eserlerinde
yansıttıkları “halka doğru” düşüncesinin Millî Mücadele ile nazariyattan çıkarak gerçekleşmeye
başladığını vurgulayan Sosyolog Profesör Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu folklorun sanat, edebiyat
ve bilgi kaynağı olarak gün geçtikçe daha da önem kazandığını ifade etmiştir.3 Tıp doktoru olduğu kadar sosyal bilimler alanındaki ilmi ve sanatsal kimliği ile de tanınan Profesör Ahmet Süheyl
Ünver ise ilim ve medeniyetin folklordan doğduğunu, folklorun tarihte milletlere kuvvet vererek
yaşama imkânı tanıdığını, bu nedenle folklor bilgisinin oldukça önemli olduğunu belirtmiştir.4 Bü1 Dr. / Kültür ve Turizm Uzmanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü,
e-posta:
erol.evcin@kulturturizm.gov.tr
2 Mehmet Halit Bayrı, “Türk Folkloru ve Halkevleri”, Folklor Postası, C.1, S.7, Nisan 1945, s.1.
3 Z. Fahri Fındıkoğlu, “Folklorun Sanat, Edebiyat ve Bilgi Kaynağı Olarak Değeri”, Folklor Postası, C.1, S.8,
Mayıs 1945, s.5-6 ve 19.
4 A.S. Ünver, “Folklor ve Telkin”, Folklor Postası, C.2, S.15, Nisan 1946, s.9.
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tün bu görüşlerin ötesinde Türkiye’de çağdaşlaşma hareketinin millî değerlerden feyz ve ilham
alması gerektiğini düşünen Atatürk’ün halk musikisi ile halk oyunlarına gösterdiği ilgi ve verdiği
önem ilerleyen süreçte folklor çalışmalarının başarılı ürünler vermesinde hiç, şüphe yok ki, birincil
derecede öneme sahip olmuştur.5
Ankara Radyosu ise Atatürk’ün 1 Kasım 1936 tarihinde TBMM’nin açılış yılı başlangıcında: “Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu gibi ars-ı ulusal ilgiler bakımından da yüksek değeri
belli olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur.”6 şeklindeki telkinleri doğrultusunda Nafia
Vekâleti’nin çalışmalarıyla resmî olarak 31 Kasım 1938 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İkinci
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla radyoların savaş içinde oynadığı stratejik role binaen 1940’ta
Başvekâlet’e bağlanan Matbuat Umum Müdürlüğü (MUM) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür.7 Teşkilat kanununda MUM’un: “Radyodifüzyon postaları vasıtasile halkın siyasi, içtimai, iktisadi, harsi ve bedii ihtiyaçlarını tatmin edecek programlar ihzarını ve tatbikini temin etmek” gibi
esaslı bir görevi de bulunmaktaydı.8 MUM’un görev ve sorumlulukları 1943’te: “Basın, yayın ve
telkin vasıtalarından faydalanarak yurdun medeniyet ve kültür varlıklarını, sanat ve tabiat güzelliklerini, siyasi olay ve gelişmeleri içeride ve dışarıda doğru olarak tanıtmak ve yaymak” şeklindeki
bir maddeyle yeni teşkil edilen Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü (BYUM)’ne aktarılmıştı.9
Matbuat Umum Müdürü Selim Sarper 1941’de yapılan istatistiklere göre Ankara Radyosu’nun en az 3 milyon vatandaş tarafından dinlendiğini ve bu şekilde “milletin kulağı” olmak gibi
ciddi bir görev üstlendiğini beyan etmiştir.10 Radyonun Müdürü Vedat Nedim Tör de radyoyu
“zamanın en kuvvetli ve en verimli yayın vasıtası” olarak tanımlamış ve Radyoevine her gün
gelen yüzlerce dinleyici mektubundan halkın radyoya karşı ilgisinin günden güne arttığına şahit
olunduğunu belirtmiştir.11 Radyo’da “Günün Meseleleri” adlı bir program yapan Burhan Belge ise
halkın eski çağlarda “agora”larda ya da “forum”larda buluşan insanlar misali radyoların başında bulunmasını ülkede yüksek seviyeli kültürel bir hayatın varlığına bir delil olarak görmüştür.12
Sarper’in ardından Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü görevinde bulunan Nedim Veysel İlkin ise
savaş yılları itibariyle radyonun devletin siyasi yayın vasıtası olmasının yanı sıra bir kültür ve
terbiye müessesi de olduğunu vurgulamıştır. Yurdun uzak köşelerinde kendi muhitlerinde kalmış birçok sanatkârın sesini ve hünerini radyo vasıtasıyla duyurabildiğini, bu suretle radyoların
folklor musikisinin tanınması ve sevilmesi hususunda da önemli bir rol oynadığını ifade etmiştir.13
Nitekim 1941’de 89.056 olan Türkiye’deki radyo sayısı 1947 yılı itibariyle 198.830’a,14 radyo abo5 Erol Evcin, “Atatürk’ün Güzel Sanatlara ve Sanatçılara Bakışı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.47, Bahar 2011, s.522 vd.
6 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, Ankara 1997, s.403.
7 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon No:30.1.0.0, Kutu No: 104, Dosya No:651, Sıra No:4, Belge
No:23-24.
8 “Başvekâlete Bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun”, Resmî Gazete, 28
Mayıs 1940, S.4520, Kanun No: 3837, Kabul Tarihi: 22/05/1040.
9 “Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Teşkilât, Vazife ve Memurları Hakkında Kanun”, Resmî Gazete, 22
Temmuz 1943, S.5462, Kanun No: 4475, Kabul Tarihi: 16/07/1943.
10 Selim Sarper, “Ankara Radyosu Milletin Emrinde”, Radyo, C.1, S.3, 15 Şubat 1942, s.7.
11 Vedat Nedim Tör, “Radyonun Büyüsü”, Radyo, C.1, S.4, 15 Mart 1942, s.15.
12 Burhan Belge, “Devlet Radyosu’nun Millî Kültür Hayatındaki Rolü”, Radyo, C.2, S.18, 15 Mayıs 1943,
s.1.
13 Nedim Veysel İlkin, “Radyonun Bize Kazandırdığı Kıymetler”, Radyo, C.4, S.39, 1 Mart 1945, s.1 ve 20.
14 BCA, 30.1.0.0.104.651.4.25.
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nelerinin sayısı ise 1941 yılı Ekim ayında 97.008 iken,15 1947 yılı Ocak ayı itibariyle 195.221’e16
yükselmişti. Bu veriler söz konusu dönem itibariyle radyonun önemli bir iletişim aracı olduğuna
işaret etmektedir.
Gerçekten de bu dönem halk türkülerinin, yöresel âdetlerin ve ananelerin yenileşme ve ileriye gitme yollarından biri olarak görüldüğü, bu doğrultuda Anadolu’nun tüm meziyetleri ile sosyal
hayata yön vermeye başladığı ve bu münasebetle başarılı çalışmaların ortaya çıktığı bir dönem
olmuştur.17 Nitekim Ankara Radyosu’nda bu dönemde hafta sonları küçük değişiklikler görülmekle birlikte sabah 7.30-8.30, öğle 12.30-13.30 ve akşam 18.00-22.50 saatleri arasında yayın yapılmakta; “Ajans Haberleri”, “Radyo Gazetesi”, “Çocuk Saati”, “Kahramanlar Saati”, “Radyofonik
Piyesler”, yerli ve yabancı musiki, plak yayınları, siyasi, iktisadi ve sosyal konulara ilişkin konuşma saatleri gibi programların yanı sıra “Bir Halk Türküsü Öğreniyoruz” ve “Yurttan Sesler” gibi
doğrudan folklora yönelik programlar da yer almaktaydı.
Bu gelişmelerin yaşandığı söz konusu dönemde Ankara Radyosu’nda Türkiye’nin sanat
ve folklor değerlerini tarihî ve tabii özellikleri ile bir arada halka sunmak ve tanıtmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin telkin, tavsiye ve desteğiyle 4 Aralık 1941 tarihinde “Halkevleri Sanat ve
Folklor Saati” (HSFS) adlı bir program yayın hayatına başlamıştır. Halkevlerinin günden güne
yoğunlaşan halk musikisi ve oyunları çalışmalarına katkı sağlayan bu program halkın folklora
ilgisini artırmaya başlamıştı.18 Program radyodan ilk aşamada 15 günde bir perşembe günleri
yayınlanmış ve 19.45-20.15 arasında yarım saat devam etmiştir. 1942 yılı 21 Mayıs’tan itibaren
tatil edilen program19 1942 yılı Eylül ayında bu kez salı günleri olmak üzere tekrar başlamıştır.20
1943 yılı Mayıs ayında bir kez daha tatile giren programın fasılalarla 1947 yılına kadar devam
ettiği anlaşılmaktadır.
1942’de CHP yayınları arasında çıkan “Halkevleri ve Halk Odaları” adlı kitapta da vurgulandığı gibi program halk musikisinin, halk oyunlarının ve halk âdetlerinin incelenmesine, bunları
temsil edenlerin onurlandırılmasına, halkın ve sanatkârların bunlardan haberdar olmasına ön
ayak olmuştu. Halk arasında sevilerek söylenen türküler ve icra edilen halk oyunları yeni bir
anlayışla düzenlenmiş, köylerden alınıp şehirlere getirilmiş, münevver gençlerin bunlardan zevk
almaları, bunları öğrenip icra etmeleri sağlanmıştı. Öyleki kitapta ifade edildiği üzere vaktiyle
yalnız “Zeybek” bilen büyük şehirlerdeki çocuklar, program vesilesiyle “Halay”ı, “Horon”u, “Bar”ı
ustaca oynar hâle gelmişlerdi. Bu gelişmelere binaen kitapta: “İşte böylece Halkevlerinde Güzel
Sanatlar, neşenin, terbiyenin ve millî karakterin en ilerde âmilleri olarak ele alınmakta, işlenip
yayılmaktadır. Bu sayede Türk halkının çiftçi millet, asker millet olduğu kadar sanatkâr millet
olduğu da meydana konmakta, yeni yetişen Türk sanatkârlarına büyük halk haznesinin kapakları
ve örtüleri bir uçtan açılmaktadır.” denilerek bahsi geçen programın halkta folklor hakkında farkındalık yaratılması üzerinde büyük ölçüde etkisi olduğu dile getirilmiştir.21 CHP Genel Sekreteri Dr.
15
16
17
18
19
20
21

“Radyo Abonelerimizin Sayısı”, Radyo, S.2, 15 Sonkânûn 1942, s.25.
“Memleketimizde Ne Kadar Radyo Var”, Radyo, C.6, S.65, Mayıs 1947, s.24.
İhsan Hınçer, “Memleket Geceleri”, Folklor Postası, C.2, S.15, Nisan 1946, s.2.
Anıl Çeçen, Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2000, s.169.
BCA, 490.01.1039.997.1, 12.05.1942.
“Haberler”, Ulus, 15.09.1942, s.3.
CHP Halkevleri ve Halk Odaları (1932-1942), Alaeddin Kıral Basımevi, İstanbul-Ankara, s.5.
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Fikri Uzer 22 Şubat 1942 tarihinde Halkevlerinin onuncu kuruluş yıl dönümü törenlerini radyoda
söylediği nutukla açmış ve bu sırada HSFS programına da değinmişti. Bu münasebetle: “Yurdumuzun muhtelif köşelerindeki san’at ve âdetleri canlandırmak ve bütün memlekete yaymak
üzere Ankara’ya davet edilen Halkevlilerden 15 günde bir radyoda ve folklor san’at saatlerinde
dinlediklerimiz, ileride millî hassasiyeti mütecanis bir hamur hâline getirecek elemanları halkın
ruhuna sindirecek bir vasıtadır…” diyerek bu çalışmaların Türk halkının sanat zevk ve yeteneğinin birer ürünü olduğunu beyan etmiştir.22 Radyo Dergisi’nde de programın takdimine ilişkin bir
yazıda: “Halkevleri Sanat ve Folklor Saatleri’nde yurdun dört bucağından şehrimize gelen sanatkârlarımız, kendilerine mahsus saz ve sözleriyle bize Türk ruhunun sanatkâr varlığından parçalar
dinletmektedirler.”23 denilerek programın önemi belirtilmiştir. Radyo yayınlarının modern ve etkin
bir kitle iletişim aracı olarak ön plana çıkmaya başladığı söz konusu dönemde halkın yüzyıllar öncesine uzanan köklü kültürel özelliklerinin halkın içinden çıkan seslerle çağdaş usuller dâhilinde
ülke sathına aksettirilmesi hiç şüphe yok ki ülke adına önem arz eden çalışmalar arasında yer
almıştır.
Esas itibariyle Trabzon Halkevi’nin icra edilemeyen radyo programını konu alan bir çalışmanın24 dışında HSFS programını ele alan bilimsel bir çalışmanın bulunmayışı, bu konunun
müstakil bir çalışma olarak incelenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Halkevleri tarafından Ankara Radyosu’nda gerçekleştirilen programlardan örnekler verilmiştir. Çalışma münasebetiyle Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan konuya ilişkin belgelerin yanı sıra söz
konusu dönemde yayın hayatında bulunan “Ulus”, “Cumhuriyet” ve “Vakit” gibi önemli basın organları, “Ülkü” başta olmak üzere Halkevleri tarafından çıkarılan dergiler, Birinci Dünya Savaşı
yıllarında çıkmaya başlayan “Radyo Dergisi”, Halkevlerine ve Ankara Radyosu’na ilişkin olarak
kaleme alınan telif-tetkik eserler ve makaleler önemli ölçüde istifade edilen kaynaklar arasında
yer almıştır. Konuyu geniş bir kaynak malzemesi ile müstakil ve özgün bir şekilde ele alan bu
çalışma neticesinde ortaya konulan bilgi ve bulgular Türkiye’deki sosyal tarih araştırmaları kadar
kültür, folklor ve sanat araştırmalarına da katkı sağlayacak mahiyettedir.

Halkevleri Sanat ve Folklor Saati’nin Hazırlık Çalışmaları, Organizasyonu ve Program İçeriği
CHP Genel Sekreterliği’nden MUM’a gönderilen 3 Kasım 1941 tarihli yazıda, Ankara
Radyosu’nda “Halkevleri Sanat Gecesi”nin yapılmasının kararlaştırıldığı, bunun radyo programına alınması imkânları üzerinde Radyo Müdürlüğü ile mutabık kalındığı belirtilmiştir. Takiben,
1941 yılı Aralık ayı başından itibaren 15 günde bir yarım saat olarak planlanan bu gösterilerin
düzenlenmesi ve idaresi için parti tarafından Ankara Halkevleri Musiki ve Raks İşleri Şefi ve Hal22 “Halkevlerinin 10 Yıllık Başarıları”, Cumhuriyet, 23.02.1942, s.3.
23 “Radyomuzda Konya Gecesi”, Radyo, C.1, S.5, 15 Nisan 1942, s.22.
24 Konuyu, hayata geçirilmediği anlaşılan Trabzon Halkevi’nin radyo programı üzerine inşa eden ve yüzeysel olarak ele alan söz konusu çalışmada bazı bilgi eksiklikleri de dikkat çekmektedir. Örnek olarak 1946’da
devam etmesine karşın programın muhtemelen 1946 yılı Şubat ayı itibariyle yayından kaldırılmış olduğu beyan edilmekte ve Ankara Halkevi tarafından icra edilmekle birlikte ilk programın Adana Halkevi tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bunun yanı sıra Elazığ ve Erzurum örneklerinde olduğu gibi Ankara Halkevi’nde
düzenlenen bazı folklor programlarının Ankara Radyosu’nda farklı tarihlerde icra edilen HSFS programlarıyla
karıştırıldığı görülmektedir (Bkz.; Mesut Çapa, “Ankara Radyosu’nda Halkevleri Sanat ve Folklor Saati ve
Trabzon Halkevi Programı”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S.15, Güz 2013, s.131-145).
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kevi Müfettişlerinden Ahmet Adnan Saygun’un görevlendirildiği ifade edilmiştir.25 Saygun, CHP
V. Büro Şefi Giresun Mebusu Nafi Atuf Kansu tarafından halkın sanat ve düşüncelerini ortaya
çıkarmak, bu konularda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak gibi amaçlar doğrultusunda
yetkin bir isim olarak Genel Sekreterliğe tavsiye edilmişti. Mahallerinde yapılacak incelemeler
konusunda Saygun’a yardımcı olmak üzere folklor çalışmalarından anlayan bir memurun görevlendirilmesi gerekli görülmekteydi. Gelecek halk sanatkârlarının yol masrafları ve Ankara’da
ikametleri gibi masraflar için Saygun’un emrinde bulunacak bir mutemede uygun miktarda avans
tahsisi de ön hazırlık çalışmaları arasında değerlendirilmişti.26 Bu gelişmelerin neticesinde Saygun’a yardımcı olarak Sanatkâr Halil Bedii Yönetken’in eşlik etmesi planlanmıştı. Buna ek olarak,
programın hazırlıkları için bir kısım illerde görevlendirilen isimler arasında Halkevleri Müfettişi
Ferruh Arsunar’ın da bulunduğu görülmektedir.27
Programların tespit edilmesi hususunda Halkevlerine yardımcı olmak ve hazırlık çalışmalarını desteklemek üzere görevlendirilen Saygun, halk kültürü hakkında incelemelerde bulunmak,
bandoları ve genel musiki çalışmalarını yakından görmek üzere etkinlik öncesinde ilgili yörelere
gitmekteydi. Etkinliklerini icra etmek üzere Ankara’ya gelen Halkevi yetkilileri ve sanatkârları da
başkentte yine Saygun’un refakatinde bulunmaktaydı.28 Saygun, kendi havalarını kendi sazlarıyla
çalan, yörelerinin çeşitli âdet ve sözlü kültür ürünlerinden örnekler sunan köylüler ve programları
hakkında hislerini şu şekilde dile getirmişti:29
“Ben her yarım saatın sonunda üstüne bastığımız, havasını teneffüs ettiğimiz ve adına Anadolu dediğimiz şu yerin büyülü bir çalımla karşımda canlandığını
görür gibi olurum. Bir sır perdesinin arkasından hayaller belirir, belirir kaybolur.
Folklor saatında işittiğim her ses, her ezgi, dinlediğim her âdet bana bundan kim
bilir kaç yıl önce bir yurt gezisinde rastladığım bir sesi, bir ezgiyi, bir âdeti hatırlatır;
yeni ve eski hatıralar birbirine karışır ve beraberce beni adına ‘tarih’ dedikleri başı
bilinmez, sonuna erilmez dehlizin kapısına getirir bırakırlar. Türlü kitapların yaprakları kafamın içinde birer birer döner. Harabelerde, müzelerde gördüğüm resimler,
eşyalar hayalimde birbirini kovalar. Ansızın beni ürküten bir buluşla karşılaşırım:
Demincek dinlediğim âdet, dedelerin dedesinden bize anlatılan âdet değil mi? Çocuğuna yaktığı ağıtı okuyan kadının sesi, sayısı bilinmez yıllardan bir yankı değil
mi?”
Saygun, Türk halk kültürünün devamlılığına ve radyo yayınları münasebetiyle yeni nesillere aktarılışına temas ettiği bu ifadeleriyle HSFS programının bu konuda oynadığı önemli role
vurguda bulunmuştur.
CHP V. Büro Şefliği’nin sorumluluğunda ve denetiminde hayata geçirilmek üzere uygun
görülen hususlar dâhilinde ilk programın Ankara Halkevi’ne ayrılması kararlaştırılmıştı. Bunun
yanı sıra Genel Sekreterlik tarafından Ankara Halkevi Reisliği’nden, radyoda yapılacak prog25 BCA, 490.01.1039.997.1, 03.11.1941.
26 BCA, 490.01.1039.997.1, 21.10.1941.
27 BCA, 490.01.1039.997.1, 10.11.1941.
28 Saygun’un programa yönelik ön çalışmaları yapmak üzere çeşitli illere seyahatine cevaz veren görevlendirmelere ilişkin muhtelif yazılar için bkz.; BCA, 490.01.1039.996.1.
29 A. Adnan Saygun, “Anadolu Çağırıyor”, Ülkü, C.1, S.12, 16 Mart 1942, s.14.
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ramın tertip ve tanzimi için Ankara Halkevi binasının Türk Tarih Kurumu tarafından boşaltılmış
durumda olan yerinin V. Büro emrine tahsisi ve bu hususta gerekli kolaylığın sağlanması talep
edilmişti.30
Her Halkevi bulunduğu yerin yöresel musikisi ile folklor hayatına dair örnekleri en tabii şekliyle yansıtmak ve bu yurt köşesinin güzelliklerini ve özelliklerini tanıtmak üzere hazırladığı ekibi
yerel sanatkârlardan seçmekte ve ciddi bir hazırlık aşamasından sonra Ankara’ya göndermekteydi. Programın hazırlık çalışmaları; yıllık planlama, kurumlar arası resmî yazışmalar, bütçe tahsisi,
ilgili yörelerdeki alan araştırmaları, katılımcıların tespiti, illerden Ankara’ya ulaşım ve yayın öncesi
prova çalışmaları gibi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade etmekteydi.
Radyo programı için Halkevlerinden gelecek ekiplerin nakil vasıtaları ile Ankara intikalleri ve zaruri ihtiyaçlarının temini konusunda CHP Genel Merkezi tarafından imkânlar dâhilinde
destek verildiği görülmektedir. Zira Halkevlerinin bu tür giderler için harcama kalemleri bulunmamaktaydı. Programa daha çok il merkezlerindeki Halkevlerinin davet edildiği, bununla birlikte icra
edilmesi planlanan etkinlikler için ilçe veya belde Halkevleri ile işbirliği içinde çalışıldığı anlaşılmaktadır. Halkevlerinin bölgelerinde yine Genel Sekreterliğin talepleri doğrultusunda programa
hazırlık olmak üzere hususi olarak halk kültürü alan araştırmaları yaptıkları görülmektedir. Etkinliğe katılan halkevlerinden bir kısmı radyoda icra ettikleri musikileri ve oyunları takip eden günlerde
daha geniş bir program ve içerikle Ankara Halkevi’nde de icra etme fırsatı bulmuştur.
HSFS programının CHP tarafından belirlenen ve hazırlıkları sırasında yararlanılması için
Halkevlerine gönderilen muhteviyatında muhtelif musikili masallar, âşık atışmaları, muamma
asma, temsili oyunlar, musiki dinletileri, halk sanatı gösterileri, bölgelerin folklor özelliklerine ilişkin münazara programları, düğün âdetlerinin temsili, halk koroları, oyun havaları, yöresel karşılamalar, çocuk oyunları, atasözleri, masallar, maniler ve çeşitli âdetler gibi Anadolu’nun zengin
folklor unsurları yer almaktaydı. Folklor unsurlarında yörelere özgü çeşitlilik ve ayrıntılar dikkat
çekmekteydi. Örnek verilecek olursa programın ana unsurlarından birini teşkil eden türküler, aşk
ve kahramanlık türküleri, grotesk türküler, tarihî türküler, köy hayatının safhalarını canlandıran
türküler gibi ayrıntılı bir şekilde tasnif edilmiş ve Halkevleri adına programa iştirak eden yerel
sanatkârlardan yöreye en uygun türkülerin icrası talep edilmişti.31
İlerleyen süreç içinde Halkevlerinin program hazırlıkları kapsamında folklor çalışmalarına
dair beklentilerinin daha da yükseldiği görülmektedir. CHP Genel İdare Kurulu üyelerinden Konya Milletvekili Sedad Çumralı tarafından Halkevi Başkanlıklarına gönderilen 7 Aralık 1945 tarihli
yazı bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır. Söz konusu yazı ile 1946 yılı içinde Ankara Radyosu’nda yayınlanan HSFS programına devam edileceği ve bu doğrultuda daha önce programda
yer almamış Halkevlerine öncelik verileceği ifade edilmişti. HSFS’ye iştirak etmesi kararlaştırılan
Halkevleri tarafından sunulacak programların ilgi uyandırması, halk ve sanat değerlerini ifade
edebilmesi için folklor unsurlarını ayrıntılı olarak tasnif eden bir liste hazırlanmıştı. Programı yapacak Halkevi tarafından bu listede belirtilen yöresel kültürel özelliklere göre hazırlık yapılması,
merkezden gönderilecek yetkili ile işbirliği tesis edilmesi ve programın yer alacağı yarım saatlik
süre içinde başarılı bir sunum icra edilmesi beklenmekteydi. Genel Sekreterlik belirtilen hususlara
BCA, 490.01.1039.997.1, 03.11.1941.
BCA, 490.01.1039.997.1, 15.11.1941.
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riayet edilmesi konusunda olabildiğince hassasiyet göstermekteydi. Öyleki bu taleplere iki ay içinde tatmin edici bir cevap veremeyen Halkevlerinin program listesinden çıkartılacağı belirtilmişti.
Buna göre listede evlenme âdetleri, esnaf teşkilatı âdetleri, bayramlar, âşık atışmaları ve âşık
meclisindeki terennümler, hikâyeler, masallar, atasözleri, bilmeceler, fıkralar, tekerlemeler, musikili halk temsilleri, pehlivanlığa dair âdetler, türküler, denizcilikle ilgili âdet ve gelenekler, halk
oyunları ve oyun havaları yer alıyordu.32
CHP Genel Sekreterliğince HSFS’nin içeriği halkın ilgisini çekebilmek üzere çeşitli
etkinliklerle zenginleştirilmeye çalışılmıştı. Program hazırlıkları çerçevesinde ülkenin her
tarafındaki halk sanatkârları ile temas hâlinde olunmuş, diğer yandan konu ile ilişkili kitap, mecmua ve plak türünden yayınlar bir araya getirilip tasnif edilmişti. Genel Sekreterlikten İstanbul
Belediye Reisliği’ne gönderilen 15 Kasım 1941 tarihli yazı ile İstanbul Konservatuarı’nın bu
yöndeki çalışmalarından da istifade edilmek istendiği belirtilmiş, Konservatuarın folklor arşivindeki plaklardan, kitap ve nota neşriyatından birer tane gönderilmesi suretiyle destek talebinde
bulunulmuştu.33 Nitekim bu talep doğrultusunda Konservatuar arşivinde esas nüshalardan fazla
olarak bulunan 107 plak ve 16 ciltlik neşriyat Belediye Daimi Encümeni’nin kararıyla Genel Sekreterliğe gönderilmişti. Hatta söz konusu materyaller hakkında izahatta bulunmak üzere bir yetkili
de Ankara’ya gönderilerek, teslimat ve bilgilendirme için görevlendirilmişti.34 Talep edildiği takdirde, gerekli maddi desteğin sağlanması durumunda kopyası bulunmayan plakların da çoğaltılarak Genel Sekreterliğe gönderilebileceği bildirilmişti.35 Nitekim ilerleyen süreç içinde Anadolu dini
folklor neşriyatı ile Bektaşi nefeslerine ilişkin doküman da talep üzerine Konservatuar tarafından
Genel Sekreterliğe gönderilen folklor malzemesi arasında yer almıştı.36
İlk programları takip eden süreçte HSFS’nin ülke sathında büyük bir ilgiyle karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu münasebetle müzisyen Halil Bedii Yönetken’in: “Türk kültürünün çiçekleri olan
eski, güzel halk âdetlerimizi değerlendirdiği için ne kadar sevinsek yeridir.” şeklindeki bir ifadeyle
programın önemini izah ettiği görülmektedir.37 Bu yıllarda Ankara Radyosu’nda Halk Musikisi
Uzmanı olarak görev yapan Sadi Yaver Ataman da: “Radyo denince akla derhal folklor geliyor.
Folklorsuz radyo neşriyatını tadsız ve manasız buluyorum. Millî kültür ve propaganda yayımının
en müşahhas misalini veren radyo ile bir millet varlığının en esaslı kültür maddelerini ihtiva eden
folklor o kadar birbirinin malı ki başka türlü düşünmek içimden gelmiyor.” diyerek folklor ile radyo
yayınları arasındaki yakın ilişkiye temas etmiştir. Ataman’ın HSFS programı münasebetiyle folklor unsurlarını mahallinde icra eden halk sanatçıları ile kültür taşıyıcılarının radyoya çıkarılması
konusunda çok önemli bir hizmete imza atıldığını belirtmesi de dikkate değer bir ifadedir.38 Cumhuriyet döneminin ilk kuşak bestecilerinden Faik Canselen de söz konusu programın muhtelif
şehirlerin musikileri ile özelliklerini öğrenmek üzere güzel bir fırsat teşkil ettiğini, “memleketinin
havasını getiren ve su katılmamış türküler söyleyen yerli sanatçıları dinlemenin çok faydalı olduğunu” belirtmiştir.39
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BCA, 490.01.1039.997.1, 07.12.1945.
BCA, 490.01.1037.988.1, 15.11.1941.
BCA, 490.01.1037.988.1, 12.12.1941.
BCA, 490.01.1037.988.1, 16.03.1942.
BCA, 490.01.1037.988.1, 24.03.1942.
H.B. Yönetken, “Radyoda Folklor ve Sanat Saatları”, Ülkü, C.1, S.11, 1 Mart 1942, s.25.
Sadi Yaver Ataman, “Radyo ve Folklor”, Varlık Dergisi, Ankara, 01.05.1943, s.404-405.
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Halk müziği ve oyunları konusunun Halkevleri tarafından yakın ilgi gördüğü İkinci Dünya Savaşı yıllarında CHP yetkililerinin ifadesiyle: “halkın sesinin, sözünün ve oyunlarının millî
şuurun ve seciyenin başlıca dayanağı olduğunu belirtmek ve halk musikisinin de halk oyunlarının da bir bezirgânlık metaı olmasının ve soysuzlaştırılmasının önüne geçmek” amaçlanmıştı.
Böylece 1942’de 11, 1943’te 18 program icra edilmişti.40 HSFS programı ülkenin her köşesine
yayılmış olan Halkevlerine folklor konuları üzerinde durma, Türkiye’nin belirli bölgelerindeki halk
malzemesinden fikirler alma ve kendi folklor malzemeleri ile karşılaştırmalar yapma imkânı vermişti. Bu münasebetle resmî makamlarca programa katılan Halkevlerinin ilerleyen süreçte de
çalışmalarına ara vermeden devam etmeleri tavsiye edilmişti.41

Halkevlerinin Sanat ve Folklor Saati Programları
HSFS, Ankara Halkevi’ne tahsis edilen 4 Aralık 1941 tarihli program ile yayın hayatına
girmiştir. İlk program Ankara Halkevleri Musiki ve Raks İşleri Şefi ve Halkevi Müfettişi Bestekâr
Ahmet Adnan Saygun’un açılış konuşmasıyla başlamıştır. Ankara ve çevresinin usta bağlamacısı Osman Gençtürk eski Ankara âdetlerinden “Cümbüş Âlemi”ni anlatmış, ardından vaktiyle bu
âlemde çalınan “Şeker”, “Fındık”, “Misket”, “Mor Koyun”, “Hüdayda” gibi havaları bağlamasıyla
çalıp, söylemişti. Ankaralı Kâtipoğlu ise yörenin düğün âdetlerinden bazı safhaları canlandırmış, davul ile zurna eşliğinde düğünlerde oynanan “Sin Sin Oyunu”nu anlatmıştı. Takiben “Gelin
Alma” merasimi canlandırılmış ve gelinin damat evine götürülmesi sırasında yine davul ile zurna
“Cezayir Havası” icra edilmişti.42 Bu etkinliğin ardından Ankara Halkevi’nde köy dekoru içinde gerçekleştirilen tekrar programında ise Ankara ve İçhisar’dan gelen köylüler musiki ve tiyatro motiflerini işleyen “Yüzük Oyunu”nu oynamışlar, Ârif Kadın adlı yaşlı bir hanım katılımcılara “Kara Balık”
masalını anlatmış, Ankara seğmenleri çeşitli oyunların yanı sıra “Ankara Halayı”nı sunmuşlardı.43
18 Aralık 1941 tarihinde Çorum Halkevi 12 kişilik bir heyetle programda yer almıştı.44
Program Âşık Kul Mustafa’nın “Çorum Destanı” ile başlamış, bunu şehrin Maarif Müdürü’nün eski
ve yeni Çorum hakkındaki konuşması takip etmişti. Sonra Âşık Kul Mustafa ile Âşık Haydar’dan
“Güzelleme”, “Geyik Türküsü” ve “Atatürk Ağıtı” dinlenmiş, Çorumlu kadınlar yörenin küçük çocuklarının eşliğinde “Leğen Dövme Havaları”nı icra etmişlerdi. Takiben tekerlemeler söylenmiş
ve eski bir Çorum âdeti sahnelenmişti. “Çiğdem Havası” çalınıp söylenmiş, bunu davul ve zurna
ile “Çorum Havaları” takip etmişti.45 Halkevi dergisi yazarlarından Cevdet Bezirci, Çorum ekibinin
Ankara’da radyo programında başarılı bir sunum gerçekleştirdiğini belirterek şunları ifade etmişti:
“Halay, Bedrik, Türkmen Kızı, İğdeli Gelin oyunları. Bu oyunlara şimdiye kadar kıymet verilmediği için kitlenin içine sokulamamış, Osmanlı devrindeki Anadolu
halkı gibi kendi köşelerinde unutulmuş bir durumda duruyormuş. Halay oyunu için
birkaç defa Ankara’ya ekip gönderilerek iltifat görülmüş, takdir ve alkış toplanmıştı.
40 CHP Halkevleri ve Halkodalarının 1942 Çalışmaları, Ankara, 1943, s.5.
41 CHP Halkevleri ve Halkodaları, 1943, Ankara, 1944, s.6.
42 BCA, 490.01.1036.983.1, 10.12.1941; Yönetken, a.g.m., s.25.
43 “Radyoda ve Halkevinde Folklor Geceleri”, Ülkü, C.1, S.7, 1 İkincikânûn 1942, s.37; Ayrıca bkz.; Halkevi’nde Ankara Folkloru Gecesi Yapıldı”, Ulus, 17 İlkkânûn 1941, s.4; “Halkevinde Folklor Gecesi”, Ulus,
23.12.1941, s.5.
44 BCA, 490.01.1036.985.1, 16.02.1942.
45 Yönetken, a.g.m., s.25.
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Fakat diğer oyunlarımızın ya bu kadar muvaffakiyet kazanacağına kani olunamadığından veyahut ne oldukları bilinemediklerinden adları dahi anılamamıştı. Fakat
şimdi gördük ve öğrendik ki millî karakteri taşıyan ve bizim içimizden doğan heyecanı ifade edebilecek vasıfları bulunan oyunlara sahip bulunuyormuşuz da kendimizin haberi yokmuş. ‘O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler’. Ne yazık..
kendimizi tanımıyoruz.”
Bezirci, bu ifadeleriyle halk kültürü unsurlarına Cumhuriyet döneminde verilen önemi ve
Cumhuriyet’in yeniliklere açık yönünü vurgulamıştı.46
Radyoda üçüncü program 1 Ocak 1942 tarihi itibariyle 13 kişilik ekibiyle Balıkesir Halkevi’ne ayrılmıştı. Balıkesir’de geleneksel güreşçilik programın ana unsurlarından biri olmuştu.
Programın izahından sonra güreşe başlarken eski bir anane olarak çalınan “Cengi Harbi” icra
edilmişti. Bunu cazgırın pehlivanları takdimi ve onlara öğütleri takip etmişti. Peşrevden sonra
güreş başlamış, davul ve zurna “Köroğlu Koçaklaması”nı çalarak güreşe eşlik etmişti. Güreş
bitince pehlivanlar “Cezayir Havası” ile meydandan ayrılmışlardı. Takiben Balıkesir’in Pamukçu
köyünden tanınmış Bengici Mehmet tarafından eski bir âdet olan “Köy Hayrı”, “Kış Sohbetleri”,
“Sohbet Öğmesi” gibi âdetler anlatılmış, sonra Mehmet ve arkadaşları darbuka ve zilli maşa
eşliğinde “Ağır Hava” ile “Tek Hava” söylemişlerdi. “Bengi” hakkında bilgi veren Mehmet takiben
“Bengi Havaları”nı dillendirmişti.47
Yapılan bu programlar ile özellikle halkın musiki zevkine hitap edilmekteydi.48Adana
Halkevi tarafından 12 Ocak 1942 tarihinde yapılacak programda daha önce Halkevinin düzenlediği “Karacaoğlan Geceleri”ne iştirak eden tanınmış simalar yer almıştı. Türkülü masallar ve
kahramanlığa ait halk şiirleri söyleyen, muhtelif âdetlerle köy düğünlerini tasvir eden ve muhitte
Halk Şairi Hasibe Teyze olarak tanınan Kadirli kazası Andırın köyünden Hasibe Türkmen bu
halk sanatkârlarından biriydi. Programa iştirak eden diğer bir isim de muhitinde kaval çalmaktaki
ustalığıyla tanınan Kadirli kazasının Nürfet köyünden Hasan Şahin idi. 49 Programda HSFS’nin
musiki ve edebiyat bakımından önemi üzerinde durulmuştu. Program, Saygun’un konuşması ve
bu konuşma ile ilgili olarak Çukurova’nın tanınmış şairi Hasibe Hatun’un iki “Ağıt”ı ile başlamıştı.
Takiben bas bariton Ruhi Su bir “Hoyrat”, “Çukurova Bozlağı”, “Oyun Havası” ve “Halay” okumuştu. Sözü Doçent Dr. Pertev Naili Boratav almış, halk edebiyatının anlam ve önemi hakkında
bilgi verirken “Köroğlu”ndan örnekler sunmuş ve konuşmasını: “Anadolu’nun romanını yazacak
olan yeni nesillerin bu işin ustalığını bugün aslını bozmadan, olduğu gibi tesbite çalıştığımız halk
hikâyelerinden alacaklarını umuyoruz. Bize çalışmalarımızda en büyük zevk veren bu umuttur.”
sözleriyle bitirmişti.50 Boratav’dan sonra şair Behçet Kemal Çağlar program hakkında duygu ve
düşüncelerini şu şekilde ifade etmişti:51
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Cevdet Bezirci, “Mahalli Oyunlar”, Çorumlu, S.33, 1 İkincikânûn 1942, s.1-2.
BCA, 490.01.1036.984.1, 24.12.1941; Yönetken, a.g.m., s.25.
CHP Halkevleri ve Halkodalarının 1942… , s.5-6.
BCA, 490.01.1038.992.1, 16.12.1941.
Yönetken, a.g.m., s.25.
B.K. Çağlar, “Halkevlerinde Sanat ve Folklor Saatleri”, Ulus, 13.01.1942, s.4.
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“Halkevleri Sanat ve Folklor Saatleri, her bölgede bütün eski imkânsızlıklara ve şehirlerin eski ihmallerine rağmen sanat ruhunun halk içinde nasıl yaşamakta, gelişmekte ve yaratmakta olduğunu belirtmek için tertiplenmektedir. Bu saatler,
eğlendirici olmaktan ziyade düşündürücüdürler…O bölgede olmayanların bile nasıl
türkü söylediklerini, nelerle eğlenip nelerle şiir ve musiki ihtiyaçlarını giderdiklerini
göstermek, saltanatın elinden her şeyini aldığı halkın nasıl sanatını, ananesini,
ruhunu ele vermemiş olduğunu bölge bölge, zaman zaman göz önüne koymak
esas gayedir. Bu arada şehir sanatkârına halkın coşkunluğu, sevinci, yası, bilginliği
nasıl ve nelerle belirttiği hakkında bir fikir vermek, halk motiflerini alıp işlemesi için
onu teşvik etmek; halktan habersiz münevverler varsa onlara halkın boş olmadığını, esrarlı ve derin bir ruh sahibi olduğunu göstermek, bu saatlerin en feyizli
neticeleridir. Yarının Türk şairi, yarının Türk bestekârı, bu saatlerden ilham alacak,
büyük halk hazinesini bir uçtan fark etmiş bulunacak ve asıl hazineye kavuşmak
için memlekete açılmak ve halk içinde günlerce hatta aylarca kalmak sevdasına
kapılacaktır…Bu saatlerde ‘İşte bu halk, böyle sever, böyle eğlenir, böyle yas tutar,
böyle türkü söyler, böyle raks eder, böyle nükte yapar, böyle vakit geçirir. Sanat ve
folklor bakımından filan bölgede bunlar da varmış.’ demiş olmayı yeter buluyoruz.
Güzel ve derin bulanlar, saati beğenmekten ve tertibleyenleri takdir etmekten ziyade halkın sanat ruhuna hayranlık duyarak, halka sevgi ve saygılarını arttırmak ve
ilk fırsatta bunların daha güzel ve daha derinlerini yerlerinde görmiye and içmekle
intıbalarını tamamlamış olacaklardır…Dünyanın karanlık ve karışık manzarası ortasında, radyosunun başında bazen şevkini, bazen cesaretini, bazen maksadını
kaybedenler varsa onlara bu saatleri mutlaka dinlemelerini ve bu sayede hemen
kendilerine gelmelerini tavsiye ederiz.”
İkinci Dünya Savaşı gibi çetrefilli bir dönemde yayın hayatına giren programın anlam
ve önemine değinen Çağlar, Türk insanının asker ve çiftçi olduğu kadar sanatkâr da olduğunu
vurgulayarak şairlik iddiasında olmayan birkaç halk çocuğunun edipleri şaşırtacak derecedeki
şairane ifadelerinden örnekler vermiş ve halk kültürünün zenginliğini dile getirmişti.52
Kars Halkevi için 29 Ocak 1942 akşamı için ayrılan programda Karslı Cavlaklı Aziz Karaaslan’ın bölgeyle özdeşleşen ve “salon zurnası” adı ile anılan kalın kamıştan “mey”i ile ilk olarak
“Hozan Dağları”nı, ardından da “Derbeder”, “Ağır Bar”, “Tek Ayak”, “Aşırtma”, “Yol Havaları”,
“Kozanoğlu Dağları”, “Yanık Kerem”, “Gelin Göçürme” ve “Lâçin” gibi havaları çaldığı anlaşılmaktadır. Meyden sonra saz şairleri Ağyarlı Âşık Dursun Kılıç ile Posoflu Âşık Müdami yaptıkları
duruşma ile birbirlerini âşık usulünce taşlamışlar ve karşılıklı olarak savaş yıllarının heyecanını
aksettiren “Köroğlu” türküsünü söylemişlerdi. Dursun Kılıç tarafından yazılan ve Halkevi köylü
gecelerinde oldukça rağbet gören “Cumhuriyet Destanı”nın da programda yer aldığı anlaşılmaktadır.53
Ödemiş Halkevi tarafından 12 Şubat 1942 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan program
için Halkevi Reisi Muharrem Baran’ın öncülüğünde sekiz kişilik bir heyet teşkil edilmişti.54 Prog52
53
54

Yönetken, a.g.m., s.25.
BCA, 490.01.1037.989.1, 10.01.1942; Yönetken, a.g.m., s.25.
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ram dümbek sesiyle başlamış, yöresel bir düğünde kız tarafı canlandırılmıştı. Bu esnada kadınlar
tarafından “Minarede Ezan Var”, “Karanfilin Moruna”, “A Kızım, Kınalı Kızım” gibi oyun havaları
söylenmiş ve buna def ve dümbek eşlik etmişti. Sonra erkek tarafından sahneler yaşatılmış,
Ödemiş’in tanınmış halk sanatkârlarından Hafız Mustafa Seyrekli, Curacı İbrahim Kâhya, Kabak
Kemaneci Hamdi, “İnce Mehmed” ve “Çakırcalı” türküleriyle çeşitli koşmalar çalıp, söylemişlerdi.
Silah sesleri arasında Ödemişli davul ve zurnacılar, yörenin “Nazoğlu” ve “İki Parmak” gibi yaygın
zeybek havalarını icra etmişlerdi. Program sabahleyin gelin almaya giderken davul ve zurna ile
çalınan “Yol Havası” ile sona ermişti. 55
Saygun, 26 Şubat 1942 tarihinde Ankara Radyosu’nda düzenlenmesi planlanan etkinlik
için Halkevi mensuplarıyla hazırlık yapmak üzere 1941 yılı Ağustos ayında Kastamonu’ya gelmişti. Yapılan planlamaya göre program için Kastamonu Halkevi tarafından görevlendirilen dört
yerel sanatçı “Kırk Çeşmeden Sular İçdim Kanmadım”, “Evlerinin Önü Handır”, “Zeybek misin
Zeybek Donu Giyecek”, “Sepetcioğlu”, “Topal Koşma” türkülerini çalıp söyleyecek ve yöre tekerlemelerinden örnekler sunacaklardı.56 Bu kapsamda Ankara’ya 25 kişilik bir grubun geldiği, 22
Şubat akşamında Ankara Halkevi’nde Kastamonu millî oyunlarını oynadıktan sonra 26 Şubat’ta
radyoda programlarını icra ettikleri anlaşılmaktadır.57
17 Mart 1942 tarihli Konya Halkevi’nin programında geleneksel özelliklerini muhafaza
eden Konya musikisine yer verildiği görülmektedir. Konya musikisinde canlı ve hareketli bir yapı
arz eden “Arkadaşlık ve Muhabbet Meclisi” ve ritmik olarak başlayıp, saz seslerinin kesilmesiyle
yalnız söylenen, sazların takiben “Divân” melodisini tekrar ettiği “Divân Musikisi” olmak üzere iki
önemli üslup bulunmaktaydı.58 Nitekim Konya Sosyal Yardım Reisi Lûtfi Berkmen’in Konya hakkında birkaç sözüyle başlayan programda bu üsluplar icra edilmişti. Yörenin âşıkları Mehmet Yakıcı, Tahir Demiröz ile Mehmet Çavuş’un bağlamacı İsmail Çopur’un eşliğinde “Âşık Meclisi”nde
yer aldığı anlaşılmaktadır. Silleli İbrahim Berberoğlu, Konyalı Murat Tiftik, Mehmet Bal, Karkınlı
İbrahim Kara ve Tefçi Mustafa’nın da aşk türküleri icra ettikleri program59 vesilesiyle Konya’nın
kültürel değerleri dinleyicilerle canlı olarak paylaşılmış ve program dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı.60 Ankara Halkevi’nde tekrar eden program vesilesiyle, folklor ile meşgul olan
Ankaralı münevverler söz konusu sanatkârlara ilgi göstermişler ve bu şekilde bir kısım Konya
türkülerini kayıt altına almışlardı.61
HSFS programının dokuzuncusu Erzurum Halkevi tarafından icra edilmişti. Halkevi Güzel
Sanatlar Şubesi Müzik Kolu tarafından 26 Mart 1942 tarihinde düzenlenecek program kapsamında yöreye ait türküleri icra etmek amacıyla üçü öğretmen olmak üzere altı kişilik bir heyet
hazırlanmıştı. Bu türküler arasında Erzurum’da yetişmiş ve 20 yıl önce vefat etmiş olan halk şairi
Âşık Sümmani’nin hayatından deyişler de yer almaktaydı. Faruk Kaleli tarafından solo olarak
icra edilen “Yayla Türküsü”, “Yıldız” ve “Yanık” türkülerinin ardından, “Çermik Yolu”, “Ayşe” ve
“Sarı Gelin” türkülerinin koro şeklinde icra edilmesi ve bu türkülere bir zurna ile eşlik edilmesi
55
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“Konyalı Halk Sanatkârlarının Konseri”, Ulus, 15.03.1942, s.2.
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planlanmıştı.62
9 Nisan 1942 tarihinde Bolu’nun sanat ve folklorunu tanıtmak üzere programa katıldığı
anlaşılan Bolu Halkevi, şehrin halk kültürü unsurlarını göz önünde bulundurarak 12 kişilik bir
heyet teşkil etmişti. Halkevi Reisi Hilmi Tekemen program için yarım saat gibi kısa bir süre ayrılması nedeniyle kapsamlı bir sunum yapmanın mümkün olamayacağını, ancak Şair Dertli’nin
eserlerini çalabilecek ve koşmalarını seslendirebilecek ve “Köroğlu Türküsü” okuyabilecek marifetli sanatkârların programda yer alabileceğini dile getirmişti. Etkinliğin Ankara’da “Bolu Günü”nü
yaşatmak üzere güzel bir vesile teşkil ettiğini vurgulamıştı. Aynı zamanda her zaman dinlenme
ve görülme imkânı bulunamayan davul ve zurna gibi müzik aletlerinin gerek çocuklarda gerek
diğer dinleyicilerde iyi bir etki bırakacağı belirtilmişti. CHP Genel Sekreterliği’ne sunulan programa göre, sahne çam ve köknar dalları ile donatılacak ve dekorlar oyunlara göre hazırlanacaktı.
Bolu Halkevi’nin takdimi ile başlayacak etkinlikte Şair Dertli’nin “Bahar Seli Gibi Dağlar Başında”,
“Girdab-ı Mihnette Kapandık Kaldık” ve Sâkiya Meyyinde Nedir Bu Esrar” koşmaları bir saz sanatkârı tarafından icra edilecek ve Bolulu Dertli, Figânî ve Şinasi’nin şiirleri okunacaktı. Köroğlu
piyesi icra edilecek, saz ekibi tarafından “Efeleri Akkaya’da Bastılar”, “Üstyaka’dan Çıktım Başım
Selamet”, “Çatal Çama Kurşun Attım Geçmedi” türküleri çalınıp söylenecek ve “Meşeli Oyunu”
oynanacaktı. Etkinlik öncesi gündüz vakti ise şehrin çeşitli yerlerinde “Köroğlu Karşılama” ve
“Gelin Alma” gibi oyunlar temsil edilecekti. Ankara Halkevi’nde yapılacak program sırasında da
bu sunumlara ek olarak iştirakçilere projeksiyon ile Bolu’nun muhtelif manzaraları ve kıyafetleri
gösterilecekti.63 Nihayetinde Bolu Halkevi sanatkârları Ar Kolu Başkanı Reşat Aker’in riyasetinde
Ankara’ya gelmişler ve hazırlıkları tamamlanan radyo programı 9 Nisan gecesi icra edilmişti. Bolu
şehri Öğretmen Şadi Varlık’ın konuşmasıyla dinleyicilere mahalli özellikleriyle tanıtılmış, genç
amatörler tarafından millî türküler seslendirilmiş ve radyofonik gösteriler başarıyla sunulmuştu.
10 Nisan günü öğle vakti Ankara Halkevi’nde hazır bulunan kalabalık misafir kitlesi için de programın tekrarı yapılmıştı.64
Millî oyunlarını Ankara’da temsil etmek üzere Sivas Halkevi Köycülük ve Müzik Şubesi’nin
çalışmalarıyla, Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen 23 Nisan 1942 tarihinde icra
edilmesi planlanan program hususunda Halkevi Reisi Dr. Sırrı Alıçlı, Genel Sekreterliğe Sivas’ın
zengin folkloruyla beklentileri karşılayabilecek durumda olduğunu, program süresinin az olması
nedeniyle kısa bir program hazırlandığını bildirmişti. Programda “Âşıklar Meclisi” ile şehrin eski
dönemlerdeki sosyal âdet ve nizamlarını yansıtan “Komşu Bacı” ve “Halil” adlı temsili oyunlar
vardı. Ancak bunların radyodaki temsil sanatkârları tarafından icra edilmesi talep edilmişti. “Kahramanlık Türküleri”, “Gelin Gitmesi” ile “Oyun Havaları”da programda yer alan folklor unsurları
arasında yer almıştı.65 Folklorcu Vehbi Can Aşkun öncülüğünde Zaralı Halil Söyler, Divrikli Nuri
Üstünses, Sivas’tan Ömer, Mamaş’tan Âşık Suzanî ve kardeşi Emsalî, Seliliyurttan Âşık Sanatî,
Hasbey’den Âşık Muhittin ve Zara’dan Zeynep Hanım olduğu hâlde etkinlik akşamında zengin
bir program icra edilmişti. Takip eden günlerde Ankara Halkevi ile Gazi Terbiye Enstitüsü’nde de
62 BCA, 490.01.1036.986.2, 21.02.1942.
63 BCA, 490.01.1036.984.1, 02.12.1941.
64 “Halkevindeki Folklor Günü”, Ulus, 12.04.1942, s.4; “Radyomuzda Bolu Gecesi Münasebetiyle”, Radyo, 15 Mayıs 1942, C.1, S.6, s.8.
65 BCA, 490.01.1038.993.1, 23.12.1941; “Ankara Radyosu’nda Evimizin Folklor Saati”, Sivas Postası, 16
Nisan 1942; “Halkevi Haberleri”, 4 Eylül, S.49, 30 Sonteşrin 1941, s.17.
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birer etkinlik düzenleyen Sivaslılar takdir toplamışlardı.66
Kırşehir ve çevresinin folklor özelliklerini radyoda bütün yurda tanıtmak hususunda Kırşehir Halkevi’nin talebi de Genel Sekreterlikçe olumlu karşılanmıştı.67 Hazırlık aşamasında Genel
Sekreterlik programda özellikle 15 dakika sürecek kadar muhitin karakterini ifade eden türkülerin
ve mahalli âdetlerin yer almasını talep etmişti.68 Yedi kişilik heyetin icrasıyla gerçekleşen 29 Eylül 1942 tarihli radyo programı Dadaloğlu’nun bilinmekle birlikte yerel halk tarafından Töklümen
köyünden Âşık Sait’e mâl edilen aşağıda ilk iki kıtasını verdiğimiz ve toplu sazla çalınıp Ceyhun
Atuf Kansu tarafından söylenen “Kırşehir Türküsü” ile başlamıştı:
“Çıkdım yükseğine seyran eyledim,
Al yeşil bahçeli Kaman görünür,
Firkat geldi ah eyledim ağladım,
Kılıçözü çayır çemen görünür.

Biter Kırşehrinin gülleri biter,
Çırpınır dalında bülbüller öter,
Çok olur güzeli hep yeni yeter,
Kaşının üstünde keman görünür.”
Cevat Hakkı Tarım’ın yöreyi tarihî ve kültürü ile tanıtan konuşmasını Dr. Etem Dönmez’in
Haydar Ertaş’ın sazı eşliğinde söylediği “Tor Şahin” adlı türkü takip etmişti. Derviş Deveci’nin
sazıyla “Yağmur Yağar”, İbrahim Deveci’nin sazı ve Kansu’nun sesiyle de “Gelin” türküsü icra
edilmişti. Toplu saz eşliğinde “Gül Koydum Gül Tasına”, “Badısaba” ve Sarı Yıldız” türküleri de
programda yer almıştı. Programın ardından Halkevi tarafından “Türkiye Radyosu’nda Kırşehir
Gecesi” adı ile bir broşür bastırıldığı ve Halkevleri Genel Merkezi’ne de örnek bir nüsha gönderildiği anlaşılmaktadır.69
Manisa Halkevi mensupları da kendilerine ayrılan program için uzun ve yorucu çalışmalar
içine girmiş ve saz, söz, âdet ve tarih derlemeleri, Manisa’nın orijinal türküleri ile karakteristik
âdetleri dinleyicilere sunulmuştu.70 13 Kasım 1942 tarihinde sekiz kişilik bir ekiple düzenlenen
programda vuran gong sesinin ardından spiker ilk olarak Manisa’nın coğrafi, iktisadi ve tarihî
öneminden ve kültürel değerlerinden bahsetmişti. Tarihî anlatı sırasında bölgeye Saruhanoğullarının yerleşmesine dair bilgiler verilmişti. Buna göre hicri 713 yılının ilk Cuma gecesi Saruhan
Bey askerlerini şehrin doğusunda toplamış ve keçi sürülerini de boynuzları üzerine mumlar dikmek suretiyle asker meşaleleri izlenimini uyandıracak şekilde Manisa dağından aşağı sürmüştü.
66 “Sivaslılar Ankara’da”, Ülkü, C.2, 1 Mayıs 1942, S.15, s.32.
67 BCA, 490.01.1037.990.1, 17.03.1949.
68 BCA, 490.01.1037.990.1, 22.07.1942.
69 Cevat Hakkı Tarım, Türkiye Radyosunda Kırşehir Gecesi, Kırşehir Halkevi, Kırşehir, 1942, s.1-16; Ayrıca bkz.; BCA, 490.01.1037.990.1, 10.01.1943.
70 Kıranoğlu, “Halkevimizin Folklör Saati”, Gediz, 1943, C.6, S.61, s.8.
145
Ankara Radyosu’nda Halkevleri Sanat ve Folklor Saati

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bizans kuvvetlerini kalabalık bir ordu ile savaşacakları korkusu sarmış ve bu şekilde sabaha
kadar devam eden çarpışmalardan sonra Bizans kuvvetleri bölgeyi terk etmişti. Türk askerleri
tanyeri ağarırken vardıkları mevkide horozlar ötmeğe başlamış ve o günden beri bahsi geçen
mevki “Horozköy” adı ile anılmıştı. Manisalılar bu şekilde Manisa’nın zaptı olan Recep ayının ilk
Cuma gecesini “Namaz Gecesi” adı ile büyük bir neşe içinde kutlamaktaydılar. Bu bilgileri takiben
söz konusu kutlamalara ve bu sırada icra edilen geleneklere, göreneklere ve yaşanan sevinç ve
heyecana dair bir radyo temsili gerçekleştirilmişti. Bu arada spiker Manisalıların söz konusu gün
ve geceye özgü olarak yapılan mum ve şekerlerden alıp evlerine götürdüklerini, nişanlı genç
kızların bütün sene çalışarak hazırladıkları hediyelerini, ileride eşleri olacak olan taliplilerine yolladıklarını, akraba ve dostların birbirlerini tebrik ettiklerini ve şenlikler düzenlendiğini ve bu hikâyedeki harp sahnesinin de uzun yıllar aslı gibi yaşatıldığını belirtmiş ve Manisa’nın Osmanlı dönemindeki tarihî gelişimine dair bilgiler vermişti. Bu sırada Evliya Çelebi’nin Manisa izlenimleri de
anlatılmıştı. Takiben Manisa’nın her yıl Mart ayında düzenlenen “Mesir” ya da “Macun Bayramı”
bahsine geçilmişti. Hikâyeye göre Yavuz Sultan Selim’in karısı Ayşe Hafsa Sultan Hicri 946’da
yaptırdığı Darüşşifa’da hekimbaşına bir tür macun yaptırmış ve her sene Nevruz’da bu macunun
fakirlere, hastalara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretmişti. Bu nedenle söz konusu tarihten itibaren her sene 9 Mart’ta “Mesir” veya “Macun” bayramı yapılmaktaydı. Spikerin verdiği
bilgilere göre halk arasındaki rivayetlere göre Manisa’da macunu ilk yapan Merkez Efendi idi.
Doktorlar macunun kanın temizlenmesindeki etkisi nedeniyle ilkbaharda yendiğini belirtmekteydi.
Halk arasında ise macunu yiyene yılan ve çıyan gibi hayvanların yaklaşamayacağı doğrultunda
bir inanç yer etmişti. Hatta asırlar içinde yaygınlaşan bu inanç nedeniyle 9 Mart’ta her taraftan
binlerce halk Manisa’ya gelmekte ve şehrin her tarafında pazar ve panayır kurularak alış veriş
yapılmaktaydı. Yine anlatıya göre, bahar bayramından önce macun için gerekli maddeler saray
mütevellisi tarafından alınıp tımarhanedeki delilere dibekler içinde dövdürülmekteydi. Dövülen
baharat büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra macun hâline getirilmekte ve bu macun kâğıtlara
sarılarak 9 Mart’ta Sultaniye Camii’nin kubbe ve minarelerinden halka atılmaktaydı. Programda
bu hususlara temas eden komik bir tarihî temsil de sunulmuştu. Temsilin ardından spiker Manisa’nın yaşayan bir geleneği olan “Üzüm Bayramı” hakkında bilgi vermişti. Bağbozumu, üzümün
kurutulması, sevki, pekmez ve gün balı yapılması radyoda halka sunulan bilgiler arasındaydı.
Yine bu bilgilere göre her yıl 8 Eylül’de bütün vilayetin taze ve kuru en güzel üzümleri teşhir
edilmekte ve alışveriş yapılmakta idi. Bu sırada ayrıca mahalli oyunlar, şarkılar ve eğlenceler de
düzenlenmekteydi. Bu konulara ilişkin olarak yapılan temsilde: “edalı bir gelin gibi akan Gediz’in
kıyılarında sazları ve şarkıları ile Gediz ovasını çınlatan ve bağlar içerisinde üzüm yiyen ve oturup
türkülerden söyleyen sanatkârlar” sırasıyla “Baylan Cemilem”, “Melenciğin Dalinde”, “Gündüz
Bey”, “Kırmızı Buğday” ve “Söğüdün Yaprağı” türkülerini söylemişlerdi.71
5 Aralık 1942 akşamında Niğde Halkevi, öğretmen Yunus Tankaya’nın başkanlığında
bağlama ve cura üstatları, bir ses sanatkârı ve sunucudan oluşan sekiz kişilik bir heyetle Ankara’da hazır bulunmuştu. Sunucu Sırrı Atalay: “Dünyanın yer yer tutuştuğu bu zamanda, bir
cennet ülkesi kadar rahat ve şen yurdumuzun bir masal diyarını bu akşam sizlere tanıtacağım.
Deniz kıyılarından bir günde üç mevsim değiştirerek Ankara doğru yönelen yolcular, dağınık saçlı
başını Hasan dağının dizine ve kendini Torosların koluna bırakan bir dilberi elbette görmüşlerdir.
Tarihin en eski çağlarından beri bozkırın ortasında bir serap gibi gözleri büyüleyen Niğde göBCA, 490.01.1038.991.1, 02.01.1942.
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nülleri de büyülemiştir.” sözleri ile Niğde’yi tanıtmaya başlamıştı. Kısa tarihî ve coğrafi bilgilerin
ardından ünlü halk şairi Karacaoğlan’ın sevgilisini bu masal dünyasında bulduğu ve yine burada
kaybettiği belirtilmiş ve Karacaoğlan’ın: “Çıktım Seyreyledim Niğde’yi, Bor’u/Acep gezsem ala
gözlüm varm’ola” dizesi okunmuştu. Faruk Nafiz Çamlıbel’in en diri mısralarını Niğde hanlarının
duvarlarında hecelediği belirtilerek: “Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu/Sağ taraftan çıngırak
sesleri geliyordu.” mısralarına yer verilmişti. Niğde’nin tarihi kadar zengin tabiat özellikleri de
programa konu olmuş, “Niğde tabiatının insanlara sunduğu sihirli yemiş” olarak tanıtılan elmanın
halkın geçimi kadar gelenekleri üzerinde de etkili olduğu belirtilmişti. “Gelinlik kızların en hünerlisi
elma kabuğunu koparmadan beş arşın uzunluğunda soyandır. Elma Niğdelinin kesesinde para,
dilinde ses olur bazı” denilerek şu şiir dile getirilmişti:
“Al elma soyulur mu?
Güzele doyulur mu?
Güzel Saran yiğidin,
Kolları yorulur mu?

Elma dalı yerdedir,
Yar ellerin nerdedir?
Eller ne derse desin,
Benim gönlüm sendedir…”

Niğde’nin gelenekleri kısmında ise “Bahar Bayramı”ndan bahsedilmişti:
“Niğde’de bahar bayramları Nisanın ilk haftasında başlar. Birinci hafta
‘Kayardı Cuması’dır. Tabii şimdi Pazar. O gün giyinip kuşanan kadın, erkek, kız,
gelin kayardı yoluna dökülür. Sanki Niğdeliler çiçekteki elma ağaçlarını kutlamak
için sözleşmişlerdir. Taze yeşiller arasında gülümseyen kır menekşeleri üzerinde
sofralar kurulur. Sazlar çalınır. Türküler söylenir. Niğdeliler baharı Kayardı’da bir
düğün neşesiyle karşılar.”
Sunucunun bu sözleri sırasında komşu bağlardan üç telli sazın yanık türküsü söze karışmış ve “Emine Türküsü” söylenmişti. Sunucu yöre kültürünü anlatmaya devam etmişti:
“İkinci hafta ‘Kırbağları Cuması’dır. Niğdeliler birinci hafta doyamadıkları
bahara burada tekrar kavuşurlar. Uzun selvilerin arasında öbek öbek toplanan halk
bu sefer de tabiatla baş başadır, tabiatla dertleşmektedir. Gözler Emen ovasının
eşsiz grubuna dalarken, gönüller Torosların hasretiyle coşar.”
Bu ifadeleri bir “Koşma Türküsü” takip etmiş ve anlatı devam etmişti:
“Üçüncü hafta ‘Tepeviran Cuması’dır. Bu haftayı diğerlerinden ayıran hu147
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susiyet baharın artık şehir içinde kutlanmasıdır. Bahçe divarları birbirine yaslanan
komşu evlerden karınca gibi işleyen halk meydanlarda toplanarak çeşitli eğlencelere dalar: Bunlardan ‘dalav’lara (bir mil üzerinde dönen tahterevalli) binerek, allı
yazmaları rüzgârda uçarak dönen tazeler, geçmiş günlerin hasretini tazeleyerek
donuk bakışlarıyla dalan ihtiyarlar, yavuklusuna uzaktan iç çeken delikanlılar,
geniş yapraklı dut ağaçlarının dibinden gelen sazlar hepsi coşmuştur.”
Bu ifadeler “Tombili Türküsü” ile takviye edilmişti. Son bölümde ise şu bilgilere yer verilmişti:
“Dördüncü yani son hafta “Tepe Cuması”dır. Geçen bahar haftaları mahsulünü vermiştir. Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen kafilelere düğün arabaları da karışmıştır. Niğde’de bahar yeni yeni ocakların tütmesine yarıyan mutlu
bir mevsimdir. Kayardı’da açılan çiçekler tepe bağlarında meyveye dönerken serin
gözeler etrafında toplanan delikanlılar sazları konuşturarak türlü yarenlikler içinde
alay çekerler.”
Bu ifadeleri de “Çekin Alay Düzülsün” türküsü takip etmişti. Programda “Dertli Koyun”,
“Sap Kağnısı”, “Dalma Beyim” türküleri ile vakit olması durumunda diğer halk türküleri ile bozlak
da söylenmesi planlanmıştı.72
1942 yılı Aralık ayında Afyon Halkevi sanatkârları da kesinleşen tarih çerçevesinde program için Ankara’ya davet edilmişlerdi.73 Davet üzerine yapılan hazırlıklar neticesinde programın
19 Ocak 1943 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Halkevi’nden Tevfik İsca ile Tayyar Ataman
idaresinde ve Şair Faruk Şükrü Yersel’in iştirakiyle düzenlenen programda Abdullah Çelik ve
Nezahat Çınar Afyon’un yerel türkülerini seslendirmişler, Ahmet İnce ile Çakır Ali bağlamalarıyla
türkülere eşlik etmişlerdi.74 Halkevi Reisi M. Necip Yersel’in Genel Sekreterliğe yazılı olarak dile
getirdiği, folklor gecesi için her vilayetin ilgi ve gayretiyle meydana getirilen heyetlerin radyoda
icra ettikleri programların plaklara alınarak, vilayet halkevlerinde gelecek nesiller için bir hatıra
olarak saklanmasının faydalı olacağı konusundaki görüş ve öneriler önem arz etmektedir.75
Bergama Halkevi Reisi Halûk Ökeren, Genel Sekreterliğe yazdığı 2 Ekim 1942 tarihli yazıda Bergama folklorunun yurda yayılmasını temin edecek radyo yayın programının tahsisinden
ötürü gösterilen teveccühe şükran duyulduğu ifade etmişti. Bergama’nın sanatını aktarırken bu
vesileyle Ankara Halkevi’nde bir Bergama Gecesi icra etmeyi arzu ettiklerini, bu programda millî
oyunlarını, türkülerini ve kılıç kalkan oyunlarını sergilemeyi düşündüklerini ifade etmişti.76 Bunun
üzerine program hakkında bir fikir vermek üzere bir önceki sene Ödemiş Halkevi tarafından gerçekleştirilen programın bir sureti Genel Sekreter Halil Türkmen tarafından Bergama Halkevi’ne
gönderilmişti.77 Bu hazırlıklar doğrultusunda Bergama Halkevi programının 24 Aralık 1942 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.78
BCA, 490.01.1038.992.1, 04.12.1942.
BCA, 490.01.1036.983.1, 24.11.1942.
“Afyon Folklör Gecesi”, Taşpınar, S.97, Şubat 1943, s.231.
BCA, 490.01.1036.983.1, 15.01.1943.
BCA, 490.01.1037.988.1, 10.10.1942.
BCA, 490.01.1037.988.1, 19.08.1942.
BCA, 490.01.1037.988.1, 10.10.1942.
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22 Aralık 1942 tarihinde Ankara Radyosu’nda icra edilecek Kayseri Halkevi programı için
yedi kişilik bir heyet teşkil edilmişti. Sunucu programa: “Akbaşlı Koca Erciyes. Bulutlardan sıyrılıp
da bütün heybeti ile meydana çıkınca kış güneşi altında gümüş ve elmas yapılı bir efsane diyarı
gibi göz kamaştırır.” ifadeleriyle Erciyes Dağı’nın tasviriyle başlamış ve bunu Karacaoğlan’ın:
“Yükseğinde ak karların görünür/Engininde güzellerin salunur/Kimya dedikleri sende bulunur/
Burcu burcu kokar gülün Erciyes…” dizeleri ile başlayan şiiri takip etmişti. Kayseri’yi tanıtıcı ifadeler arasında şu sözler dikkat çekicidir:
“Her çağ medeniyetini tanımış ve bu medeniyetin yayılmasına çalışmış
olan Kayseri bölgesinin sanat ve folklor bakımından değeri Erciyes’in ulu başı seviyesindedir. Bu güzel ve haşmetli tabiatin ve her çağ kültürünün etkisi şehrin tarihî
yapılarında, her biri ayrı sanat zevki ışıldayan eski ev kapılarında, Kayseri halılarının nakışlarında, içli halk şairlerinin türkülerinde iz bırakmış, dile gelmiştir…”
Bu ifadelerle şehrin sanat ve folklor değerlerinden örnekler verilmişti. Kayseri’de dünyaya
gelen Mimar Koca Sinan’ın hayatına ve eserlerine değinilmiş ve: “Sinan, Koramzaz Dağı’nın
Erciyes’e bakan sırtı üstünde Ağırnas köyünde bu bölgenin yapı ustalarından ve nakkaşlarından,
Kayseri’nin sanat abidelerinden ilk teknik bilgiyi ve sanat zevkini aldı. Sinan, aldığı bu ateşle
Erciyes’in azamet ve vekarını her eserinde bütün ömrü boyunca aksettirmiştir.” şeklindeki ifadelerle Mimar Koca Sinan’ın sanatındaki üstün özelliklerle Erciyes dağının azameti arasında edebi
bir bağlantı kurulmuştu. Takiben yıllar yılı söylenerek olgunlaşmış “Gesi Bağları Türküsü”ne yer
verilmişti:
“Gesi bağlarında bir oylum kaya,
Düşmüşem sevdana ne diyon bana?
Bir yüzük döktürdüm yadigâr sana.
Takın parmaklarına, dar mı geliyor?
Yardan ayrılması zor mu geliyor?

Gesi bağlarında üç ırgat işler,
Anamdan mı geliyor şu uçan kuşlar?
Analar doğurur ele bağışlar,
Örtün pencereleri değmesin yeller,
Sana yangın olduğumu bilmesin eller.”

Bunun dışında Kayseri insanının renkli, neşeli ve latifeli yönlerini ortaya koyan oyun havalarından bağlama ve darbuka eşliğinde “Ali Dağı Dersen Dağların Hası” ve “Süpürgesi Yoncadan”
türküleri; gurbeti, özlemi ve hasreti dile getiren “Birader” ve “Posta Yolları”; nihayetinde Kayserili
halk şairi Cingözoğlu Seyit’in yaylalara göç hayatından esintiler sunan “Bir Yiğidin Yoksul Olup
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Düşmesi” ve “Elif Derim de İşitmez mi Kulağın” türküleri de programda yer almıştı.79
Bursa Halkevi de 5 Ocak 1943 tarihinde programa katılmak üzere Orhaneli’den altı kişilik
bir sanatkâr ekibi hazırlamıştı.80 Program Müfettiş Saygun’un idaresinde davul ve zurnaların çaldığı ağır bir hava ile başlamıştı. Ali Rıza Yalgın’ın Bursa’daki eski âdetlere göre ipek böceğinin
bakımı hakkında yaptığı bir konuşmanın ardından yaylı çalgılarla Bursa’nın halk türkülerinden
muhtelif örnekler verilmiş, davul ile zurnanın eşliğinde “Köroğlu Havası” ile program sona ermişti.
Takip eden günlerde Devlet Konservatuarı müdürünün davetiyle Devlet Arşiv Dairesi’nde heyetin
icrasıyla Bursa türkülerinin bir kısmı kasetlere alınmıştı. Ayrıca Gazi Terbiye Entitüsü’nde müzik
öğretmenlerinden Halil Bedii Yönetken’in “Türk Halk Raksları” konulu konferansından sonra
Bursalı halk sanatkârları millî kıyafetleriyle türkülerini söyleyerek, oyunlarını oynamışlardı. MUM
“Film Yayın Şubesi” tarafından da Bursa sanatkârlarının muhtelif pozlarda fotoğrafları alınmıştı.81
Müfettiş Saygun’un önerileriyle 13 Şubat 1943 tarihinde gerçekleştirilecek program için
Antakya Halkevi tarafından şehrin sanat ve folklor değerleri üzerine konuşma yapmak üzere İdare heyetinden Latif Günal ile “Argun Sazı” icracısı Kara Mehmet gönderilmişti.82
Akşehir Halkevi’nin 2 Mart 1943 tarihinde programa iştirak ettiği anlaşılmaktadır.83 Zeybek oyunlarının ardından iki genç kız tarafından “Kalgıma Oyunu” icra edilmişti.84 25 yetişkin
ve birkaç çocuktan oluşan Halkevi heyetinin yöresel kıyafetleriyle kına gecesini canlandırdıkları
anlaşılmaktadır. Buna göre düğün evinde “dürü”ler yani gelinin çeyizi asılmış ve ilk kıtası aşağıda
verilen “Emmiler” oyun havası söylenmişti:
“Kaleden Kaleye urgan da gererler,
Urganın üstüne dürüler sererler,
Gelini bir gecede güveyi koyarlar,
Ağrıdı kollarım da saramaz oldum.”
Kadınlar yöreye özgü “Düz Oyun”, “Ağır Oyun”, “Kalgıma”, “Kadın Zeybeği” gibi oyunlar
oynamışlardı. Ardından karılmış kına “pullu” denilen kırmızı renkli kumaşa sarılmış sarı bir tas
içinde gelmiş, davul zurna eşliğinde memleket havaları çalınmış ve kız evine gidilmişti. Burada yöresel oyunlara eşlik eden gelinin başına paralar ve şekerler atılmıştı. Âdete göre evlilik
çağına gelmiş bir kız bu paralardan ne kadar çok kaparsa kısmetinin o kadar açık olacağı düşünülmekteydi. İlerleyen süreç içinde düğün evinde bulunan kadınlar ellerinde mumlarla gelini
çevrelemişler, “Gıcılar Türküsü” eşliğinde gelinin ellerine ve ayaklarına kına yakmışlar ve gelin
ağlamaya başlamıştı:85
79 BCA, 490.01.1037.989.1.256, 02.11.1942; Ayrıca bkz.; “Radyoda Kayseri San’at ve Folklor Saatı”, Erciyes, C.I, S.20, Mart 1943, s.594-597.
80 BCA, 490.01.1036.984.1, 02.01.1943.
81 “Halkevimiz Folklor ve San’at Gecesi”, Uludağ, s.55, İkincikânûn 1943, s.42.
82 BCA, 490.01.1038.995.1, 11.02.1943.
83 BCA, 490.01.1038.992.1, 22.02.1943; BCA, 490.01.1037.990.1, 08.02.1943.
84 “Akşehir Halkevi”, Radyo, C.2, S.17, 15 Nisan 1943, s.12.
85 Ferruh Arsunar, “Akşehir’de Kına Gecesi”, Ülkü, C.3, S.36, 16 Mart 1943, s.12-14.
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“Gıcılar kavak gıcılar,
Gönüle doldu acılar,
Gelmez oldun kınacılar

Gıcılar kavak gıcılar,
Kına getirir Hacılar,
İşte geldi Kınacılar.

Atladım geçtim ırmaktan,
Yüzüğüm düştü parmaktan,
El oğluna yalvarmaktan.

Atladı geçti eşiği,
Sofrada kaldı kaşığı,
Kızlar evin yakışığı.

Var/Kal evimiz var,
Şen evimiz şen.”
Programın Ankara Halkevi’nde de aynı şekilde tekrar edildiği ve bu etkinliklerin büyük
beğeni topladığı anlaşılmaktadır.86 Ulus gazetesinde konuya ilişkin bir haberde folklor gecelerinin
her geçen program daha da başarılı bir hâle geldiği ve folklor unsurlarının her programda daha
güzel bir şekilde sunulmasının memnuniyet verici olduğu belirtilmişti.87
Perşembe Halkevi Güzel Sanatlar Kolu tarafından 1943’te hazırlanan programda bölgenin tarihçesi ve iktisadi durumu hakkında bilgi verilmiş, “Efirli Oyun Havası”, “İmece Havası”,
“Çandır Oyun Havası”, “Gelin ve Kına Havası”, “Çambaşı’nın Yayla Havası” ve “Vena Meteliği Oyunu” sunulmuştu. Programın Halkevi Başkanı Şükrü Seyerman’ın öncülüğünde kemençe,
bağlama, darbuka ve ses sanatkârları ile bir sunucu ve oyuncudan oluşan dokuz kişilik bir heyetle
icra edildiği anlaşılmaktadır.88
Denizli Halkevi Reisi Avukat Sait Tokatlı öncülüğünde 12 kişilik bir heyetin Ankara’da
programa katılmak üzere 12 Mart 1943 tarihi itibariyle yola çıktığı anlaşılmaktadır.89 Programa
86
87
88
89

“Akşehir Halkevi”, Radyo, C.2, S.17, 15 Nisan 1943, s.12.
“Halkevi Akşehir Folklor Gecesi”, Ulus, 04.03.1943, s.2.
BCA, 490.01.1038.992.1, 25.03.1943.
BCA, 490.01.1036.986.2, 27.02.1943 ve 12.03.1943.
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hazırlık çalışmaları kapsamında bağlama konusunda marifetli olanlar ile sesi güzel Denizlililer
köylerinden ve kazalarından merkeze getirilmek suretiyle seçime tabi tutulmuşlardı. Seçimler
sonrasında “Kına Gecesi” ile erkeklerin “Düğün Eğlenceleri”ni temsil etmek üzere hazırlıklara
girişilmişti.90
Kırklareli Halkevi de bölgenin kültürel değerlerini her fırsatta tanıtmayı ihmal etmemiş,
Ankara Radyosu’nun 30 Mart 1943 tarihinde Kırklareli ile ilgili olarak hazırladığı HSFS programı
bunun en başarılı örneklerinden biri olmuştu. Program sunucunun: “Sayın dinleyiciler: Sizinle
Hızır Bey cengâverlerinin kılıç şakırtılarını duyuran Vize kalesini, binbir oklu Ahmet Bey’in uğrunda canını verdiği Pınarhisar surlarını, ünlü Türk kadını Tomris’in zafer sahnesi olan Pınarhisar-Kaynarca arasındaki küçük ovayı geride bırakıp gâh bodur ağaçların süslediği tepeciklerin
doruğunu aşarak, gâh yeşermiş tarlaların kıyısını dolanarak eski şarap şehri Kırklareli’ne doğru
uzanalım…” şeklindeki ifadesiyle başlamıştı.91 Kırklareli-Trakya programı için Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi Reisi ve Ortaokul Müzik Öğretmeni Selâhattin Yüce’nin riyasetinde dokuz kişilik bir
heyet teşkil edilmiş, bu grubun içinde bağlama, darbuka, zilli maşa, davul ve zurna sanatçıları
yer almıştı. Bölgeden heyete katılma talebinde bulunan meydan sazı, dört telli saz, cura ve kaval
sanatkârları ile bir âşığın talebi ise hazırlık zamanının ve bütçe imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle
kabul edilememişti.92 Program için hazırlıkla görevlendirilen heyette “Trakya’da Türk Kabileleri”,
“Kırklareli Şairleri”, “Trakya Şairleri”, “Edirne Halk Şairleri” gibi eserleri ile tanınan folklorcu ve
muharrir Vahit Lütfi Salcı da bulunmaktaydı. Kırklarelili olup, Trakya’dan Tuna’ya kadar birçok
halk, kahramanlık ve gelin alayı türkülerini, alevi nefeslerini dile getiren teknik musiki bilgisine sahip bağlama üstadı Âşık Ali Tanburî, manzumeleri, koşmaları ve nefesleri ile tanınan Babaeskili
emekli öğretmen ve aynı zamanda halk şairi Hasan Sözgen program için geniş çaplı araştırmalara başlamıştı. Salcı’nın iddiasına göre radyo programı vesilesiyle o döneme kadar derlenmemiş ve neşredilmemiş türküler tespit edilmişti. Bunlar arasında “Katipoğlu” gibi Tuna yöresine;
“Malkara”, “İslimye”, “Nemse”, “Penbe Hanım”, “Hayrabolu”, “Bostanlı Köyü” ve “Kırmızı Gül”
gibi Trakya yöresine ait türküler bulunmaktaydı. Bu eserler ile bunları icra etmek üzere seçilen
sanatkârlar aylarca ve titizlikle sürdürülen araştırma ve inceleme hazırlıkları neticesinde ortaya
çıkmıştı.93
1943 yılı Nisan ayında radyoda yayımlanan Kütahya Halkevi programının da kamuoyunda
beğeniyle takip edildiği anlaşılmaktadır. Öyleki edebiyatçı kimliğiyle de tanınan Kütahya Milletvekili Sadri Ertem etkinliğe ilişkin olarak kaleme aldığı makalede: “Kütahya’nın folklor gecesi Türk
sanatının istikbali hakkında ümitlerini folklor kaynaklarına çevirmiş olanların haklı olduklarını bir
kere daha isbat etti. Zengin bir hayat ifadesini taşıyan eserler yarınki Türk sanatının ham maddesidir. Halkla münevver arasındaki köprüyü ancak folklor kuracaktır. Şahsiyet sahibi canlı bir sanatın kökü bu sonsuz insan ruhundadır.” ifadeleriyle folklor unsurlarının ülkedeki sanat anlayışının
temelini teşkil ettiğini ve halk ile aydınlar arasında oynadığı köprü rolünü dile getirmiştir. Ertem’in
HSFS programı için ifade ettiği şu sözler de önem arz etmektedir:94
BCA, 490.01.1036.986.2, 15.02.1943.
“Radyoda Kırklareli Gecesi”, Trakyada Yeşilyurt, S.1248, 17 Mayıs 1943, s.1 ve 4.
BCA, 490.01.1037.989.1, 24.03.1943.
BCA, 490.01.1037.989.1, 30.07.1942.
Sadri Ertem, “Kütahya’nın Folklor Gecesi Münasebetile”, Vakit, İstanbul, 19.04.1943.
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“Birkaç gün evvel radyodan çini gibi güzel, tabaka tabaka teşekkül etmiş bir
medeniyetin ve süzgün bir kültürün dili olarak seslerini dünyaya arz eden insanlar,
bir coğrafya üzerine yayılmış halk kütleleri arasından ayrılmış bir parça idi. Radyoda halk denizinden bir dalganın sesi işitildi. Sahnede büyük ve henüz ölçüsünü
aydınların bulamadığı kütle zevkinin örnekleri serildi. Televizyon henüz kemâlini
bulmadığı için dünyaya çinilerinin renk ahengini şekiller ve hendese hâlinde gösteremediler. Ancak zengin bir folklor hazinesi kulaklara ve gözlere hitap etti.”
Kütahya’nın zengin folklorik değerlerini yansıtan programa Kütahya milletvekilleri de iştirak etmiş ve programın Ankara Halkevi’nde tekrarı yapılmıştı.95
Dil ve Edebiyat Şubesi Reisi Cemal Duru tarafından yapılan hazırlık çalışmaları neticesinde Eskişehir Halkevi de radyo programında yer almıştı.96 Çalışmalara Eskişehir Valisi Hamit
Oskay da destek vermişti. Halkevi sanatkârları aylarca süren hazırlık çalışmalarından sonra 1943
yılı Nisan ayında bağlamaları ve kavalları eşliğinde daha önce radyoda söylenmemiş ve plağa
alınmamış Eskişehir türkülerini dile getirmişlerdi. Program Eskişehir milletvekilleri kadar Ankara’nın mütehassıs sanatçılarının da takdirini toplamıştı.97 Kadınlı erkekli gençlerden müteşekkil
heyet yerel esvapları içinde “Türkmen Dağı” ve “Kara Koyun Koyunların Beyidir” gibi Eskişehir
türkülerini söylemişler ve bu program dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti.98
Safranbolu Halkevi programı 25 Mayıs 1943 tarihinde gerçekleşmişti.99 Ekibin programın
ardından 27 Mayıs tarihinde Gazi Terbiye Enstitüsü’nde de bir müsamere gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.100
Elazığ Halkevi’nin 25 Kasım 1943 tarihinde sekiz kişilik bir heyet ile icra edilen programı
Elazığ halkının memnuniyetine sebep olmuştu. Programın Elazığ folklorunu tanıtma ve yaşatma
imkânları sunması nedeniyle Elazığlılara yaşattığı sevinç ve şükran duyguları Belediye Reisi Nazım Bey tarafından Radyoevi Neşriyat Müdürlüğü’ne, bu vasıtayla da Basın-Yayın Umum Müdürü Selim Sarper tarafından CHP Genel Sekreterliği’ne bildirilmişti.101
Urfa Halkevi Reisi Salahattin Atabay, Genel Sekreterliğe gönderdiği 26 Ocak 1943 tarihli
bir yazıda şunları ifade etmişti:102
“Şiir ve şair diyarı olan ve her kahramanlığını bir destan ve bir mani ile ifade
eden Urfalıların bu güne kadar bu kıymetli meziyetleri mahalli kalmış ve menba’ları
da zamanla unutulmakla beraber şirin yurdumuzun öz malı olan halk şiirlerini millî
an’ane adaletlerini sağlamağı da en büyük ödev olarak kabul etmiş olan değerli
95 “Kütahya Halkevi”, Radyo, C.2, S.18, 15 Mayıs 1943, s.15; “Ankara Halkevi’nde Kütahyalılar Gecesi”,
Ulus, 17.04.1943, s.3.
96 BCA, 490.01.1036.986.2, 24.09.1945.
97 “Radyoda Eskişehir Gecesi”, Halkevi Yurt ve Kültür Dergisi, 19 Mayıs 1943, S.61, s.28; “Halkevi Kollarının İki Yıllık Çalışmalarını Gösteren Hulâsalar”, Halkevi Yurt ve Kültür, Sayı 69-70, İkincikânûn 1944, s.23.
98 “Eskişehir Folklör Gecesi”, Ulus, 28.04.1943, s.2.
99 BCA, 490.01.1038.995.1, 12.01.1943.
100 BCA, 490.01.1038.995.1, 05.06.1943.
101 BCA, 490.01.1036.986.2, 07.12.1943 ve 20.12.1943.
102 BCA, 490.01.1038.994.1, 26.01.1943.
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partimizin nazarı müsamaha ve müzaheretlerinden ilham alarak yerli saz ve oyuncularından mürekkep bir ekibin öteden beri çalışarak gerek büyüklerimize karşı
olan bağlılık ve memleketimizi tanıtma ve gerekse (folklor) saatlerinde olduğu gibi
Urfalılarda bu şereften hisse almağı umduklarından önümüzdeki Nisan ayında, olmadığı takdirde yüksek makamlarınca tensip buyrulacak zamanda Ankara’yı ziyaret etmeleri fırsatının bahşedilmesini derin saygılarımla arz ederim.”
Bu talep Genel Sekreter adına Zonguldak Mebusu Halil Türkmen tarafından yazılan cevabi yazıdan da anlaşıldığı üzere memnuniyetle karşılanmış, ancak söz konusu döneme ait programa katılacak halkevleri listesinin daha önce oluşturulmuş olması nedeniyle bu talebin ilerleyen
süreç içinde değerlendirileceği bildirilmiştir.103 Nihayetinde söz konusu talep ve gelişmeler doğrultusunda belirlenen tarihe göre 9 Aralık 1943 tarihinde Ankara Radyosu’ndaki söz konusu programa, ertesi günde Ankara Halkevi’ndeki etkinliklere katılmak üzere Urfa Halkevi tarafından 19
kişilik bir kadro oluşturulmuştu. Müfettiş Saygun ile tespit edilen programda saz ve oyun ekipleri
yer almıştı.104 Urfa Halkevi Başkanı Salahattin Atabay’ın öncülüğünde Ankara’ya hareket eden
millî saz ve oyuncu ekibi Ankara Radyosu’nda ve Ankara Halkevi salonunda Urfa’nın millî âdet
ve ananeleriyle kahramanlık destanlarını sunmuşlardı. Bu etkinlikleri haber alan Akgün Dergisi
muhabiri, Atabay ve Sosyal Yardım Şubesi Başkanı Zeki Anlagan ile bir röportaj yapmıştı. Röportajda muhabirin: “Urfa’dan Ankara’ya neler götürüp, oradan Urfa’ya neler getirdiniz?” sorusuna
bahsi geçen şahıslar: “Biz Ankara’ya çok şey götürdük, oradan buraya çok yüksek ilhamlarda
döndük.” cevabını vermişlerdi. Takiben şu açıklamalarda bulunmuşlardı:
“Ankara’ya vardığımızda bizi Muzaffer Sarısözen karşıladı ve kalacağımız
Tan ve Ege otellerine yerleştirdi. Hemen aynı gece “Urfa Gecesi” diye özel davetlilere Ankara Halkevi salonunda bir konser verdik. Aynı şekilde Ankara Radyosu’ndan da yayınlanıyordu. Salon tamamen dolmuştu. Zengin bir programla başlayan
saz gecesinin saat 23.00’a kadar devam ettiği bir sırada çiğköfte leğenleri ortaya
getirilerek Urfa gecesi temsil edildi. Sahnede bir Urfa köşesi göze çarpıyordu; minderler, makatlar, mangal kahve, cezve takımları ile sürpriz bir dekor hazırlanmıştı.
Ayrıca konuklara ikram edilmek üzere yöreye has üzümden yapılmış bastık, kesme, çekçek, sucuk, çerez ve çiğköfte bulunuyordu. Kılıç Kalkan Oyunu sergilendikten sonra mendillerle süslenmiş Ramazan davulcusu salona girerek maniler
okudu. Düzenlenen bu sıra gecesi yoğun istek üzerine ertesi gece tekrar edildi.”
Bu açıklamalar ile Akgün Dergisi’nde Urfa Halkevi’nin Ankara’daki etkinlikleri hakkında
ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmişti. Urfa saz ekibi, CHP Genel Sekreteri ve Urfa mebusları tarafından takdir ve teşekkürle karşılanmıştı. Bu gelişmeler nedeniyle Atabay: “Millî bir umde olarak
ele almış olduğumuz bu davada az da olsa muvaffak olmuş isek bu bizim için bir paye değil,
yüksek Türk cemiyetine karşı olan kutsal vazifeyi arkadaşlarımla birlikte deruhte ettiğimizden
dolayı kendimizi bahtiyar sayarız.” demişti.105 Radyo programının ertesi günü Ankara Halkevi’nde
tekrarlanan Urfa Gecesi’nde “Divan Peşrevi”, “Az Kaldı Bayram Ola”, “Söyleyin Şu Bülbüle Dertli
103 BCA, 490.01.1038.994.1, 04.02.1943.
104 BCA, 490.01.1038.994.1, 26.11.1943 ve 13.12.1943.
105 “Halkevimizin Ankara’daki Güzel Başarısı”, Akgün, 28 Aralık 1943, s.1; “Güzel Bir Başarı”, Akgün, 1
Ocak 1943, s.2-3.
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Dertli Ötmesin”, “Ağlama Yar”, “Bugün Ayın Üçüdür”, “Güvercin Vurdum Kalkmaz”, “Evler Geçti
Narlığa”, “Urfalıyam Dağlıyam”, “Urfa’nın Yedenleri”, “Köylüyem Harmanım Yok”, “Evimin Önünden Gelip Geçersin”, “Fincanı Taştan Oyarlar” türküleri ve “Sultani Gül Hoyratı” söylenmişti. Yine
bu etkinlikler sırasında “Can Çekiç”, “Tulaka-Yüzük”, “Dörtlü” ve “Düzey” oyunları oynanmıştı.106
27 Aralık 1943 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye Halkevi radyo programının konuğu olmuştu.
Katılımcılar ertesi gün Ankara Halkevi’nde “Kemaliye-Eğin Gecesi” adıyla düzenlenen etkinliğe
katılmışlar ve yöresel temsillerini icra etmişlerdi. Müfettiş Saygun’un Kemaliye’ye gelerek gerçekleştirdiği folklor incelemelerinden sonra Halkevi Reisi Zeki Oğuz’un öncülüğünde 17 kişilik
halk müziği ve oyuncu ekibi program için hazırlanmıştı. Behçet Kemal Çağlar’ın Eğin’in gurbet
manileri hakkında örnekler içeren bir konuşması ile başlayan programda Eğin türküleri ve oyunları ile Eğin düğünleri temsili yer almıştı. Büyük beğeni toplayan bu program yoğun ısrar üzerine
tekrar icra edilmişti. Gurbet türküleri, “Tamzara”, “Üç Ayak”, “Leylani” gibi özellikle Doğu Anadolu
bölgesine özgü oyunlar bu programlarda yer almıştı.107
CHP Genel Sekreterliği’nden Isparta Halkevi’ne gönderilen 21 Aralık 1943 tarihli bir yazıda, Isparta folklorunu tanıtacak bir heyetin HSFS programı için Ankara’ya davet edilmesinin
düşünüldüğü, bu konuda icap eden hazırlıkları yapmak üzere Müfettiş Saygun’un Isparta’ya geleceği belirtilmişti. Bu süreç içinde Halkevi yetkilileri muhitin en iyi halk sözcü ve okuyucularının
tespit edilmesi, bunlarla Isparta türkülerini çalışmak, şehrin düğün, gece gezmeleri, gençlik arasında icra edilen eğlence âdetlerini tespit etmek, Isparta’da söylenen manileri, halk şiirlerini araştırarak, gül ve gülyağı gibi ziraat ve halıcılık sanatlarına ilişkin âdetleri ve türküleri hikâyeleri ile
tespit etmek gibi çalışmaların yapılmasını salık vermişti.108 Genel Sekreterliğin, Isparta örneğinde
olduğu gibi hazırlıklarını tamamlayan Halkevleri ile tekrar iletişime geçerek nihai program tarihini
belirlediği anlaşılmaktadır.
Bu yıllarda Aydın,109 Çankırı110 ve Söğüt111 Halkevlerinin saz ve söz sanatkârları tarafından icra edilen HSFS programları da söz konusu bölgelerin folklor hayatını yansıtan ve beğeni
toplayan programlar arasında yer almıştı.
HSFS programı için 30 Mart 1944 tarihi Geyve Halkevi’ne ayrılmıştı. Hazırlıklar kapsamında CHP Genel Sekreterliği’nden Halkevi Reisliği’ne gönderilen yazıda hazırlıklara ilişkin bilgi
verilmişti. Buna göre Geyve’nin folklorunu tanıtacak bir heyetin Ankara’ya davet edilmesinin kararlaştırıldığı ve bu konuda yapılacak hazırlıklara yardımcı olmak üzere Müfettiş Saygun’un 1944
yılı Mart ayı başlarında Geyve’ye gittiği anlaşılmaktadır.112 Diğer yandan Halkevi tarafından da
bir an önce muhitin önde gelen sazlarının ve okuyucularının tespit edilmesi ve Geyve türküleri
ile bağlama, kaval, zurna darbuka, dümbelek gibi halk sazları üzerinde çalışmalar yapılması istenmişti. Yine Geyve’nin düğün, gece gezmeleri, gençler arasındaki eğlence âdetlerinin ortaya
106 Hamdi Olcay, “Urfa Gecesi”, Ülkü, C.5, S.54, 16 Birincikânûn 1943, s.8-10.
107 BCA, 490.01.1036.986.2, 26.08.1943 ve 20.12.1943; B. Kemal Çağlar, “Kemaliye”, Ülkü, 16 İkincikânûn
1944, C.5, S.56, s.6-8.
108 BCA, 490.01.1036.986. 21.12.1943.
109 BCA, 490.01.1036.983.1, 26.08.1942 ve 12.02.1943.
110 BCA, 490.01.1036.985.1, 26.10.1942.
111 BCA, 490.01.1036.984.1, 24.01.1944.
112 BCA, 490.01.1039.996.1, 24.04.1944.
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çıkarılması, beldede söylenen maniler ve halk şiirleri üzerinde araştırma yapılması, ziraat işleri
ile küçük el sanatlarına ait âdetler üzerinde çalışmalara başlanması önem arz eden çalışmalar
arasında değerlendirilmişti.113
Bu dönemde memleket türkülerini kaybolmadan sistemli bir şekilde tespit etmek üzere
Devlet Konservatuarı uzmanlarından teşkil edilerek Anadolu’nun değişik bölgelerine gönderilen Derleme Heyeti; CHP, Halkevleri ve Halkodaları ile işbirliği içinde çalışmaktaydı. Millî Eğitim
Bakanı Hasan Ali Yücel, CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 9 Eylül 1943 tarihli yazı ile özellikle
Yozgat Halkevi’nin bu konuda gösterdiği ilgi ve üstün gayretleri şükranla yâd etmişti. Bu çalışmaların devam ettirildiği bir sırada, 1943’te düşünülmesine karşın gerçekleştirilemeyen Yozgat
Halkevi programının 13 Nisan 1944 tarihinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.114 Söz konusu
programda önceki yıllarda yürütülen hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilk olarak Halkevi Reisi
Öğretmen Fazlı Bilecen Yozgat’ın tarihî, tabii, edebi ve ticari özellikleri hakkında bilgi vermişti.
Yozgat düğünü tasvir edilmiş ve Yozgat Halk Musikisi Ekibi “Bozlak”, “Bozlak Altı” ve “Sürmeli”
gibi yöresel ezgileri icra etmişti. Bütün yurtta ilgiyle karşılandığı anlaşılan programın ardından
Yozgat Halkevi Temsil Şubesi Ankara Halkevi’nde de yöresel oyunlarından örnekler sunmuştu.
Ulus gazetesinde belirtildiği üzere: “Anadolu’nun ortasında sert ve sıhhatli bir havada, tabiatın
rağmına ve tabiatla bağdaşarak yetişen yayla çocuklarının bütün karakterini verebilen yerli oyunların oynandığı ve dakikalarca alkışlanan”115 etkinliğe Mevhibe İnönü’nün yanı sıra birçok il ile
milletvekilleri tarafından da katılım sağlanmıştı.116
Kula Halkevi, kazanın folklorik özelliklerini ve türkülerini sunmak üzere hazır bulunduklarını CHP Genel Sekreterliği’ne bildirmişti.117 Buna cevap olarak HSFS programına hazırlık yapmak
üzere muhitteki halk müziği aletleri, programda sunulacak mahalli yaşayışa ait âdetler, halk musikisi alanında başarılı görülen sanatçılar, sunulacak halk türkülerinin sözleri ve programda icra
edilecek programın ana hatları hakkında Genel Sekreterlikçe bilgi talep edilmişti. Halkevi Başkanı
Ali Öner programda söylenecek türkülerin genellikle kına gecelerinde ve düğünlerde kız ve oğlan evinde çalınıp söylenen türküler olduğunu belirtmişti. Kula muhitinde yerleşik bir âdet olarak
yarensiz düğün yapılamayacağını vurgulayan Öner, bu suretle HSFS programında 10 kişilik bir
yaren heyeti ile muhitin sanatkârlarından beş kişilik diğer bir grubun sazlı ve sözlü olarak mahalli
türküler ve bir oyun havası icra edeceğini ifade etmişti. Yaren faslından sonra ise kadınlar arasında bir “Kına Öğme” şarkısı ile geline kına yakılacaktı. Sevda türküleri arasında, daha çok orak
tarlalarında kadınlar ve erkekler tarafından toplu olarak söylenen “Çekirdeksiz Fatma Türküsü”,
Selendi havalisinde çok söylenen “Selendi Havası”, söylenen ve eşliğinde oynanan “Selendi Zeybek Havası” yer almıştı. Yine söylenip oynanan halk türküsü ve oyunu “İğdenin Dalı Gevrecik
Olur”, Kula’nın Menye köyünden Hacı Perişanoğullarından Yiğit Ahmet’in sevdiği kızı kaçıracağı
korkusuyla namlı derebeyi Hacı Kasımoğlu tarafından Koçaklı nam jandarmaya vurdurulmasını
dile getiren “Yiğit Ahmet Türküsü”, halk arasında, meclislerde ve düğünlerde söylenen “Fincanın
Bir Dalı Pembe”, Kula’nın Mıdıklı köy ile Borlu bucağı beyleri arasında meydana gelen gerginlik
113 BCA, 490.01.1037.990.1, 20.12.1943.
114 BCA, 490.01.1038.995.1, 11.02.1943 ve 06.04.1944.
115 “Ankara Halkevi’nde ve Radyoda Yozgat Gecesi”, Ulus, 15.04.1944, s.2.
116 “Yozgat Halkevi”, Radyo, C.3, S.30, 15 Mayıs 1944, s.22; “Folklör: Yozgat Gecesi”, Yozgat, S.1091,
29 Nisan 1944, s.2.
117 BCA, 490.01.1038.991.1, 30.10.1944.
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yüzünden çıkan kanlı dövüşte Şıhoğlu Voyvoda namlı Sarı Mustafa Efe’nin vurulması üzerine
yakılan uzun hava şeklindeki “Voyvoda Türküsü”, mahalli şive ile söylenen bir deyiş olan Âşık
Ömer’in “Ey Gönül Bu Faniden Geçmemeğe Şüphen mi Var” türküsü program için seçilmişti.
Program için teklif edilen halk türküleri arasında def, dümbek, maşa, saz, zurna gibi halk musikisi
aletleri eşliğinde yarenler tarafından yüzlerce yıldır söylenegelen türküler bulunmaktaydı. Kula
kazasına bağlı Eskin ile Selendi köyleri arasında bulunan Kapu dağında efeler ile takip müfrezeleri arasında geçen bir çarpışma münasebetiyle bir efenin sevdiği kızın ağzından söylenmiş halk
türküsü “Tırmana Çıktım Kapu Dağına”, Kadirbey adında bir derebeğinin sevdalısı yüzünden bir
genç delikanlıyı öldürmesi üzerine söylenen bir asırlık “Kadirbey Halk Türküsü”, Kula’da Avaraoğlu ailesinden bir delikanlının sevdasına ilişkin “Avaroğlu Türküsü”, Rum’a kaçmış bir kızın bir
asırlık methiyesi “Çek Deveci Türküsü”, bir sevda türküsü “Basma Döşek”, İstiklâl mücadelesinde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kula Müfreze Kumandanı Kulalı Şabanoğlu Mehmet’in bir çarpışma esnasında vurulması üzerine söylenen “Yabaayak Mehmet Efe Türküsü” bu
türden eserler arasındaydı. Bunun yanı sıra yaren fasıllarının sonunu bağlayan sevda türküleri
“Feslihan” ve “Dikilitaş” ve kına gecelerinde söylenen “Kına Öğmesi” Kula HSFS programı için
hazırlanan türküler arasında yer almıştı.118
1946 yılı itibariyle Ankara Radyosu’nda 5-6 programın icrası öngörülmüştü. Bu bağlamda
CHP Genel Sekreterliğince seçilen iller ilgili Halkevleri Reisliklerine bildirilmekte ve gelen program
içeriklerine göre bir seçim yapılmaktaydı. Edirne’de söz konusu dönemde program hazırlıklarına
girişen şehirlerden biri olmuştu.119 Gaziantep Halkevi de 1946’da programa katılmak üzere evlenme âdetleri arasında yer alan “Gelin Giydirmesi”ni mahalli şive ile muhavereli bir şekilde düzenlemişti. Bu etkinlik içinde mahalli türküler ve halaylar da yer almıştı.120
Malatya Halkevi 1944 yılı başlarında Genel Sekreterliğe HSFS programına katılmak hususundaki taleplerini iletmişti. Memnuniyetle karşılanan bu talebin yıllık programının daha önce
belirlenmiş olması nedeniyle sonraki bir dönemde değerlendirileceği bildirilmişti. Bununla birlikte
programın hayata geçmesi ancak 1946 yılı Şubat ayında mümkün olabilmişti. Malatya gecesi için
12 kişilik bir heyet teşkil edilmiş ve programda “Kız İsteme”, “Nişan”, “Kına”, “Düğün” gibi evlenme
âdetleri, “Taklitli Masallar”, “Mehdiye”, “Koşma”, “Âşık Meseleleri”, “Pehlivanlara Özgü Âdetler” ve
“Pehlivanların Hayat Hikâyeleri” yer almıştı. Ayrıca “Maya”, “Hoyrat”, “Tecniz” ve “Divân” gibi mahalli türküler, “Aşiret Âdet ve Gelenekleri” içinde “Ağıtlar”, “Dağ Havaları” ve yöresel temsillerden
de “Üçayak Oyunu” icra edilmişti.121
Etkinliğe İçel Halkevi’nin de davet edilmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. 22 Şubat 1946 tarihinde icra edilmesi düşünülen etkinlik için Genel Sekreterliğe Halkevi
Başkanı Dr. Tahsin Soylu imzasıyla gönderilen bir yazıda: “İçel için radyoda bir gün ayrılacağını
bildiren emirleriniz çevremizde büyük bir sevinçle karşılanmış ve öteden beri üzerinde durduğumuz folklor hareketimizi daha ziyade hızlandırmıştır. Mersin Halkevi ile beraber İçel’i de içine alacağı tabii bulunan o gece için Halkevlerimizle sıkı temastayız.” denilmekteydi.122 Program
118
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121
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BCA, 490.01.1038.991.1, 15.01.1944.
BCA, 490.01.1036.986.2, 07.01.1946 ve 21.01.1946.
BCA, 490.01.1037.987.1, 17.12.1945.
BCA, 490.01.1038.991.1, 02.02.1946.
BCA, 490.01.1037.988.1, 30.01.1946.
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kapsamında İçel’deki Türkmen oymaklarının sahilden yaylaya göç âdetleri sazları, türküleri ve
oyunları eşliğinde temsil edilecekti.123
Giresun Halkevi’nin program tarihi olarak 1946 yılı Temmuz ayı belirlenmişti. Bu konudaki
talep yazısı üzerine Halkevi Reisi Ali Saim Bozbağ: “Radyo evinde folklor saatinde Giresun için de
bir gün ayrılacağı müjdesine teşekkür ederiz. Burada çizip sunduğumuz programın uygulanması
hazırlığını kolaylamak üzere gönderme vadında bulunduğunuz uzmanın gelişleri gerek programın olgunlaşması gerek amatörlerimizin teknik birleşimlerini sağlıyacağına göre bu yardımınıza
da ayrıca sevindik.”124 denilmekteydi. Radyo programı Giresun’un iklim ve yaşayış özelliğini belirten sunumun ardından Giresun kahramanlık türkülerinden “Micanoğlu” üzerine sohbet, gemi
yapımı törenleri takdim sözü ve arasında gemici türküleri, ayrılık, aşk, macera, tabiat türküleri
ve “Giresun Güzellemeleri” ile devam edecekti. Takiben “Bahar Bayramı”, “Mayıs Yedisi”, “Kır
Eğlenceleri” ve “Mâni”ler hakkında bilgi verilecekti. “Kayabaşı”, Kandilli Kerem”, “Misket Havası”,
“Kanlı Kavak” ve “Fingil” koro ile, “Garip Türküsü” karşılıklı ve ”Tamzara”, “Hacıbey Türküsü”,
“Köy Yörümesi”, “Aş da Gel”, “Devriye Türküsü”, “Altavandan Belleri”, “Kadın Horanı”, “Giresun
Kayıkları” ise solo olarak icra edilecekti. Program Ankara Halkevi’nde de devam edecek şekilde
iki aşamalı olarak planlanmıştı.125

Programın Hazırlıkları ve Sunumu Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar
İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda Ankara Radyosu’nda yayın hayatına giren
HSFS programı dönemin zor iktisadi ve sosyal şartlarından hiç şüphe yok ki etkilenmişti. Yurdun
dört bir yanındaki köylerden, kasabalardan ve şehirlerden Ankara Radyosu’na uzanan kapsamlı
ve meşakkatli bir hazırlık aşaması ile söz konusu dönemin imkânsızlıkları içinde ciddi bir bütçe
tahsisi gerektirmesi gibi etkenler programın organizasyonunda çeşitli sorunların yaşanmasına
neden olmuştur. BCA belgeleri incelendiğinde program yapacak Halkevlerinin konuya ilişkin alan
araştırmaları, heyetlerin hazırlıkları, seyahatleri, iaşe ve ibateleri için Halkevleri ile CHP Genel
Sekreterliği arasında yoğun bir yazışma trafiğine şahit olunmaktadır. Halkevlerine gönderilen
tahsisatın yeterli olmaması, ek bir tahsisat talebi ve tahsisatın gecikmesi gibi sorunlarla sıklıkla
karşılaşılabildiği görülmektedir.
Hâlihazırda savaş koşulları altında iktisadi sıkıntılar içinde bulunan Halkevleri de faaliyetlerini zaruri bütçe kısıtları içinde yürütmekteydi. Bunu birkaç örnekle açıklamakta fayda vardır.
Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat Şubesi tarafından Ankara Radyosu’nda 2 Şubat 1943 tarihinde İstanbul folklorunu radyoda yaşatmak amacıyla şehrin 50 yıl önceki özelliklerini yansıtan bir
sünnet düğünü düzenlemesi kararlaştırılmıştı. Bu münasebetle beş kişilik bir heyetle söz konusu
temsilin hayata geçirilmesi hususunda sanatlarını geleneksel yöntemlerle icra eden son temsilciler durumunda olan Kukla ve Karagöz Ustası Hafız Bahaddin, Hokkabaz Salih, Mukallid Mazlûm, Zurnacı Emin ve Halk Şairi Beykozlu Saffet Hanım’ı canlandıran okuyucu Saadet Hanım’ın
programda yer alması planlanmıştı. Ancak program hazırlıkları için talep edilen masrafların Genel Sekreterlik tarafından zamanında ulaştırılamaması nedeniyle Eminönü Halkevi tarafından
icra edilmesi planlanan etkinliğin gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştı.126 Benzer şekilde, Çorum
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BCA, 490.01.1037.988.1, 25.02.1946.
BCA, 490.01.1037.987.1, 23.12.1945.
BCA, 490.01.1037.987.1, 07.12.1945.
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Halkevi heyetinin programa katılmak üzere yol, konaklama ve diğer zaruri ihtiyaçlarına yönelik
masraflar için tahsis edilen 450 lira Halkevi Reis Vekili Maarif Müdürü Cevdet Bezirci tarafından
heyette yer alan fakir durumdaki üç çocuğa Ankara Halkevi’nin yardımıyla yerli mallar pazarından
elbiselik kumaş alınması ve heyette bulunan âşıklara, kadınlara, davulcu ve zurnacılara da bir
miktar ücret verilmesi nedeniyle yeterli gelmemişti. Bu şekilde ortaya çıkan 41,5 liralık açığın kapatılması için Çorum Halkevi tarafından Genel Sekreterliğe ek tahsisat talebinde bulunulmuştu.127
Ödemiş Halkevi’nin programında temsil edilecek kız ve erkek düğününe ilişkin masrafların artmaması için de gelinin etrafında türkü söyleyecek kızların, düğündeki kalabalığı canlandırmak üzere
kadın ve erkek figüranların ve Ödemişli zurnacıya eşlik edecek birkaç davulcunun Ankara’dan
temin edilmesi planlanmıştı. 128 Ankara Radyosu’nda ve Ankara Halkevi’nde program yapması
kararlaştırılan Giresun Halkevi program için 15 kişilik bir ekip hazırlamış, ekibin programda giyeceği kıyafetler için de Genel Sekreterlikten yardım talebinde bulunmuştu. Ancak Genel Sekreterlikçe, programda giyilmek üzere Halkevi heyeti tarafından talep edilen kıyafetler için yardımın
mümkün olmadığı bildirilmiş, ayrıca programa iştirak edecek heyetteki kişi sayısının biraz daha
azaltılması istenmişti.129
Programların bazen zaruri sebeplerden dolayı ertelendiği veya iptal edilebildiği de görülmüştür. Buna örnek olmak üzere heyetten birkaç halk sanatkârının askerlik vazifeleri münasebetiyle programa iştiraklerinin mümkün olmaması nedeniyle 27 Ekim 1942 tarihinde yapılması
planlanan Safranbolu Halkevi programı yeniden planlanan bir organizasyonla 25 Mayıs 1943
tarihinde gerçekleştirilebilmişti.130 Benzer şekilde 7 Mayıs 1942 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Rize Halkevi programı için Ankara’ya gelecek ekipten bazılarının askerlik vazifeleri dolayısıyla etkinliğe katılamamaları programın iptaline,131 1944’te planlanan Hereke Halkevi programı
için Bülent Baran’ın idaresinde amelelerden teşkil edilen korodan bazı elemanların askerlik vazifeleri nedeniyle Ankara’ya gelememeleri de programın icrasında birtakım sorunların yaşanmasına neden olmuştu.132 Halkevlerinden Genel Sekreterliğe yapılan katılım taleplerinin planlamanın
önceden yapılmış olması veya program içeriklerinin yetersizliği sebebiyle de ertelenebildiği görülmüştü. Nevşehir Halkevi Başkanı Cevdet Cingi tarafından CHP Genel Sekreterliği’ne gönderilen
11 Aralık 1942 tarihli yazıda: “Kardeş Halkevlerinde olduğu gibi evimiz de radyoda bir folklor saati
hazırlamak arzu ve kararında bulunmaktadır. Âdet, anane ve millî müzik bakımlarından birçok
hususiyetler arz eden bu yurt köşesinden seslerini duyurmak isteyen Halkevlilerimiz itinalı bir
çalışma ile huzurlarınıza çıkmak istiyorlar.” 133 denilmekteydi. Benzer şekilde Perşembe Halkevi’nin halk sazları ile mahalli halk türkülerini kapsayan programı 25 Mart 1943 tarihli bir yazıyla
Ankara’ya gönderilmişti. Ancak bu başvurular program akışının 1942 yılı Eylül ayından 1943 yılı
Mayıs ayına kadar tespit edilmiş olması nedeniyle sonraki dönemde dikkate alınmak üzere ertelenmişti.134 Bunun yanı sıra Perşembe Halkevi’nin musiki ağırlıklı programı Genel Sekreterliğin,
folklor çalışmalarının sadece musiki ve muhit hakkında genel bilgiler ile sınırlı olmadığı, progra127
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mın muhitteki âdetler, inançlar, masallar, bilmeceler, atasözleri gibi çeşitli konulara teşmil edilmesinin uygun olacağı, bu suretle muhitin daha iyi ve geniş anlamıyla tanıtılabileceği yönündeki bir
önerisi ile karşılaşmıştı.135
Trabzon Halkevi tarafından 1946 yılı için plânlanan programda da halkın yaşantısına doğrudan etki eden “hamsi”, “fındık”, “tütün” ile bu mahsullerden motifler taşıyan bilmeceler, atasözleri ve maniler yansıtılacaktı. Bunun yanı sıra yöre folklorunda türküler ve ilahiler etrafında
gerçekleşen “Nişan”, “Nikâh”, “Kına Gecesi” ve “Güvey Götürme” âdetleri, yaz aylarında çevre halkının katılımıyla geçekleşen dernekler, Sürmene’nin Sargana mevkiinde yapılan “Denize
Gemi İndirme Töreni” programda yer alacak kültürel unsurlar arasında idi.136 Bütün bu hazırlıklara
rağmen programın muhtelif sebeplerden dolayı hayata geçirilemediği anlaşılmaktadır.
1943 yılı Nisan ayında düzenlenen programda Kütahya Halkevi’nin 22 kişilik ekibinde
çocukların da bulunduğu görülmüştü. Genel Sekreterlikçe okulda eğitimlerine devam etmeleri
gereken bir dönemde çocukların Ankara’ya taşınması eleştirilmiş ve başarılı bir program ortaya
koymalarına rağmen bir daha böyle bir olaya sebebiyet verilmemesi doğrultusunda Kütahya Halkevi yetkilileri resmî yazıyla uyarılmıştı.137
Müfettiş Saygun’un etkinlik yapacak Halkevleri ile planladığı program Genel Sekreterlikçe
esas kabul edilmekte ve bu programın değiştirilmesine pek de sıcak bakılmamaktaydı. Yapılacak program kapsamında, Çorum Halkevi Reisi Naim Atalay tarafından Tarih-Müze Şubesi Reisi
Nazmi Tombuş’a yazdırılan “Çorumlu” adındaki müzikli piyesin, Müfettiş Saygun ile planlanan
programa sadık kalınması yönündeki tavsiye ile reddedilmesi bu konuda gösterilen hassasiyete
bir örnek teşkil etmektedir.138
Programın icrasıyla ilgili bir kısım sorunlar da görülebilmişti. Radyoda icra edilecek programın süresi 30 dakika olarak planlanmıştı. Program kısa ve etraflı hazırlıklarla halka en iyi şekilde yansıtılmaya çalışılmakla birlikte Anadolu şehirlerinin zengin folklor özellikleri dikkate alındığında bu sürenin söz konusu programın icrası için kısa olduğu da Halkevi yetkililerince sıklıkla
dile getirilmişti.
Halkevlerinin görsel özelliklere sahip sunumlarının radyo ortamında uygulanması konusunda da çeşitli sorunlarla karşılaşılabildiği, hatta bu nedenle Halkevlerince teklif edilen etkinliklerden bir kısmının radyo programından çıkarılabildiği de olmuştu. Örneğin Bolu Halkevi tarafından
sunulan program taslağında yer alan “Cirit Oyunları”nın, “Şenlikler”in ve “Köroğlu Oyunları”nın
sahne oyunları olması nedeniyle radyo programında karşılaşılabilecek sorunlar hususunda Genel Sekreterlik nezdinde birtakım çekinceler belirmiş, hatta programın yeniden düzenlenmesi
yönünde bir talepte bulunulmuştu. Buna karşın Bolu Halkevi Reisi Hilmi Tekemen Genel Sekreterlikçe endişeye mahal olmadığını, söz konusu oyunların yapılan hazırlıklar çerçevesinde radyo
şartlarına göre mikrofonda icra edilecek şekilde düzenlendiğini açıklamak gereği duymuştu.139
Bunun dışında programa katılan heyetlerden bazılarının bozuk akortlu sazlarla sunum yaptıkları,
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bazılarının ses itibariyle mikrofona intibak edemedikleri, refakat edenlerin solistlere uymadıkları
ve program kalitesinin her zaman aynı seviyede tutulamadığı da tespit edilmişti. BYUM, CHP
yetkilileri ile ilgililerin iştirakiyle gerçekleştirilen Radyo İstasyon Program Komitesi Toplantısı’nda
Türk müziği standartlarının yükseltilmesi konusunda sarf edilen gayretlere HSFS programının da
önemli derecede katkı sağlayacağı belirtilerek, bu şekilde ülkenin muhtelif semtlerinden gelen
ekiplerin en seçkin sanatkâr ve amatörlerden müteşekkil olması gerektiği hususunda mutabakat
sağlanmıştı. Bu hususlarla birlikte yayın akışında ahenk sağlamak üzere programların azami
itina ile düzenlenmesine ve yerel sanatkârların mikrofona alışmalarını temin etmek üzere ekiplerin yayın tarihinden en az bir hafta önce Ankara’ya gelmesi ile BYUM kadrosundaki mütehassıs
sanatkârlar tarafından çalıştırılmalarına izin verilmesi Umum Müdür Vekili İzzettin Tuğrul Nişbay
tarafından CHP Genel Sekreterliği’nden 23 Mayıs 1944 tarihli yazı ile talep edilmişti.140
Sadi Yaver Ataman’ın radyo programının sunumu hakkında aşağıda yer alan eleştirileri
önem arz etmektedir:
“Her Halkevi bulunduğu yerin folklor ve musikisini olduğu gibi vermek, bu
yurt köşesinin güzellik ve hususiyetlerini belirtmek için hazırladığı ekibi gerçek yerli
musikicilerden seçerek onları Halkevinde kaynaştırdıktan sonra mikrofon başına
getirmeli ve provalarını yapmalı, heyecanlarını, muhite yabancılıklarını gidermeli,
programlarını itina ile hazırlamalı ve bence sözü edebiyata boğmadan memleketin en karakteristik taraflarını, tarih ve folklor bakımından hususiyetlerini belirtmelidir. Stüdyodaki dekorun yerli musikici üzerindeki yabancı tesirlerini gidermek için
birkaç prova ile alışkanlık temin etmek de lâzımdır. Mikrofon başındaki duruşlar,
yerlerin alınması gibi teknik mecburiyetlerin hâlledilmesi, koçyiğidin kayabaşından
çektiği mâninin sesini bu odaya sığdırmanın hünerlerini tatbik etmelidir.”
Ataman, dile getirdiği bu sözlerle Türk folkloru ve radyo dinleyicileri adına yapılacak çalışmalardan en üst düzeyde fayda sağlamak üzere birtakım tavsiyelerde bulunmuştu. Halkevleri,
Halkodaları, Belediyeler ve köy öğretmenleri vasıtasıyla elde edilecek bilginin sistemleştirilerek
radyo aracılığıyla yayılması ile bu çalışmalara hevesin ve başvuruların artırılması gerektiğini dile
getirmişti.141
Basın-Yayın Umum Müdürü Selim Sarper, CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 10 Ocak
1944 tarihli yazıda HSFS programının idaresi ile görevlendirilenlerin yayına hazırlık provasına
gelmedikleri gibi “Söz Komitesi” tarafından incelenmesi gereken metinlerin de zamanında gönderilmemekte olduğunun Ankara Radyo İstasyonu Müdürlüğü’nden bildirildiğini ifade etmişti. Bu
programın provasız yayınlanmasının sorumluluğunun her ne kadar programı düzenleyenlere
ait olsa da yayınlardaki başarısızlığın durumdan haberdar olmayan dinleyiciler tarafından haklı
olarak Radyo İdaresi’ne yükleneceğini belirtmişti. Bu doğrultuda gerek dinleyicilerin muhtemel
tenkitlerini önlemek gerekse programın başarılı biçimde yayınını temin etmek üzere programı
idare eden memurların prova mecburiyetine riayet ve hassasiyet göstermeleri gerektiğinin tebliğ
edilmesini talep etmişti.142
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Özellikle 1945’ten itibaren planlamada ve hazırlık çalışmalarında artan sorunlar nedeniyle
programın yayınlarında bir düzen ve istikrar sağlanamadığı, yıllık yayınlanan program sayısının
gittikçe düştüğü görülmektedir. Bu sorunlar nedeniyle programın nihayetinde 1947 yılı içinde yayın hayatından çekildiği anlaşılmaktadır. Radyoda “Yurttan Sesler” ve “Bir Türkü Öğreniyoruz”
gibi türkülere ağırlık veren ve halk tarafından beğeniyle takip edilen, belli bir düzen ve istikrar içinde devam ettirilen programların HSFS’nin eksikliğini bir nebze de olsun hafifletmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte halkın HSFS programının devam ettirilmesi yönündeki talepleri ve beklentileri dikkat çekmektedir. Türkiye Radyo Postaları tarafından İstatistik Umum Müdürlüğü’nün
desteğiyle radyo yayınlarını halkın talepleri doğrultusunda geliştirmek ve düzenlemek amacıyla
1948’de bir anket gerçekleştirilmiş, 29 soruyu ihtiva eden ankete 4134 mektupla 6639 cevap gelmişti. Buna göre “yeniden programa alınması istenilen hususlar” başlıklı soruya verilen cevaplar
arasında HSFS’nin tekrar programa alınmasını isteyenlerin sayısı 71 olarak çıkmıştı. Bu sayının
diğer dinleyici talepleri içinde yüksek bir rakama tekabül ettiği görülmektedir.143 Bu sonuç, programın halk tarafından beğeniyle takip edildiğine ve yayın hayatından çekilmekle birlikte tekrar
yayınlanmasının istendiğine işaret etmesi bakımından önem arz etmektedir.

Sonuç
Ankara Radyosu’nda 1941 yılı Aralık ayı itibariyle yayın hayatına giren HSFS programı
dinleyicilere yurt köşelerini adeta hane hane, bahçe bahçe, pınar pınar, dağ dağ dolaşma imkânı
tanımış ve halka büyük bir keyif içinde Anadolu’yu keşfetme fırsatı vermiştir. Program vesilesiyle yapılan folklor alan araştırmaları neticesinde Anadolu’nun henüz tanınmayan içli sesleri, pek
de bilinmeyen halk kültürü unsurları gün yüzüne çıkarılmıştır. CHP teşkilatının, Halkevlerinin ve
Ankara Radyosu’nun ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan program hiç şüphe yok ki Cumhuriyet döneminde devlet politikası hâline gelen “halkçılık” anlayışının tezahürlerinden biri olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde yayın hayatına giren
ve 1947’ye kadar yayınlarını sürdüren programın özgün türküler başta olmak üzere muhtelif folklor unsurlarını yurdun dört bir yanındaki halkla buluşturarak ülkedeki birlik ve bütünlük anlayışının
kuvvetlenmesine de katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. HSFS programı, savaşa girmemekle birlikte savaşın soğuk nefesini her geçen gün daha fazla hisseden ve teyakkuz hâlinde
bulunan Türkiye’de, halka, Anadolu’nun dört bir yanından ses veren tabii sesleriyle sükûnet ve
huzur aşılayan bir program olmuştur. Program vesilesiyle Halkevleri yörelerinin zengin kültürel
özelliklerini Türk halkına ifade etme ve tanıtma fırsatı bulmuştur. Programın bilgilendirici, tanıtıcı
ve eğitici yönleriyle de halk tarafından beğenilerek takip edildiği anlaşılmaktadır.
Radyonun modern ve etkin bir kitle iletişim aracı olarak ön plana çıkmaya başladığı söz
konusu dönemde halkın köklü kültürel özelliklerinin halkın içinden çıkan seslerle ve modern
usullerle yurt sathında aksettirilmesi ülke adına önem arz eden çalışmalar arasında yer almıştır.
Çağdaş sunuş biçimi ile özgün bir program olarak dikkat çeken HSFS, Türkiye’de yayın hayatına yeni bir renk ve soluk getirmiştir. Bu program sanatsal ve folklorik özellikleriyle olduğu kadar
Cumhuriyet tarihinde iletişim teknolojilerinin tarihî ve kültürel değerlerin halka aktarılmasında ve
tanıtılmasında etkin bir şekilde rol almaya başladığı bir süreci ifade etmesi bakımından da ayrıca
önemlidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarının zorlu şartları içinde Türk folklor değerlerinin söz konusu
143
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program vesilesiyle tespit ve kayıt edilerek çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde halka ve gelecek
nesillere aktarılması Türk kültür hayatı açısından önem arz eden bir durumdur.

Fotoğraf 1. HSFS programının tekrarı olarak Ankara Halkevi’nde Karaağaç Köyü delikanlıları Ankaralı
Ziya’nın bağlaması eşliğinde zeybek oynarken (“Halkevinde Folklor Gecesi”, Ulus, 23.12.1941, s.5).

Fotoğraf 2. HSFS’ye katılan Kastamonulular (“Kastamonu’dan Gelen Halkevliler”, Ulus, 21.02.1942, s.4).
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Fotoğraf 3. “Konya Gecesinde Konyalı Sanatkârlar”, Radyo, C.1, S.5, 15 Nisan 1942, s.22.

Fotoğraf 4. Bolu Halkevi Ar Kolu Reisi Reşat Aker, CHP Musiki ve Raks İşleri Şefi Ahmet Adnan Saygun,
CHP Folklor Arşivi Memuru Ferruh Arsunar ile Bolu Halkevi Millî Saz Ekibi (“Radyomuzda Bolu Gecesi
Münasebetiyle”, Radyo, 15 Mayıs 1942, C.1, S.6, s.8.).
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Fotoğraf 5. Manisa Halkevi adına programa iştirak edenler (“Manisa Halkevi Saatini İdare Edenler”, Radyo,
15 Birin kânun 1942, C.2, S.13, s.5.

Fotoğraf 6. Radyo programında Kalgıma Oyununu oynayan Akşehirli genç kızlar (“Akşehir Halkevi”, Radyo,
C.2, S.17, 15 Nisan 1943, s.12).
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“Fotoğraf 7. Bursa Halkevi Programına İştirak Eden Mahalli Sanatkârlar”, Radyo, C.2, S.15, Şubat 1943,
s.7.
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Fotoğraf 8. Ankara Radyosu’nda Eskişehir Halkevi gençleri (“Eskişehir Folklör Gecesi”, Ulus, 28 Nisan
1943, s.2.)
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Fotoğraf 9. Üstte: Kütahya Halkevi Programına katılan Kütahya milletvekilleri ile sanatkârlar. Altta: Ankara
Radyosu’nda icra ettikleri programı Ankara Halkevi’nde tekrarlayan genç Kütahyalılar (“Kütahya Halkevi”,
Radyo, C.2, S.18, 15 Mayıs 1943, s.15).
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Fotoğraf 10. Radyodan sonra tekrarlanan Ankara Halkevi programında Eğin Toplu Oyunlarından Diz Vuruş
(B. Kemal Çağlar, “Kemaliye”, Ülkü, 16 İkincikânûn 1944, C.5, S.56, s.6).
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Fotoğraf 11. Radyoda canlandırılan programın Ankara Halkevi’nde tekrarı sırasında çiğ köfte yoğurma ve
murra/kahve pişirme sahneleri (Hamdi Olcay, “Urfa Gecesi”, Ülkü, C.5, S.54, 16 Birincikânûn 1943, s.8-10).
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Fotoğraf 12. Diyarbakır Halkevi adına Ankara’ya gelen ekip, radyo yayınından birkaç dakika önce (“Diyarbakır Halkevi”, Radyo, C.3, S.30, 15 Mayıs 1944, s.22).

Fotoğraf 13. Programda Yozgat Halk Musikisi Ekibi (“Yozgat Halkevi”, Radyo, C.3, S.30, 15 Mayıs 1944,
s.22).
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Fotoğraf 14. “Ankara Radyoevi”, Radyo, 01.12.1941, C.1, S.1, s.36.
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Erol EVCİN

BALIKÇILIK FOLKLORU: ÇANAKKALE GELENEKSEL BALIKÇILIĞI
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Mümtaz FIRAT1

Bu bildirinin konusunu oluşturan balıkçılık folkloruna ait veriler, Çanakkale ilindeki on altı
yerleşim biriminde yaklaşık altmış balıkçıyla gerçekleştirilen derlemelerden elde edilmiştir. Gerçekleştirilen etnografik alan araştırmasının çerçevesi, geçimlerini balıkçılıkla sürdüren kıyı balıkçılarıyla sınırlıdır. Gırgır ve trol olarak adlandırılan büyük kapasiteli balıkçı tekneleri ve bunlarda
çalışan balıkçılar bu araştırmanın dışında tutulmuştur. Bölgede geçmişten beri yaygın olarak
kullanılan dalyan balıkçılığı bu bildirinin konusuna dâhil edilmemiştir. Konunun çok geniş ve alt
başlıklarının çok fazla olması sebebiyle oldukça sınırlı miktardaki veriyi burada paylaşmak durumunda kaldığımızı belirtmek isteriz. Fakat ülkemizde çoğunlukla ihmal edilmiş bu alana ilişkin
halkbilimcilerde ilgi oluşturmak ve balıkçılık folkloru için bir çerçeve oluşmasını sağlamak açısından yeterli olduğunu düşünmekteyiz.
Çanakkale tarihsel olarak bu coğrafyanın önemli yerleşim yerlerinden biridir. Adı Truva
antik kentiyle birlikte anılan Çanakkale aynı zamanda bu tarihlerden itibaren önemli balıkçılık
merkezlerinden biridir. Arkeolojik belgeler Troia, Parion ve Kallipolis’in önemli balıkçılık merkezleri olduğunu göstermektedir. Yakın tarihlere gelindiğinde ise özellikle birinci dünya savaşının
yarattığı dramatik sonuçların, yörede balıkçılık açısından etkili olduğu söylenebilir. Savaş nedeniyle kaybedilen nüfusun yanı sıra, nüfus değişimi nedeniyle bölgeye yerleştirilen yeni sakinlerin genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor olması balıkçılığın zayıflamasına sebep olduğunu
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göstermektedir. Bölgeye yerleştirilenler adeta bu mesleği yeniden keşfetmiş görünmektedirler.
1970’li yıllarda dahi il genelinde balıkçılık yapan ve geçimini tamamen bu işle sağlayan çok az
balıkçı olduğu tespit edilmiştir. Özellikle pazarlama ve dağıtım alanındaki zorluklar nedeniyle balıkçılık iyi gelir getirmeyen bir uğraş olmasından dolayı balıkçıların önemli bir kısmı aynı zamanda
tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya devam etmişlerdir.

Avlanma Araç-Gereç ve Teknikleri
Bölgede en yaygın avlanma tekniklerinin başında ağ balıkçılığı gelmektedir. Avlanmada
kullanılan ağların 70’li yıllara kadar yörede özellikle Çardak’ta, kısmen de Gelibolu’da dokunduğu
bilinmektedir. Bu ağların hammaddesini pamuk ipliği oluşturmaktadır. Çardak’ta da kadınlar tarafından dokunan bu ağların gelirini genç kızların çeyiz yapmak için kullandıkları ifade edilmektedir.
Dokunan ağlar dövülmüş çam kabuklarıyla kaynatılarak boyanmaktadır. Bu ağların günümüzde
olduğu gibi mantar ve kurşun gibi donanımları genellikle balıkçılar tarafından yapılmaktadır. Ağlara kazıl denilen keçi kılının örülmesiyle elde edilen yaka eklenmektedir. Bu yakalara kurşun
ve mantar takılmaktadır. Geçmişte kurşun yerine taş, mantar yerine ise çam kabuğu takıldığı
belirtilmiştir. O nedenle bazı yörelerde kurşun yaka, halen taşlık olarak anılmaktadır. Ebatları
oldukça küçük olan bu ağların ömürlerini uzatabilmek için her avlanma sonrasında yıkayıp, kurumaya bırakmaktadırlar. 70’li yıllardan sonra iplik ağlar yerini, İstanbul’dan getirilen naylon ağlara
bırakmıştır.
Ağların yırtılması balıkçılar arasında sakatlık olarak ifade edilmektedir. Balıkçılar yırtılan
ağların onarımını meramet ve matiz olarak adlandırmaktadırlar. Matiz denilen onarımda, yırtık
peteklerin gözleri örülmeden birbirine bağlanarak kullanılmaktadır. Böylece avlanmak için çok
vakit kaybedilmemiş olmaktadır. Meramet denilen onarımda ise yırtılan kısımlar, gözleriyle beraber tekrar örülmektedir. Meramet, genellikle av dışı zamanlarda balıkçı barınaklarında, kayıkta ya
da mağaza olarak adlandırılan ağların konulduğu küçük kapalı mekânlarda yapılmaktadır. Ağların boyları ya da derinlikleri hesaplanırken balıkçılar genellikle kulaç ölçüsünü kullanmaktadırlar.
Bir kulacın uzunluğu hakkında farklı rakamlar verilmekle birlikte 1,5 ile 1,80 metre arasında kabul
edilmektedir. Ağın gözleri ise milimetre olarak hesaplanmaktadır. Ağların göz açıklıkları avlanacak olan balığın türüne göre değişmektedir. Ağ avcılığında ağın bırakılma anının belirlenmesi
oldukça önemli ve ustalık isteyen bir karardır. Bu kararı reis verir ve genellikle mola ya da koyver
komutuyla bunu bildirir. Günümüzde ağlar da genellikle reislerin denetiminde olduğundan bu
komuta gerek olmaksızın ağlar bırakılabilmektedir. Zira ağların bağlı olduğu ağırlık taşı günümüzde genellikle sarkık vaziyette ve bir sicimle sabitlenerek, sicimin ucu ise kamarada bulunan
reisin elinde olacak şekilde kullanılmaktadır. Ağın bırakılma anı genellikle balığın ortalama hızına
dikkate edilerek hesaplanmaktadır. Böylece ağa çarpan balığın dolaşarak ağı aşması için gerekli
olan süre zarfında ağın bir daire oluşturacak biçimde kapatılması gerekmektedir. Ağ atıldıktan
sonra genellikle denizin açığından kıyıya doğru dönülerek daire oluşturulmaktadır.
Bölgede kullanılan diğer bir avlanma tekniği çaparadır (çapari). İğne ve kuş, horoz gibi
hayvanlarının tüyleri kullanılarak hazırlanan bir tür olta olan çaparide, balıklar tüyü yem zannederek yemeye çalışırken avlanırlar. Yine bir diğer avlanma tekniği olan paragat, ana gövdeye belli
aralıklarla bağlanan iğneli oltalarla gerçekleştirilmektedir. Bu oltaların uzunluğu bir kaç yüz metre
ile binlerce metreye uzayabilmektedir. Bu avlanma tekniğinde canlı yem kullanılmaktadır. Bu tek176
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nikte oltalar elle toplanabildiği gibi makara sistemi de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Misinanın kolay bulunmadığı dönemlerde el oltası yapmak için beygirin kuyruk kılları kullanılmıştır. Bu kıllar örülerek, birkaç metre uzunluğunda el oltaları elde edilmektedir. Örülen bu
kılların üzerine kimi zaman balmumu sürüldüğü ifade edilmektedir.
Bölgede kıyı balıkçılığı bütün bir yıla yayılmakla birlikte özellikle balıkların göç dönemleri esas avlanma sezonlarıdır. Bu sezon aşağı akım ve yukarı akım olarak da adlandırılan iki
döneme ayrılmaktadır. Yukarı akım, balığın Ege’den Karadeniz’e doğru yaptığı ve ilkbaharda
başlayıp yaz başında sona eren dönemdir. Bu dönemde balıkların Karadeniz’e havyar bırakmak
üzere gittikleri ifade edilmektedir. Aşağı akım ise balığın Karadeniz’den Ege’ye doğru yaptığı ve
sonbaharda başlayan dönemdir.
Geleneksel balık avlama tekniğinin esasını, balıkların çıplak gözle gözetlenerek avlanmasıdır. Bunun için eski tekne ve kayıklarda palamut ya da seren direği olarak adlandırılan (+)
şeklindeki birkaç metre yüksekliğindeki direkler kullanılmaktadır. Reis bu direğin üzerinde balığı
gözetleyerek, komutlar vererek avı tamamlamaktadır. Balığın çevrelenmesine dayanan avlanma
tekniğinde, motorlu tekne ve kayıkların olmadığı dönemlerde avlanma asgari üç kayıkla gerçekleştirilirken, günümüzde teknelerin hızı ve gücü arttığından azami olarak tek tekne ve peş
kayığından oluşan iki araçla yapılabilmektedir. Yine geçmişte balığı gözetlemenin yollarından biri
olarak kıyıya yakın yüksek tepeliklerden yapılan gözetlemedir. Yüksek tepelere çıkan reis, balığın
hareketine göre kimi zaman elinde bayrakla kimi zaman çeşitli işaret ve seslenmelerle kayıkları
yönlendirerek balığın çevrelenmesini sağlamaktadır.
Balığı takip etmenin diğer yollarından bazıları da balıkla beslenen hayvanları takip etmektir. Bölgede canavar olarak adlandırılan yunus ve martılar balıkçıların gözetlediği hayvanlar
arasındadır. Ayrıca kimi balıkçıların yunusu da dâhil ettikleri, daha küçük balıklardan müteşekkil
sürülere saldıran iye ya da yiye olarak adlandırdıkları büyük balıklar da gözlenen hayvanlar arasındadır. Yunus ve akya türü büyük balıkların, daha küçük balıkları kovalaması ve onları balıkçılar için avlanabilir kıyı çevresine yanaştırması oldukça önemlidir. O nedenle bazı balıkçılar, bu
büyük balıkların avlanmasından hoşnut olmadıklarını dile getirmişlerdir.
Geleneksel balıkçılığın avlanma zamanını belirleyen bir diğer önemli unsur yakamozdur.
Balığın yakamozda yarattığı hareketliliği gözlemleyerek avlanan balıkçılar, bu nedenle esas olarak yakamozun bulunduğu karanlık zamanlarda avlanmaktadırlar. Ay karanlığı olarak adlandırdıkları aysız geceler ve ayın henüz doğmadığı saatler bu avlanma için en uygun saatlerdir. Bu
yüzden balıkçılar “ay ayakta, balıkçı yatakta” deyimini kullanmaktadırlar. Usta balıkçılar, balığın
yakamozdaki hareketlerinden türünü, sürünün büyüklüğünü anlayabilmektedirler. Ay aydınlığı
olarak adlandırılan aylı gecelerde ise voli denilen teknikle avlanma gerçekleştirilmektedir. Voli
adlandırması, balık avlamanın büyük ölçüde tesadüfe bağlı olmasından ötürü verilmiş görünmektedir. Denize bırakılan ağın içinde bir süre hareket edilerek, ortamda balık varsa ağlara gitmesi
sağlanmaktadır. Sürekli ağ atıp, kaldırmak gerektiğinden oldukça zor bir yöntemdir.
Balığın avlanmasını belirleyen en önemli etmenlerden biri de derinliğin hesaplanmasıdır.
Kullanılan ağın derinliği ile avlanma yerinin derinliği arasında bir denklik söz konusu olduğunda
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başarılı bir avdan bahsetmek mümkün olabilmektedir. Bunu anlayabilmek için de geleneksel balıkçıların kullandığı araç iskandildir. İskandille bulunulan yerin derinliği ölçülerek, ağ atmaya uygun olup olmadığına karar verilmektedir. İskandil aynı zamanda yoğun sisin olduğu durumlarda
kıyıya ulaşmak için kullanılan araçlar arasındadır. Belli aralıklarla suya bırakılan iskandil kıyıdan
uzaklaşıldığı ya da yakınlaşıldığı konusunda balıkçılara fikir vermektedir. Günümüzde ise derinliği anlamak için radar sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bölgede geçmişte yaygın olarak kullanılan dramatik avlanma tekniklerinden biri dinamit
avcılığıdır. Çanakkale savaşları sırasında batırılmış olan gemilerdeki cephanelerden elde edilen
patlayıcı maddelerle iptidai yöntemlerle yapılan dinamitlerin, fitili ateşlenerek, balık sürülerinin
arasına atılmasına dayanan bu teknik, hem balık hem de balıkçılar için trajik sonuçlar üretebilmektedir. Bu teknikle avlanan balıkların çok azının toplanabildiğini belirten balıkçılar, aynı zamanda bazı kazaların yaşanması sebebiyle uzuvlarını, hayatlarını kaybeden çok sayıda balıkçının olduğunu belirtmişlerdir. Günümüzde tamamen terk edilmiş olan yöntem geçmiş yıllarda
yaygın olarak kullanılmıştır.
Balıkçılar balık avlama yerlerini karacı geçmişlerinden tevarüs eden deyimleriyle mera
olarak adlandırmaktadırlar. Bu meralar genellikle, karada karşılık geldikleri yerlere göre adlandırılmaktadır. Bostanlık, Şahmelek, Kirazlıdere, Fırıncık, Koyun Limanı, Bozburun gibi adlarla
anılan bu meralar hemen bütün yöre balıkçıları tarafından bilinmektedir.
Geçmişte balık avlamada kullanılan tekniklerden biri de ırıp ya da manyat olarak adlandırılan tekniktir. Bu teknik düz kıyılarda uygulanabilmektedir. Özellikle sardalye avlamak için kullanılan ufak gözlü ağ, bir sandalla kıyıya yakın dökülerek, ağın uçlarına bağlı halatlarla kıyıdan
çekilmektedir. Tamamen insan gücüne dayanan bu teknikte neredeyse köyün bütün erkekleri
yardımlaşmakta ve çekilen balık çalışanlar arasında pay edilmektedir.

Balıkçılar
Tekneyi idare eden kişiye ki bu genellikle tekne sahibi olmaktadır reis olarak hitap edilmektedir. Günümüzde kaptan tabiri de kullanılmaktadır. Reisin yanında çalışanlara tayfa ya da
gemici denilmektedir.
Balıkçılık genellikle usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilmektedir. Çocuk denilebilecek yaşta tayfa olarak reisin yanında çalışmaya başlayanlar, gözlem yaparak ve sorular sorarak mesleği
öğrenmeye çalışmaktadırlar. Görüştüğümüz balıkçıların önemli bir kısmı bu işi genellikle dede,
baba, amca gibi aile büyüklerinden öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Tekne ya da kayıkta yeni
çalışmaya başlayan tayfaya genellikle temizlik ve getir-götür işleri yaptırılmaktadır. Zamanla balıkçılığı öğrenen tayfanın aşması gereken en önemli eşik ağ tamirini öğrenmesidir. Ancak o zaman tayfa yetişmiş bir eleman olarak kabul edilmektedir. Yapılan derlemelerde özellikle tayfanın
akrabası olmadığı durumlarda reislerin, tayfaya bilgilerini aktarırken ketum davrandıklarına dair
anlatımlarla da karşılaşılmıştır. Reisler, yetişecek olan tayfaların kayıklarından ayrılarak rekabet
etmek durumunda kalabilecekleri korkusu ile ketum davrandıkları ifade edilmektedir.
Geçmişte iki ya da üç kayıkla yapılan avlanmalarda ortalama 8-10 kişi çalışırken, günü-
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müzde balıkçı teknelerinde ortalama üç kişi çalışmaktadır. Bunlardan biri dümende dururken
diğer ikisi aynada durmaktadır. Ayna teknelerin altında açılan pencerelere takılan camlı bölüme
verilen isimdir. Bu pencerenin teknelere takılması yaklaşık 80’lerin ikinci yarısını bulmaktadır. Buradan balıklar gözetlenmektedir. Bu görevi yerine getirene, aynacı denilmektedir. Geçmişte ayna
yerine, soba borusuna ya da tenekenin bir ucuna takılan camın kayık kenarından denize sarkıtılarak kullanıldığı ifade edilmiştir. Yine geçmişte ağ atma ve toplama işi tayfalar tarafından yerine
getirilirken, günümüzde bu işlem ırgat olarak adlandırılan makaralarla gerçekleştirilmektedir.
Balıkçılar genellikle avın bereketli geçmesi temennisini içeren dualar ederek teknelerine
binmekte ve hareket etmektedirler. Balığa çıkmadan önce yanlarına bir miktar kumanya ve su
almaktadırlar. Av seyri boyunca çok az konuşmanın geçtiği bu süreç balık bulununcaya kadar
sürdürülmektedir. Balık avlandıktan sonra ağ balıktan temizlenerek, balıklar buzluklara konulmaktadır. Ağı ellemek olarak adlandırılan ağın kurşun ve mantar yaka olarak istiflenmesinden
sonra ava devam edilmektedir. Şayet avın yeterli olduğuna kanaat getirilirse kıyıya dönülmektedir. Balıkçılar, yemek için esas olarak ağ atılmadığı zaman aralığını değerlendirmektedirler.
Yemek için ayrıca bir mola verilmez. Aralıksız çalışılması durumunda ellerine aldıkları ekmek türü
aperatiflerle geçiştirmektedirler.
Balıkçılar av dışı zamanlarının önemli bir kısmını ağ tamiri, tekne bakımı ve istirahatle
geçirmektedirler.
Balıkçıların geçiş dönemlerinde uyguladıkları ayırt edici geleneksel bir pratikle karşılaşılmamıştır. Bu da ancak büyük ölçüde balıkçılığın tarihsel olarak bu yörede diğer geleneksel
uygulamalara sirayet edecek kadar eski olmamasıyla açıklanabilir.

Deniz Araçları
Günümüzde örneği pek kalmamış olmasına karşılık geçmişte balık avlamak için piyade
tipi kayıkların kullanıldığı ifade edilmektedir. 5-6 metre büyüklüğünde olan bu kayıklar genellikle
baş tipine göre baltabaş, kancabaş olarak adlandırılmaktadır. Bu kayıklar kürek ve yelken yardımıyla yüzdürülmektedir. Kayıklarda kullanılan yelken genellikle tek direklidir. Söz konusu yelken
hareketi sağlamak dışında yağmur ve soğuktan korunmak için tente olarak da kullanılmaktadır.
Daha sonraları bu kayıklara motor takarak bir süre daha kullandıkları ifade edilmiştir.
Bölgedeki kayık ve tekneler genellikle Ayvansaray’da yaptırılmıştır. Ayrıca Rumlar’dan kalma bazı kayıklar da bir süre kullanılmış. Bölgede kendi araştırmalarıyla tekne ve kayık yapımını
öğrenen marangozlar da kayık ve tekne yapmaktadırlar. Gelibolu’da Kemal Usta, Burhanköy’de
Şinasi Usta, Şevketiye’de Sezer Usta bunlardan bir kaçıdır. Bir dönem Kemer Köy’de ikamet
eden Niyazi Usta’nın Ayvansaray’da yetişen ustalardan biri olarak, birçok kayık ve tekne yaptığı
ifade edilmektedir.
Günümüzde ise balıkçılar genellikle alamana ve alamatra olarak adlandırılan tekneleri
kullanmaktadırlar. Bu tekneler kıç yapısına göre karpuz ya da ayna kıç olarak da anılmaktadır. Bu
tekneler genellikle ahşap yapılıdır. Sarma bölümlerinde genellikle çam kullanılırken, omurgalarda
kestane, meşe, karaağaç gibi sağlam yapılı malzemenin kullanıldığı ifade edilmiştir. Teknenin
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yapımından sonra yapılan geleneksel uygulamaların başında kurban/adak kesmek gelmektedir.
Kurban teknede kesilerek kanı tekneye akıtılmakta ve kanın bir kısmı da teknenin baş kısmına ve
kamaraya sürülmektedir. Kesilen kurban eti, tayfalara ve yoksullara dağıtılmaktadır.

Balıkçılığın Ekonomisi
80’li yıllara kadar bölgede avlanan balığın pazarlanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle
balıkçılığın yavaş geliştiği söylenebilir. Zira yapılan görüşmelerde avlanan balığın sınırlı ölçüde
İstanbul ve İzmir gibi şehirlere gönderilebildiği, iç piyasada ise yine sınırlı oranda dağıtılabildiği
görülmüştür.
Geçmişte avlanan balıkların önemli bir kısmı ilçe ve şehir merkezlerinde satılırken bir
kısmı kara ve deniz yoluyla İstanbul ve İzmir’e gönderilmektedir. Şehir merkezine ulaştırılabilen
balıklar madrabaz ya da kabzımal olarak adlandırılan aracılar tarafından satın alınarak iç piyasaya dağıtılmaktadır. Yine bu kabzımallar büyük oranda avlanan balığın bir miktarını genellikle kara
yoluyla İstanbul ve İzmir’e göndermektedir. Özellikle küçük balıkçı köylerindeki balıkçılar ise avladıkları balığın bir kısmını yakın dağ köylerine eşeklerle ya kendileri götürüp satmakta ya da daha
çok çerçi olarak anılabilecek küçük ticari kişiler aracılığıyla satmaktadırlar. Avlanan balıkların bir
kısmı da bir dönem İstanbul-İzmir arasında deniz taşımacılığı yapan büyük vapurlar aracılığıyla bu şehirlere götürülmektedir. Büyükşehirlere balık götüren balıkçılar genellikle balığı oradaki
kabzımallara satarak paralarını peşin almaktadırlar. Kazançlarının bir kısmını yine avlanma için
ihtiyaç duydukları ağ ve benzeri malzemeleri satın almak için kullanmaktadırlar.
Günümüzde ise balığın pazarlanmasında hiç bir sorun kalmamış görünmektedir. Balıkçılar, avladıkları balığı şayet balıkhanelerde mezat denilen açık artırmaya dahil etmeden satmak
niyetindeyseler, kabzımala telefon edip balığı bulundukları yerde almalarını sağlayabilmektedirler. Lüfer gibi yüksek getirisi olan balıklar için bu yol kullanılırken, balıkçılar arasında halk balığı
olarak adlandırılan fiyatı daha düşük olan sardalye, istavrit, kupa, gümüş, zargana türü balıklar
balıkhanelerdeki mezata gönderilmektedir. Balıkhaneye getirilen balık, bir tür açık artırma yöntemiyle balık tezgâhı sahiplerine ya da kabzımallara satılmaktadır. Satılan balığın parası peşin ya
da en geç birkaç günlük gecikmeyle balıkçıya ödenmektedir. Balıkçıların düzenli olarak alışveriş
yaptıkları kabzımalların, aynı zamanda balıkçılara ihtiyaç duymaları halinde avans verebildikleri
de ifade edilmektedir.
Balıkçıların avlanma için ana gider kalemlerinin başında tekne, av malzemesi ve yakıt
giderleri gelmektedir. Bölge balıkçılarının tekne alımında banka kredisine başvurmaları oldukça
yaygın bir durum. Özellikle eski balıkçıların önemli bir kısmı ilk teknelerini bu yolla yaptırmışlar.
Yine balıkçıların genellikle her yıl düzenli olarak yaptırmak durumunda kaldıkları tekne bakımı,
bir diğer tekne gider kalemini oluşturmaktadır. Balıkçılardan bazıları zamanla bu bakım işini öğrenmiş olmalarına ve kendi işgüçleriyle gerçekleştirmiş olmalarına karşılık malzeme giderleri sabit olarak kalmaktadır. Diğer bazı balıkçılar ise bakım işini tamamen ustalara yaptırmaktadırlar.
Yıpranan ağların yenilenmesi, farklı ebat ve çeşitlilikte ağ alınması, olta malzemesi alınması gibi
diğer av gereçleri de diğer bir önemli gider kalemidir. Devletin sağladığı indirimine rağmen balıkçıların önemli bir gider kalemi de yakıttır.
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Soğutma dolabı bulunmayan nispeten eski teknelerde avlanan balığın tazeliğini korumak
ve daha uzak mesafelere göndermek için kullanılan buz çoğu zaman Çanakkale başta olmak
üzere en yakın buzhanelerden temin edilmiştir. Daha eski zamanlarda ise buz yerine yüksek dağ
köylerinde bulunan kar kuyularından getirtilen kar kullanılmıştır.
Özellikle balık taşıma ve saklama kaplarının üretimi balıkçılığın etkilediği zanaatlar
arasında gelmektedir. Balıkların daha eski zamanlarda çavale de denilen örme sepetlerle taşınmaktadır. Bir dönem kullanılan kasalar ahşap yapılıdır. Daha sonraki zamanlarda balıkları taşımak için çinko kaplar kullanılmaya başlanmış. Günümüzde ise köpük, plastik, ahşap gibi çeşitli
kasalarla balıklar taşınmaktadır.
Avlanan balığın satışından elde edilen gelirin dağıtımında, pay usulü denilen geleneksel
bir yöntem kullanılmaktadır. Buna göre elde edilen gelirden yakıt, kumanya ve benzeri giderler
düşürüldükten sonra kalan miktar ikiye bölünmektedir. İkiye bölünen gelirin biri, tekne ve takıma
(ağ vb.) verilmektedir. Kalan diğer yarısı ise teknedeki çalışılanlar arasında eşit olarak bölüşülmektedir. Kimi teknelerde tekne ve takımların sahibi olan reis bu bölüşüme dâhil olmazken, kimilerinde dâhildir. Ayrıca reis, tayfalar arasında ağ tamirine, tekne bakımına yardım eden tayfalara
kendi payından ek ödeme yapabilmektedir.
Balığı bir diğer pazarlamanın bir yolu da Gelibolu’daki konserve fabrikalarına göndermektir. Özellikle yaz mevsiminde avlanan yüksek miktardaki balık bu fabrikalara gönderilmektedir.
Konserve ve tuzlama yapılan bu fabrikalar günümüzde de faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Günümüzde balık pazarlama sorunlarının ortadan kalkmış olmasına karşılık, balık popülasyonunun azalmış olması balıkçıların gelirlerini oldukça olumsuz etkilemektedir.

Halk Takvimi ve Meteorolojisi
Günümüzde balıkçılar teknolojinin bütün olanaklarını kullanabilmektedirler. Hava tahminleri internet, televizyon, radyo üzerinden takip edilirken geleneksel tahmin yöntemlerini kullanan
balıkçıların sayısının azımsanmayacak sayıda olduğu söylenebilir. Bunun en temel nedenlerinden biri, bu teknolojilerin sağladığı bilgilerin genel meteorolojik olayla ilgili olmasına karşılık lokal meteorolojik olayları tahmin etmede geleneksel tahmin yöntemleri kadar etkili olamamasıdır.
Geçmiş deneyimlere dayanan geleneksel tahmin yöntemlerinin başarısı da bu bilgilerin hafızadaki yerini korumasını kolaylaştırdığı söylenebilir. Yine balıkçılar günümüzde miladi takvimi kullanmakla birlikte özellikle mevsim geçişlerini ve bazı fırtınaları eski takvim olarak da adlandırılan
halk takvimi ile takip ettikleri görülmüştür.
Yılı Kasım ve Hıdırellez olarak ikiye bölen bu takvimde 8 Kasım ile 6 Mayıs arası Kasım,
6 Mayıs ile 8 Kasım tarihleri arası Hıdırellez olarak adlandırılmaktadır. Bölgedeki hayvancı topluluklar, 8 Kasımı aynı zamanda çobanın sürüyü bırakma tarihi olarak belirlemişlerdir. Bu takvim sistemi ile bazı balıkçılar rüzgârları hesaplamayabilmektedir. Yazın 120. Gün sert poyrazlaa
esmiş mesela. Kışın 120. Günü hangi güne geliyo(sa), karşılığında lodos bekliyo. Buna göre
hareket ediyo büyüklerimiz (KK1). Yine bazı tarihleri deyimleştirerek kullanmaktadırlar. Seksenle
doksan arası, yani kasımın sekseni ile doksanı arası, ne işin vardı denizde kör olası derler. Sek-
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senle doksan arası, yola çıkma kör olası. Seksenle doksan arası kış yaparmış çok (KK1). Mart
dokuzu/attı topuzu. Mart dokuzu çok kuvvetli kış yapar, dondurur (KK2). Kork nisanın beşinden,
koca öküzü ayırır eşinden (KK2). Görüldüğü gibi deyimleştirilen önemli tarihler böylece sözel hafızada daha kolay saklanabilmekte ve aktarılabilmektedir. Cemrelerin bu takvime göre şu şekilde
düştüğü hesaplanmaktadır: 105’te birinci cemre, ikinci cemre 112’de. üçüncü de bir hafta sonra.
Bir hafta aralan (KK3). Balıkçılar aralık-mart arası dönemi erbain olarak adlandırmaktadırlar. Yine
bu takvime göre balık göçünün hangi tarihlerde gerçekleşeceği de deyimleştirilmiştir. Burnumu
buz tutsa demiş, 90’da levrek, gümüş, kefal gider yukarı (KK4).
Balıkçılar hava tahmini için ay, güneş, yıldız, bulut gibi olguları gözlemlemektedir. Kendilerine aktarılmış olan geleneksel bilginin en yoğun kullanıldığı alanlardan birisi budur. Ay dolunay
evresindeyken çevresinde halka bulunması durumunu da balıkçılar şu şekilde yorumlamaktadır:
Ay aydınlığıysa, ay ağıl yapar mesela büyük ağıl, küçük ağıl. Mesela bi tanesi ağıl yapar ona; bi
tanesi yağmura işaret, bi tanesi rüzgâra işaret. Küçük olan yağmura işaret, büyük ağıl rüzgâra
işaret (KK5). Ayın doğduğu ilk güne göre havanın bir ay boyunca nasıl seyredeceğine dair yorumlar yapılmaktadır. Ay nasıl doğarsa, nasıl doğup ta eserse öyle devam eder. Hiç esmeden
doğarsa yine öyle devam eder derdi (KK6). Yine benzer bir yorum yeniayın ilk bir kaç günü takip
edilerek, on beş gün boyunca havanın nasıl seyredeceği konusunda da yapılmaktadır. Yani derki
biz balıkçı esnafı, ya rüzgâr, yeni ayı hava bozukken aldı. On beş gün hayır yok havada (KK6).
Hilal şeklinde görünen ayın uçları hafif aşağı doğru bakarsa bunu balıkçılar ay ayakta şeklinde
ifade etmektedirler. Bu durumu rüzgâra işaret saymakta ve bu nedenle ay ayakta, balıkçı yatakta
deyimini kullanmaktadırlar. Ayın uçları yukarı doğru bakarsa deyim, ay yatakta, balıkçı ayakta
şeklinde kullanılmaktadırlar.
Güneşin batarken aldığı renklere göre de bazı yorumlar yapılmaktadır. Güneş batarken:
Bal rengi gökyüzü, hava güzel olacak demek. Tatlı kırmızı renk, iyi hava demek. Hafif sarı gökyüzü, rutubet ve yağmur. Pembe ve fıstıki renk, şiddetli fırtına, yağmura. Güneş kırmızı batarsa
rüzgâr çıkacağına delalet (KK6).
Balıkçılar yıldızların rahat ve çok sayıda görülebilmesini iyi havaya yormaktadırlar. Yıldızların kıpır kıpır görünmesini sert rüzgârların işareti kabul etmektedirler.
Yağmur için bulutların hareketleri gözlemlenmektedir. Bulutların siyah ve alçak olması en
önemli belirti olarak kabul edilmektedir. Yine bulutların kaz göğsü şeklini alması durumunda sert
havanın geleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bulutların konumuna bakarsın mesela. Kaz göğsü
gibi yaptı, hava geliyo, hava hazırlık yapıyo deesin (KK7).
Yıldırımların çakış şekline göre de bazı hava tahminleri yapılmaktadır. Yatay çakar o havadan korkma. Dik çaktığı zaman bora yapar, sert rüzgârlar gelir çaktığı yerden (KK8).
Balıkçılar, kar yağışını balıkçılık için olumlu bir hava olayı olarak değerlendirmektedirler.
Suyun soğuması nedeniyle balıkların kıyıya daha fazla sokulduğu ifade etmektedirler.
Hava tahmini için gözlemlenen bir unsur da hayvanların hareketleridir. Balıkçılar, balık
miktarının artışını da havanın bozacağına dair işaret olarak kabul etmektedirler. Martıların yüksek
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uçması da sert rüzgârın geleceğinin işareti olarak görülmektedir. Yine kıyıdaki denizkestanelerinin üzerlerine kum toplamaya başlaması da sert rüzgâr olacağını göstermektedir. Ördeklerin
bazı hareketleri de hava değişimin işareti olarak sayılmaktadır. O ördekler bağırır, uçar bu bu
bu (KK9). Çakalların uludukları yere göre de bazı yorumlar yapılmaktadır. Çakallar ulumağa
başladığı zaman, tepede uluduğu zaman rüzgar yapardı. Şimdi çakal derenin içinde ulursa yağar
(KK10).
Balıkçıların çoğu zaman bazı sayılı fırtınanın adını bilmekle beraber zamanını pek bilmedikleri görülmüştür. Sayılı fırtınalar için daha çok miladi takvime müracaat edilmektedir. Bu
fırtınalar arasında ayandon, kestane karası, kırlangıç, mart dokuzu, bağbozumu en çok adı anılanlardır. Ayandon fırtınası için şu deyim yaygın olarak kullanılmaktadır: Ayandon incesinde boğulan, mırdar gider (KK7).
Balıkçıların rüzgarları adlandırması birkaç istisna dışında literatürle benzerlik taşımaktadır. Lodos rüzgarı bazı balıkçılar tarafından nodos/nodas, gündoğusu için gündoğrusu, günbatısı
için batı ifadelerini de kullanmaktadırlar.
Balıkçılar rüzgar ve fırtınaya göre avlanma alanı seçebilmektedirler. Şayet rüzgar yönü
liman çıkışını engellemiyorsa balıkçılar, rüzgar almayan kıyı ve koylarda avlanmaya devam etmektedirler.

Giyim-Kuşam
Görüşülen eski balıkçıların önemli bir kısmı geçmişte balıkçılık yaparken gündelik giysiler
giydiklerini belirtmişlerdir. Balık avlamanın daha çok kış aylarında yoğunlaşması sebebiyle sıcak
giysileri tercih etmektedirler. Özellikle yünden dokunan aba pantolonların tercih edildiği ifade edilmiştir. Ayrıca ıslanmalara karşı kayıkta yedek giysi bulundurmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Bir dönem Amerikan bezi ya da şeker çuvalları tulum şeklinde ya da pantolon ve üstlük şeklinde dikildikten sonra, su geçirmesini önlemek için zift, bezir yağı ile kaplanmıştır. Şu
şeker çuvalları var ya, şeker çuvallarına annadın mı don diktirir, donları; don paçaları böyle şeyli,
büzmeli, lastikli yani. Beline uçkur geçiriyosun. Uçkurlan bağlıyosun. Üstüne annadın mı gene
şey diktiriyosun terziye, palto gibi, mont gibi. Onu bezir yağıyla yağlıyon. Bezir yağıyla yağlıyosun. Basıyon üç-dört kere annadın mı sıcakta duruyo. O, bezir yağıyı emiyo. Emdiği zaman da
suyun içine sok, çıkar muşambadan daha sağlam. Beş-altı sene giyersin hani bi kat şeyi öyleydi
yani o zamanlar (KK11). Bazı kaynak kişiler de bezir yağının üzerine bal mumunun da sürüldüğünü ifade etmişlerdir. Bal mumunu eritiyorlardı, bezir sürdürdükten sonra bal mumu sürüyolar
üzerine. Tekrar bezir yağı sürüyolar (KK6).
Ayaklarına ise önceleri çarık daha sonraları ise kara lastik olarak tabir edilen ayakkabılar
giymektedirler.
Günümüzde bütün balıkçılar gündelik giysilerinin üzerine muşamba giyitler, ayaklarına da
lastik çizmeler giymektedirler.
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Söylenceler ve Söylenenler
Balıkçılarla yapılan derlemelerde en az derlenebilen konuların başında sözlü edebiyat
ürünleri gelmektedir. Özellikle balıkçılıkla ilişkili anlatıları açığa çıkarmaya dönük çabalarımızın
çok azı karşılık bulmuştur. Bu konu Kültür ve Turizm Bakanlığının 2017 yılında gerçekleştirdiği
Araştırma Sonuçları Sempozyumu’nda tarafımızca daha ayrıntılı olarak ele alındığından burada
bazı değinmelerle geçilecektir.
Derlemelerimizde karşılaştığımız Hz. Yunus, Hz. Nuh ve Hz. Hızır’la ilgili anlatılar başta
gelmektedir. Hz. Yunus, bazı balıkçılar tarafından balıkçılık mesleğinin piri olarak görülmektedir.
Hz. Yunus’un kutsal metinlerdeki hikayesi, bazı değişikliklerle anlatılmaktadır. Yine tufan bağlamında Hz. Nuh anlatıları ile daha sıklıkla karşılaşılmıştır. Hz. Nuh, özellikle ilk gemi yapıcısı
olarak da bu anlatılarda öne çıkmaktadır. Yaygın diğer bir anlatı figürü ise Hızır/Hıdır üzerinedir.
Hızır daha çok, dara düşen balıkçıların yardımına koşan, onların koruyucusu rolünde karşımıza
çıkmaktadır. Bölgede Hıdırellez’in halen yaygın olarak kutlanıyor olması bu anlatıları beslemekte
ve hafızada canlı tutulmasını kolaylaştırmış görünmektedir.
Bölge balıkçılarının anlatılarına konu olan bazı yerel figürler de mevcuttur. Özellikle Kızıl
Deli Sultan, Cahidi Sultan, Aya Nikola, Aburga Ahmet ilgili anlatılar bunlardan birkaçıdır. Kızıl
Deli Sultan, Türklerin Rumeli’ye ilk geçişleriyle bağlantılı olarak, Çardak’ta denize doğru bir çıkıntı
oluşturan kum adasının oluşumuyla ilgili bir anlatının kahramanı olarak anlatılmaktadır. Cahidi
Sultan ise posteki üzerinde boğazı geçmesiyle anlatılara konu olmaktadır. Aya Nikola ise, Gökçeadalı Rumların, denizcilerin koruyucusu olarak kabul ettikleri azizlerden biridir. Her yıl makamında, özellikle balıkçı ve denizcilerin katıldıkları bir tören düzenlenmektedir. Bozcaada’da mezarı
bulunan Aburga Ahmet, bir denizci olarak fırtınada yaşadıklarıyla bir söylenceye konu olmaktadır.
Balıkçılar, kendi aralarındaki sohbetlerinin esas konusunun av hikayeleri olduğu ifade etmişlerdir. Bu hikayelerde belli oranda abartmaların da olduğunun farkında olan bazı balıkçılar bu
durumu şöyle ifade etmektedirler: Yalanı aramışlar, aramışlar balıkçının ağında çıkmış. Av hikayeleri dışında sohbetlerinin ana konusunu gündelik meseleler oluşturmaktadır. Siyaset, futbol,
çevrelerinde olup bitenler en çok konuşulan konulardır.

İnanmalar
Balıkçı inanmalarının en başında nazar inancı ve buna ilişkin uygulamalar gelmektedir.
Özellikle tekneyi nazardan korumak için nazar boncuğu, boynuz, nal, denizatı gibi aksesuarları
hemen bütün teknelerde görmek mümkündür.
Uğur-uğursuzlukla ilgili inanmaların başında ise av öncesi balık sipariş edilmesi gelmektedir. Balıkçılar av öncesi kendilerinden balık istenmesini büyük uğursuzluk saymaktadırlar. Balık tutmanın nasip işi olduğu için böyle bir söz vermenin uğursuzluk getireceğine inandıklarını
belirtmişlerdir. Bazı balıkçılar, uğursuz buldukları kişilerden de bahsetmektedirler. Bu kişileri
gördüklerinden denize çıkmaktan imtina eden balıkçılarla karşılaşılmıştır.
Balıkçı inanmalarına dair en yaygın uygulamalardan biri de kurban kesmektir. Tekne ilk
alındığında, sezon başlangıçlarında ya da başlarından geçen iyi ve kötü olaylardan sonra kur184
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ban kesmek oldukça yaygın bir gelenek. Kurban genellikle teknede kesilmektedir. Şayet tekne
dışında kesiliyorsa kanından bir miktar teknenin baş kısmına sürülmektedir. Balık avının verimsiz
ve kötü geçmesi durumunda kurban kesildiği gibi çok iyi geçen bir avdan sonra da kurban kesilebilmektedir. Kurban konusundaki en dikkat çekici geleneklerden biri de özellikle sezon başlangıcında avlanan ilk balığın kesilerek kurban edilmesidir. Kesilen bu balığın kanı da tekneye ve
ağlara sürülmektedir.
Günümüzde kaybolmuş görünen balıkçı geleneklerinden biri de sezonda avlanan ilk balıkların dağıtılmasıdır. Günümüzde avlanan balık miktarının azalması ve ekonomik getirisinin yüksek olması nedeniyle bu gelenek artık uygulanmamaktadır. Yine geçmişte yüksek miktarda balık
avlandığı zaman bir kısmının yoksullara ve çevreye dağıtıldığı ifade edilmiştir.
Balıkçılar tekneyle açılmadan önce genellikle reis tarafından rızık ve bereket beklentisini dile getiren dualar etmektedirler. Rabbim, rızkım neyse, rızkımı nasip eyle (KK8)! Ya nasip
(KK10)! Vira Bismillah (KK4)! gibi sözlerle hareket etmektedirler.
Günümüzde daha esnemiş olsa da bölgede tekbirli bayram olarak da anılan kurban bayramı boyunca balık avına çıkmamaya özen gösteren balıkçılar bulunmaktadır. Ramazan bayramında da ilk günü genellikle balığa çıkmayan balıkçıların sayısı oldukça yüksektir. Yine Cuma
günleri balığa çıkmayı namaz saatine göre ayarlayan balıkçıların yanı sıra hiç çıkmayan balıkçılarla da karşılaşılmıştır. Geçmişte kandillerde balıkçıların nadir olarak balığa çıkıyor olmasına
karşılık, günümüzde buna uyan çok az balıkçının bulunduğu söylenebilir. Yine geçmişte bazı
balıkçıların kandil gecelerinde kayıklarında mum ya da kandil yaktıkları bilgisine ulaşılmıştır.
Eski balıkçıların uyguladıkları geleneklerden biri de balıkların göç mevsimine göre başlayan sezonun ilk avından önce tekneye istiflenmiş olan ağın altına para koymaktır. Ağ, ilk olarak
denize salındığında altındaki para bundan sorumlu tayfalar tarafından alınmaktadır. Yine sezon başlangıcında ağlara okunmuş su dökülmesi geçmişte karşılaşılan uygulamalar arasındadır.
Bazı balıkçı köylerinde sezon başlangıcında balıkçı aileleri deniz kıyısına gelerek, balıkçılar denize açıldıktan arkalarından dua okumakta ve ellerine aldıkları kumu sezonun bereketli geçmesi
için arkalarından denize atmaktadırlar. Mesela biz sezona çıktığımızda aileler gelirler, şurada
denize çıktığımızda arkamızdan dua okur, kum atarlar. Okurlar, kumu denize atarlar. Yani, attığın
şeyler kadar balık tutsun gibi. Öyle şeylerimiz vardı (KK13).
Hıdırellez kutlamalarının söz konusu coğrafyada henüz canlı olduğu söylenebilir. Bu inancın merkezinde yer alan Hıdır/Hızır ile İlyas’ın buluşma günü olarak kabul edilen 6 mayısta bazı
uygulamalarla karşılaşılmıştır. Hıdırellez’le ilgili inanmalardan biri de Hıdırellez sabahı deniz suyunun çok kısa bir süreliğine tatlandığına inanılmasıdır. Bazı balıkçılar o nedenle Hıdırellez sabahı deniz suyunun tadına bakmaktadırlar. Geleneksel olarak deniz ile ilişkileri oldukça sınırlı olan
kadınların deniz kenarına indiği nadir zamanlardan biri Hıdırellez’dir. Hıdırellez sabahı, arınmak
ve şifa bulmak amacıyla denize giren kadınlar, deniz kenarındaki taşlarla dileklerini resmetmektedirler.
Balıkçıların genel olarak içkiyle araları iyi olsa da çoğu balıkçı teknede içki içilmesine ya
da içkili tekneye binilmesine sıcak bakmadıkları gözlemlenmiştir. Bunun, teknenin bereketini ka-
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çıracağına inanmaktadırlar.
Balıkçılar, balık avlayarak çok para kazanılamamasını ya da kazanılan paranın kolayca
harcanmasını, balığın ettiği bir bedduaya bağlamaktadırlar: Ha, şu var, balık ne demiş: Beni tutan
para kazanmasın, beni alıp ta satan pulum kadar para kazansın. A bu doğru (KK13-14).
Balıkçılar denize çıkmak için evden çıkmalarından itibaren şans ve uğur getirmesi temennileriyle birbirlerini selamlamaktadırlar. Evden çıkarken eşleri tarafından iyi dileklerle uğurlanmaktadırlar: Rasgele, bereketli olsun (KK5)! Tekne limandan ayrılırken: Allah ecelli balık nasip
etsin (KK15)!; Allah rast getirsin (KK7)! ve benzeri dualar edilmektedir. Yine ağ atılırken: Rasgele
(KK9)! ya da Allah çok versin (KK16)! denilmektedir. Atılan ağ çekilirken reis tarafından söylenen Vira Bismillah (KK4)! sözü hem tayfalara verilmiş bir komut hem de hayır dua olarak kabul
edilmektedir.
Bazı balıkçılar ahşap yapılı teknelerde sedir ağacı kullanılmasını, mezarlık ağacı olduğu
gerekçesiyle istememektedirler. Bunun uğursuzluk getireceğine inanmaktadırlar.

Balıkta Beslenmek ya da Balıkla Beslenmek
Kumanya olarak götürülen yiyecekler mevsimine göre değişiklik göstermekle birlikte ekmek, domates, biber, soğan, karpuz, zeytin, peynir, makarna, kuru fasulye ve benzeri yiyeceklerle çay en çok tüketilenler arasındadır.
Balık tutulması halinde balık ızgarası ya da kızartması ve balık çorbası en çok tüketilen
besinler arasındadır. Yemek için tercih edilen balıklar genellikle ekonomik getirisi az olan ya da
avlanma sırasında yaralanmış olanlardır. Kamara olmayan eski tekne ya da kayıklarda yemek
yapma olanağı daha sınırlı iken günümüzde, kamaralarda yer alan ocak ve benzeri mutfak aparatlarıyla çeşitli yemekler de yapılabilmektedir. Özellikle kalabalık olan ve uzun süre denizde
kalan teknelerde yemek işinden anlayan kişiler yemek yapabilmektedir. O nedenle teknelerde
genellikle yemek yapma araç-gereçleriyle, yağ, tuz, salça, soğan gibi temel girdiler sürekli olarak
bulundurulmaktadır.
Teknede yemek molası, balık avının durumuna göre ayarlanmaktadır. Birinci öncelik balığın avlanması ve takibidir. Yemek öğünleri genellikle bu iş dışı zamanlara göre ayarlanmaktadır.
Yine boş aralıklarda çay tüketimi oldukça yaygındır.
Balıkçı hanelerinin de en başat yiyeceği balıklardır. Balıkçıların çoğu, balık tuttukları sürece evlerinde de çoğunlukla balık pişirildiğini ifade etmişlerdir. Balıklar genellikle tava ya da
ızgarada pişirilmektedir. Karşılaştığımız farklı pişirme tekniklerinden biri de tuzda balıktır. Daha
çok taş balığı olarak da adlandırılan pullu balıklardan karagöz, levrek, kefal türü balıklar tamamen
tuza gömülerek fırında pişirilmektedir. Günümüzde daha çok tencerelerde yapılan pilaki, geçmişte kakala olarak da anılan toprak kaplarda pişirilmektedir. Balık çorbalarında en çok kullandıkları
balık türleri iskorpit, gelincik ya da lapire olarak adlandırılan balıklardır. Çorbalarda daha çok
eti sert balıkları tercih ettiklerini ifade etmektedirler. Balıkçıların yaptığı bir diğer balık yiyeceği
de balık köftesidir. Balık köftesi genellikle iri paçoz kefal olarak da anılan balıktan ve kılçığı az
olan mezgitten yapılmaktadır. Balık köftesinin yapılışını şu şekilde özetlemiştir kaynak kişi: Biz
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onu haşlarız. Ondan sonra bir bir ayıklarız etini. Ondan sonra köfteyi nasıl koyuyosun harcını;
yani karabiberdi, maydanozdu, nane ne varsa işte köfteye koyduğun harçları koyarsın. aynı yoğurursun. Aynı bi balık köftesi de yaparız yani (KK9). Balıkçıların sık pişirdiği yemekler arasında
buğulama ve pileki/pilaki bulunmaktadır. Lüfer ve palamut pilaki yapımında en çok tercih edilen
balık türleridir. Şimdi buğulama suyu az. E normal domatesi rendelersin, soğanı, soğanı şey
yaparak öldürürsün. Balığı koyarsın çok hafif sulu. Kapatırsın gasteyi üzerine. Öyle pişer buğusunlan tüpün üzerinde (KK9). Buğulamaya benzemekle birlikte pileki daha sulu bir yemek olarak
tarif edilmektedir. Pileki biraz daha sulu. Yarı çorba, yarı şey gibi. Biraz suyu bol (KK9). Diğer bir
pişirme tekniği de haşlamadır. Hiç içine malzeme koyma; sade tuz, bi parça yağ. Kendi suyunu
da koyuyo oraya zaten o. haşlama gibi bi şey oluyo. Daha güzel oluyo (KK17).
İstakoz ya da genel olarak böcek olarak anılan deniz canlıları iyi kazanç sağladığı için
balıkçılar ancak kırık ve yaralı olmaları halinde tüketmektedirler. Suda haşlanarak yenilen
ıstakozun oldukça lezzetli olduğu ifade edilmektedir. Canlı canlı suya. Haşlıyosun. Ondan sonra
içini çıkarıyosun. Limon sıkıyosun üzerine, zeytinyağı (KK10-18). Geçmişte ahtapot ve sübyenin
de pek yenilmediği ifade edilmektedir. Daha eskiden ahtapot, sübye, bunlar yinmez. Ama şimdi
(KK. gülüyor.M.F.) öğrendi ahtapot (KK3).
Avlanan balıkları mevsimi dışında tüketmek için kullanılan en yaygın yöntem tuzlamadır.
Tuzlama için esas olarak sardalye ve kolyoz tercih edilmektedir. Bir kat balık, bir kat tuz şeklinde
istiflenen balıklar bir süre bekletilmektedir. Bu bekleme süresi içinde balıkların kanı tamamen
tükenince yeniden tuzlanarak, tenekelere doldurulmaktadır. Diğer bir saklama yöntemi çirozdur.
Bir tür kurutma tekniği olan çiroz genellikle balıkların yağsız olarak avlandıkları mevsimde yapılmaktadır. Yaygın olarak çirozu yapılan balıkların başında, uskumru gelmektedir.
Geçmişte balık satışının zor olduğu koşullarda büyük miktarda balık yakalandığında limanda bir şenlik havasında balık pişirilerek köylülerce yenildiği belirtilmiştir. Koca bi ateş yakarlar. En yaşlısı oturur ora. Ondan sonra koca koca ızgaralar, doldurulur, dökülür. Bütün köylü
hep beraber yirdik (KK3). Karşılaştığımız bir toplu yemek geleneği de geçmişte kalmış olmakla
birlikte balıkçıların topluca levrek pilavı yemeleridir. Önceden eski insanlar yapıyapıyolaamış.
Şimdik gidip mesela balığa gidiyolaamış. Geliiken de devriye bakarlar önceden mesela, kimde
sıra mesela. kocaman bi levreği keserler, levrek pilavı yaptırırlardı. Toplanırlardı. Ondan sonra
zaten denizden gelmiş, aç; karınları aç. Haydii koca balık pilavınlan beraber yinirmiş o zaman.
Eski muappetler yapılıyomuş burada. ha işte bi tane alıyolarmış, mesela kimde sıra? Mesela
bu gün Erdoğan Abi’de. götürsün evine. İşte neyse yenge yapar onu, hazırlar. Getirirler böyle
meydana, haydi bakalım (KK19).
Balıkçıların genel olarak içki içmeyi sevdikleri ifade edilmektedir. Geçmişte en çok tüketilen alkollü içki şarap iken, günümüzde şarabın yanında rakı tüketiminin de arttığı belirtilmektedir.
Ya şarap içerdik u zamanlar. Rakı, pahalı. Hep şarap (KK19). Bu nedenle balıkçı yerleşimlerin
tipik özelliklerinden biri de bu yerleşimlerde genellikle balıkçıların uğrak yeri olan meyhane tarzı
lokantaların varlığıdır.
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Kutlamalar-Eğlenceler
Kabotaj bayramının, geçmişte bölge balıkçılarının en çok rağbet ettikleri kutlamalar arasında olduğu ifade edilmektir. Aslında askeri törenlerin bir parçası olan bu kutlamalardaki çeşitli
yarışmalara balıkçılar da dâhil edilmektedirler. Bu yarışlardan biri piyade tipi kayıklarla yapılan
kürek çekme yarışmalardır. Bu yarışmaların oldukça çekişmeli geçtiği ifade edilirken, anlatılan
bazı ayrıntılar balıkçıların ne denli önemsediklerini de göstermektedir. Kıç tarafında dümen var
ya? Geceden gidiyo, kayığın altına kürek, süpürge çakıyo. Kayığın altında kürekle çekiyon ya,
tutsun diye (Gülüşmeler M.F.) (KK5). Genç balıkçıların katıldıkları bir diğer yarışma yağlı direk
yarışmasıdır. Yağlanmış direğin ucundaki bayrağı kapmakla sonuçlanan yarışmada, kazanana
bazı hediyeler verildiği de belirtilmektedir. Balıkçıların katıldığı bu etkinlikler günümüzde kaybolmuş görünmektedir.
Yaygın balıkçı eğlencelerinin başında balık ve içkiyle yapılan sohbetlerdir. Avlanan balık
eşliğinde genellikle şarap içilen bu eğlencelerde güzel sesi olan balıkçılar şarkı, türkü söylemekte; zeybek oynanmaktadırlar. Yine bu sohbetlerde fıkra ve güldürücü anıların anlatıldığı ifade
edilmektedir.

Halk Hekimliği
Balıkçıların en çok karşılaştığı sağlık sorunlarının başında, bazı balıkların çarpmalarına ve
ısırmalarına maruz kalmaktır. Özellikle trakonya, iskorpit türü bazı balıkların çarpması durumunda
en sık başvurulan geleneksel tedavi yöntemi idrar sürmektir. Günümüzde bir ecza dolabı bulundurmanın zorunluğu olduğu balıkçı teknelerinde bu tedavinin yerine amonyak kullanılmaktadır.
İdrardan sonra en çok başvurulan yöntem çarpılan yere kibrit ucundaki kimyanın basılmasıdır.
Hiç bi şey bulamazsan denizde, evvelden yoktu, deyelim kiprit; bildiğin kiprit başındaki kimyası,
çarpan veya kestiğin yere üç-dört tane kibrit. Çakının burnuyla sıyırırsın, kapatırsın zıngadak
tamam (KK12). Balık çarpmalarına karşı uygulanan en ilkel yöntemlerden bazıları ise yara yerine
sigara ateşi ya da egzoz ısısıyla yakmak olarak karşımıza çıkmaktadır (KK13). Bu yaralara bazı
balıkçıların limon sıktıkları, bazılarının da sıcak suda beklettikleri ifade edilmiştir (KK20). Diğer
bazı balıkçılar da sirke sürmektedirler (KK19).
Balıkçıların sürekli nemli ortamda bulunmalarından dolayı en mustarip oldukları rahatsızlıkların başında romatizma gelmektedir. Nem ve soğuktan dolayı bütün balıkçıların belli bir
yaştan sonra bu rahatsızlıkları yaşadıkları ifade edilmektedir. Romatizma ağrıları için uygulanan
geleneksel yöntemlerden biri, denizanasının kaynatılarak, ağrıyan yerlere konulması ve bir bez
yardımıyla bağlanmasıdır (KK21).
Balıkçılar ve bölge halkı eşkina balığının kafasında bulunan taşın suda eritilerek içilmesi
durumunda böbrek taşlarına iyi geldiğini ifade etmektedirler (KK21).
Özellikle mavi denizanasının sıvısının göze kaçması durumunda geçmişte en sık
başvurulan tedavi yönteminin göze karpuz suyu dökmek olduğu belirtilmektedir (KK20).
Balıkçılar bazı çarpma ve yaralanmaları balıkla sararak da tedavi etmeye çalışmışlardır.
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SÖZLÜ KÜLTÜRDEN GÖRSEL KÜLTÜRE NASREDDİN HOCA
İMGESİ: AKŞEHİR ÖRNEĞİ
Zeynep Nagihan KAHVECİ1

Giriş
Walter Ong, yazı ve matbaa kavramlarının varlığını bile bilmeyen, iletişimin yalnız konuşma dilinden oluştuğu kültürleri, “birincil sözlü kültür”, günümüz ileri teknolojisiyle yaşantımıza
giren telefon, radyo, televizyon ve diğer elektronik araçların “sözlü” nitelikleri, üretim ve işlevi
önce yazı ve metinden çıkıp sonra konuşma diline dönüştüğü için “ikincil sözlü kültür” olarak
kavramsallaştırmıştır (2010, s. 23-24). “Birincil sözlü kültür” olarak adlandırılan dönemin temel
iletişim yolu söz yani konuşma, temel aktarım yolu ise bellektekilerin kalıplaşmış ifadeler yardımıyla aktarılmasıdır. İnsan, içinde bulunduğu dünyayı anlamaya ve onunla ilişkilenmeye sözlü
olarak başlamıştır. Bu ilişkilenme hali insanların birbirlerine deneyimlerini, hikâyelerini, olaylar
karşısındaki düşüncelerini anlatmalarıyla anlamlı hale gelmeye başlamıştır. Çünkü Antropolog
Clifford Geertz’in de ifade ettiği gibi “İnsan anlayamadığı bir dünyada yaşayamayacak türden bir
canlıdır.” (akt. Fulford, 2014, s. 26).
İnsanın dünyaya dair bu anlam arayışı sırasında ortaya çıkan anlatılar sözlü kültür
unsurlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu anlatılarda insanlar üzüntülerini, hayretlerini, sevinçlerini
bazen ciddi bazen mizahi yollarla aktarmışlardır. Mizahın sözlü niteliği temelinde dil oyunları
1
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bulunmasıyla ilişkilidir. Bu dil oyunları, olaylar karşısında mizahi bir kıvraklıkla, eleştirelliği de
barındıran sözleri içermektedir. Mizahın kaynağını sözün gücü ve eleştirellik oluşturmaktadır.
“Mizah; çağlara göre toplumun ekonomik, politik ve sosyal yapısını belirlemekte, teknolojik gelişmelerden ise biçim yapısını almakta; son hızla ortamına uyabilme dinamizmi göstermektedir.
Aslında mizah, bütün canlılığını da bu uyum çatışmalarından kazanmaktadır” (Öngören, 1983, s.
21). Mizahın dinamizmini sağlayan yapının temel taşı yaratıcılıktır.
Sözlü mizah unsurunun görselleştirilmesi meselesi de mizahın temelinde olan yaratıcılık
özelliğiyle birlikte değerlendirilmelidir. Sözlü mizaha dair pek çok unsur karikatür, vine, bilgisayar
oyunları, sinema filmi, çizgi film, reklam filmi ve caps içerikleri olarak görselleştirilmektedir. Sözlü
mizah unsurunun görselleştirilmesi, bu unsurların farklı bir bağlama taşınarak dönüştürülmesi
demektir. Bu dönüştürme görsel imgeler üretme yoluyla olmaktadır. Berger, “bir imgenin yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünüm olduğunu ve her imgede bir görme biçimi
bulunduğunu” (Berger, 2014, s. 10) ifade eder. İmgeleri yaratma ya da üretme sürecinde görme
biçimimizin ya da neyi nasıl görmek ve de nasıl anlatmak istediğimizin de etkisi vardır. Çünkü
“imgeler yalnızca görselleştirme araçları değil, yaratım ve ifade araçlarıdır” (Burnett, 201, s. 33).
İmgeler, görülenin hayal gücü ve yaratıcılıkla birleştirilerek görselleştirilmesi, zihindekinin varlık
bulması halidir.
Görsel anlatımın sözel olanla birleştiği imgesel anlatım, kültürel değerlerin hem kuşaktan
kuşağa hem de kültürden kültüre aktarılabilirliğini sağlayabilmede etkili yollardan birisi olarak
görülebilir. “Kültürler arası etkileşim düzleminde, kavramsal etkileşimin sınırlı bir entelektüel grup
içinde gerçekleştiği, buna karşılık, sözel kültürel dokuda ulusal kalıt aktarmalarının imgeler, motifler ve kalıplar aracılığı ile yapıldığı, kültürden kültüre bakışı yansıtan yaratılmış imajlar dikkate
alındığında daha iyi değerlendirilecektir (Öztürk’den akt. Oğuz 2013: 55). Bu açıdan çalışmanın
konusunu oluşturan Nasreddin Hoca’nın da “yaratılmış imaj” olarak sözel doku içerisinde imgesel ve simgesel olarak aktarıldığı söylenebilir. Böylelikle Nasreddin Hoca gibi kültürel bir unsur,
sözlü kültür ürünü olan fıkralarının yanı sıra yaratılmış imajıyla da görsellik kazanmış olmaktadır.
Bu durum nedeniyle insanlar eşeğine ters binmiş bir adamın bulunduğu fotoğraf, heykel vb.
gördüklerinde doğrudan belleklerinde Nasreddin Hoca imgesi canlanmaktadır. Çünkü eşeğine
ters binen Nasreddin Hoca imgesi kültürel belleklerine kodlanmış durumdadır.

Akşehir’de Nasreddin Hoca İmgesi
Akşehirli olmanın Nasreddin Hoca’nın şehrinden olmak anlamına geldiği duygusundan
hareketle, Akşehir halkının kendilerini Hoca’nın torunları olarak hissettikleri ve kendi kimliklerini Hoca’nın kimliği etrafında oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir. Bunun sonucu olarak da
Hoca’nın mizah anlayışının torunları olarak kendilerine geçtiğine inanmaktadırlar. Akşehir’in ve
Akşehirli olmanın “Dünyanın ortası” metaforuyla Nasreddin Hoca imgesi etrafında oluşturulduğu
görülmektedir.
Akşehir halkının düşünce dünyasına işlemiş olan Nasreddin Hoca imgesi aynı zamanda
kentin görünümünde de imgesel olarak pek çok yerde bulunmaktadır. Nebi Özdemir, kentlerin
kamusal ve özel alanlarının, kültürel imgelerin temel gösterim alanları olduğunu ve bu alanların
da meydanlar, binalar, çeşmeler gibi yerler olduğunu ifade eder (Özdemir, 2012, s. 119). Akşe-
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hir’de de kentin temel gösterim alanlarında Nasreddin Hoca’ya dair pek çok heykel ve görsel bulunmaktadır. Sözlü mizah geleneğinin anlatı kahramanı olan Nasreddin Hoca’nın Akşehir’in kent
kimliğinin tanımlamasında bir imge olarak nasıl görselleştirildiği kentin çeşitli yerlerindeki etkinlik
alanları ve heykeller üzerinden örneklendirilebilir.
Akşehir’e gelenlerin ilk gördükleri Nasreddin Hoca imgesi, otogarın üzerine yerleştirilmiş
olan eşeğine ters binmiş Nasreddin Hoca heykelidir (Fotoğraf 1). Nebi Özdemir’e göre kentlerin
ana imgeleri genelde kent içi mekânlarda, etkinliklerde, yayınlarda ve kısacası öteki ya da ötekilerle karşılaşılan her mekân ve ortamda yer almaktadır (Özdemir, 2012, s. 119). Nasreddin Hoca
heykelinin şehre gelenlerin ilk olarak bulundukları yer olan otogara konulması kente kimliğini
veren ana imgenin ötekiyle ilk karşılaşılan yerde bulunması olarak yorumlanabilir.

Fotoğraf 1: Akşehir Otogarı

Otogardan Hoca’nın türbesinin bulunduğu kent merkezine geçildiğinde türbeyi işaret eden
tabela (Fotoğraf 2) görülmektedir. Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters binerek doğru yöne gitmesi
gibi, bu tabelada tersine yazılarak doğru yeri göstermektedir. Tabelanın işaret ettiği yerin Nasreddin Hoca’nın türbesi olması doğru yerin Hoca’nın yanı olduğunu düşündürebilir. Böyle bir
tabelanın kullanılması Hoca’nın mizah anlayışının uygulamalı olarak da gerek yabancı gerek yerli
turistlere gösterilmesini sağlayabilir.
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Fotoğraf 2: Nasreddin Hoca’nın Türbesini Gösteren Tabela

Nasreddin Hoca’nın “dünyanın merkezi burasıdır inanmayan ölçsün” diye biten fıkrasından alınan ilhamla hazırlanmış olan “İnanmayan Ölçsün Anıtı” (Fotoğraf 3) da Hoca’nın türbesinin yakınında yer almaktadır. Küre şeklinde ve üzerinden çıkan oklarla çeşitli ülkelerin başkentlerinin Akşehir’e olan uzaklıklarının gösterildiği bir anıt olup bununla dünyanın merkezinin
Akşehir olduğu, inanmayan varsa ölçsün denilerek tescillenmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.
Yine sözlü kültüre ait bir türün görselleştirilerek bir imge haline getirildiği görülmektedir. Nebi Özdemir’in ifade ettiği gibi “görsel kültürün yüceltildiği bir çağda, imaj her şeydir.” (Özdemir, 2008, s.
623). Akşehir, sözlü kültürün ürünleri üzerinden imajlar yaratarak görsel kültürün gücünü kentin
peyzajında etkili bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

194
Zeynep Nagihan KAHVECİ

Genel Konular

Fotoğraf 3: İnanmayan Ölçsün Anıtı

Nasreddin Hoca’nın türbesinin karşısında Hoca’nın birinde eşeğe ters diğerinde ise düz
bindiği iki heykel (Fotoğraf 4) bulunmaktadır. Akşehir’de yaşayan ve aynı zamanda temsilî “Nasreddin Hocalık” da yapmış olan Mehmet Güleray2, bu heykellerden Hoca’nın eşeğe düz bindiği
heykelin 1980’lerdeki belediye başkanının “Hoca âlim adamdır, eşeğe ters biner mi?” deyip yaptırdığını ifade etmektedir.

Fotoğraf 4: Nasreddin Hoca’nın Ters ve Düz Heykelleri
2 Kaynak Kişi: Mehmet Güleray
Görüşme Yeri: Akşehir Merkez. AKSEV Derneği
Görüşme Zamanı: Mart 2015
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Akşehir’de Nasreddin Hoca ile ilgili bir diğer uygulama ise türbenin yakınındaki Gülmece
Parkı’ndadır (Fotoğraf 5). Adından da anlaşılacağı üzere mizah temelinde oluşturulmuş bir parktır. Gülmece Parkı’nda sözlü gelenekte oluşmuş olan Nasreddin Hoca fıkralarının görsel imgeler
haline getirilerek canlandırıldığı heykeller yer almakta ve böylece Berger’in de ifade ettiği gibi
“imge sözü aydınlatmaktadır” (Berger, 2014, s. 28).

Fotoğraf 5: Gülmece Parkı

Fıkraların canlandırıldığı bu heykeller yerden yüksek platformlarda bulunmakta olup altlarındaki fıkra metinleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır. Gülmece Parkı’ndaki bu heykeller,
fıkra metinleri altlarında yazmasa dahi, görsel bir imge olarak görenlerin zihninde fıkranın çağrışmasını sağlamaktadır. Bu metinlerin yazılması bir yandan fıkrayı bilmeyenlerin öğrenmesine
ve canlandırılan fıkranın görsel sunumuyla birlikte bir anlam oluşturmasına yardımcı olmaktadır.
Gülmece Parkı’nda heykellerle canlandırılan Nasreddin Hoca fıkralarından bazıları şunlardır: 1.
Ay’ı Kuyudan Çıkarmak (Fotoğraf 6), 2. Bindiği Dalı Kesmiş (Fotoğraf 7) 3. Ya Tutarsa! (Fotoğraf
8) 4. Düşünen Hindi (Fotoğraf 9):
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Fotoğraf 6: Ay’ı Kuyudan Çıkarmak

Fotoğraf 7: Bindiği Dalı Kesmiş
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Fotoğraf 8: Ya tutarsa!
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Fotoğraf 9: Düşünen Hindi
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Gülmece Parkı’ndaki heykellerin dışında, parkın sonunda Nasreddin Hoca’nın “Kazan doğurdu” fıkrasındaki kazandan esinlenerek yapılmış devasa bir kazan bulunmaktadır (Fotoğraf
10). Bu kazanın büyüklüğünün Nasreddin Hoca’nın mizahının uygulamalı olarak gösterildiğinin
bir imgesi olarak düşünülebilir. Kazan, tek başına görsel bir imge olarak sözlü kültür ürünü olan
“kazan doğurdu” fıkrasını imlemektedir. Ancak bu imlemeyi yapabilmesini sağlayan kazanı görenlerin kültürel belleğinde bu fıkranın hâlihazırda bulunuyor olmasıdır.

Fotoğraf 10: Nasreddin Hoca’nın “kazan doğurdu” fıkrasındaki kazan

Akşehir’de Nasreddin Hoca’nın imgesel olarak kullanıldığı mekânlardan bir diğeri de Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’dir. Müzede etnografik eserlerin sergilendiği üçüncü
katta bir odada heykeller aracılığıyla Nasreddin Hoca’nın “Ye kürküm ye” fıkrası görselleştirilmiştir (Fotoğraf 11).
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Fotoğraf 11: Nasreddin Hoca Etnografya Müzesi

Müzenin adında Nasreddin Hoca’nın kullanılması ilk anda sanki müzenin genelinde Nasreddin Hoca’ya dair pek çok şeyin sergilendiğini düşündürse de bir odada canlandırılan fıkrasının
dışında Hoca’ya dair başka herhangi bir şey bulunmamaktadır. Nasreddin Hoca’nın isminin müzeye dair dikkat çekmek amaçlı kullanımı bir eleştiri noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mizahın görselleştirilmesi durumunun hediyelik eşya alanına da yansıdığı görülmektedir.
Buna örnek olarak Erdoğan Özbakır’ın3 tasarladığı ve ürettiği “tersine saat” gösterilebilir (Fotoğraf
12). Özbakır, uzun yıllar hayalini kurduğu tersine saati Hoca’nın eşeğe ters binmesiyle, yaptığı
işlerin hep tuhaf, algılanması zor sıra dışı işler olmasından yola çıkarak tasarladığını belirtmiştir.
Bu saatin üzerindeki rakamlar olağanın aksine tersine yerleştirilmiş, akrep ve yelkovanda tersine
işlenmiş olup buna rağmen saat, doğru zamanı göstermektedir. Nasreddin Hoca’nın eşeğine ters
binip doğru yöne gitmesi gibi bu saat de tersine çalışıp doğru zamanı göstermektedir.

3 Kaynak Kişi: Erdoğan Özbakır
Görüşme Yeri: Akşehir Merkez
Görüşme Zamanı: Mart 2015
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Fotoğraf 12: Nasreddin Hoca’nın Ters Çalışan Saati

Erdoğan Özbakır, sadece sözlü gelenekte oluşmuş bir anlatı kahramanından yola çıkarak
somut bir ürün ortaya koymakla kalmamış, kendisi de bu ürünün tanıtımını yapmak ve dikkatleri
ürüne çekmek için Nasreddin Hoca mizahını da içinde taşıyan ve kendisinin bulduğu sözlerle
icadını birleştirmiştir. Nasreddin Hoca’nın Ters Çalışan Saati, “Geçen zamanı geri getirir!”, “Ters
giden işlerinizi düzeltir!”, “Düşünerek doğruyu bulmayı öğretir!”, “Ters çalışan saati kullanarak
alışılmışı farklı algılarsınız, bu işlem beyindeki pasif hücreleri aktif hale getirebilir!” sözleriyle hediyelik eşya ürünlerinin arasında yer almaktadır. Bu sloganlar kültürel bir ürünün sunumunda
“hikâyenin gücü”nün (Simmons, 2008) ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bireyler tersine
saati satın aldıklarında aynı zamanda onun hikâyesi de kültürel belleklerine yerleşmektedir. Tersine saat Nasreddin Hoca’nın mizahıyla ve anlam dünyasıyla çevrili bir hikâyeye sahiptir.
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Nasreddin Hoca imgesini hediyelik eşya üretiminde kullananlar arasında Akşehir Kültür,
Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKSEV) de bulunmaktadır. AKSEV’e ait atölyede magnet, biblo, bardak,
tabak gibi Nasreddin Hoca imgeli hediyelik eşyalar üretilmektedir. AKSEV bünyesinde üretilen
hediyelik eşyalar eşeğe ters binen Nasreddin Hoca, Hoca’nın ya tutarsa fıkrasının canlandırıldığı
tasarımlar (Fotoğraf 13), Akşehir’in yerel ürünlerinden olan tescilli Akşehir kirazını Nasreddin
Hoca ile birleştiren kompozisyonlar (Fotoğraf 14) olarak üretilmektedir.

Fotoğraf 13: AKSEV’in Hediyelik Eşyaları
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Fotoğraf 14: AKSEV’in Hediyelik Eşyaları

Nasreddin Hoca’nın görsel olarak hediyelik eşyalarda kullanılması, sözlü gelenekte oluşmuş bir kahramanın görsel kültür bağlamında yeniden üretilmesini sağlamıştır. Sözlü mizah
unsuru olan Nasreddin Hoca’nın görsel kültür unsuruna dönüştürülmesini içerikler arası bir
dönüşüm olarak değerlendirebiliriz.
Berger, “imgenin anlamının yanında görülen ya da hemen arkasından gelen şeye göre
değiştiğini, imgenin taşıdığı yetkenin de bağlama yayıldığını” (Berger, 2014, s. 29) ifade eder.
Nasreddin Hoca imgesi de türbe, gülmece parkı, heykeller, hediyelik eşyalar ve çeşitli tabelaların
bulunduğu bağlamda anlam bulmaktadır.
İmgeler ait oldukları kentlerin kalkınmasında önemli unsurlar olabilmektedir. Öcal Oğuz’un
da ifade ettiği gibi “halk arasında yaygınlık kazanan imgeler, ait oldukları bölgenin veya grubun
kültürel simgeleri haline gelerek, kültürel, turistik ve ticari etkileşim ve iletişimin temel belirleyicileri haline gelirler” (Oğuz, 2013, s. 78). Akşehir’in de Nasreddin Hoca imgesini kullanmasında
kültürel-ekonomik, turizm, tanıtım gibi amaçları olduğu görülmektedir.
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SONUÇ
“Dünyayı farklı yerlerden yorumlamanın, yaşamı tersinden okumanın, eleştirel bakışın”
sembolü (Özdemir, 2017, s. 256) ve Hoca’nın mizahının yapıtaşlarından birisi olan terslik imgesi,
Akşehir’deki içerik üretiminin de ana kaynağını oluşturmaktadır. Heykel, hediyelik eşya, tabela
gibi şehrin içine dağıtılmış bu içerikler Nasreddin Hoca’yı hatırlatma işlevini görmektedirler. Ancak bu içerik üretim örneklerine bakıldığında Hoca’nın mizahının ötesine geçemediği görülmektedir. Hoca’nın mizahının aynısını sunmak bir süre sonra bu mizahın klişeler arasına girmesine neden olabilir. Sözlü kültür ürünleri, zaten her aktarımda değişikliğe uğrayan bir yapıya sahiptir. Bu
doğrultuda asıl mesele Nasreddin Hoca fıkrasını tekrar etmek değil, farklı bağlamlarda dönüşmesini sağlamaktır. Dahası sözel yapıdan görsel yapıya içerikler arası aktarım fıkrayı anımsatırken
bugünün bağlamı ve anlam dünyasından da yararlanarak güldürebilmelidir. Gelenek konusunda
kaçınılması gereken önemli noktalardan biri de dondurma eğilimidir. Şahsiyeti belirginleştirmek
ve ona dair unsurları yüceltmek, geleneği bir yere sabitleme, konumlandırma tehlikesini ortaya
çıkartabilir. Yüceltilip, kutsallaştırılana eleştiri getirilemez ve dolayısıyla yaratıcılıkla birlikte ileriye
taşınamaz hale gelebilir. Sözlü mizahın yapısı temelinde eleştirelliği, sorgulamayı ve yaratıcılığı
barındırmaktadır. Nasreddin Hoca mizahının da bugünlere gelebilmesini sağlayan hamurundaki
eleştirellik ve yaratıcılıktır. Sonuç olarak Nebi Özdemir’in de belirttiği gibi “Nasreddin Hoca kendi
mizah zamanında yaşar”.
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Giriş
Kültür, özünü etkileşimlerle değişim ve dönüşümlerin oluşturduğu dinamik yapıya sahiptir. Dolayısıyla kültür, iç ve dış dinamiklerin etkisiyle değişerek ve gelişerek geçmişten bugüne
ve geleceğe aktarılır. Farklı bağlamlardaki çeşitli iç ve dış dinamikler kültürel değişmelere neden
olur. Buna karşılık kültürel değişmeler, genellikle kendi iç dinamikler temelinde incelenmektedir. Oysa dış dinamikler yaşam ve kültür üzerinde sanılandan daha fazla dönüştürücü etkilere
sahiptir. Bu dinamikler kültürün yaratma, icra ve aktarım ve deneyimleme/tüketim aşamalarını
biçimlendirir. Kültür aktörü, bağlamı ve ürünü bu tür değişkenlerin etkisi altındadır.
Teknoloji, kültür değişmelerine neden olan dış dinamiklerinin başında gelmektedir. Sürekli
yeni etkileşim biçimleri ve bağlamları sunan teknoloji, dünyayı algılama ve yorumlama biçimlerini değiştirerek toplumsal yaşamı ve kültürü dönüştürmektedir. Bugün teknolojinin hayatın bir
parçası mı, yoksa kendisi mi olduğu sorusu sıklıkla ortaya atılmaktadır. “Bir endüstri dalıyla ilgili
yapım yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının inclenmesinden oluşan bilgi dalı” (http://www.tdk.
gov.tr/index.php?option=com_bts &arama=kelime&guid=TDK.GTS.5acd0fc0878171.60860573)
şeklindeki tanımı dikkate alındığında teknoloji, eski dönemlerden beri kültürü biçimlendirmeye
devam etmektedir. Bilhassa 18.asırdan sonra ortaya çıkan sanayi devrimleri yaşam, dolayısıyla
kültür üzerinde önemli etkilere sahiptir. Buharla başlayan sanayi devrimleri süreci, 19.asrın sonlarına doğru elektrik ve seri üretimle devam etmiş, 1960 sonrasındaki bilgisayar teknolojisiyle etkinliğini artırmıştır. 21. Yüzyılın başından itibaren de internet, akıllı telefon, el bilgisayarı vb. ile bu
süreç hızlanmış ve yaşamın bütün alanlarını kökten değiştirmeye ve dönüştürmeye başlamıştır.
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İnsanlığın hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağı, en yıkıcı ve yenilikçi çağın içinde bulunduğu
ve gelecek 20-30 yıl içinde geçmiş bin yılda olandan daha fazla değişime maruz kalacağı ifade
edilmiştir (King, 2016: 12-13). Matbaanın sözlü eğitim, telefonun telgraf, traktörün at arabaları
üzerinde yaptığı etkinin benzerlerini 21. asrın başındaki “yenilikçi yıkım/ yıkıcı değişim” çağında
dijital teknolojilerin yaşamın pek çok alanında gerçekleştirmekte olduğu gözlenmektedir. Refah
getirmesiyle birlikte yenilikçiliği oranında teknolojinin yıkıcı olduğu, geliştirilen koruma yaklaşımlarının pek etkili olamadığı ve uyum sağlayanların güçlendiği vurgulanmıştır (King, 2016: 51).
Teknolojik gelişmeler öncelikle emek tanımlarını ve değerlendirmelerini, dolayısıyla iş merkezli
kültürel yaşam biçimlerini değiştirmektedir.
Gelen teknolojik devrimlerin etkilerinin genellikle toplumun büyük bir kesimi tarafından
hissedilmediği gözlenmektedir. Geçmişten bir türlü bugüne dahi gelemeyen pek çok akademisyen de bu kesime dahildir. Farkındalık ve hazır oluşluk düzeyi sözü edilen teknolojik devrimlerin,
dolayısıyla kültür değişmelerinin travmalara neden olan etkilerinin şiddetini belirlemektedir. Geri
kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir bölümünde bu etkiler, farkındalık ve hazır oluşluk
düzeyinin artırılması yerine, geçmiş ile ötelenmeye çalışılmaktadır. Geleceği inşa edemeyenlere veya çağdaş uygarlık düzeyini yakalayamanlara geçmişe sarılmaktan başka bir seçenek de
kalmamaktadır. Buna karşılık geçmişi özümseyerek bugünü çözümleyenler geleceği yetkin bir
şekilde inşa edebilirler. Özetle geçmiş bugün ve gelecek açısından işlevsel ve ilgili olduğunda
değerlidir.
Bugün yaşamı ve kültürü daha çok insanların dijital teknolojilerle etkileşimi biçimlendirmektedir. Son çeyrek asır, insani ve dijital etkileşimlerin bütünleşme süreci (Chatfield, 2012: 20)
olarak kabul edilebilir. Özellikle mobil teknoloji, bulut bilişim ve bağlantılı sistemler etkileşimleri
şekillendirdiği gözlenmektedir (Greengard, 2017: 55). Bugün bağlantılılık güç ve etkinlik kaynağıdır. Yeni temas noktaları olan bağlantılı dünyanın yaratılması (Greengard, 2017: 56) gelenek
kültürü bağlamını etkisizleştirmektedir. Kültür, bağlantılılıktaki etkileşimlerle yaratılan değerler
bütünüdür. Bağlantı, dolayısıyla etkileşim farklılaşınca kültür de değişmektedir. Nitekim sosyal
medya bugün gündelik yaşamın merkezinde yer almaktadır. Sonuçta etkileşimi belirleyen, toplumu ve kültürü de biçimlendirmektedir.
Türk toplumsal yaşamında tekniğin/teknolojinin önemi yaklaşık üç asrı aşkın bir süredir
tartışılmaktadır. Avrupa’da aydınlanma döneminin ürünü olarak birinci sanayi devriminin ortaya
çıktığı 17.asır, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun da duraklama ve gerileme döneminin
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde ilerleme nedeni olarak kabul edilen Batı’nın
teknik ve teknolojisinin Osmanlı toplumuna aktarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Avrupa’da
birinci sanayi devrimini hazırlayan inanç, yönetim vb. yanında özellikle eğitim, bilim, sanat ve
kültür alanındaki köklü değişikliklerin Osmanlı yaşamında gerçekleştirilmesi yerine, teknik ve
teknolojinin alınmasının amaçlanması süreci etkisizleştirmiştir. Sanayileşme/teknolojileşme diğer
boyutlarının yanında öncelikle eğitim, bilim ve kültür alanındaki köklü değişmelere dayanırken
yaşamın bütün alanlarını dönüştürmüş ve dönüştürmeye de devam etmektedir. Dolayısıyla sanayileşme/ teknolojileşme bir taraftan eğitim, bilim ve kültür alanındaki değişmelerden doğarken,
diğer taraftanda da söz konusu alanlardaki değişim ve dönüşümün temel dinamiğini oluşturur.
Bir diğer ifadeyle eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki değişmeler ile sanayileşme/teknolojileşme
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birbirinden ayrılamaz süreçleri ifade eder.
Türkiye’de kültür değişmeleri, dolayısıyla sanayileşmenin/teknolojileşmenin etkileri üzerine önemli bazı çalışmalar yayımlanmıştır (Ziya Gökalp, 1995; Turhan, 1987; Berkes, 2013;
Güvenç, 1976; Güngör, 1986; Türkdoğan, 2015; Cem, 2007; Kongar, 2014; Özakpınar, 2003
vd.). Buna karşılık genel olarak kültür, özel olarak da gelenek kültürü ile teknoloji ilişkisi Türkiye’deki halkbilimciler veya halk kültürü araştırmacıları tarafından yeterince önemsenmemiştir.
Halk edebiyatı çalışmaları Türkiye’deki gelenek kültürü araştırmalarının merkezini oluşturmuş
ve oluşturmaya da devam etmektedir. 1950’li yıllardaki MİFAD’ın kuruluşunun da etkisiyle gelenek, görenek ve inançlar, el sanatları, geleneksel tiyatro, halk müziği ve halk dansları gibi alanlardaki araştırmalarla halk edebiyatı bilim dalı, folklor disiplinine evrilmeye başlamıştır. 1940’lı
yıllardaki DTCF’deki halk edebiyatı kürsüsü girişimi bir yana bırakılırsa, 1980’li yıllardan itibaren
halk edebiyatı araştırmaları temelinde Türk halkbilimi/halkbilimi akademik çalışma alanı olarak
özerkleşmiştir. Adı geçen landaki araştırmalar daha çok geleneklerin iç dinamikleri, unsurları ve
işleyişleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Yerel merkezli alan derlemelerine dayanan, geleneksel usta ve ürün araştırmalarına son dönemde icra, bağlam ve işlev değerlendirmeleri de
eklenmiştir. Oysa yaşamdaki değişim ve dönüşümlere uygun olarak geleneklerin, dolayısıyla gelenek kültürünün iç- dış dinamikler, etkileşim ve süreç odaklı olarak bütüncül ve disiplinler arası
yöntem ve yaklaşımlarla ele alınması, alana etkili ve özgün katkılar sağlayabilecektir. Örneğin
dijital çağın etkileriyle ilgili halkbilimi çalışmaları dünyada ve Türkiye’de yeni yeni ortaya çıkmaktadır (Özdemir, 2012; Gülüm, 2017; Blank, 2009). Bu durum temel olarak Türkiye’de halkbiliminin
kültür bilimine dönüşümüne uyum sorunlarından kaynaklanmaktadır.
Bu çalışma, dördüncü sanayi devrimi ile sınırlı tutulmuştur. Dördüncü sanayi devrimi ile
ilgili bilimsel tartışmalarda ve incelemelerde genel olarak kültürün, özel olarak da halk kültürünün
durumunun dikkate alınmadığı gözlenmektedir. Yaşam gibi, kültür de etkileşimlerin bütünü ve
ürünüdür. Farklılaşan yaşam alanlarıyla birlikte kültür de değişerek ve dönüşerek var olmakta ve
gelişmektedir. Ekonomi, politika ve eğitim gibi teknoloji de kültürün yaratılmasını sağlayan etkileşim alanlarından biridir. Teknolojik gelişmelerle birlikte kültürel alanda değişmektedir. Dolayısıyla
kültür değişmeleri, değişim ve dönüşüm dinamiklerinin yönetimiyle doğrudan ilgilidir. Nitekim dördüncü sanayi devrimi barınma, beslenme, giyim-kuşam, güvenlik, sağlık, ekonomi, iletişim, ulaşım, siyaset ve etik gibi alanlar dikkate alınarak tartışılmaktadır. Oysa geçmişte olduğu gibi bugün
de teknolojik devrimler, öncelikle toplumsal yaşamı ve kültürü değiştirmekte, dönüştürmekte ve
biçimlendirmektedir. Bugün geleneksel kültürün kodları hızla dijital kodlara dönüştürülmektedir.
Geleneksel bilgi, bilgisayar teknolojisinin yarattığı büyük veri belleği içinde belirsizleşmektedir.
21. asrın başında internet sayfalarının sayısının Samanyolu Galaksisi’ndeki yıldızların sayısını
aştığı ve matbaanın icadını izleyen beş asırda üretilebilen yaklaşık yüz milyar kitaplık belleğin
internete bir ayda yüklenen içerikten az olduğu vurgulanmıştır (Chatfield, 2012: 25- 26). Diğer
yandan veri madenciliği (anlamlı veriyi elde etme ve değerlendirme) gibi yeni meslekler ortaya
çıkmaktadır.
“Dijital varlıklar ve kimlikler, yapay zekâ, akıllı konut ve şehirler, akıllı telefon, paylaşım
ekonomisi, 3D yazıcılar, tasarım canlılar, nesnelerin interneti, giyilebilir internet, özerk/otonom
araçlar” gibi dördüncü sanayi devrimi kapsamında değerlendirilen teknolojik gelişmelerin gelenek
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kültürü üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi kültür bilimi araştırmalarına yeni veri ve yaklaşımlar
kazandırabilir. Nitekim akıllı telefonların bireysel ve toplumsal yaşamı, ilişkileri, iletişimi ve etkileşimi, dolayısıyla gelenekleri ve kültürü farklılaştırdığı gözlenmektedir. Akıllanan araçların insanları aptallaştırdığı sıklıkla tartışılmaya başlanmıştır (Carr, 2012). Sosyal medya yeni sosyo-kültürel
ortam ve ürünlerin yaratılmasını ve küresel ölçekte paylaşılmasını sağlarken gelenek kültürünün
yerleşik yaratım, aktarım ve deneyim aşamalarını değiştirmektedir. Elektronik davetiye, yerel internet sitesinde doğdu ilanları ve sanal tebrik kartları vb. bugünkü gelişmeler karşısında oldukça
eski ve basit ürün ve uygulamalar olarak kabul edilmektedir. Nesneler arası internetin konut ve
kent merkezli kültürel mekânları ve gelenekleri, biyoteknolojinin ise özellikle doğum öncesi ve
sonrası kültürel uygulamalarla kabulleri farklılaştırmaya başladığı gözlenmektedir. Bugün gelenek kültüründe gözlenen değişim ve dönüşümler buzdağının görünen kısmının küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Bütün bu hızlı değişmelere karşılık kültür araştırmacıları genellikle teknolojinin etkilerini
art zamanlı olarak belirlemeye ve açıklamaya çalışmışlardır. Bu nedenle de bugün ve gelecekle
pek ilgili olmayan kültür araştırmalarının çıktıları işlevsel değildir. Gerçekte ise geçmişin bilgisini
özümseyen kültür bilimcilerin bugünü yetkin bir şekilde değerlendirerek ortaya çıkan sorunlara
çözümler üretebilmeleri ve geleceği öngörerek tasarlayabilmeleri gereklidir. Kültürün insanoğlunun çözümlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle kültür araştırmacılarının da benzer işlevi
yerine getirmeleri beklenir.
Sonuç olarak bu bildiride etkileri henüz yeni yeni belirginleşmeye başlayan dördüncü
sanayi devriminin gelenek kültürü üzerindeki muhtemel etkileri belirlenmeye, öngörülmeye ve
açıklanmaya çalışılacaktır. Dördüncü sanayi devrimini konu alan yayınlarda kültür, hele de gelenek kültürü üzerindeki etkilerine yeterince odaklanılmaması, bu çalışmanın temel güçlüklerinden
biridir. Bu nedenle diğer son dönem kaynaklarının yanında, bu araştırmanın da özünü oluşturan
Klaus Schwab’ın (2016) Dördüncü Sanayi Devrimi adlı kitabında belirtilen değişim ve dönüşümlerin (ki bu çalışmada da kültürel boyut pek dikkate alınmamıştır) genel olarak kültür, özel olarak
da gelenek kültürü üzerindeki etkileri ve yansımaları çözümlenmeye çalışılacaktır.

Giriş:
Sanayi devrimlerinin temelini oluşturan teknolojik gelişmeler özünde yaşamı değiştirmeyi
amaçlar. Son dönemdeki teknolojik gelişmeler ekonomik, toplumsal, politik ve özellikle kültürel
değişmelerin temel nedeni olarak değerlendirilebilir. Nano ve genetik gibi iki önemli tetikleyicinin
ortaya çıkardığı “dijitalleşme, mobilizasyon, robotlaşma, yenilenebilir enerji ve uzay teknolojileri
vb.” büyük eğilimleri içeren bu yeni çağa “dijital çağ, sibernasyon çağı, anlam çağı, nano teknoloji
çağı, genetik çağı, robot çağı, bulut çağı, hologram çağı, simülasyon çağı, sensör çağı, mobil
çağı, fütürist çağı ve dördüncü endüstri çağı” gibi adlar verilmektedir (Tarhan, 2017: 218- 219
vd.). “Büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, artırılmış
gerçeklik, 3 boyutlu çizim ve baskı teknikleri, özelleştirilmiş mobil uygulamalar vb.” (Tarhan, 2017:
219) yeni çağı biçimlendiren, dolayısıyla yaşamı değiştiren ve dönüştüren teknolojiler olarak belirginleşmektedir. Devletler, şirketler, toplum ve birey yeni bir çağın etkisi altındadır. Bu çalışmada
ekonomik, siyasal, toplumsal vb. alanlardaki değişmelerin dış dinamikler bağlamında kültürü de
biçimlendirdiği savı temel alınmaktadır. Buna karşılık çalışmanın sınırlılığı nedeniyle dördüncü
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teknoloji devriminin kültür üzerindeki etkilerinin dikkat çeken boyutlarıyla tartışılması akılcı olacaktır.
Dünyadaki doğum oranlarının düşüşü ve yaşlanan nüfusun artışı ekonomiyi, toplumsal
yaşamı ve özellikle kültürel alanı dönüştürmektedir. Bu nedenle sağlık ve bakım teknolojilerindeki (kalp pilleri, koklear implantlar, giyilebilir izleme araçları, çip-üstü-laboratuvar, remote health/
uzaktan teşhis sitemi, kişiselleştirilmiş ilaç, beyin-makine arayüzleri, yutulabilir sensörler, gen tedavi teknikleri, nakil organlar, 3D baskı ile biyobaskı, biyonik işitme cihazı, kişisel göz hizası göstergesi, artırılmış zeka vb.; King, 2016, Greengard, 2017 vd.) gelişmelerle birlikte yerleşik yaşlılık
tanımları ve yaklaşımları gözden geçirilmektedir. Bugün Türkiye’de pek üzerinde durulmamakla birlikte yakın bir gelecekte “yaşlılık kültürü” araştırmalarında önemli gelişmelerin yaşanacağı
söylenebilir. Yaşlılık tanımındaki ve süresindeki revizyonlar bu gelişmeyi zorunlu kılmaktadır.
Bağımlı yaşlılardan üretken ve yaratıcı, dolayısıyla mutlu yaşlılara ya da aktif ve olgun nesle
geçiş gerçekleşecektir. Böylelikle yaşlı ile birlikte yetişkin kimlikleri ve kültürleri de yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Soy, inanç, eğitim ve iş/meslek, dahası gelenek kültürü kökenli yerleşik
toplumsal cinsiyet kimlikleriyle ilgili değerlendirmelerin de farklılaşması beklenmektedir.
Doğayı koruyucu “yeşil yatırımların” (yenilenebilir enerji, yakıt verimliliği, enerji depolama
teknolojilerindeki gelişmeler) artışıyla birlikte doğal, geleneksel yaşama yönelim artabilecektir.
Doğal yaşam tarzının yaygınlaştığı son çeyrek asırda geleneksel bilginin değeri belirginleşmektedir. Doğal beslenme, giyim, barınma, dolayısıyla doğal yaşam için geleneksel bilgi belleğinin
önemine yavaş da olsa dikkat çekilmeye başlanmıştır. Modernleşme, sanayileşme ve kentleşme
olguları nedeniyle bir yana bırakılan, hatta ötelenen geleneksel bilgi ve deneyim belleği, son dönemde özellikle kentlilerce yeninde keşfedilmektedir. Geleneksel tarım ve hayvancılığın özünü
oluşturan bilgi ve deneyim belleğinin derlenerek (veri tabanlarının oluşturularak; tohum bankası
vb.) aktif bir şekilde kullanılması, sıklıkla dile getirilmektedir.
Platform ve yeni talep ekonomisinin belirginleşmesiyle istihdam ve meslekler alanı hızla
değiştiği gözlenmektedir. Kültür, bir yanıyla farklı mesleklerin üyeleri arasındaki etkileşimlerle yaratılmaktadır. Bu nedenle kültür değişmelerinde mesleki alandaki değişmeler de belirleyici olmaktadır (Bu konuda bkz. Frey ve Osborne 2013’den de yararlanarak Schwab 2016: 44- 55 vd.). Nitekim dördüncü sanayi devrimiyle birlikte “kasiyerlik, veznedarlık, muhasebecilik, cerrahlık, telefon
operatörlüğü, güvenlik görevlisi, postacılık, sigortacılık, garsonluk ve emlak komisyonculuğu” gibi
rutin mesleklerin kaybolacağı öngörülmektedir. Mekanik tekrar ve hassas el emeği gerektiren
mesleklerini yerini robotlara almaktadır. Emek yerini sermaye ve otomasyona bırakmaktadır.
Hatta “gazetecilik, doktorluk, finans danışmanlığı, vergi danışmanlığı ve kütüphanecilik” gibi veri
değerlendirme esaslı mesleklerda de kısmen ya da tamamen otomasyona geçilecektir. “Psikoloji,
insan kaynakları, bilgisayar sistem analizi, antropoloji, arkeoloji, deniz mühendisliği, koreografi
vb.” ise otomasyona en az yatkın alanlar olduğu kaydedilmiştir. Diğer bir ifadeyle belirsizlik durumunda “karar alma ve yeni fikirler geliştirme” gibi sosyal ve yaratıcı beceri gerektiren meslekler
otomasyon açısından düşük riskli meslekler olarak gösterilmektedir. Diğer yandan “gen uzmanlığı, hologram tasarımcısı, mutasyon uzmanı, yapay zeka bilim adamı, uzay kontrol memuru,
klonlama uzmanı, teleporter iletişim koordinatörü, silikon madencilik uzmanı, bilgisayar müze
müdürü, dijital deneyim tasarımcısı, siber pazarlama uzmanı, fütürist danışman, içerik yaratıcısı
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vb.”, yeni çağın meslekleri olarak dikkat çekmektedir (Tarhan, 2017: 177- 178). Geleceği, eski
aktörlerin yerine, ömür boyu, paralel ve yeni kariyerler peşindeki (Tarhan, 2017: 164) teknolojik
insanların tasarlayacağı sıklıkla vurgulanmaktadır.
Kültürel ve yaratıcı alanlar/sektörler açısından geleceğin daha olumlu olacağı söylenebilir.
Bununla birlikte yaratıcı yazarlık alanında otomatik anlatı üretimi (robot üretimi) ile insani üretim
arasındaki meraklı kitlenin ayrımda zorlanması, yeni çağdaki değişmelerin yagınlığını ve etkinliğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan akıllı robotların “içgüdüsel yaratıcılığa ve duygusal derinliğe”
sahip olmadıkları için (şimdilik) insanın yerini alamayacağı öngörülmektedir (Gürel, 2017: 55).
Son teknolojik devrim nedeniyle yeni ürün ve hizmetlere olan taleple birlikte sürekli yeni meslekler
icat edilmektedir. Aplikasyon ekonomisi, yeni dönemin temelini oluşturmaktadır. Eski ekonomik
sisteme ve mesleklere göre biçimlenen kültürel alan hızla değişmektedir. Geleneği, dolayısıyla
kültürü “insanın ihtiyaç ve arzularının sonsuzluğu” biçimlendirmiş ve biçimlendirmeye de devam
etmektedir. Yeni ihtiyaç ve arzuları karşılayan ürün ve hizmetler, dolayısıyla meslekler yeni dönemin kültürünü biçimlendirmektedir. Yeni meslekler, yeni kültürleri (bağlam, ürün, hizmet, aktör)
beraberinde getirmektedir. İstihdamın orta gelir düzeyindeki rutin ve tekrarlanan işlerde büyük
ölçüde azalacağı, buna karşılık yüksek gelirli bilişsel ve yaratıcı işlerle düşük gelirli el işlerinde
artacağı tahmin edilmektedir. Önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi, geleneksel bilgiye dayanan el ve ev işi alanları açısından yeni dönemde de herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacağı
söylenebilir. Bu durum, gelenek kültürü ürünlerinin çekiciliğini sürdüreceğini ortaya koymaktadır.
Ev ve el işi yeni dönemde de geçer akçe olmayı sürdürecektir. Özetle dördüncü sanayi devriminin
yaşam dolayısıyla kültür üzerindeki etkileri cinsiyetlere, mesleklere, sektörlere/alanlara ve ülkelere göre değişiklik gösterebilecektir. İmalat, inşaat ve tesisat gibi erkeklerin, çağrı merkezleri,
perakende ve idari/ofis vb. kadınların yoğun olarak çalıştıkları sektörlerde yapay zekânın işleri
devralacağı beklenmektedir. Aynı şekilde kültürel ve yaratıcı sektörlerdeki gelişmeler istihdam
alanındaki toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkı sağlayabileceği söylenebilir. Sonuç olarak kültür kökenli yaratıcılık faaliyetleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de değer kaynağı
olmaya devam edecektir.
İstihdam alanındaki değişmeler, artan işsizlik, işçilerin yerini küresel bağımsız çalışanlardan oluşan insan bulutunun alması, hiper-uzmanlaşma, jeopolitik gelişmeler ve zorunlu göçler,
yeni kültürel ve toplumsal normlar gibi farklı faktörler nedeniyle yeni meslek ve pozisyonlar ortaya
çıkabilecektir (Schwab, 2016: 53). Burada dördüncü sanayi devriminin yeni sosyo- kültürel normlarla birlikte yaşamı biçimlendireceği vurgusu oldukça önemlidir. Tarım ve hayvancılık, buhar,
elektrik ve seri üretim, bilgisayar gibi farklı temeller üzerinde kurgulanan sosyo-kültürel normlar alanında önemli değişmeler ortaya çıkabilir. İş-yaşam ayrımı ve dengesinden çok iş-yaşam
uyumu ve bütünleşmesinin hedeflenmesi, toplumsal yapıyı ve kültürü de dönüştürmektedir.
Küresel platformlar, müşteri odaklılık, veri güdümlü iş modelleri, dijital-fiziksel-insani dünyaların birleşiminden doğal yeni fırsatlar, döngüsel ekonomiye geçiş, doğanın yenilenmesi ve korunması yaklaşımının belirginleşmesi, çevik-açık- akışkan şirketleşme, dijital operasyon modelleri, ağ temelli dinamik işbirliği modelleri, yetenekçilik, esnek hiyerarşi, yeni ölçme- ödüllendirme
biçimleri, dağıtık ekipler, uzaktan çalışanlar (Schwab, 2016: 59- 75 vd.) gibi yeni olgularla şirket
kültürü alanında da değişim ve dönüşümler ortaya çıkmaktadır. Keza tüketim kültürü, popüler
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kültür gibi, şirket kültürü kavramı da kökenleri 18. asrın başına kadar giden sanayi ve teknoloji
devrimleri sürecinin bir ürünüdür.
Döngüsel ekonomiye geçiş, kaynak kullanımının ve verimlilik alanındaki kazanımların
artışı, al-yap-at modeli yerine restoratif, rejeneratif ve daha üretken bir sanayileşme modelinin
benimsenmesi, sosyal medya duyarlılığı, paylaşım ekonomisi ve kiralama modellerinin gelişmesi,
doğal sermayenin akıllı kullanımı, sürdürülebilir üretim ve tüketim, atık enerjiden temiz enerjiye
geçiş, enerji tasarrufunun yetkinleşmesi, otonom araçlar gibi pek çok olgu biyoçeşitliliğin, dolayısıyla doğanın korunmasını ve yenilenmesini olumlu yönde etkilemiş ve etkilemeye de devam
edecektir. Bu süreç geleneksel bilgi ve deneyime dayanan doğal ve yöresel değerlerin geliştirilerek yaşatılmasını kolaylaştıracaktır. Doğal bağlamın korunması doğa-insan etkileşiminden doğan
kültürel alanın da yaşatılması anlamına gelmektedir. Söz konusu olumlu etkiler bugün geleneksel
tarım, gıda ve mutfak alanlarında görülmeye başlanmıştır.
Diğer yandan dördüncü sanayi devriminden gelişmiş ülkelerin yanında, gelişmekte olan
ve gelişmemiş ülkelerin yeterince yararlanamamaları göçler başta olmak üzere küresel ve bölgesel ölçekte siyasal ve toplumsal sorunların ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür
sorunlar kültürel yaşam üzerinde de olumsuz etkiler yapabilecektir. Son dönemde Orta Doğu’da
yaşanan olaylar özellikle somut ve somut olmayan kültürel mirasın öncelikli tehdit alanları olduğunu ortaya koymuştur.
Kültürel etkileşim sürecinde bazı dinamiklerin belirginleştiği görülür. Nitekim teknoloji, son
üç yüz yılı aşkın dönemde sosyo-kültürel etkileşimleri belirleyen temel dinamiktir. İnsanoğlu yarattığı teknoloji tarafından biçimlendirilmektedir. İnsan- insan, insan- doğa ve insan- teknolojik ürün
(makine) etkileşimi kültürün yaratılmasını sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Hatta
nesneler arası internet dikkate alındığında insani olmayan etkileşimlerin yaşamı biçimlendirdiği
söylenebilir (Greengard, 2017). Özellikle dördüncü sanayi devrimi kapsamında teknolojinin kültür
üzerindeki etkisinin etki hızı artmış, şiddeti ve kapsamı genişlemiştir. Nesneler arası internet
kapsamında insan faktörü etkileşimin dışında değerlendirilmektedir. İnsani olmayan etkileşimin
toplumsal ve kültürel yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması yeni yeni ortaya çıkmaktadır.
Dördüncü sanayi devrimiyle ortaya çıkan enformasyon selinin kültürel yaratım, paylaşım
ve değişim süreçlerindeki etkileri henüz tam olarak kestirilememektedir. Bugün veriye ulaşım,
veri kullanımı ve paylaşımı kolaylaşmakta, yeni etkileşim bağlamları ortaya çıkmaktadır. Milenyum çağında günde 30 milyar WattsApp iletisi gönderilmektedir (VentureBeat, 2015; Schwab,
2016: 63). 2019 yılında dünyada kullanımdaki akıllı telefon sayısının 5,6 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir (Greengard, 2017: 11). Dolayısıyla kültür aktörlerinin şimdiden yerel ve ulusal
belleğin yanında, küresel hafızadan da beslenmeye başladıkları gözlenmektedir. Farklı coğrafyaların geleneksel bilgi ve deneyim bellekleri dijital- sanal bağlamda birleşmekte, gerçek anlamıyla
“küresel köyün geleneksel belleği” oluşturulmaktadır. Bu nedenle kültür değişmelerinin daha hızlı
ve derinden gerçekleşeceği söylenebilir.
Kültürün, dolayısıyla geleneksel toplumların yönü geçmişten şimdiye ve geleceğe dönmeye başlamıştır. Yazılı- basılı kültür ile eski medyaların tek yönlü kültürel üretim ve tüketim
sürecinin yerini, sözlü kültürün de özünü oluşturan eş zamanlı etkileşim, yaratım ve paylaşım
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süreci almaktadır. Kültürel üretimi, aracılardan çok yaratıcı ile deneyimleyici etkileşimi ve işbirliği biçimlendirmektedir. Hatta kültür yaratım ve dönüşüm süreçlerinde deneyimleyici etkisinin
(parmaklarla ortaya konulan tercihlerin etkisi) daha da arttığı söylenebilir. Sanal-dijital platformlar
kültürel yaratım, paylaşım ve olgunlaştırma bağlamları olarak değerlendirilmektedir. Masal gibi
kültürel ürünlerin olgunlaşmasını sağlayan sözlü seyahatler bugün sanal ağlarda gerçekleştirilmektedir. Geleneksel anonimlik yerine, dijital anonimlik belirginleşmektedir. Dijital anonimlik,
sanal toplulukların eseri ve temel ortaklığıdır. Diğer bir ifadeyle anonimlik biçim ve içerik olarak
elektronik kültür ortamına özgü olarak yeniden biçimlendirilmektedir.
Bugüne kadar yeni nesillerin eğitilmeleri için eski kuşaklara teslim edilmesi uygulaması
geçerli olmuştur. Dolayısıyla da kültürle(n)me sürecinde geriye dönük bir yaklaşım benimsenmiştir. “Bir anda birden fazla iş yapabilen, görselleri yazıya tercih eden, düzlemsel okuyamayan,
hafızasında çok şey tutmayan, kendine odaklı, kendi başına çalışmayı tercih eden, yaptıklarını kişiselleştiren ve yayan, araçlarla iletişim kuran, duyguları çabuk değişen, hemen reaksiyon, övgü
ve ödül bekleyen, az okuyup- yazan, daha nümerik düşünen, beyinleri binlerce bilgi ve mesajla
uyarılmış olan, dikkatleri ve algıları sığ, daha becerikli ve akıllı, ancak geniş çaplı düşünmeyi ve
kültürel derinliği ihmal eden” şeklinde tanımlanan (Tarhan, 2017: 78) ekran nesli/dijital ve reset
nesli/parmak jenerasyonu/dijital çağ veya milenyum kuşağı dikkate alındığında geçmişin bilinmesinden çok şimdi ve gelecek daha önemli hale gelmiştir. Yeni çağın kuşağına anı yaşayan dijital
haz nesli de denilmektedir. Aynı şekilde kuşaklar arası iletişim ve etkileşim belirsizleşmeye ve
değişmeye başlamıştır. Doğuştan dijitaller ile önceki kuşaklar (dijital göçebeler) arasındaki ayrım,
ortak anlayışların ve değerlerin geliştirilmesini zorlaştırmakta (Chatfield, 2012: 12), dolayısıyla
geçmiş kökenli ortak yaşam alanlarını ve ortamlarını önemsizleştirmektedir. Buna karşılık elektronik olanaklarla bütünleşen ve kolaylıkla edinilebilen geçmiş sayesinde kuşaklar arasındaki mesafelerin ortadan kalktığı da söylenebilir. Bu durumda geçmiş kuşakların yeni bağlama uyum hızı
daha önemli hale gelmektedir. Böylelikle kültürel bellek aktarımı etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda öncelikle ebeveynlere dijital çağa uyum desteğinin verilmesi yararlı olacaktır.
Özellikle son dönemdeki teknolojik değişmelerin hızına yetişemeyerek uyum sorunlarını geçmişi
yücelterek gidermeye çalışanların dijital yerli çocuklarını koruma ve eğitme çabaları pek anlamlı
ve etkili olmayacaktır. Nitekim hep sonrakinin kazandığı kuşak çatışmaları bu gerçeği ortaya
koymaktadır. Gelenek kültürü, pek araştırılmasa da yakın dönemlere kadar kuşak çatışmalarının
merkezinde yer almıştır. Aslında kuşak çatışmasının kaynağını öncekinin sonrakinin dönemine
uyum sağlama hızının ve gücünün azalması oluşturmaktadır. Önceki uyum sorununu donmuş
bir gelenek algısı yaratarak sonrakini baskı altında yönetmekle ve biçimlendirmekle gidermeye
çalışır. Bir bakıma yavaşlayan, önce geçmişe ait olana sarılır, daha sonra katılaşarak kırılır ve
zamanla da etkisizleşir. Gerçekte ise kökü öncekinde olan geleneğin yüzü sonrakine dönüktür.
Bu süreç, sonrakinin öncekine dönüşmesiyle tekrarlanır. Gelenek hep öncekinden beslenir ve
sonrakinin katkılarıyla değişir, dönüşür ve geçmişten geleceğe aktarılır. Kuşak çatışmalarıyla
yeni kuşakların eğitilmesi ve yönetiminde araçsallaştırılması gelenek kültürünün etkisizleşmenin
nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Sonuçta sonrakinin önceki tarafından biçimlendirilmesi,
gittikçe hızlanan ve karmaşıklaşan 21. asrın ilk çeyreğinde güçleşmektedir. Belki de bu süreç
dijital çağ ile birlikte sonrakinin öncekine yardımı şeklinde tersine çevrilmektedir. Diğer yandan
internetle birlikte yaş, cinsiyet, kuşak, statü vb. pek çok engel ortadan kalktığı için kolay, eşit ve
özgür bir etkileşim ortamı ortaya çıkmaktadır. Sanal/ dijital dünya da sağladığı etkileşim kolaylı214
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ğı nedeniyle hızla genişlemekte ve zenginleşmektedir. Dolayısıyla kültür aktarımı ve kültürle(n)
me gibi olguları, mucizelerin ve köklü değişmelerin sıradanlaştırıldığı dijital/sanal/siber çağda
yeniden tartışmak gereklidir. Özetle eğitim, kültürle(n)me veya kültürel bellek aktarımının yeni
teknolojik araçlarla ve ortamlarda nasıl gerçekleştiği veya gerçekleşeceği konusunun ayrıntılı bir
şekilde ele alınması faydalı olacaktır.
Kayıt teknolojilerinin gelişmesiyle başlayan süreç bugün kültürel belleğin dijitalleştirilmesiyle devam etmektedir. Bugün insani ve doğal belleğin, dolayısıyla kültürün dijital teknolojilerle
bütünlüklü, güvenilir, kullanışlı ve tarafsız bir şekilde saklanabileceği ortaya çıkmıştır. Gelenek
aktörü, bir yanıyla kökensel hatırlamadan (geleneğin ana çatısının, deneyim ve bilgi yaratma yönteminin, kültürel yaratma-aktarım-icra-değiştirme ana çatısının hatırlanmasından), diğer yanıyla
da rastlantısal etkileşimlerden, sıradan hatalardan, yanılmalardan ve kalıp-dışılıklardan beslenerek yaratma eylemini gerçekleştirmiştir. Yeni dönemde kültürel yaratıcılığın kaynaklarından biri
olan insani hata, ortadan kalkmaya başlamıştır. Dijitalleşen kültürel bellek ve teknolojileşen etkileşim bağlamı, geleneksel yaratım ve icra/aktarım süreçlerini değiştirmektedir. Aslında gelenek
kültürü, kültürel belleğin yeni bağlama uygun olarak işlenmesinin, uyumlu hale getirilmesinin ürünüdür. İnternet, genel olarak kültürün, dolayısıyla gelenek kültürünün materyale dayalı öncüleri
gibi (kitap vb.) dijital derin dondurucularına/depolarına dönüştürülmektedir. Belleği değişen geleneğin ve temsilcilerinin farklılaşması doğaldır.
Son dönemdeki gelişme ve değişmeler özellikle toplumsal yapıyla birlikte devlet sistemini ve
işleyişini de etkilemektedir. Yeni teknolojilerin benimsenmesi ve yayılmasında ülke yöneticilerinin
hukuk, politika, eğitim ve iletişim gibi farklı alanlardaki düzenlemeleri oldukça önemlidir. Şeffaflık,
verimlilik, hızlı yönetişim, bireyselleşme ve uyarlanma hızı gibi olgular devlet sistemini değişime
zorlamaktadır. Devletin yapısında ve işleyişinde meydana gelenek değişiklikler kültürel alanı da
etkilemektedir. Nitekim devlet sistemindeki dijitalleşme/sanallaşma olgusu kültürel destekçilik
ve fikri mülkiyet alanlarında yeni düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Hukuk alanındaki düzenlemelerin yavaş ve uzun zamanda gerçekleşmesi, belirtilen düzenlemelerin gecikmesine neden
olmaktadır. Yine bu tür küresel boyuta sahip konularda uluslararası işbirliği zorunlu hale gelmiştir. Kültürel güvenlik, dijitalleşmiş ve hiper bağlantı temelli yeni çağın en temel alanlarından biri
olarak belirginleşmektedir. Kültürel güvenlik, kültür ve güvenlik ilişkisi, güvenliğin kültürel boyutu,
kültürün güvenlik işlevi gibi konuların 21. asrın bağlamına göre yeniden ele alınması gereklidir.
Yeni çağın getirdiği kültürel sorunlara siber hukuk kapsamında çözümler üretilebilmelidir. Diğer
yandan sözü edilen siber etkileşimler, dolayısıyla fırsatlar ve sorunlar, insanlığın yeni ortaklıklarının doğmasına neden olabilecektir. İnsanlığı sorunlar ve çözümler de bir araya getirebilir. Sanal
ve dijital gerekliliklere göre yeniden uyarlanan hukuk, toplumsal gelenekleri de değiştirebilecektir.
Anonimliğin hızla dijitalleştiği/sanallaştığı, sanalın/dijitalin anonimleştiği ve yaygınlaştığı bu yeni
süreçte özellikle gelenek kültürünün fikri mülkiyet haklarının korunması, daha da önemli hale
gelmektedir. Ayrıca yeni sorunların, yeni kültürel çözümlerin, dolayısıyla yaratmaların da kaynağını oluşturduğu unutulmamalıdır. Diğer bir ifadeyle kültür, yenilik kökenli insani uyum sorunları
için yaratılan çözümler bütünü olarak tanımlanabilir. Aslında gelenek kültürü, yeniliklere uyum
çabalarıyla dönüşerek ve yenilerek geçmişten geleceğe aktarılmaktadır.
Kültürel yayılmacılık bugün dijital teknolojiler ve bağlamlar aracılığıyla gerçekleştirilmek-
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tedir. Dolayısıyla kültürel diplomasi alanı da yeni çağa uygun olarak yeniden kurgulanmaya ve
işletilmeye başlanmıştır. Bu nedenle teknoloji yaratıcısı ülkelerle teknolojinin pasif tüketicisi konumundaki diğer ülkeler arasındaki uçurumun daha da derinleşeceği öngörülebilir. Teknolojinin pasif kullanıcıları durumundaki ülkeler özgün kültürlerini (bilhassa yaşayan somut olmayan kültürel
belleklerini) korumak, yaşatmak ve geliştirmek konusunda daha fazla çaba sarf etmek zorunda
kalacaklar. Bu konuda ülkeler, bölgeler ve kentler arasında eşitsizliğin artabileceği ve dijital bölünmelerin/yarılmaların ortaya çıkabileceği söylenebilir. Emek yoğun sosyo-ekonomik yapıdan,
akıl yoğun yapıya geçiş söz konusu olduğundan yeni dönemde kültür ve eğitim alanlarından
beslenen bireysel ve toplumsal “yaratıcılık” daha da önemli hale gelecektir.
Bazı bölgeler ve kentler yaratıcı ekosistemleriyle inovasyon merkezlerine dönüşecekler.
Bu dönüşümler kent yaşamını, kültürünü ve markasını biçimlendirecektir. Akıllı kentler yerleşik
kültürel ve toplumsal yaşantıyı da değiştirebilecektir. New York, Londra, Helsinki, Barselona ve
Amsterdam gibi inovasyon ekosistemlerine sahip, dijital teknolojiyi içselleştirmiş, veri güdümlü kalkınmayı benimsemiş kentlerin, kültürel ve yaratıcı alanlarda da öne çıkmaya başladıkları
gözlenmektedir. Bu değişim sürecinde gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde geçmişin tek işlevli
kültürel mekânları yerlerini çok işlevli kültürel mekânlara bırakmaktadır. Böylelikle kültürel mekanlar verimli olarak kullanılabilecektir. Diğer yandan kültür bu tür ekosistemlerde değişmenin
yaratıcı yollarının bulunmasına hizmet etmektedir. Kent yaşamının (kent kültürünün) özünü oluşturan kültürel belleğin, dolayısıyla yaşayan kültürel mekânların akıllanan kentlerde nasıl korunacağı ve geliştirelerek yaşatılacağı konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Akıllanan kentlerin aynı zamanda kültürel bellek kentleri olarak belirginleşmesi, teknoloji ile kültürün paydaş
olarak kent yaşamını zenginleştirebileceğini göstermektedir. Bütün bu gelişmelere karşılık akıllı
kentlerde insan faktörünün arka plana itildiği görüşünün (Gürel, 2017: 61) kültürel yaşamda da
yansımaları olacaktır. Nitekim akıllanan ulaşım, eğitim, bankacılık, sağlık bina ve güvenlik gibi
alanlardaki çalışanların önemli bir bölümünün işini kaybetmesiyle ilgili sosyo- kültürel yaşam da
ortadan kalkabilecektir. Buna karşılık kentlerin akıllanmasıyla boş zamanları çoğalan kesimlerin
kültürel yaşama katılımın artacağı da ileri sürülebilir.
İnovasyon ekosistemleri, ülkelerin gelişmişlik, dolayısıyla refah düzeylerinin
belirlenmesinde anahtar konuma sahiptir. Bu sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde
sosyo-kültürel altyapının önemi büyüktür. Yaratıcılık ürünü olan kültür, aynı zamanda farklı
türden yaratıcılık faaliyetleri için gerekli olan uygun altyapıyı ve ortamları sağlar. İnovasyonun
özünü, 3T olarak da bilinen “teknoloji, yetenek (talent) ve tolerans” ve bunlar arasındaki güçlü
bağlar meydana getirmektedir. Bu bağların kurulması ve güçlenmesi kültürel yapı ve eğitim sistemleri ile doğrudan ilgilidir.
Dördüncü sanayi devrimin yarattığı temel sorunlardan birini güvenilir anlam kaynakları
bulmak oluşturmaktadır. Sürekli çevrimiçi ve hiper bağlantılı bir dünyanın siber kalabalığı içinde
yalnızlaşan bireyin yaşadığı dışlanmışlığın giderilmesi için “gerçek” kültürel mekanlara, ortamlara
ve vesilelere ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakılıdığında geleneğin, dolayısıyla kültürün gelecekte de
anlam kaynağı olmaya devam edeceği söylenebilir.
Hiper bağlantılı sanal dünyada farklılıklar bazen ayrıştırma ve bezdiri konusu olabilmektedir. Özellikle yerel veya gelenek kültürü kökenlilerin bu tür uygulamalara maruz kaldıkları göz216
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lenmektedir. Gerçekte ise ulusal ve yöresel farklılıklar yeni teknolojik kültürel bağlamın başlıca
anlam, özgünlük ve zenginlik kaynakları olarak değerlendirilebilmektedir. Sanal ve dijital teknolojiler sayesinde dünyanın farklı kültürel belleklerinden yararlanılarak yeni yaratılar ortaya konulabilmektedir. Böylelikle ulusal ve küresel ölçekte hoşgörü ve dostluğun geliştirilmesi ve pekiştirilmesi sağlanabilmektedir. Sonuç olarak yeni teknolojiler, dolayısıyla kültürler insanlığı ayrıştırmak
yerine, birleştirmek amacıyla değerlendirilir.
Dördüncü teknolojik devrimin en önemli gelişmelerinden biri de sanal ve gerçek mobilitenin hızlanması ve yaygınlaşmasıdır. Farklı nedenlerin (eğitim, güvenlik, sağlık, ekonomi, politik, ailevi vb.) yanında kültür de mobilitenin temel gerekçesini meydana getirmektedir. Bireylerin yaşamındaki bugün coğrafya ve kültürle ilgili sınırlar belirsizleşmeye başlamıştır. Süper hızlı
çevrimiçilik bireylerin dünyanın farklı kültürlerini tanımalarını ve deneyimlemelerini olanaklı hale
getirmiştir. Sanal ve dijital çoklu kimliklere sahip olma ve yönetme giderek yaygınlaşmaktadır.
Yeni dönemde geleneksel aile yapıları yerlerini küresel veya ulusötesi aile bağlarına bırakmaktadır. Aile ve topluluk merkezli geleneksel kültürde yeni bağlam kaynaklı uyum sorunları ortaya
çıkabilmektedir. Bu durum kültürel yaratma, icra, aktarım, deneyimleme ve içselleştirme süreçlerini değiştirmektedir. Yeni dönemde fiziksel ve dijital dünyalar, dolayısıyla etkileşim bağlamları
hızla birleşmektedir. Rastlantısal etkileşimler, bu süreçte daha da belirleyici hale gelmiştir. Aslında kültür bir yanıyla rastlantıların ürünü etkileşimlerden doğmaktadır. Dijital iletişim araçları özünde deneyim ve bilgi teknolojileridir. Bu nedenle de kültürü oluşturan bilgi ve deneyimler
dijital dünyada kolaylıkla küresel dolaşıma sokulmakta ve paylaşılmaktadır. İnternet ve dijital
teknolojiler insanlar arası etkileşim engellerini büyük ölçüde ortadan kaldırırken rastlantısal ve
eşzamanlı etkileşimleri kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda geleneksel bilgi ve deneyim belleğinin
küresel dolaşım kazanmasıyla birlikte kültürel yaratma alanının da çeşitlenerek zenginleştiği görülmektedir. Aslında nesnelerin interneti gibi yeni teknolojiler kültürün dolaşım şeklini, kapsamını
ve hızını önemli ölçüde değiştirmektedir. Örneğin nesnelerin internetinin bilgi edinme kültürünü
hızlandırdığı (Greengard, 2017: 157), insanın kelimeler denizindeki dalgıçlıktan yüzeyde Jet
Ski’yle dolaşan birine dönüştüğü ve insan beyninin teknojiye uyum sağlamak için evrimleşeceği
(Carr, 2011; aktaran S. Greengard, 2017: 157) belirtilmiştir. Kültür aktörlerinden bağımsız olarak
kültürel yaratmaların sanal seyahat gücü artmakta ve yayılma alanı küreselleşmekte, dolayısıyla olgunlaşması ve yeni yaratmalara kaynaklık etme yeteneği gelişmektedir. Geçmişteki sözlü,
yazılı, görsel, görsel-işitsel olarak yaratılan ve korunanların sanal-dijital dünyaya akışının mümkün ve kolay hale gelmesi, yaratıcı etkileşimlerin önemini de belirginleştirmiştir. Diğer yandan
özgünlükler çağında gelenek kültürünün değeri ve önemi daha da artmıştır. Ulaşım sektöründeki
gelişmelerle birlikte yetenek hareketliliği diğer alanlar gibi kültürel yaşam açısından da yaratıcılığı
gelişmesini sağlamaktadır. Özetle mobilitenin hızlanması, kültürel açıdan olumlu gelişmeleri de
beraberinde getirmiştir.
Buna karşılık kültürün özellikle sosyal medyada olumsuz kullanımlara, çarpıtmalara ve
propaganda içeriklerine dönüştürülebilmektedir. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik bu tür
olumsuz uygulamaların önlenmesi yeni dönemin güvenlik konularından biri haline gelmiştir. Kültür kökenli bu tür istismarların birey ve toplulukların karar alma süreçlerini de etkileyebilmektedir.
Bu kapsamda kültürel çeşitliliklerin ayrımcı yaklaşımların aracı haline getirilmesinin engellenmesi
uluslararası işbirliğini de gerekli kılmaktadır. UNESCO başta olmak üzere küresel kuruluşların
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yeni teknolojik ekosistemlerin kültürel çeşitliliklerin insanlığı birleştirecek şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını artırmaları akılcı olacaktır. Böylelikle kültürün güvenli ve mutlu bir
yaşam yaratma işlevi yaşama geçirilmiş olacaktır. Netice itibariyle kültür, bireysel ve yöresel çeşitliliklerin yarattığı ortaklıklarla insanlığı birleştirebilecek en önemli enstrümandır.
Küresel popüler kültür ve tüketim kültürü hiper bağlantılı ve sürekli çevrimiçi sanal-dijital
bağlamda ulusal ve yöresel gelenek kültürleri üzerindeki etkileri artırmaya başlamıştır. Yaygınlaşan bağlantılı sistemlerin bireysel, dolayısıyla toplumsal faaliyetleri, davranış biçimlerini ve sosyal
normları yeniden belirleyip yapılandıracağı belirtilmiştir (Greengard, 2017: 13). Bu kapsamda
gelenek kültürünün sahipleri veya diğerleri tarafından ağ dünyasında farklı türden içeriklere dönüştürülmesinin de etkisinden söz edilebilir. Bu sürecin yeni çağla uyumlu yaşayan kültür miras
yönetimi yöntem ve yaklaşımlarıyla yönetilmesi gereklidir. WIPO’nun bu yöndeki belleğinden
öncelikle yararlanılabilir. Bu konuda yeni yasaların, normların, etik standartların ve benzeri yasal
ve idari düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması gereklidir. Aslında yaşamdaki her türlü
düzenlemenin (norm, standart, yasa, ilke vb.) yaşama geçirilebilmesi öncelikle kültürel alanda
tartışılmasını, deneyimlenmesini ve olgunlaştırılmasını, dahası kültüre uyumlu hale getirilmesini
gerektirmektedir. Dolayısıyla dördüncü sanayi ve teknolojik devrimle ilgili düzenlemelerin kültürel
yapıyla uyum sorunlarının yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı gözlenmektedir. Kültür ve yeni
düzen ilişkileri her iki yakayı da biçimlendirmektedir. Birey ve toplum sürekli değişen ve dönüşen kültürüyle yeni çağlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilir. Sonuçta kültür, insanoğlunun
uyum çabalarının bir ürünü ve aracıdır.
Hiper ağların getirdiği temel olgulardan biri de kültürel alandaki vahşi ve yapı bozucu
ticarileşmedir. Kültürün, bilhassa da gelenek kültürünün ağ toplumunun e- ticaretinin metasına
dönüştürülmesinin belirtileri yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bugün internet hızla “sanal
gelenek AVM’si” dönüşmektedir. Anlam ve bağlamını yitiren kültürel ürünler, bizzat geleneğin
temsilcileri veya aracılar tarafından metalaştırılmaktadır. Diğer yandan sıradan ürünler gelenek
kültürüyle büyülenerek ve çekicileştirilerek sanal pazara sunulmaktadır. Geleneksel bilgi ve deneyim merkezli ürünlerle ilgili gelenek dışı ticari aktörlerin tescil faaliyetlerindeki artış, bu konuda
dikkat çekici bir gelişmedir. Gelenek kökenli pek çok ürün ve uygulama bu kapsamda tescillenerek/patentlenerek anonim kullanım özelliklerini yitirmeye başlamıştır. Doğal ve organik beslenerek sağlıklı kalma eğiliminin de yaygınlaşmasıyla bu tür ticari tescil faaliyetlerinin daha da
artabileceği söylenebilir. Yeni dönemde sağlıklı, mutlu, haz ve dinlence odaklı bir yaşam hedeflenmektedir. Bu aşamda öncelikle gelenek ürünlerinin doğasına uygun olarak küresel ölçekte
değerlendirilebilmesiyle ilgili bireysel ve toplumsal farkındalığın ve bilincin geliştirilmesinde yarar
vardır. Gelenek özgünlüklerinin sanal sofranın tatsız katıklarına dönüştürülmesi akılcı politika ve
projelerin geliştirilmesi gibi çabalarla önlenebilecektir. Diğer yandan “bireyi esas alan” yaklaşımlarıyla yeni çağın sağlık teknolojileri ile geleneksel tarım ve hayvancılık, halk mutfağı ve gelenek
hekimliğinin bütünleşmeye başladığı gözlenmektedir.
Ben-merkezli bir toplumsal yapının veya tekilliğin yaygınlaşması dördüncü sanayi devrimi kapsamındaki dijitalleşmenin sonuçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Tekilliğin artışı
öncelikle sosyo-kültürel mekân, toplumsal kimlik, norm, değer, ilişki, etkileşim, kültürel bellek
vb. alanları etkileyecektir. Yerleşik yaşam kültürü kalıpları ve kodları yeniden biçimlendirilmekte-
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dir. Sadece bilişim değil, mülkiyet ve kimlik anlayışları, mahremiyet duygusu, paylaşım anlayışı,
üretim-aktarım-tüketim kalıpları veya biçimleri, iş ve boş zaman tanımları ve kabulleri, etik, hiyerarşik yapılar, meslekler, aile ilişkileri, eğitim sistemleri, güvenlik, ekonomi ve siyaset gibi farklı
alanlarda da köklü değişmeler meydana gelmeye başlamıştır. Yaşamdaki her şey yeniden tanımlanmaya ve kurgulanarak işletilmeye, sonuçlar yerine süreç odaklı yaklaşımlar benimsenmeye
başlanmıştır. Geçmiş, yapay zekaya devredilirken anı yaşamak yüceltilmektedir. Dijital kimlikler
ve varlıklar bireysel ve toplumsal yaşamda öne çıkmaktadır. Dolayısıyla dijital kültürel kimlik tanımlamaları yeni dönemin temel araştırma alanlarından birini oluşturacaktır. Yaşam süresinin
uzatılması, tasarım canlılar, insan beyniyle ilgili nöro-biyolojik yönetsel çalışmalar yeni denemde etik alanındaki tartışmalarla daha yoğun bir şekilde irdelenecektir. Ağ toplumu (ayrıntılı bilgi
için bkz. Dijk 2016) üyeliği, yerleşik yapıları köklü dönüşümlere zorlamaktadır. Yeni bireysel ve
topluluk biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bir başka görüş ise yeni dönemde yönlendirilmiş içeriklerin yaygınlığı, mahremiyetin kaybı ve sürekli izlenme endişesi nedeniyle bireyin toplumsal karar
alma süreçlerine olan etkisinin azalabileceği yolundadır. Dijital dünyanın hızlı, kolay ve sınırsız
erişilebilirliği, düşük maliyeti ve küreselliği yeni etkileşim ortamlarının ve biçimlerinin yaratılmasına neden olmaktadır. Böylelikle birey yerel sınırlamaları aşarak farklı kültürel yaratma, icra ve
aktarım ortamlarından yararlanabilmektedir. Bu da sosyo-kültürel değişmeleri hızlandırmaktadır.
Yerleşik, topluluk merkezli kültürel yaratma, aktarım ve yaşatma süreçleri gözden geçirilerek yeniden düzenlenmektedir. Birey, toplum, kültür ve yaşam yeniden “resetlenerek formatlanmakta”
veya biçimlendirilmektedir. Bu süreçte geçmişe ait nelerin ayakta kalacağını zaman gösterecektir. Diğer taraftan kültürel yaşamın (yerel) bireysel alanının yeni dönemde gelişeceği öngörülebilir.
Sanal dünyanın siber popüler kültür içeriklerini yaygınlaştırdığı bilinen bir gerçektir. Bu
kapsamda asıl sorun gelenek kültürü içeriklerinin yeni bağlamda doğasına uygun olarak nasıl
paylaşılacağı ve deneyimleneceğidir. Öncelikle gelenek kültürü temsilcileri elektronik kültür bağlamından farklı boyutlarda etkilenmektedir. Nitekim artırılmış gerçeklik çağında yerleşik altyapı
ve süreçlerin yanında, deneyimler ve tavsiyeler alanında da değişmeler ve çözülmeler ortaya
çıkmaktadır (King, 2016: 244- 245). Dolayısıyla gelenek toplumunun deneyimler belleğinin işlevselliği ile rehberliği, sanayi ve teknolojik devrimlerin özellikle başlangu dönemlerinde gözden
geçirilmekte, çok kere de etkisizleştirilmektedir. Özellikle sözlü, yerel ve geleneksel toplumlar için
kültür, temel referans olarak kabul edilmektedir. Bir başka ifadeyle gelenek kültürü, gelenekselin
referanslarının bütünüdür. Bu nedenle referansların değiş(tiril)mesi toplumun ve kültürün değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu süreç 21. asrın farklı biçimlerle tekrarlanmaktadır.
Tamamen dijital kültürle ve bağlamda yetişmiş kuşaklara yönelik kültürel aktarım
süreçlerinde yeni sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Örgün, yaygın ve sargın eğitim ve kültürel
aktarım alanları, araçları, sistemleri ve yöntemleri yeni çağla birlikte değişmektedir. Yeni kuşakların eğitilmesi ve kültürlenmesi eski/yen kuşaklarla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Öğrenci,
yeni bir terimle “deneyimleyici”(öğrenci) değiştiğinden “deneyim rehberi”nin (öğretmen) de
değişmesi gereklidir. Aynı şekilde bilgilendirme ve sınav eksenli yapının yerine, “deneyim ve
etkileşim mekanları” (okullar) ile eğitim düzeni, programları, araçları, yaklaşımları ve yöntemleri
yeni çağa uygun olarak yeniden oluşturulması gereklidir. Bugün dijital çağın göçebelerinin yerlilerini eğitmek ve kültürlemek gibi ilginç bir durum söz konusudur. Dördüncü teknolojik devrimin
sunduğu olanaklarla geçmiş nesillerin on yılları alan eğitim ve kültür yeterliliklerine yeni kuşaklar
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çok daha kısa bir sürede ulaşabilmektedir. Bu nedenle yerleşik eğitim ve kültürleme kalıplarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Geçmiş kültürel zamanların yavaşlığı ile dijital çağın hızı
karşı karşıyadır. Gelecekte “gerçek” eğitim ve kültür mekanları ve ortamları “yaratıcı etkileşim,
derinleşme, yavaşlama ve rahatlama” işlevleriyle öne çıkabilecektir. Hiper çevrimiçilikle süper
hızlı etkileşimler yaşayan dijital çağın bireyi farklı kültürel yaratmaların peşinde gidecektir. Bu konudaki en temel sorunlardan birini kültürel, dolayısıyla bireysel “derinliğin yitiminin, yüzeyselliğin
yaygınlaşmasının” oluşturacağı unutulmamalıdır. Sözlü ve yazılı-basılı kültürel dönemlerin “olgunlaşma” sürecine yeni dönemde rastlanamayabilir. Buna karşılık kültürün bireysel ve toplumsal
derinlik kazandırma işlevi, yeni dönemde daha önemli hale gelebilir.
Asıl tartışılması gereken konulardan birini de yaşayan kültürel mirasları ve kimlikleri oluşturan kalıpların yeni dönemdeki durumudur. Her sanayi ve teknoloji devrimi kendi kalıplarını yaratarak bireyi, toplumu, kültürü ve yaşamı biçimlendirmektedir. Dördüncü sanayi devriminin de
kendi kalıpları belirginleşmeye ve etkinleşmeye başlamıştır. Bugünün dijital-sanal kültür kalıpları
önceki nesilleri değiştirdiği gibi, kendi kuşağını da oluşturmaktadır. Bu süreçte sözlü-gelenek
kültürünü ve yazılı-basılı kültürü oluşturan kalıplar belirsizleşmektedir. Sonuçta her yeni, öncekini
öncelikle kalıpdışılarıyla eskitir. Yeninin bu kalıpdışılıkları, zamanla yeninin kalıplarına dönüşür.
Kültür kuşakları ve toplulukları, milletleri birleştirir. Buna karşılık diğer faktörler bir yana,
18. asırdan bu yana sanayi ve teknoloji kuşaklar, topluluklar ve uluslar arasındaki farklılaşmanın,
ayrışmanın temel nedenleri arasında gösterilmiştir. dördüncü Sanayi devriminin sözü edilen ayrışmayı daha artıracağı sıklıkla dile getirilmektedir. Bu ayrışmanın bireysel ve toplumsal kimlik, iç
ve dış güvenlik ve barış, dünya görüşü vb. üzerindeki etkilerinin boyutu henüz tam olarak değerlendirilmemiştir. Bu süreçte doğal ve insani olan (içgörü, merhamet, empati vb. değerleri içeren
ve içselleştiren) gelenek kültürünün geleceğin sorunlarının çözümlenmesi sağlayabileceği söylenebilir. Burada kültürün, dolayısıyla folklorun temel işlevlerinden biri olan “sorun çözücülüğe”
dikkat çekmek gereklidir. Her teknolojik devrim, kendi popüler kültürünü inşa ettiğinden öncekini/
lerini etkisizleştirmektedir. Gelenek kültürünün bağlam ve işlev değişmeleriyle yeni dönemde ana
“referans kaynağı ve uyum sigortası olma” işlevlerini sürdürüp sürdüremeyeceği belli değildir.
Nitekim yapay zekanın veya teknolojik aklın, geleneğin sorun çözme işlevini ele geçirmeye başladığı gözlenmektedir.
Her sanayi devrimi bir öncekinden/lerden beslenerek güçlü, yaygın ve etkin hale gelir.
Bireyler ve toplumlar bu güç ve olanaklardan adil bir şekilde yaralanabildikleri oranda dünyada
dostluk ve barış gelişebilecektir. Asıl soru internet ve mobil telefonların bireyler üzerindeki etkilerinin bugün öngörülebilir olmasına karşılık, özellikle yapay zekâ, nesneler interneti, nano ve biyo-teknolojik tasarımlar gibi alanlardaki gelişmelerin değişim ve dönüşümdeki etkileri henüz tam
olarak öngörülememektedir. Bu tür gelişmelerin bazı etik ve manevi sorunlar doğurabileceği sıklıkla dile getirilmektedir. Dolayısıyla bu tür soru ve sorunlar kültürel alanda da bazı değişikliklere
neden olabilecektir. Gelenek kültürünün ve temsilcilerinin karşısında bu kez onları kendilerinden
daha iyi tanıma potansiyeline sahip algoritmalar çıkmıştır. Yeni nesil gelenek kültüründe yetişmiş
olanlar, ataların öğütleri yerine yapay zekânın/algoritmaların doğruluğu test edilmiş tavsiyelerine
önem verebilirler. Rehberin kimliği, bireysel ve toplumsal yaşamla birlikte kültürü de biçimlendirir.
Yaşamdaki değişmeler, yeni rehberleri ortaya çıkarmaktadır. Yeni dönemin rehberlerinin etkisi

220
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR

Genel Konular

yazılı- basılı kültür ile eski medyanınkinden kat kat fazla olacaktır. Yapay zekâ/algoritma kültürü
karşısında gelenek kültürüne güven ve bağlılık konularında bazı sorunlar ortaya çıkabilecektir.
Kültür, geçmişle ilgili olmakla birlikte gerçekte bugün ve gelecekle ilgilidir. Bu işlev, algoritmalar
tarafından üstlenilebilir. Algoritmaların gelecek aynası, geleneğin geçmişi gösteren buğulu aynasına göre oldukça parlak ve nettir. Algoritmaların etkisindeki insan ve toplum özgünlüğünü
ve çeşitliliğini korumakta zorlanabilecektir. Bireysel ve toplumsal çeşitliliğin yitirilmesi, kültürel
açıdan sorunlara neden olabilecektir. Bu konuda neo-luddist (teknoloji karşıtlığı; ayrıntı için bkz.
King, 2016: 24- 28) bir tutum benimsenmesi yerine teknoloji ile uyumlu yaşatma yaklaşımlarının
ve politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması akılcı olacaktır.
İnternet ve sosyal medya bir taraftan sınırları kaldırmakta, diğer taraftan da kendi sınırlarını
koymaktadır. Gelenek kültürü yerine sanal- dijital olarak “kalabalığı izleme” (Greengard, 2017:
57) olanağı sunan sosyal medyadaki eğilimler bireyi ve toplumu değiştirirken kültürü de dönüştürmektedir. Bu süreçte belirsizleşen sözlü ve yazılı-basılı kültür belleklerine yönelik olarak farkındalık kaybı ortaya çıkabilir. Bu durum ilgili birey ve toplumların kendi kültürlerini öteki kültürlerle karşılaştırmasını, objektif bir şekilde değerlendirmesini ve etkileşmelerini engelleyebilir.
Öncekinin, sahip olduğunun, diğerinin farkında olmayanlar kendilerine sunulanı özgün ve değerli
olarak kabul ederler. Bu nedenle sözlü ve yazılı- basılı kültürün de dijital dünyada veya dördüncü
teknolojik devrim bağlamında doğasına uygun olarak yer alabilmesinin yöntemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi gereklidir. Seçeneklerin bolluğu, kültürel zenginleşmeyi ve yaşamsal
çekiciliği beraberinde getirir. Diğer yandan yaşam için anlamın ve derinliğin öneminin bilincinde
olanlar dijital- sanal dünyada çok kere çeşitlilik olarak sunulanların tektürlülüğünün ve yüzeyselliğinin kolaylıkla farkına varabileceklerdir. Bireylerin yetiştikleri kültüre (sözlü, yazılı-basılı kültür)
yaşamlarının sonuna kadar genellikle sadık kaldıkları görülür. Buna karşılık kısa sürede ve hızla
yaratılan, paylaşılan ve deneyimlenen dijital- sanal kültür açısından söz konusu derin ilişkiden ve
bağlılıktan söz etmek için erkendir. Diğer yandan gelenek kültürü veya yazılı/basılı kültür bağlılıkla yaratılır ve yaşatılır. Belki de yetişilen kültüre bağlılık bireysel ve toplumsal derinlik duygusunun
da kaynağını oluşturmaktadır. Özetle yüzeysellik ve parçalanmışlık nedeniyle sanal-dijital kültüre
karşı bireysel ve toplumsal açıdan bağlılık ve aitlik sorunları doğurabilecektir.
Bireysel ve toplumsal olarak teknolojiyle olan ilişkilerin gelişmesi sosyo- kültürel yapılar
üzerinde genellikle olumsuz etkiler yapabileceği sıklıkla ifade edilmektedir. Bu endişeler en azından dijital-sanal kültür bağlamından önceki dönemlere ait kültür, dolayısıyla gelenek kültürü için
söz konusu olabilir. Gelenek kültürü kökenli toplumsal beceri ve ilişkiler, dijital dünyada etkisizleşmeye başlamıştır. Örneğin göz temasları, beden dili okumaları, yüz yüze ve derin konuşmalar
yeni dönemde önceliğe sahip değildir. Birbirimizle daha az, teknoloji ile daha fazla zaman geçirilmeye başlanmıştır (Greengard, 2017: 187). Gelenek kültürü doğal ve yüz yüze etkileşlerin,
milenyum kültürü ise sanal- dijital etkileşimlerin ürünüdür. Bu iki yapı arasında dengenin kurulması oldukça önemlidir. Damıtılmış içerikleri hızlı bir şekilde tüketmeye alışmış dijital kültür nesli,
yazılı- basılı kültürün temelini oluşturan uzun okuma-yazma eylemleri için yeterli sabra sahip
değildir. Bu durum yazılı- basılı kültür açısından yeni dönemde bazı olumsuz durumların ortaya
çıkabileceğini göstermektedir. Gününün büyük bir bölümünü çevrimiçi olarak geçiren bireyin dijital- sanal kültürün dışındakilere ilgi göstermesi için pek de zamanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla
farklı kültürle biçimlenen dijital nesil doğal olarak sözlü/gelenek kültürü ile yazılı/basılı kültür kod-
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larına yabancı olabilir. Bugünün kültürel etkileşimleri hiper ağlara gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla yeni dönemin kültürü de sanal- dijital dünyada yaratılmakta ve paylaşılmaktadır. Bu süreçte
süreklilik temelli gelenek kültürüyle yazılı- basılı kültürün hiper ağların içeriklerine dönüştürülerek
içinin boşaltılması söz konusu olabilmektedir.
Diğer yandan içerik bolluğundan kaynaklanan sürekli geçişlerin zorunluluğu bireyin
dikkatinin kesilmesine, dağılmasına neden olmaktadır. Nicholoas Carr dijital sularda ne kadar
çok zaman harcanırsa, dikkat üzerinde kontrol kaybolduğundan, bilişsel yeteneklerin içinin boşaltıldığını vurgular. Carr, ayrıca ağın tasarım gereği bir kesinti sistemi ve dikkati bölmeye yönelik bir makine olduğuna dikkat çeker (Schwab, 2016: 113). Aynı şekilde Herbert Simon da
enformasyon zenginliğinin dikkat yoksulluğu yarattığını belirtir (Schwab, 2016: 113). Bu açıdan
bakıldığında bireyin, dolayısıyla toplumun devralınan kültürel bellekle bağlarının zayıflayabileceği
söylenebilir. Gelenek kültürü ile yazılı-basılı kültür yoğunlaşmayı ve derinleşmeyi önemserken,
dijital kültür dikkat dağınıklığından veya kesintisinden yararlanır. Dikkat sürelerinin kısalmasının
hiperlink dünyasının anlık haz mentalitesini ve kültürünü beslerken kültürel yaratma eylemenin
özünü oluşturan eleştirel düşünce kabiliyetinin gerilediği vurgulanmıştır (Greengard, 2017: 162).
Diğer yandan hiper hızlılık ve çevrimiçililikten bunalan bireyler zamanın yavaş aktığı (dönemlerin
ürünü) gelenek kültürü ve yazılı- basılı kültür ile sağaltılabilir. Pico Iyer’in ifadesiyle “hızlanma
çağında yavaş gitmekten daha keyif verici bir şey olamaz; dikkat dağılması çağında dikkat ayırabilmek kadar lüks bir şey olamaz; sürekli hareket çağında sessiz sakin oturmak kadar acil bir
şey olamaz” (Schwab, 2016: 113). Aslında kültürlerin kendi zamanlarının, dolayısıyla hızlarının
bulunduğu söylenebilir. Geçmişte yaratılan kültürler yeni dönemlerin mola verilen zamanlarında
anlam ve derinlik kazanma, rahatlama, yenilenme ve canlanma kaynakları olarak değerlendirilebilir. Bireysel ve toplumsal dijital sarmaldan ancak bu şekilde çıkılabilir.
Kültür, iletişimin ürünü ve kendisidir. Gelenek kültürü yüz yüze iletişimden doğar. Geleneksel toplum da kültürüyle iletişim kurar. Özellikle medya ve diğer iletişim teknolojileri alanındaki
gelişmeler iletişimin kayıt ve aktarım araçları üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Böylelikle özel ve kamusal alandaki iletişim bilişim teknolojisinin yönetimine, dolayısıyla yönlendirmesine devredilmiştir. Bu durum özellikle gelenek kültürü üzerinde değişim ve dönüşümlere neden
olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Daha önce gelenek kültürünün, dolayısıyla temsilcilerinin
yönetiminde olan yerelin özel ve kamusal yaşamında medya teknolojilerinin biçimlendirici etkisi
belirginleşmeye başlamıştır. Sözü edilen özel ve kamusal alandaki bilişimin medya teknolojilerine
veya aktörlerine devriyle birlikte gelenek kültüründeki değişmeler ve dönüşümler de hızlanmıştır.
Özellikle akıllı telefon kullanımının yerelde yaygınlaşması, bu süreçte etkili olmuştur.
Gelenek kültürü yerelin kamusal ve özel alan ayrımında da belirleyicidir. Bir yanıyla gelenek kültürü özel ve kamusal alan aralığında veya etkileşiminde yaratılmıştır. Gelenek kültürü
aracılığıyla yerelin kamusal ve özel alanı düzenlenir. Gelenek, sahibine özelini istendik şekilde
kamusal alana taşıma olanağını sunar. Öznellik oranı gelenek ürününün, mekânının ve temsilcisinin çekiciliğini ve kalıcılığını belirler. Dördüncü sanayi devriminin muhtemel sorunlarından birini
mahremiyetin, dolayısıyla bireysel varlığın/kimliğin korunması oluşturacaktır. Bugün parmak ve
retina izleri, doğum ve evlilik tarihleri, telefon numaraları, özel arkadaşlar, fotoğraflar, seyahat,
soy ve öğrenim bilgileri vb. bireysel veriler dijital ortama gönüllü veya zorunlu olarak kaydedilip
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paylaşılırken mahremiyet alanının tanımı ve sınırları belirsizleşmektedir. Günümüzde bireyler ve
toplumla ilgili pek çok veriye (sosyo-ekonomik, politik ve kültürel tercihler, davranış ve tüketim kalıpları vb.) kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Yeni çağda kimliğin gizlenmesi güçleşmektedir. Sanal-dijital bağlamda ücretsiz hizmetlerin (ki sanal-dijital dünyadan karşılıksız yararlanılamaz) karşılığını
kimlik bilgilerinizle öderken gelenek kültürü kapsamında temsilcilerinden veya meraklılarından
herhangi bir bedel (ücret veya özel bilgi) talep edilmez. Aslında gelenek kültürü, sanal-dijital
dünyanın sunamadıklarını sunar. Burada yasadışı mahremiyet ihlalleri ile ilgili bilgilendirici site ve
uygulamaların yaygınlaştırılmasına işaret etmek gereklidir. Güvensiz bağlam, birey ve toplumu,
dolayısıyla kültürü olumsuz etkiler. Benzer sorunlar toplumsal- kültürel kimlik alanında sanal-dijital dünyada istismarlarla ortaya çıkmaktadır. Sürekli gözetlenme olgusuyla uysallaştırılan birey
ve toplum mahremiyetini de kaybetme korkusuyla dengesini kaybedebilir. Bugün internette pek
çok köy sitesinde yerelin ebesinin sandığını kendi eliyle açtığı gözlenmektedir. Böylelikle gelenek
kültürünün yarattığı gizem ve büyü, sanal ağlarda sahiplerince bozulabilmektedir. Bu durumun
toplumsal, psikolojik, politik ve de kültürel boyutları bulunmaktadır. Kültürel benliğin ve kimliğin
dijital dünyada nasıl değişeceği ve dönüşeceği sorunu oldukça önemlidir. Bu etkinin bozucu mu,
yoksa geliştirici mi olacağı konusu teknolojinin kullanım biçimi ve amacı belirleyecektir. Gelenek
kültürü geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de birey ve topluluk açısından mahremiyetin,
huzurun ve güvenliğin korunmasındaki işlevini sürdürmeye devam edebilir. Sonuçta gelenek kültürü ortak mahremiyet içeriklerini de kapsamaktadır.
Teknolojik ilkelerin zaman içinde kültürel normların tamamen veya kısmen yerini alıp almayacağı konusu belirsizliğini korumaktadır. Bireyler bilinçli veya farkında olmaksızın teknolojik
ilkelerle zamanla daha uyumlu hale gelebilmektedir. Sözü edilen uyumun oranı ölçüsünde kültürel yaşam değişmektedir. Örneğin sosyal medya ilkelerine uymak kullanıcılar için bir zorunluluktur. Aksi halde sosyal medyada yer alınamaz. Buna karşılık gelenek kültürü normlarına uymak
konusunda, bağlam ve işlev değişmelerinin de etkisiyle esnek davranılabilir. Bu durum gelenek
kültürünün toplumsal ve bireysel yaşamı düzenleme işlevinin etkisizleşmeye başladığını, son
dönemdeki gelişmeler bu sürecin daha da hızlandığını ortaya koymaktadır.
Dijital devrim gelenek kültürünün parodileştirilerek fosilleştirilmesine neden olabilir. Geleneği oluşturan kalıplaşma eğilimi ile gelenek dışı dinamiklerin geleneği kalıplaştırması fosilleştirme sürecini hızlandırabilir. Geleneğin bugününün ve geleceğinin yeni kalıplaşmalar ve katmanlaşmalar nedeniyle belirsizleştiği ifade edilebilir. Her kültür bir öncekini/lerini fosilleştirmeyi
hedefler. Bu süreç geçmişe ait olanın işlevsizleştirilmesi, anlamının belirsizleştirilmesi, hatta
mizahileştirilmesi şeklinde görülür. Nitekim yazılı-basılı kültür, beslendiği sözlü kültürü zamanla
fosilleştirmeye çalışmıştır. Dördüncü sanayi devriminin dijital kültürü de kendisinden önceki kültürleri fosilleştirme eğilimine sahiptir. Buna karşılık gelenek kültürü sürekli güncellenerek ve damıtılarak geçmişten bugüne taşındığından, dijital veya yazılı/basılı kültürdeki gibi atıl ve gereksiz
bilgi, ürün ve uygulama içermez. Dijital bellek güncellenirken atıl atık içerik üretir.
Gelenek kültürü etkileşimler halindeki paydaş gelenekler bütünüdür. Gelenekler arasında kültürel genetikten kaynaklanan bağlar bulunur veya bu bağlar kültürel genetiği oluşturur.
Bu nedenle gelenek kültüründe çeşitlilik, birbiriyle etkileşim içindeki kökensel bağlılıktan doğar.
Dijital kültürün bölünmüşlüğü karşısından gelenek kültürü birbirini tamamlayıcı ve bütüncül bir
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yapı arz eder. Bu yapı nedeniyle gelenek kültürü değişim- dönüşüm için gerekli olan yeni bağlamlara uyum konusunda esnektir. Gelenek kültüründe işlevsellik egemendir. Yazılı- basılı kültür gibi elektronik kültür de kalıplaşmaya sanıldığının aksine daha çok eğilimlidir ve kalıpların
çokluğundan ve çeşitliliğinden bu durum genellikle örtülmekte veya fark edilmemektedir. Diğer
yandan dijital kültürel bağlam etkileşim alanını belirlediğinden geleneği oluşturan kültürel genetik
üzerinde bozucu etkiler yapabilir. Bu bağların gevşemesi veya çözülmesi gelenek kültürünün
etkisizleşmesine yol açabilir.
Paylaşmak, kültürün özünü ve yaratılma gerekçesini meydana getirir. Gelenek kültürü
etkileşim bağlamındaki paylaşımların bütünüdür. Ağ kültürü de paylaşım üzerinde kurulmuş ve
gelişmiştir. Her dönemin paylaşım biçimi ve içerikleri farklıdır. Gelenek kültüründe canlı/doğal
sözün (ses ve hareket) eşzamanlı paylaşımı, yazılı- basılı kültürde ise kayıtlı sözün art zamanlı
paylaşımı esastır. Dijital- sanal kültür bağlamında içeriklerin (işitsel, görsel, görsel-işitsel) eş veya
art zamanlı olarak paylaşımı mümkündür. Bu nedenle elektronik kültür, sözün teknolojileştiği
ikinci sözlü kültür olarak tanımlanmıştır (Ong, 1995). Son iki kültür dönemiyle birlikte teknolojinin paylaşımdaki payı ve etkisi artmaya başlamıştır. Dördüncü sanayi devriminin yaşandığı 21.
asrın başında ise gelenek kültürünün özünü oluşturan doğal, canlı, yüz yüze iletişim/etkileşim/
paylaşım bilişim teknolojilerinin etkinleşmesi ve yaygınlaşmasıyla önemsizleşmektedir. Gelenek
kültürünün doğal ve topluluk merkezli paylaşımları yerine teknoloji ve tekillik merkezli paylaşımlar
öne çıkmaktadır. Dolayısıyla da gelenek kültürü aktörlerinin topluluk adına gelenek yaratıcılığı,
temsilciliği ve rehberliği işlevleri kaybolmaktadır.
Doğal ve canlı icra ortamlarındaki temsilcileri sayesinde gelenek kültürü belleği geçmişten
bugüne ve geleceğe taşınmaktadır. Yazılı- basılı kültürde ise genellikle kayıtlı ürünlerle (mermer
kitabeler veya anıtlar, kil tabletler, yazmalar, basmalar vb.) kültürel bellek depolanır, paylaşılır ve
aktarılır. Fonograf, fotoğraf, plak, film, video vb. ürünler sayesinde öncelikle sözlü kültürel bellek,
kağıt belleğinin yerine, farklı türden yapay belleklere aktarılarak yaşatılmaya başlanmıştır. 3. Sanayi devriminin özü durumundaki bilgisayar alanındaki gelişmeler sayesinde hiper veri belleklerinin yaratılması mümkün hale gelmiştir. Son dönemde nesneler interneti, bulut bilişim ve yapay
zekâ gibi alanlardaki gelişmelerle veri üretimi, depolanması ve paylaşımı süreçlerindeki insana
ve materyale bağımlılık ortadan kaldırılmaktadır. Bugün algoritmalar sadece veri üretimi ve depolanması aşamalarında değil, veri işleme/anlamlandırma, kullanma ve yönetimi kademelerinde
de görev yapmaya başlamıştır. Bir başka deyişle geleceğin kültürel belleği tamamen insani üretimlerden oluşmayacağı söylenebilir. Kültürel belleğin yapaylaşması/dijitalleşmesi, doğal olarak
kültürel bellek kaynaklı yeni yaratma faaliyetleri de değiştirmektedir. Hatta yeni kültürel üretimlerin algoritmaların eseri olabileceği ileri sürülebilir. Yakın dönemde yapay zekâ ürünü romanlara,
tiyatro eserlerine, film senaryolarına, köşe yazılarına, müzik eserlerine, karikatürlere, animasyonlara, elektronik oyunlara, moda tasarımlarına vb. rastlamak olağan hale gelebilecektir. Robotlar,
rutin işleri çoktan insanlardan devralmıştır. Bir de buna yaratıcılık faaliyetlerinin yapay zekânın
eline geçmesi eklenmektedir. Bu süreçte insanın kendisiyle ilgili işlev, anlam, değer, hatta varlık
sorgulamaları ise geleceğin temel etik tartışmalarının temelini oluşturacaktır.
Gelenek kültürünün insani belleği, sürekli değişim ve dönüşüm halindeki dinamik ve canlı
bir belleği ifade eder. 21. asrın başındaki dijitalleşme ile birlikte kültürel bellek ebedi dijital bir bel-
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leğe dönüşmeye başlamıştır. Bugün dijital mirastan veya sanal bağlamdaki dijital ayak izlerinden
söz edilmektedir. Bu durumun gelenekler üzerindeki etkileri yeni yeni tartışılmaya başlanmıştır.
Bu durumun öncül belirtilerini eski medya teknolojileri bağlamında yapılan kayıtların etkilerinde
bulmak mümkündür. Örneğin plak, kaset veya radyo-tv yayını kayıtlarındaki bir gelenek çeşitlemesinin baskın hale gelerek canlı anlatım ve gösterimleri belirsizleştirdiği gözlenmiştir. Bu tür
teknolojik kayıtlar, dolayısıyla yeni dönemin dijitalleşme eğilimi geleneğin özünü oluşturan çeşitlenme özelliğini güçsüzleştirebilir. Dijital çağın ağ protokolleri, kalıpları ve kuralları ile yaşamdaki standartlaşmayı artırması da bu süreçte etkili olabilecektir. Nesnelerin interneti bu değişim
sürecini daha da hızlandıracaktır. Aynı şekilde dijital varlık ve kimliklerin, dahası tüm dijital-sanal yaşamın sürekli güncellenmesi geleneğin anonim belleğiyle olan bağlantının zayıflamasına
neden olabilir. Diğer yandan aşırı bireyselleşme, gelenek kültürünün özünü oluşturan anonimliğin belirsizleşmesini veya yeniden biçimlendirilmesini (dijital/sanal/siber anonimlik) beraberinde
getirebilecektir. Sanal bağlamda yeni ortaklıklar bütünü “sanal-dijital anonimlik” temelinde yeni
siber topluluklar oluşturulmaktadır. Nitekim milyonları bulan nüfuslarıyla (Facebook’un 1,4 milyar nüfusuyla Çin’i geçerek dünyadaki en çok nüfusa sahip oluşumdur; http://mccrindle.com.au//
the-mccrindle-blog/social-media-and-narcissism; Schwab 2016: 136) sosyal medya sitelerinin,
yeni küresel çağın siber toplulukları olarak belirginleştikleri gözlenmektedir. Bu arada ortak/kamusal ve özel alanlar/olanlar şeklindeki ayrımlar da yeniden tanımlanmakta ve belirlenmektedir.
Gelenek kültürü bağlamında bir temel ve yörünge üzerinde uzun zamanlı değişim ve dönüşümler ortaya çıkarken, dijital- sanal kültürde hızlı ve sürekli değişim yüceltilmektedir. Sözü
edilen kültürler arasındaki uyumsuzluk özellikle geçiş nesillerinin kültürel yaşamını etkilemektedir. Son dönem hariç, önceki değişme ve dönüşüm dönemleri onlarca yılı aldığından kuşaklar genellikle ortak kültürde yetişmişlerdir. Bu nedenle de kuşaklar arası geçişlerde, dolayısıyla kültürel
eğitim ve aktarım süreçlerinde fazla bir sorunla karşılaşılmamıştır. Buna karşılık son dönemde
değişim ve dönüşümler birkaç yıl gibi bir sürede gerçekleşmekte, dolayısıyla da X, Y, Z ve Alfa
kuşakları arasındaki kültürel çatışmalar daha sık ortaya çıkmaktadır. Farklı zaman ve hız algılamalarının esas olduğu kültürel dönemlerde yetişen kuşakların bir arada yaşamasından kaynaklanan denge sorunlarının giderek daha da belirginleştiği gözlenmektedir. Bu dengesizlik ve baskı
kültürel yaratım ve paylaşım süreçlerini farklı şekillerde etkilemektedir. Yaşanılan çağa uyum ve
uyumsuzluktan kaynaklanan farklı türden kültürel yaratmalar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında yaşam, dolayısıyla kültür uyum ve uyumsuzluk etkileşimlerinden oluşmaktadır.
Gelenek kültürü sahiplerine dünyayı ve yaşamı daha basit ve anlaşılır kılar. Gelenek kültüründe hayat bütüncül olarak algılanır ve yaşanır. Diğer bir ifadeyle gelenek kültürü aracılığıyla
bireysel ve toplumsal yaşam bütünleştirilir. Belki de bütünleştirici işlevi sayesinde gelenek kültürü
canlı ve çekici bir şekilde geçmişten bugüne ve geleceğe taşınmaktadır. Bunun karşısında ise 21.
asrın hiper bağlantılı, sürekli değişen, karmaşıklaşan ve parçalı hale gelen yaşamı durmaktadır.
Ancak bu değerlendirmelerin eskiyen kesimlere özgü olduğu, dijital nesiller için pek bir anlamının
olmadığı da burada vurgulanmalıdır. Belki de eskinin/eskiyenlerin egemenliği, özellikle sosyal
bilimlerdeki gelişmenin önündeki engellerin temel kaynağını oluşturmaktadır. Geçmişin sözde
tekinsiz bahçesinde dolaşanlar ve işlevsiz verilerle oyalananlar için bugün ve gelecek genellikle
kaostan ibarettir. Gerçek bilim insanları, yetiştikleri bağlamı aşarak olguları çağlar üstünden değerlendirebilenlerdir. Özetle geçmiş gibi, bugün ve gelecek de gerçekçi ve tarafsız yaklaşımlarla
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çözümlenebilir.
Hiper bağlantılı yeni dönem yeni kültürel ekosistemleri ortaya çıkarmaktadır. Yazılım teknolojisindeki gelişmelerle birey ve toplum dijital bağımsızlığını elde ederken hiper dijital bağlantılı
hale gelmektedir. Bu durum toplumsal, dolayısıyla kültürel yaşamı değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Farklı alanlardakilerin paydaşlığında ve işbirliğiyle daha özgün ve yetkin kültürel ürünlerin ve uygulamaların yaratılması olanaklı hale gelmektedir. Yetenekli bireyler yeni teknolojik
gelişmelerle dünyayı hoşgörünün hâkim olduğu kocaman bir yaratıcılık atölyesine çevirmeye
başlamışlardır. Bu kapsamda yaratılan ve paylaşılan ortak ve kapsayıcı kültürel içeriklerle dünya
yeniden anlamlandırılmaktadır. Ortaklıklar bu açıdan küresel yaratıcı kümelerin hem kaynağı,
hem de faaliyet alanı olarak işlev görmektedir. Yeni dönemde yerelin yerel kalması mümkün
olmayacaktır. Yerel, ulusal ve uluslararası ayrımlar veya kısıtlamalar giderek belirsizleşmektedir.
Kültürel alandaki küresel işbirliği çalışmaları artmaktadır. Dil farklılıklarından kaynaklanan iletişim
sorunlarının yapay zekâ uygulamalarıyla ortadan kaldırılmasıyla küresel ölçekte kültürel etkileşim
ve çok türlü kültürel yaratım faaliyetleri kısa süre içinde yaygınlaşacak ve etkinleşecektir. Dolayısıyla yöresel ve ulusal geleneksel kültür bellekleri, küresel yaratma faaliyetlerini besleyen temel
kaynaklara dönüşmektedir.
Kimlik oluşumlarında kültür belirleyicidir. Özellikle gelenek kültürü yakın dönemlere kadar
bireysel ve toplumsal kimliğin temel kaynağı olarak işlev görmüştür. Milenyum çağında ise dijital
varlıklar ve kimlikler daha önemli hale gelmiştir. Bugün bireyler mobil telefon numarası, elektronik
iletişim adresi, sosyal medya üyelikleri/profilleri/hesapları, kişisel web sayfası gibi çok sayıda
dijital kimliğe/varlığa sahiptirler. Dolayısıyla sanal- dijital bağlam bireylerin kimlik oluşturma ve
pekiştirme alanı haline gelmiştir. “Gerçek” kültürel mekânlar yerlerini dijital- sanal platformlara
ve bloglara bırakmaktadır. Fiziksel yaşam ile dijital yaşam arasındaki sınırlar belirsizleşmektedir. Dijital kimlikler ve varlıklar tasarlanmakta ve sürekli güncellenmektedir. Dolayısıyla kültürel
etkileşimler de dijital kimlikler ve varlıklar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Chatfield’in vurguladığı gibi, 1970’li yıllardan beri insani ve dijital etkileşimler istikrarlı bir şekilde bütünleşmekte, dahası
insanlar dijital varlıklara dönüşmektedir (2012: 20-21). Aslında bu süreçte teknolojik araç veya
bağlamdan çok, deneyimler öne çıkmaktadır. Yaşam, dolayısıyla kültür, (teknolojik) araçların değil etkileşimlerle (buna insan- teknoloji etkileşimi dahildir) ortaya çıkan deneyimlerin ürünüdür.
Bu nedenle Chatfield, dijital iletişim araçlarına “akıl ve deneyim teknolojileri” adını vermektedir
(2012: 27). Bu kapsamda gelenek kültürünün de özünü geleneksel bilgi ve deneyimlerin oluşturduğu gerçeği hatırlatılmalıdır.
Dijital varlık veya kimlikler, “gerçek” kimlik ayrımını ve vurgusunu ortaya çıkarmıştır. Yeni
dönemde “gerçek” kimlikten kaynaklanan kültürel yaratıcılık sorunları önemli ölçüde ortadan
kaldırılmıştır. Bu süreçte çok kere sanal-dijital içerik öne çıkarken, içerik yaratıcısı belirsizleşebilmektedir. Sanal ve dijital kültür ürünlerinin önemli bir bölümünün yaratıcıları belli değildir.
Nitekim sanal-dijital dünyada taklit isimli pek çok ürün mevcuttur. Bir taraftan kişiselleştirilmiş
akıllı araçlarla tekilleşmenin arttığı düşüncesi/ yanılgısı pekiştirilmekte, diğer taraftan da kültürün
sanal-dijital metalaşma süreci hızlandırılmakta ve kapsamı genişletilmektedir. Sanal- dijital anonimlik, metalaşmayı artırmaktadır. Aslında insanlık için hızla değişen gerçekliğe adapte olmanın
ve uyum sağlamanın kolay olmayacağı (Greengard, 2017: 185) gerçeği burada hatırlatılmalıdır.
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Sanal/dijital gerçeklik alanındaki gelişmeler bireysel ve toplumsal gerçeklik algısını kökünden
değiştirmektedir. Sonuçta doğal gerçekliğe dayanan gelenek kültürünün sanal-dijital gerçeklik
karşısındaki durumu henüz tartışılmadığından açık değildir.
Gerçeklikten ayrılış destancının da, yazarın da ve elektronik oyun tasarımcısının da temel
çıkış noktasını oluşturur. Dolayısıyla gerçekliği değiştirmek yerine sanal ve dijital oyun gerçekliğine katılmak daha kolay ve bedelsiz olarak algılanmaktadır. Tasarımlarda sözlü ve yazılı/basılı
kültürün gerçeklikten ayrılış belleğinden de yararlanıldığı düşünüldüğünde, elektronik oyunların
çekiciliği ve etkisi daha iyi anlaşılacaktır. Yeni dönemde yapay zeka, insanoğlunun yeni oyun
arkadaşı haline gelmiştir. Gerçeklik ve hayal arasında konumlanan oyunun esnek ve hoşgörülü
dünyasında yapay zeka kolaylıkla oyun arkadaşına dönüşebilmekte ve bu durum da yadırganmamaktadır. Bireysel ve toplumsal uyum, oyunlaştırmanın eseridir. Kültür değişmelerinin yıkıcı etkileri mizah ve oyunla giderilerek birey ve toplum sağaltılır. Dolayısıyla oyun yaşamdaki değişim
ve dönüşümlerin ilk ortaya çıktığı alan olarak kabul edilebilir. Mizah da değişim ve dönüşümlerle
ilgili farkındalıkların oluşturularak sağaltımlarımların gerçekleştirildiği alandır. Nitekim bugün iş
yaşamı ile oyun arasındaki asırlar öncesinin ürünü yapay ayrım, ortadan kalkmaktadır. Yaşam ve
oyun birleşmektedir (playbour sözcüğü için bkz. Chatfield, 2012: 114). Özetle yeni dönemin oyun
merkezli gelişmeleri, insanlık açısından farklı türden etkiler yapmaya başlamıştır.
21. asrın başında sanal ve dijital araçlar, bağlamlar ve olanaklarla birlikte bireysel davranışlar, alışkanlıkların, dolayısıyla toplumsal normların hızla değiştiği gözlenmektedir. Gazete,
radyo, sinema ve televizyon gibi bugün de internet, akıllı telefonlar bireyi ve toplumsal yaşamı,
dolayısıyla kültürü biçimlendirmektedir. Eski medyalar gibi, önceki sözlü ve yazılı/basılı kültürün
ve bu kültürde var olanların yeni bağlama göçü ve uyumu veya direnci söz konusudur. Teknolojik araçların kullanımın hızla yaygınlaşmasına karşılık, ilgili kültür değişmeleri daha yavaş
ortaya çıkabilmektedir. Nitekim eski medya araçlarının (gazete, radyo ve televizyon) kültürel yaşamdaki etkileri daha uzun sürede ortaya çıkmıştır. Bugün ise bu durum çok daha kısa sürede
gerçekleşebilmektedir. Bu durum kültür değişmelerindeki gelenek aktörlerinin belirleyiciliğinin
teknolojik dinamiklere geçmeye başladığını göstermektedir. Aynı şekilde geleneksel toplumlarda
karar alma ve uygulama süreçlerindeki kültürün ve kültür aktörünün etkinliğinin zayıfladığı da
söylenebilir. Örneğin akıllı telefonlar, içine girdiği her türlü kültürel mekanı, ortamı ve faaliyeti
dönüştürebilmektedir. Son dönemdeki matbu, sanal-dijital mizah içeriklerinde bu konunun yoğun
bir şekilde işlendiği görülmektedir. Aslında kültürün değişim ve dönüşümlere en hızlı uyum sağlayan alanının mizah olduğu burada vurgulanmalıdır.
Bireyin çevrimiçi ve çevrimdışı halleri, dahası hayatları farklı kültürel bakış açılarıyla ve
yöntemlerle çözümlenmelidir. Bugün çevrimdışı anlar, gelenek kültürüne ayrılmış gibidir. Yazılı- basılı kültür de, kağıda bağımlığın ortadan kalkmasıyla dijital-sanal dünyada paylaşılmaya
başlanmıştır. Aynı anda birden fazla türde etkileşim aracı kullanılarak eş zamanlı kültürel deneyimin gerçekleştiği sanal-dijital/çevrimiçi yaşam biçimleri yaygınlaşmaktadır. Dolayısıyla kültürel
deneyim alanı çeşitlenmekte ve zenginleşmektedir. Çevrimdışı yaratımlar, seyrekleşmektedir.
”Gerçek” bireysel deneyim, gözlem, hafızaya aktarım, hatırlama ve derinlikli yorum gibi kültürel
üretimin önemli aşamaları önemsizleşmektedir. Geçmiş belirsizleşirken, şimdi yüceltilmektedir.
Önceki kültürel üretim, aktarım ve yaşatma faaliyetleri geçmişte bırakılmaktadır. Sözlü ve yazılı/
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basılı kültürün saatlerindekinin yerine, sanal-dijital teknolojik çoklu/parçalı, değişken, görünürde hızlı, özde yavaş ve yüzeysel dönemlerde yaşanmaktadır. Rahatlama ve yaratma eylemleri,
genellikle farklı saatlerin geçerli olduğu kültürler arası geçişlerde ortaya çıkmaktadır. İnsanoğlu
sürekli güncellenen ve bütünlüklü olarak saklanan bir belleğe sahip olmasına karşılık, anılarının
anlamını ve öyküsünü yitirmeye başlamıştır. Diğer yandan insani ve doğal olan gelenek kültürü
anlamlı öykü ve anılardan oluştuğu için çekiciliğini korumaktadır. Teknoloji için geçmiş yükken,
gelenek kültürü için özgünlük ve çekicilik kaynağıdır. Gelenekte geçmiş sürekli güncellenerek
saklanır. Diğer yandan veri/bilgi insanla yaşamsal içeriğe dönüşür. Yaygınlaşmak ve etkinleşmek
isteyen yeni çağın aktörleri, sık sık insani dijital nostaljiyi belirginleştirirler. Anın ve yeninin peşindeki, aslında dijital geçmişleriyle birlikte yaşamaktadır. Dolayısıyla dijital âlem, insani geçmiş
üzerine kuruludur. Sonuçta yaratıcı eylemin ilham tohumları geçmişte, dolayısıyla gelenektedir.
Dijital çağda yaratıcı bireylerin küresel ölçekte artan işbirliği faaliyetleri kültürel yaratımları
yetkinleştirmektedir. Diğer yandan kültürel içeriklerin marjinal kişi ve gruplar tarafından olumsuz
amaçlarla (özel yaşamın ihlali, istismar, çarpıtma, sahtekarlık, bezdiri, metalaştırma) kullanılabilmesi kolaylaşmıştır. Bu tür olumsuzlukları önleyici tedbirlerin küresel işbirliği kapsamında yaşama
geçirilmesi gereklidir. Sonuçta dijital çağ fırsatları ve tehditleriyle birlikte yaygınlaşmaktadır.
Akıllı gözlükler ve kulaklıklar, sürekli çevrimiçilik içinde bireylere daha yetkin bağlamsal
deneyim ortamları sunmaktadır. Daha önce vurgulandığı gibi, kültür bilgi ve deneyimler bütünüdür. Yeni dijital teknolojiler sayesinde insanlar daha kaliteli bir yaşam sürmeye başlamışlardır.
Günümüzde bu tür giyilebilir bireysel cihazlarla kentler ve doğa daha zengin bir şekilde tanınmaktadır. Kültür turistleri de yeni dönemde bu tür teknolojik araçlardan yararlanarak yeni kültürleri
deneyimleme fırsatını yakalayabilmiştir. Eş zamanlı çeviri yapabilen akıllı kulaklıklar sayesinde
farklı dilleri konuşanlar arasındaki iletişim engelleri ortadan kaldırılmaktadır. Yine akıllı gözlüklerle
anında enformasyon ve daha anlamlı yaşantılar mümkün hale gelmektedir. Bu süreçte sözlü ve
görsel kültürün etkinliğinin artması beklenebilir. Aynı şekilde yazılı/basılı ürünlere dayalı kültürel
tanıtım faaliyetleri de dijital- sanal uygulamalarla geçerliliğini yitirmektedir. Yine engelli bireylerin
ve yaşlıların teknolojik gelişmelerle sosyo-kültürel yaşama daha aktif katılımlarının, dolayısıyla
katkılarının artabileceği öngörülebilir.
Akıllı giysiler, akıllı bileklikler ve saatler, akıllı dövmeler, hologram lensler gibi teknolojik ürünler yeni bakış açıları ve yaşam deneyimleri sunmaktadır. Yeni deneyimler farklı kültürel
alan ve ürünleri de beraberinde getirmektedir. Dünyada “siber çağ” özümsenmeden artırılmış
gerçeklikle “sentez çağı”nın (Gürel, 2017: 123) veya “artırılmış zekâ çağının/ artırılmış çağın”
(King, 2016: 49) temelleri atılmaya başlanmıştır. Yeni çağda değişimin kişisel olacağı, gündelik
yaşamın ve davranışların kökten değiştirileceği özellikle vurgulanmaktadır (King, 2016: 49). Her
çağın kendi insanını ve kültürünü yarattığını geçmiş deneyimler ortaya koymaktadır. Nitekim yeni
çağın teknolojik insanının ise “fütürist bakış açısına/gelecek zekasına sahip ve hibrid olabilmek,
otodidakt öğrenebilmek, öğrenmeyi öğrenmek, tasarımcı düşünebilmek, yönderlik yapabilmek,
sorumluluk üstlenebilmek, multidisipliner düşünebilmek, meraklı ve yaratıcı olabilmek” gibi belirgin özellikleriyle dikkat çekeceği vurgulanmıştır (Tarhan, 2017: 199- 202).
21. asırla birlikte teknoloji bireyselleşmeye başladı. Taşınabilir, giyilebilir ve gömülebilir
teknolojik cihazlarla bir taraftan mahremiyetin ihlali, veri güvenliği sorunu, gerçeklerden kaçış ve
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madde bağımlılığı gibi olumsuzluklar, diğer taraftan da daha sağlıklı ve uzun bir yaşam gibi olumluluklar aynı anda ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte toplumsal kesimler (çocuk, yaşlı ve yetişkin,
kadın-erkek) arasındaki iletişimin, ilişkilerin ve etkileşimin, dolayısıyla da sosyo-kültürel yapının
değiştiği gözlenmektedir.
Elektronik ticaretin gelişmesi gelenek ürünlerinin küresel ölçekte kültürel ekonomik değere dönüştürülmesini kolaylaştırmıştır. İletişim ve eğlence alanında başlayan köklü değişim
e-ticaret ve dijital yaşam alanlarında devam etmektedir. Küresel köyün yerini dijital köy almaktadır. İnternet ve lojistik alanlarındaki gelişmelerle yerelin yarattığı değerler küresel tüketicilere
kolaylıkla ulaştırılabilmektedir. Özellikle son dönemde “geleneksel, doğal, organik, ev işi, el işi”
gibi etiketlerle yeniden büyülenen yerel ürünler küresel pazarın temel çekicilikleri haline gelmiştir.
Buna karşılık hızla yaygınlaşan küresel hızlı yemek sektörü yerel mutfak geleneklerini etkilemektedir. E-yemek sektörü kapsamında yöresel mutfak geleneği fastfoodlaştırılırken küresel fastfood
yiyecekler gelenekselleştirilerek yerelleştirmekte, bazen de füzyon ürünler ortaya çıkarılmaktadır.
Nesneler internetinin de etkisiyle akıllanan mutfaklarda el ve ev işi yemekler yerine farklı türden
(biyobaskı vb.) yemekler hazırlanmaya başlayacaktır. Bugün yemek yaparken anneler yerine
tarama motorları ile yemek sitelerinden yardım alındığı gözlenmektedir. Burada internette el ve
ev işi yemeklerinin satışını yapan gelenek temsilcisi kadın girişimcilerin var olduğuna dikkat çekilmelidir.
Demokratikleşme, şeffaf yönetişim, sürekli çevrimiçilik ve enformasyon gibi yeni dönemin
fırsatlarıyla sivil toplum alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Kentlerde ve yerelde gelenek
kültürüil ilgili sivil toplum kurumlarının sayılarının ve faaliyetlerinin arttığı gözlenmektedir. Bu tür
sivil toplum kurumların ait internet siteleri (Özdemir, 2006) gelenek kültürünün yeni canlanma
ve paylaşım ortamları olarak belirginleşmeye başlamıştır. Farklı coğrafyalarda da olsa gelenek
temsilcileri ve meraklıları bu tür internet sitelerini buluşma, görüşme, dahası etkileşim bağlamlarına dönüştürmektedir. Diğer yandan Facebook’taki sülale gruplarının varlığı, bu açıdan oldukça
dikkat çekicidir.
Bireysel ve toplumsal yaşamda değeri belirleyen kültür gibi referans kaynaklarının yerini
arama ve tıklanma araçlarının sayısal verileri almaya başlamıştır. Sözlü kültürde gelenek ve temsilcileri sorunlara çözümler üreterek yaşamı yönlendirir. Bu işlevin teknolojik araç ve sistemlere
geçişi, sosyo- kültürel değişmelerin de nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan
yazılı/basılı kültürün meşakkatli kültürlenme sürecine karşılık internet kolaylıkla tüketilebilen, sözde bilgece, kalıp içerikler sunar. Bugün ayaklı kütüphanelerden tarama motorlarına geçiş dönemi
yaşanmaktadır. Kütüphaneler, uzaktan erişilebilen sanal-dijital bilgi ve belge merkezlerine/bankalarına dönüşmektedir. Eleştirmenlerden çok, tüketim sayıları (çok satanlar/ izlenenler vb.) kültürel
yaşamı belirlemektedir. Bu belirtiler kağıt çağının kapanmakta olduğunu göstermektedir. Yine sığ
ve yüzeysel kültürel içerikler aracılığıyla toplumun kitleselleştirildiği söylenebilir. Çok kere bu sığlaşma, sözlü ve yazılı kültürün içerikleriyle örtülmeye çalışılmaktadır. Dolaşımdaki basit içerikler
arasındaki saliselik geçişler, yaşamın temel kültürel faaliyeti haline gelmiştir. Bu süreç kültürel
yaratıcığı köreltirken tüketiciliği yaygınlaştırmaktadır. Kültürel üretimde yaratıcının belirleyiciliği,
tüketiciye devredilmektedir. Chatfield’in ifadesiyle kültürel üretim yetenekten bağımsızlaşmaktadır (2012: 84). Kültürel üretim ve paylaşımın yönetimi sınırlı sayıdaki aktörün eline geçebilir.
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Bugün kültür aktörleri arasındaki rekabet artarken, otorite olma giderek zorlaşmaktadır. Sanal ve
dijital bağlamda kültürel üretim ve paylaşımın mekana bağımlığı ortadan kalmaktadır. Akıllı telefon aynı anda sanal olarak oyun salonu, kahvehane, kitabevi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro
ve konser salonu işlevini görebilmektedir. Filtreleme gücü bireyden sisteme geçmektedir. Aktif
kültürel yaratıcı kesimler yerine pasif izler kitleler genişlemektedir. Bütün bu gelişmeler yazılıbasılı ve elektronik kültürün beslendiği kaynak olan sözlü kültürü de, dolaylı olarak etkilemektedir.
Dijital çağda özel yaşam ve iş yaşamı arasındaki ayrım giderek ortadan kalkmaktadır. İş
ve eğlence şeklindeki yapay ayrım da etkisini yitirmektedir. Eğlence ve iş yaşamı iç içe geçerek yeniden bütünleşmektedir. Yeni dönemde aynı anda birden fazla yerde bulunmak mümkün
hale gelmiştir. Bütün bu gelişmeler sözü edilen ayrım temelinde yaratılan sosyo-kültürel yapının
da gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Nitekim meslek folkloru alanında köklü değişmeler
şimdiden ortaya çıkmaya başlamıştır. Tarım ve hayvancılık teknolojilerindeki gelişmeler yerel geleneksel kültürün bolluk ve bereket amaçlı pek çok ritüelini etkisizleştirerek eğlencelik köy seyirlik
oyunlarına dönüştürmüştür. Dolayısıyla meslek folkloru alanındaki değişmeler özellikle kasaba
ve küçük kent folkloru üzerinde çok yönlü etkiler yapabilecektir.
Kültürün büyük bir bölümü eğlence bağlamında ve eğlence olarak yaratılmakta ve yaşatılmaktadır. Dijital- sanal teknolojik gelişmeler eğlencenin yaşamdaki hâkimiyetini pekiştirmektedir.
Bugün eğlence teknolojileri toplumun tüm kesimlerini etkisi altına almıştır. Bu kapsamda yeni eğlence mekanları, türleri, araçları ve ortamları yaratılmaktadır. Geleneksel ev eğlenceleri yerini, ev
eğlence sistemleri almaktadır. Bu ve benzeri gelişmeler gerçek/canlı/doğal/sözlü kültür eğlence
geleneklerini etkisizleştirebilmektedir. Eğlencelerin etkisizleşmesi genel olarak gelenek kültürünün temel yaratım, aktarım, paylaşım ve değişim süreçlerinin güçsüzleşmesi anlamına gelmektedir. Diğer yandan gelenek kültürü eğlencelerine katılanların mobil telefonlar nedeniyle sürekli
çevrimiçi kalmaları nedeniyle dikkatlerinin dağıldığı ve kültürel deneyim yoğunluğunu yaşayamadıkları gözlenmektedir. Bu çağın temel özelliğini, “iki arada bir deredelik/ ne tam burada ne
tam oradalık”, özetle araftalık oluşturmaktadır. Gözü ve aklı cep telefonunda olan katılımcıların
geleneksel bilgi ve deneyimleri yetkin bir şekilde içselleştirebilmeleri de pek mümkün olamamaktadır.
Yedi gün 24 saat çevrimiçilik bireyleri, hızla küresel tüketim toplumunun üyeleri haline
getirmektedir. Böylelikle küresel popüler, dolayısıyla tüketim kültürü hızla yaygınlaşmakta ve etkinleşmektedir. Burada yeni dönemin paylaşım ekonomisiyle bu değerlendirme arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekilmelidir. Akıllanan araçlarla kişisel verileri (tercih, eğilim, tutum vb.), dahası
sırları ele geçirilen kullanıcılar, bireysel reklamlarla sürekli olarak tüketim konusunda ayartılmaya çalışılmaktadır. Küresel popüler kültür öncelikle yerel ve ulusal kültürler üzerinde olumsuz
(tektürleştirici, belirsizleştirici vb.) etkiler yapabilmektedir. UNESCO’nun yaşayan kültürel mirasın
özellikle eski ve yeni medyanın söz konusu tektürleştirici ve bozucu etkilerine karşı korunmasına
yönelik çabaları bu konuda oldukça anlamlıdır. Yerleşiğin yeni açısından bir engel mi, yoksa bir
değer kaynağını mı olarak değerlendirileceği tercihi, ilgili süreçleri biçimlendirmektedir. Nitekim
bir taraftan yeniyi olumsuzlukların kaynağı olarak kabul etmek, diğer taraftan da söz konusu yeniden yardım dilemek tutarsızlığı ile sık sık karşılaşılmaktadır. Olgular, dolayısıyla sorunlar taraflı
ve gerçekçi olmayan yaklaşımlarla çözümlenemez. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ge-
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nellikle olumsuzluk olarak algılanan gerçekçiliğin ve olguların bütün boyutlarıyla ele alınmasının
bu süreçte vazgeçilmez olduğu burada mutlaka vurgulanmalıdır. İnsani taraflılık, kültürel yaşam
açısından önemli olabilirken kültürel sorunların çözümündeki temel engellerden biridir. Bu çalışmada örneklendiği üzere iç ve dış dinamikler ve gelişmeler (son dönemdeki dördüncü teknolojik
devrim vb.) dikkate alınarak geliştirilen özgün yaklaşımlarla SOKÜM çalışmalarına katkı sağlanabilir. Sürekli birkaç sayfalık sözleşmenin ne olduğunun açıklanması veya romantik kalıplaşmış
verilerin tekrarlanması yerine bağlamsal değişmeleri de önemseyen yaratıcı çözümlerin ortaya
konulması, daha yararlı ve akılcıdır. Ayrıca dijital-sanal kültür çağında SOKÜM yerine “yaşayan
kültürel miras/bellek/hazine” teriminin hızla yaygınlaşması, oldukça anlamlıdır. Bu kapsamda
uluslararası sözleşmelerin de özellikle dijital- sanal kültür bağlamı dikkate alınarak güncellenmesi
veya yenilerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret edilmelidir.
Kültürel ve yaratıcı endüstriler üçüncü ve dördüncü sanayi/teknoloji devrimleriyle paralel
olarak özerkleşmiş, çeşitlenmiş ve yaygınlaşmıştır. Kültür endüstrisi, son iki sanayi devrimlerinin
etkisiyle kültür endüstrilerine dönüşmüştür. Özellikle sanal ve dijital teknolojiler kültür endüstrilerinin yerleşik yapısını hızla değiştirmektedir. Kültür endüstrileri, yaratıcı sektörlerle bütünleşmekte,
dahası kültürel ve yaratıcı endüstriler haline gelmektedir. Diğer yandan son teknolojik gelişmeler,
kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ürünüdür. Bu süreçte kültürel miras ve öz sanat alanlarının yaratıcı kaynak olarak etkinliği ve önemi artırmıştır. Yazılım, dijital teknoloji, internet ve oyun gibi
farklı sektörleri de içeren kültürel ve yaratıcı endüstriler geleneksel bilgi ve deneyim belleğinin
daha etkin ve çok yönlü olarak değerlendirilmesini ve yaşatılmasını sağlamaktadır (Özdemir,
2012). Yapay bellek çalışmaları ve artan depolama kapasitesi, bir taraftan içerik endüstrilerinin
gelişmesini, diğer taraftan da kültürün içerik endüstrileri aracılığıyla metalaştırılması sürecini hızlandırmıştır. Bu kapsamda dijital içerik yönetiminin (Handley ve Chapman, 2015) öneminin arttığı
gözlenmektedir. Aynı şekilde dijital belleğin insani belleğin yerini almaya başalamsıyla birlikte
gelenek temsilcilerinin geleneksel kültürel paylaşım ve aktarım rolleri belirsizleşebilir.
Gelenek değişerek ve dönüşerek olgunlaşır, etkinleşir, bazen de çatı geleneğe dönüşerek yeni geleneklerin yaratılmasına kaynaklık eder. Bu süreçler, bugün geleneğin doğal ortamı
yerine dijital- sanal bağlamda gerçekleşmeye başlamıştır. Örneğin aşıklık geleneğinin ustaçırak ilişkisine dayalı eğitim-icra düzeni, zamanla yerini plak çıkarmaya, radyo ve televizyon
yayınlarına katılmaya bırakmıştır. Bugün ise aşıklar kendilerine ait internet sitelerinde sanatlarını
sürdürmeye çalışmaktadır (Özdemir, 2012).
Sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin insanı doğadan uzaklaştırdığı, dahası insandoğa ilişkisini etkisizleştirdiği sıklıkla dile getirilmiştir. Üçüncü sanayi devrimiyle başlayan gelişmeler kas gücüne dayalı rutin işlerin robotlara devredilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu süreç
yaratıcı zekâyı ön plana çıkarmaktadır. Bu durum insan ve doğa ilişkilerini güçlendirmektedir.
Geçen asrın sonundan itibaren çevrecilik, doğal yaşamın korunması, organik beslenme, doğal
terapi, alternatif ve tamamalayıcı tıp gibi alanlardaki farkındalığın ve duyarlılığın gelişmesi, bu
tespitin yerindeliğini ortaya koymaktadır. Ormanların yaşatılmasında ve genişletilmesinde bugün
dijital teknolojilerle görüntülenerek incelenebilmekte ve insansız hava araçlarıyla (drohn vb.) tohum serpme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bacasız dördüncü sanayi devriminin doğa dostu
yaklaşımlarıyla gelişen birey- doğa etkileşimleri temelinde özgün kültürel ürün ve uygulamaların
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ortaya çıkarabileceğini söylenebilir. Dijital teknolojilerin katkılarıyla çevrenin daha yetkin bir şekilde algılanması ve değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Sonuçta bütün bu gelişmeler insan- doğa etkileşimlerinin ürünü geleneksel deneyim ve bilgi belleğinin öneminin fark edilmesine
neden olmaktadır.
Ev otomosyonu, bağlantılı ev, akıllı ev gibi teknolojik gelişmeler özel yaşamı biçimlendirilmektedir. Ev teknolojileri mutfak geleneğini de değiştirmektedir. Bugün nesneler interneti sayesinde akıllı buzdolabı tarafından tedarikçilerin bilgisayarına gerekli siparişler verebilmektedir.
Yine akıllanan buzdolabı, kullanıcısına hangi yemeği hazırlayabileceği konusunda öneriler sunabilmektedir. Danışılan annenin ve hünerli ev kadınının yerini, akıllı buzdolapları veya fırınlar
almaya başlamıştır. Dünya mutfak geleneklerinin veri tabanına sahip akıllı bir ev rehberi sayesinde farklı coğrafyaların yemekleriyle yeni füzyon yemekler hazırlanabilecektir. Bugün internetin
en çok paylaşılan içeriklerinden olan yöresel mutfak geleneklerinin yerel kalabilmesi mümkün
değildir. Zamanla aile bireylerinin alışkanlıklarını algılayıp ev yaşamını düzenleyen sistemlerin
geliştirilebileceği öngörülmektedir (Greengard, 2017: 105). Bu tür ev teknolojilerinin (uzaktan ev
veya ev araçlarının yönetilmesi, akıllı kilitler ve panjurlar, akıllı termostat, fırın ve buzdolopları,
akıllı pirizler, güvenlik kayıt-uyarı-önlem cihazları, akıllı halı ve kameralar sayesinde acil sağlık
hizmetlerinin yürütülmesi vb.) gelişmesiyle tekli yaşam tarzının yaygınlaşabileceği söylenebilir.
Büyük aile sistemi temelinde yaratılan gelenek kültürünün tekli yaşam tarzındaki durumu henüz
tartışılmamaktadır. Belki de tekli bir yaşam sürenler, gelenek kültürünü dijital-sanal ağlarda deneyimlemeyi seçebileceklerdir. Özellikle gençler ve yaşlılar arasında bu tür küçük ve akıllı konutlarda kalanların sayısının artması muhtemeldir. Akıllı, küçük konutlarla sağlıklı ve rahat bir yaşlılık
dönemini geçirmek mümkün hale gelmektedir.
Kültür eğitimi açısından internet, mobil ve dijital teknolojilerin önemli etkilerinin ortaya
çıkmakta olduğu gözlenmektedir. Çekirdek ailenin yaygınlaşması, geleneksel kültürel mekân ve
vesilelerin ortadan kalkması, gelenek temsilcilerinin etkisizleşmesi gibi nedenlerle kültürel eğitim
ve kuşaklar arası kültürel aktarım alanında ortaya çıkan sorunların yeni dönemin teknolojilerinden
yararlanılarak giderilmesi mümkündür. Sanal ve dijital bağlam ve araçlar yaşayan geleneksel kültürel belleğin yeni nesillere aktarılmasını kolaylaştırabilir. Gelenek temsilcinin temel işlevlerinden
biri olan “kodlama”, “veri elde etme ve işleme”, “değer yaratma ve depolama/yaşatma”, “kültür
yaratma ve yaşatma, dolayısıyla yaşam için standartlar/kurallar/ referanslar belirleme” işlevleri
bugün yavaş yavaş yapay zekanın eline geçmektedir. Gelenek kültürü, referans kaynağı veya
rehber olduğu sürece yaşayabilmektedir. Rehberi ve referans kaynağıyla birlikte birey ve toplum
da değişmektedir. Akıllı telefonların neleri yapabildiği düşünüldüğünde, söz konusu değişimin
boyutları daha kolay fark edilecektir. Diğer yandan gelenek kültürünün eğitimi konusundaki kültür
aktörüyle fiziksel olarak aynı ortamda veya mekanda bulunma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.
Dijital kültür eğitimi, geleneksel kültür eğitiminin yerini almaktadır. Nöroteknolojik gelişmelerin
kültür aktarımı ve eğitimi sorunlarını kökten çözümleyecebileceği öngörülmektedir.
Kent kültürü araştırmaları açısından da yeni teknolojik devrimin önemli etkileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Akıllı kentler kapsamında konutlar, sokaklar, meydanlar ve tarihi yapılar kendi
öykülerini anlatabilecektir. Giyilebilir dijital cihazlar sayesinde kentin farklı yanları hakkında ayrıntılı dijital verilere ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Bu da dijitalleşen kültürel bellek sayesinde
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kent markalarının yaratılmasını kolaylaştıracaktır. İnsan ve kent etkileşiminin gelişmesi kültürel
yaşamı da farklılaştırmaktadır. Bu tür teknolojilerle bir kentin her yönüyle duyumsanması ve deneyimlenmesi mümkün olacaktır. Bütün kent dijital bir belleğe dönüşmektedir. Dijital verilerle anlamlandırılan kentin sakinleriyle buluşması ve kaynaşması erken yaşlardan itibaren ve çok hızlı
bir şekilde gerçekleşmektedir. Böylelikle yaratıcı kesimlerce kent belleğinin yeni özgünlüklerle
zenginleştirilmesi kolaylaşmaktadır. Kent tutkunlarının ürettiklerinin meraklılarınca deneyimlenmesinin önündeki fiziksel engeller ortadan kaldırılmaktadır. Bu süreçte geleneksel kültür belleğinin kent belleğine katılarak özgünlük kaynağı olarak değerlendirilmesi mümkün hale gelmektedir.
Sanal ve dijital kültürel deneyim daha küçük bir bedel gerektirirken, canlı/doğal/ gerçekçi
deneyimler giderek pahalanmaktadır. Bu nedenle gelenek kültürünün “yaşayan kültürel hazine”
olarak tanımlanması, yerinde bir yaklaşımdır. Diğer bir ifadeyle gelenek kültürü değerlenmesinin
temel nedeni “yaşayan, canlı, fiziksel ve gerçekçi bir deneyimler bütünü” olmasıdır. Dolayısıyla
yeni dönemde yaşayan kültür mekanları ve kentleri oldukça rağbet görecektir. Aynı şekilde dijitalsanal gösteriler, sanılanın aksine canlı performanlara, yaşayan kültürel mekanlara ve aktörlere
olan ilgiyi artıracaktır.
Tarım ve hayvancılık teknolojlerindeki gelişmeler geleneksel kültür belleği üzerinde farklı
türden etkiler yapmıştır. Aşıların geliştirilmesi ve uygulanması yerel baytarlık alanındaki geleneksel bilgi ve deneyim belleğini etkisizleştirmiştir. Bu süreçte tarım ve hayvancılıkla ilgili bolluk ve
bereket ritüellerinin önemli bir bölümü de işlevini yitirerek ortadan kalkmış veya geleneksel tiyatro
kapsamında parodileştirilmiştir. Diğer yandan modern ilaçlar, araçlar ve aletlerin kullanılmasıyla
geleneksel tarımla ilgili deneyim ve bilgi belleği unutulmaya başlanmıştır. Nitekim bugünün çiftçileri “neyi, ne zaman dikecekleri ve nasıl yetiştirecekleri, ürünü tazeliğini koruyarak nasıl pazara
ulaştıracakları, iklim değişikliklerine nasıl uyum sağlayacakları” konusunda geleneksel bilgi ve
deneyim belleği yerine, tarım teknolojilerine (uydu, dijital sulama ve ilaçlama sistemi, sensör vb.)
başvurmaktadırlar. Özellikle son dönemde teknolojik tarım karşısında “doğal tarımın” yaygınlaştığı
da gözlenmektedir. Daha önce de vurgulandığı üzere, doğal tarım geleneksel deneyim ve bilgi
belleğinin önemini ve değerini artırmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin, bir taraftan genetiği ile
oynanamış ürünler yetiştirip gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere ihraç ederken, diğer taraftan
da dünyadaki geleneksel tarım bilgi belleklerine sahip olarak kendi vatandaşlarını beslemek için
doğal ürünler yetiştirmeye çalışmaları ilginçtir.
Kültürün temel işlevlerinden birini de “kontrol ve değerleme” meydana getirmektedir. Folklorun temel işleverinden biri de “geleneksel kontrol ve değerleme”dir. Diğer bir deyişle gelenek
kültürü bu kontrol ve değerleme sürecinin ürünüdür. Bugün ise bireysel ve toplumsal denetleme
dijital teknolojilerle gerçekleştirilebilmektedir. Sadece güvenlik açısından değil, sağlıklı ve kaliteli
bir yaşam açısından da dijital kontrol önemli hale gelmiştir. Son dönemdeki bireysel tercihlerde
sanal ağlardaki çeşitli dereceleme/puanlama ve şikâyet içerikleri etkili olmaktadır. Bugünün ürün
ve hizmet arz edenleri, sanal- dijital ortamdaki kullanıcı değerlendirmeleriyle sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Sosyal medya değerlendirmeleri yerleşik denetleme sistemlerinden çok daha
etkili hale gelmiştir. Gelenek kökenli ürünler, mekânlar ve uygulamalar da sanal- dijital denetleme kapsamına dâhil edilmiştir. Özellikle kültür turizmi merkezlerine dönüşen yereldeki yerleşim birimleri hakkında da bu türden değerlendirmeler yapılmaktadır. Geleneksel değerlendirme
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sisteminde yetişen veya etkisinde olan yerel aktörlerin henüz bu tür değerlendirmeleri yeterince
önemsedikleri söylenemez.
Dördüncü teknolojik çağın gelenek kültürünün farklı alanlarda değerlendirilmesi açısından yeni olanaklar ve fırsatlar sunmaktadır. Nitekim kültür turizmi, medya endüstrileri, elektronik
oyun, dijital müzik gibi alanlarda gelenek kültüründan daha etkili olarak yararlanılmaya başlandığı
gözlenmektedir. Dolayısıyla yeni dönemin getirdiği bu türden olguların da kültür araştırmacıları
tarafından incelenmesi gereklidir. Bir başka ifadeyle sanayileşme ve teknolojik gelişme gelenek
kültürüyle birlikte folklor/kütür bilimi araştırmaları alanını da değiştirmektedir.
Yeni dönemde otonom araçların yaygınlaşması beklenmektedir. Bugün yaygın olarak kullanılan “seyir kontrol, otomatik fren, şerit takip, otomatik park” gibi sistemler tamamen otomatik
çalışan araçların ve akıllı yol ağlarının habercileridir. Ulaşım alanında sigorta, vergi ve diğer trafik
ihlallerinden elde edilen gelirlerde önemli azalmalar meydana geleceği öngörülmektedir. Yine
otonom araçların ortak kullanımının yaygınlaşmasıyla otomobil sahipliği önemini yitirebilecektir. Buna karşılık yaşlı ve engellilerin yaşama daha aktif katılımları, trafik kazalarının önlenmesi,
güvenli sürüş, stressiz ulaşım, doğa dostu taşımacılık gibi olumluluklar da yeni dönemde ortaya
çıkacaktır. Taşıt folkloru ise yeni dönemle birlikte etkisizleşebilecektir. Kullanılan taşıtların bireysel ve toplumsal ifade araçları olarak kullanılması kısa bir süre içinde tarihe karışabilir. Diğer
yandan otonom araçlar sayesinde kültürel yaratım, paylaşım ve deneyim için daha fazla zamanın
ayrılması sağlanabilir.
Kültür, bireylerin karar vermelerinde etkili olan bir bellek işlevini görür. Yeni dönemde
kültürün söz konusu doğal ve insani yanı yapay zekâya devredilmektedir. Aslında bugün mobil
teknolojiler sözü edilen karar verme süreçlerinde insandan daha etkili olmaya başlamıştır. Bugün
adres sorma, telefon rehberine bakma, gazeteden kiralık veya satılık ev veya eşya arama gibi
uygulamalar ortadan kalkmıştır. Mahalledeki tanıdıkların yerine kişisel özelliklerin girilmesiyle uygun eş bulan bilgisayar uygulamaları oldukça rağbet görmektedir. Bir bakıma müstakbel eşinin
seçiminde birey kendisi veya yakınları yerine, algoritmalara başvurmaktadır. Sağlık alanındaki
tahliller ve değerlendirmelerin bir bölümü doktor yerine yapay zekâ tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde dijitalleşen geleneksel deneyim ve bilgi belleğinin bazı aşamalarda işlenmesini yapay zeka üstlenmiştir. Nitekim bugün atalara danışmak yerine, sanal- dijital uygulamalara
başvurmak yaygınlaşmaktadır. Daha hızlı ve ulaşılabilir olmak insani danışma olgusunu fosilleştirmektedir. Dolayısıyla danışma/rehberlik amaçlı fiziki kültürel etkileşim ortamları ve aktörleri de
önemini yitirmektedir.
Gelenek kültürü toplumsal yaşamda eşitleyici bir işleve sahiptir. Buna karşılık dördüncü
sanayi devrimi insanlar arasında rekabeti, dolayısıyla eşitsizliği artırabilir. Yeni teknolojik devrimden yararlananlar ve yeterince yararlanamayanlar arasında yaşam kalitesi ve kültürün geliştirilerek yaşatılması bakımlarından farklılıklar ortaya çıkabilir. Dijital eşitsizlik (dijital açıdan zenginler
ve fakirler; Greengard, 2017: 158- 159), bireysel ve toplumsal yaşamı etkileyebilecektir. Yine
aşağıda belirtileceği üzere nöroteknolojiler alanındaki gelişmeler de söz konusu eşitsizliği artırabilir.
Boş zaman, kültür gibi teknolojinin de temelini oluşturur. İş ve boş zaman ayrımının söz
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konusu olmadığı geleneksel toplumda kültür yaşamın doğal akışında ortaya çıkıyordu. Birinci
ve ikinci sanayi devrimlerinin getirdiği uzun çalışma saatlerin de etkisiyle boş zaman kavramı
belirginleşmiş ve bu alanla ilgili profesyonel değerlendirme etkinlikleri geliştirilmeye başlanmıştır. Gelenek kültürü açısından bu durum sorunlu bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilebilir.
Nitekim kültürün önemli bir bölümü boş zamanda yaratılmakta ve deneyimlenmektedir. Sanal ve
dijital teknolojik çağda da boş zamana odaklanılması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Dahası ikibinlerin tekillik asrında kültürün deneyimlerden oluştuğu gerçeğinin belirginleşmesi doğal bir gelişmedir. Boş zaman değerlendirme araç ve yöntemlerindeki değişmeler yaşam tarzını, dolayısıyla
kültürü de değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Bugün çevrimdışı olarak geçirilen anlar, olağandışı olarak tanımlanmaktadır. Çevrimdışı alanların oluşturulması fikri, sanal- dijital kuşatılmışlık
karşısında bireyin özgürlüğünü temsil eder hale gelmiştir. Gelenek kültürü ve mekânları, söz
konusu çevrimdışı alanların en çekici ve etkilileri olarak belirginleşmektedir. Bireysel, doğal yaratıcılık ve üretkenlik bu tür bağlantısız anlarda ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda geçmişin hatırlama becerisi yitirilmeden gelenek temelli yaratıcılık faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir. Bezdirici
enformasyon yüklemesi yapan sanal ve dijital bağlamın aksine, gelenek kültürü bireye dilediğini,
arzuladığı anda kullanma özgürlüğü sunmaktadır.
Robotların öneminin artmasıyla dinlenmeye, dolayısıyla boş zamanların değerlendirilmesine daha fazla zaman ayrılabilecektir. Bu durum kültürel yaratım, icra ve paylaşım açısından
olumlu sonuçlar doğurabilir. Sağlıklı yaşam olgusunun yaygınlaşmasıyla bugünün dezavantajlı kesimlerinin kültürel alana aktif katılmaları sağlanabilecektir. Esnek çalışma uygulamalarının yaygınlaşması da kültürel faaliyetlere çalışan kesimlerin katılımlarını kolaylaştırabilecektir.
Aslında kültür gibi, teknoloji de yaşamı kolaylaştırmayı hedefler. Günlük 8 saatlik rutin çalışma
sisteminin sosyal normları, değerleme ve yaşamı bölümleme yaklaşımları yeni dönemde ortadan
kalkabilecektir. Paranın yönetiminin algoritmaların eline geçmesi ise kültürel ekonomik alanda
değişmelere neden olabilecektir. Bu durumdan para merkezli kültürel üretim ve paylaşım süreçleri de etkilenecektir. Blockchain üzerinden her türlü değer değiş tokuşunun gerçekleştirilmeye,
cüzdanın dijitalleştirilmeye ve dijital ödeme sistemlerinin devreye sokulmaya başlanmasıyla birlikte yerleşik ticari yaşam (çek, senet, muhasebe sistemleri vb.) ve alışveriş kültürü değişecektir.
Ticaretteki sözün senet olduğu dönemler geride kalabilir. Sonuçta değer değişimdeki geleneksel
bilgi ve deneyimin önemi ve belirleyiciliği ortadan kalkmaktadır. E/İ- ticaretin yaygınlaşması esnaflık teşkilatının zayıflamasına neden olmaktadır.
Kültürel yaşamda biriktirmek ve paylaşmak esastır. Dördüncü sanayi devriminde de paylaşımın ve paylaşım ekonomisinin önemsendiği görülmektedir. Ev, araba, alet gibi varlıkların ortak
kullanımı (kiralanması vb.) yeni dönemde yaşamın doğal uygulamaları haline gelecektir. Gelenek
kültüründe sahiplenme önemsenir. Diğer yandan gelenek kültürü imece ve ödünç alıp- vermeyi
yüceltir. Belki de yeni dönemde yaygın bir şekilde kullanılacak eskiye ait temel uygulamalardan
birini ortak kullanım ve paylaşım oluşturacaktır. Bu durum varlıklardan daha verimli bir şekilde
yararlanılmasını sağlayacaktır. Diğer yandan tüketim kültürü açısından gelecek pek parlak değildir. Yeni dönemde çok tüketmek yerine, çoklu kullanım belirginleşmektedir. Sermaye biriktirmek
yerine, yaratıcı zekâ daha önemli hale gelmektedir. Geçmiş sosyo-kültürel ve ekonomik yapıya
ait mülkiyet kavramı yeniden içeriklendirilmektedir. Abonelik uygulamalarının ve daha az tasarruf
etmenin yaygınlaşmasıyla mülkiyet sahipliği etkisini yitirebilir. Aslında bütün bu değişmeler varlık,
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mülk, mülkiyet merkezli yerleşik sosyo-kültürel yapıyı dönüştürmektedir. Bugün en büyük perakendeci Amazon’un bir mağazası, en büyük konaklama sunucusu Airbnb’nin bir oteli ve en büyük
ulaşım sunucusunun bir tek otomobili yoktur (Schwab, 2016: 170). Gelenek kültürünün mülkiyet
anlayışı bu kapsamda yeniden değerlendirilebilir. Geleneksel toplumun ortak mülkiyetini oluşturan folklorun bu açıdan yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği belirsizdir.
Son dönemdeki gelişmelerle birlikte yaşamın diğer alanları gibi kültürel alanda da “yeniden
ve kişiye özgü üretim” kolaylaşmaktadır. Örneğin 3D baskı veya eklemeli imalat, yeni dönemde
yaşamın farklı alanlarında da kullanılabilecektir. Bireysel tasarım merkezli üretim hızla yaygınlaşmaktadır. Bu süreçte 3D yazıcı tasarımcılığı ile ilgili fikri mülkiyet ve tescil alanlarında yeni düzenlemelere gerek duyulabilir. Bu kapsamda ev ve el işi üretimler konusunda bazı olumsuzlukların
ortaya çıkabileceği söylenebilir. Tespih, baston, kaşık, takı gibi farklı el işleri 3D baskılarla elde
edilebilecektir. Yazı ve süsleme sanatlarında da benzer değişmeler yaşanabilir. Geleneğin ustaları veya geleneksel meslekler açısından gelecekte önemli sorunlarla karşılaşılabilecektir. Aynı
şekilde anonim üretimler konusunda da önemli gerilemeler yaşanabilir. Diğer yandan geleneksel
bilgi ve deneyim belleği küresel ölçekte erişime açılarak özgün yeni yaratmalara kaynaklık edebilir. Biyo-baskı sürecinde üretilen organların kullanımının, dolayısıyla kişiselleştirilmiş tıbbın yaygınlaşması, yaşam kalitesinin ve süresinin artışı sosyo-kültürel yaşam üzerinde farklı etkiler (etik
tartışmalar dâhil) yaratabilir. Benzer şekilde gıdaların basılır hale gelmesiyle bireye özgü güvenli
beslenme sistemleri geliştirilebilecektir. Üretici- tüketici ayrımı gıda baskısıyla önemsizleşebilir.
Yerleşik mutfak- beslenme gelenekleri ve tarım alanında farklı değişmeler ortaya çıkabilecektir.
Tasarım yiyecekler ve içecekler tüketilebilecektir. Dolayısıyla yaşam kültürü alanı yeniden kurgulanmaktadır.
Gen düzenleme teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte tasarım canlılar konusu tartışılmaya
başlanmıştır. Genetik hastalıkların tedavisinin daha ucuz ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, yaşam kalitesini ve süresini artıracaktır. Tüp bebek uygulamasının gelenek kültüründeki
doğum inanç ve uygulamalarının önemli bir bölümünü etkisizleştirdiği düşünüldüğünde gen teknolojilerindeki gelişmelerin tesirinin daha kapsamlı olabileceği söylenebilir. Diğer yandan sanal
ortamda göbek bağı gömme hizmeti veren postmodern geleneksel girişimciler ortaya çıkmıştır
(https://www.gobekbox.com/). Bugünkü yaşlılık dönemi rahatsızlıklarının gen teknolojileriyle giderilebileceği öngörülmektedir. İnsan embriyosunun DNA’sının değiştirilmesi konusu etik tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Özetle bütün bu teknolojik gelişmeler geçiş dönemleri ile
ilgili gelenek kültürü belleğini dönüştürebilecektir.
Yeni dönemin en önemli değişim dinamiklerinden birini de nöroteknolojiler alanında gelişmeler oluşturacaktır. Bugün bu alandaki çalışmalara büyük fonların ayrıldığı gözlenmektedir.
Beyin faaliyetlerinin izlenmesi ve beynin dünyayla birlikte nasıl değiştiğinin incelenmesi, bu
tür çalışmaların temel hedefleri arasındadır. Engelliler, madde bağımlıları, zihinsel hastalar bu
teknolojiler sayesinde sağlıklı bir yaşam sürebilecekler ve kültüre katkıda bulunabileceklerdir.
Bununla birlikte bu tür teknolojilerle beyin korteksinin daha etkin hale getirilmesiyle daha zeki ve
yaratıcı bireylerin ortaya çıkabileceği sıklıkla dile getirilmektedir. Yapay bir belleğin insan beynine yerleştirilmesiyle sonuçlanabilecek bu tür bir gelişme bireysel ve toplumsal yaşamı önemli
ölçüde etkileyecektir. Bütün bu gelişmeler bir taraftan düşüncelerin, duyguların, isteklerin deşifre
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edilmesiyle mahremiyetin kaybına neden olurken diğer taraftan da insani yaratıcılığın ortadan kadırılabileceği korkusunu yaygınlaştıracağı ileri sürülmektedir. Beyne dayalı ayrımcılığın artması,
insan- makine ayrımının belirsizleşmesi ve iletişimin bedensizleşmesi gibi muhtemel gelişmeler
kültürel yaşamı da biçimlendirebilecektir. Bellek restorasyonu ile ilgili araştırmalar kültürel bellek
değerlendirmelerini de kökünden değiştirebilecektir. Bu tür yeknolojik gelişmeler, bellek yönetimi
alanını daha belirgin hale getirecektir. Kültürel bellek aktarımı veya kültürle(n)me süreçleri yeni
dönemde nöroteknolojik bir işleme/uygulamaya dönüştürülebilir. Kapasitesi ve hızı yönetilebilen
beyne sahipliğin kültürel bellek zenginliğinin ve etkinliğinin, dolayısıyla yaratıcılığının getirebileceklerini öngörmek heyecan verici olduğu kadar, yerleşik yaşam açısından farklı sonuçlara
neden olabilecektir. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir sürede insanların zihinlerini bilgisayarlara yükleyip
sayısal olarak ölümsüzleşecekleri öngörüsü ve transhümanistlerin diğer görüşleri (Gürel, 2017:
113- 114) de dikkate alındığında bireysel yaratıcılık ve kültürel bellek ile ilgili yerleşik kabul ve
değerlendirmelerin yeni dönemde tümünün gözden geçirilmesi gerekebilir.
İnsanın kainat, dolayısıyla uzay ile ilgili merakı, dahası etkileşimi farklı türden kültürel
ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kozmogoni, ufo folkloru, bilimkurgu edebiyatı ve sinema
türü vb. bir yana bırakılırsa, son dönemde uzayda yaşam konusu dördüncü sanayi devrimiyle birlikte daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar ve gelişmeler kültüre, dolayısıyla kültürel araştırmalara yeni boyutlar kazandıracaktır. Böylelikle kültürü oluşturan alanların
yeni dünyalara/gezegenlere/bağlamlara göre dönüşebileceği, yeni alanların, ürünlerin ve geleneklerin ortaya çıkabileceği öngörülebilir. Uzay/Evren kültürü araştırmaları geleceğin müstakil
çalışma alanlarından birine dönüşebilecektir. Uzay ile ilgili kültürel alanın eskiliği ve zenginliği
dikkate alındığında insanoğlunun bu tür kültürel araştırmalara hazır ve istekli olduğu söylenebilir.
Kurgudan gerçekliğe geçiş, insanoğlunu her dönem heyecanlandırmıştır. “Evrendeki ve dünyadaki kurgunun çözülmesi”, bilimle kültürü birleştiren ortaklıktır. Bu kapsamdaki çözüm de ratslantılar bir yana bırakıldığında, genellikle bilimsel ve kültürel kurguların eseridir.
Somut olmayan olarak da tanımlanan yaşayan kültürel mirasın müzelenmesi konusunun yeni teknolojik gelişmeler göre yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Kültürün mekanıyla birlikte deneyimletilmesinin mümkün olmadığı durumlarda sanal ve dijital teknolojilerden etkili bir
şekilde yararlanılabilir. Keza dijital kültür genellikle ağlarda üretilmekte ve paylaşılmaktadır. Bugün internet, yaşayan kültürel mirasın veya gelenek kültürünün küresel sanal- dijital müzelerine
dönüşmeye başlamıştır. Müzelere sanal ziyaretlerin yapılabildiği, dijital müzeciliğin hızla geliştiği
bu dönemde “sanal- dijital kültürel miras müzeleri”nin yaygınlaşacağı öngörülebilir. Artırılmış gerçeklik teknolojileri kendi öykülerini anlatan yapıların, sokakların, meydanların ve müzelerin ortaya
çıkmasını sağlayacaktır. Dahası kentlerin tamamı hızla dijital müzelere dönüşecektir. Özetle fiziksel mekan bağlantılı müzecilik yaklaşımlarının gözden geçirilebilmesi gerekecektir.

Sonuç:
Kültür araştırmaları disiplinler arası yaklaşımları ve işbirliğini gerektirmektedir. Buna karşılık Türkiye’de kültürle ilgili değerlendirmeler genellikle içe dönük bakış açılarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu bildiride ise yaşamın diğer alanları gibi, kültürün de iç ve dış dinamikleri önemseyen
disiplinler arası veri, yöntem ve yaklaşımlarla daha yetkin bir şekilde incelenebileceği örneklenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda kültürün işlevleri ile ilgili değerlendirmelerin de yeni gelişmelere
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uygun olarak gözden geçirilmesi gereklidir. Yukarıda kültürün “güvenlik ve denge sağlayıcı, yaşamı genişletici, istikrar sağlayıcı, güvenli anlam yaratıcı, yaratıcı bağlam ve kaynak oluşturucu,
sanal birleştirici/ bağlayıcı, özgünleştirici vb.” işlevlerinin yeni dönemde de etkinleşerek devam
edeceği de ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.
Asıl tartışılması gereken dördüncü sanayi devriminin de etkisiyle bir taraftan geleneksel
kültür değerlerinin ve belleğinin bugünkü yaşamı beslemesini, diğer taraftan da yeni yaşamın getirdiklerinin içselleştirilmesinin eş zamanlı olarak nasıl gerçekleştirileceği konusudur. Yaklaşık üç
asrı aşkın bir süredir sanayi devrimlerinin olumlu katkılarının yanında, olumsuz sonuçlarının da
bulunduğu görülmüştür. Nitekim dördüncü sanayi devriminin de sosyal eşitsizliği, işsizliği ve gelir
dağılımındaki adaletsizliği artırabileceği, toplumsal sınıf yapılanmasını değiştirebileceği ve alt-orta sınıflar üzerinde basınç oluşturabileceği sıklıkla dile getirilmektedir. Diğer yandan tarih, pek
çok toplumun gelenek kültürü ile yeni teknolojik devrimleri ve yaşam tarzlarını yeterince bütünleştiremediğini göstermektedir. Bu durum toplumsal, dolayısıyla kültürel sorunların da kaynağını
oluşturmuş ve oluşturmaya da devam etmektedir. Teknoloji yaratıcılığı ile kullanıcılığı ayrımının
anlaşılamaması ve ortaya çıkan sosyo-kültürel değişmelerin gecikmeli olarak algılanması ve değerlendirilmesi, pek çok sorunun da kaynağını oluşturmaktadır. Bu tür ülkelerde sanayi devrimleri, kente göç, teknolojik gelişmeler vb. kökenli kültürel değişmelerin altında kalan toplumun büyük
bir bölümü geçmiş ile rehabilite edilmeye çalışılır. Çok kere bu durum ilerlemeye karşı ulusal ve
küresel ölçekte, eğitimsizlik kaynaklı ve ideolojik temelli olumsuz olayların çıkmasına da neden
olabilir. Özellikle teknolojik devrimlerin ve gelişmelerin kendi geleneksel yaşam ve kültürleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduklarını düşünerek bazı kesimler karşı bir tutum takınabilirler ve
kurgulanan bir geçmişe sığınırarak sözü edilen yıkıcı etkilerden korunmaya çalışabilirler. Siyasal kültürün gelişmediği ülkelerdeki bazı siyasal aktörler de, iktidar olmak veya iktidarda kalmak
amacıyla bu durumu kristalleştirerek ve farklı kültürel giydirmelerle veya desenlemelerle belirginleştirerek soruna çözüm üretmek yerine, değerlendirmeyi seçebilirler. Bu tür uygulamalarda
dönemiyle uyum sorunları yaşayanlara, bazı kültürel alan ve unsurlar çözüm olarak sunulur.
Bir bakıma bugünün uyum sorunları geçmiş ile çözümlenmeye çalışılır. Özellikle geri kalmış ve
gelişmekte olan ülkelerde rastlanan söz konusu sürekli değişen-dönüşen ve geleceğe akan yaşama uyumsuzluk sorunlarından yararlanma, siyasal yaşamda kısa süreli etkili bir yöntem olsa
da uzun süreçte ilgili ülkelerin geri kalmışlığının temel nedenini oluşturur. Bu nedenle insanlığın
sanayileşmenin ve teknolojik kalkınmanın olanaklarından adil bir şekilde yararlanması dünyada
barış, huzur ve mutluluğun geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla sanayi ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturan yaratıcı eğitime, bilime, dolayısıyla insanlığın yararına hizmet
eden teknolojik gelişmelere öncelik verilmelidir.
Sonuçta bu çalışmada kültürün dördüncü sanayi ve teknoloji devriminin eşiğindeyken geleceğiyle ilgili öngörüler ortaya konulması amaçlanmıştır. Geleceği kuşku, kaygı, belki de korkuyla karışık olarak değerlendirmenin faydası yoktur. Dördüncü ve sonraki yeni sanayi ve teknoloji
devrimleriyle uyumlu kalkınma ve gelişme modelllerinin geliştirilmesi ve uygulanması refah içinde
ve mutlu bir geleceğin ön koşudur. Geleceğin tasarlanması belirsizlikten kaynaklanan olumsuz
yaklaşımları da ortadan kaldıracaktır. Bu kapsamda yeni dönemin kültür için tehditlerden çok
fırsatlar yaratabileceğine odaklanmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.
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Kültür/Gelenek kültürü hızla değişen ve karmaşıklaşan dijital- sanal bağlamda birey ve
toplum açısından güvenli ve huzurlu bir yaşamın kaynağı olarak işlev görmeye devam edebilir.
Bir başka deyişle değişme ve dönüşümlerle geçmişten bugüne ve geleceğe aktarılan gelenek
kültürü aracılığıyla sanayi- teknoloji devrimlerinin yıkıcı etkileri önlenerek anlamlı, uyumlu ve mutlu bir yaşam kurulabilir. Dolayısıyla kültür/gelenek kültürü bir geri kalma gerekçesi değil, bugünü
ve geleceği yaratma/tasarlama, dolayısıyla yönetme alanı ve aracı olarak değerlendirilebilir. Yeni
dönemin getirdiği parçalanmış yaşam gelenek kültüründen/ kültürden yararlanılarak bütünleştirilebilir. Sanayileşme ve teknoloji, dünyadaki yaşam kalitesinin artırılmasına ve sürdürülmesine
hizmet etmelidir. Kültür ve teknoloji uyumu ve paydaşlığı bu süreçte anahtar işleve sahiptir. Böylelikle küresel köyde anlamlı ve huzurlu bir yaşam sürdürülebilir. Sonuçta kültür bugün olduğu
gibi, gelecekte de anlam ve değer yaratma kaynağı olmaya devam edecektir. Diğer yandan teknoloji de kültürel yenilenmenin ve canlanmanın dinamolarından biri olmayı sürdürecektir. Özetle
kültür araştırmalarının temel hedefini “geçmişten hareketle bugünün çözümlenerek yönetilmesi
ve geleceği tasarlanarak inşa edilmesi” oluşturmalıdır.
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GÜNDELİK HAYATTA ÖTEKİNİN İNŞASI: İZMİR METROSU
KARİKATÜRLERİ ÖRNEĞİ
Gürol PEHLİVAN1

Giriş
Toplumsal anlamda bireyin inşasında “ben” kadar “öteki” de büyük önem taşımaktadır.
Öteki, bir anlamda, toplumun “ben”i içerisinde kabul etmedikleridir. Dolayısıyla öteki, farklı etnik,
dinî, mezhebî gruplar olabileceği gibi, alt kültür gruplarından da oluşabilmektedir. Bu noktada
toplumun önemli bir kısmının o “şey”in kendilerinden olmadığına karar vermesi belirleyicidir2 ve
bu durum da konuyu doğrudan bir “iktidar” sorunu (Sedgwick 2007: 251-252) olarak ele almayı
mümkün kılmaktadır. Ancak “öteki” nasıl “öteki” hâline gelmekte ya da getirilmektedir? Doğal
olarak ötekinin belirlenmesinde siyasi-ideolojik güç odakları (siyasî iktidarlar, dinî yapılar, sivil
toplum örgütleri, yerel yönetimler gibi) etkilidir. Bu noktada halk bilgisi ürünlerinin de “ben” ve
“öteki” kimliğini yaratmada taşıdığı önem, giderek daha çok ilgi çeken ve üzerinde çalışma yapılan bir alan olmaktadır. Çünkü günümüz dünyasının daha iyi bir yer olması çabalarına katkıda
bulunmanın yollarından biri de kolektif şuurun bir parçası olarak görülen halk bilgisi ürünlerin bu
özelliklerinin anlaşılmasından geçmektedir.
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Bilimi Anabilim Dalı.
2 Doğal olarak öteki, “öteki” olarak adlandırılmadığı zamanlardan beri toplum ve bilginin kurgulanışında
temel bir yere sahiptir. Tarihin babası Herodotos’tan başlatacak olursam (Hartog 1997), farklı toplumlarda
ve bu arada Türklerde (Pehlivan 2015: 325-366), dinlerde (Yaran 2001; Sunar-Varlık 2017), sömürgelerde
(Tocqueville 2016), felsefede (Sunar-Varlık 2017), siyasette (Habermas 2017), siyaset felsefesinde (Türk
2013), antropolojide (Fabian 1999), sosyolojide (Schnapper 2005); edebiyatta (Girard 2017) ve bu arada da
tabii ki Türk ve Yunan romanlarında (Millas 2005) çok sayıda örnek gösterebilirim.
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Ötekinin inşasında gündelik hayatın rutini içindeki pek çok öğenin belirleyici olduğu bugün bilinen bir gerçektir. Öncelikle dil, ötekinin tanımlanmasında asal bir göreve sahiptir. Doğduğumuz toplumda ilk maruz kaldığımız “şey”lerden biri olan bu yapı, doğal olarak, zihnimizi
yönlendirmektedir. Buna bağlı olarak kelimeler, tonlamalar, imalar, kinayeler, jest ve mimikler
ötekinin inşasında başat rol oynamaktadır. Ancak dilin sadece seslerden oluşmadığı “görsel dil”in
de insanlıkla yaşıt olduğu düşünüldüğünde, iletişimin çok çeşitli biçimlerde bizi sardığı her türlü
izahtan varestedir. İşte öteki imajını oluşturan asıl “şey”ler bu küçük gibi görünen anlatılardır. Dolayısıyla bu tebliğin amacı, ötekinin inşasında “büyük anlatılara” dikkat çeken çalışmaların aksine,
gündelik hayatta oldukça masum görünen bir “anlatıya”, “İzmir Metrosunda bulunan karikatürlere”
odaklanmaktır.
Kurulduğu günden bu yana İzmir Metrosunun vagonlarında yolculara kuralları öğretme
amacını taşıyan bir seri karikatür dekotesi dikkatimi çekmekteydi. Benim için oldukça rahatsız
edici olan bu karikatürlerin pek çok kişiyi hiç de rahatsız etmediğini, açıkçası biraz da şaşkınlıkla
fark ettim. Bu karikatürlerdeki ana figür; “erkek, genç, rock-heavy metal müzik dinleyicisi” bir “tip”
olarak resmedilmekte, bütün olumsuzluklar metronun ilk gününden beri sadece bu tipleme üzerinden anlatılmaktadır.
Her metro seyahatinde gözüme takılan, zihnimde çözümünü yapmaya çalıştığım bu “enformasyon kaynağı”nın, hemen her kaynak gibi salt kaynak olmadığı, aynı zamanda zihnimizdeki kalıplardan (sadece kalıp yargılar değil, kalıpların tamamından) beslenen ve bu kalıpları
bazen inşa edip zaman zaman da yenileyen-yineleyen bir “ideolojik aygıt”3 olduğu bu bildirinin
ana savıdır. Bu savımın gerekçelerini, adı geçen karikatürler üzerinde yapacağım çözümlemeler
ile açıklamayı hedefliyorum.
Bu bağlamda karikatürlerin çözümlemesinde semiyotik yaklaşım kullanılacaktır. Bilindiği
gibi bu alan kendi içinde çok sayıda model barındırmaktadır. Bildirimde öncelikle C. S. Peirce’ın modeli doğrultusunda “gösterge, yorumlayıcı, nesne” ilişkisi içinde karikatürleri çözümleyeceğim. Ayrıca bu analizde C. Lévi-Strauss’un “Kategorileştirme ve İkili Karşıtlıklar” modelinden
yararlanacağım. Çünkü tipleştirme; kategorileştirmeye, doğru-yanlış karşıtlığına dayanır ve Lévi-Strauss’un modeli bu yapıyı anlamakta oldukça etkili bir anlatım olanağı sunmaktadır. Böylece
karikatür tipinin ihtiva ettiği karşıtlıklar ve bunların ötekinin oluşturulmasındaki işlevleri açığa çıkarılacaktır. Daha sonra göstegebilim ve yapısalcılığın pek önem vermedikleri çevre düzenlemesinin ideolojik metinlerin yayılmasındaki etkisini Shannon-Weaver modelini temel alarak çözümlemeye çalışacağım. Bilindiği gibi bu model, iletişim kuramlarının liberal kanadındadır ve açıkçası
bu tebliğin ruhuna uygun bir model değildir. Ancak iletişimde “gürültü, enformasyon, tekrar, belirsizlik” terimlerine yaptıkları göndermeler dikkat çekicidir4. Bildirimde bu terimler, metro ortamında
karikatürlerin bir “enformasyon kaynağı” olarak “yönlendirici” işlevi bağlamında kullanılacaktır.
Özellikle “tekrar”ın “genelde statüko yanlısı ve değişim karşıtı bir güç” olduğu ön kabulünü burada
hatırlatmak istiyorum.

3
4

Ayrıntı için bkz. (Althusser 1989).
Shannon-Weaver modeli için bkz. (Fiske 1996: 22-35); (Yaylagül 2016: 56-58).
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1. Karikatürlerdeki Ana Kahraman: Genç ve Rockçı
Fiske’e göre (1996: 227), göstergebilimsel çözümlemeye en görünür olandan başlanır.
“Çünkü göstergebilim bize, en aşikar ve sıradan olan yerde en büyük kültürel anlamın yattığını
öğretir.” Dolayısıyla çözümlemeye başlayacağım nokta, ana kahramanın kendisi olacaktır.
Tüm karikatürlerin ana kahramanı yanda resmi görülen tiptir. Bütün olumsuzluklar bu tip
üzerinden anlatılmaktadır. Yani Pierce’ın deyimiyle bu resim bir göstergedir. Bilindiği gibi “gösterge, kendisinden başka bir şeye gönderme yapan, duyularımızla kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı kullanıcıların onu bir gösterge olarak kabul etmesine
bağlıdır.” (Fiske 1996: 63). Pierce, göstergeleri üç gruba
ayırmaktadır: Görüntüsel gösterge, belirtisel gösterge ve
simge. Bu kategoriler ayrı ve farklı değildirler. Bir gösterge
çeşitli türlerden oluşabilir (Fiske 1996: 71). Nitekim yukarıdaki örnek üç gösterge biçiminden de yararlanmaktadır.
Görüntüsel gösterge, nesnesiyle benzerlik taşır ki bizim
örneğimizde bu tam olarak “genç” kategorisidir. Belirtisel
göstergeyse “nesnesiyle doğrudan varoluşsal bir bağlantısı olan göstergedir” (Fiske 1996: 71). Örneğin duman,
ateşin bir belirtisel göstergesidir. Örneğimizde ise kot
pantolon, üzerinde yıldırım figürü bulunan tişört, kulaklıkla
dinlenen walkman, ıslık çalarak yürümek, saç ve sakalın tarzı belirtisel göstergelerdir. Bu göstergeleri tahlil edecek olursak şunları söylemek mümkündür:
ABD’de yaptığı etnografik bir çalışmada Fiske, kot pantolon giymenin ideolojik pratikleriyle
ilgili olarak üç temel anlam dizisiyle karşılaşmıştır: İlki, kotun sıkı çalışma ve emekle bağdaştırılması; ikincisi özgürlük, rahatlık, kendine yeterlik, gayrı resmilikle ilişkilendirilmesi; üçüncüsüyse tüm
sınıflar, ırklar ve her yaştan insan tarafından giyilebilmesidir (Fiske 1996: 235). Karikatürlerdeki
tip bağlamında ikinci ve üçüncü kategorilerin geçerli olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Walkman ve ıslık çalınarak yürümeyi ise rahatlığın, umursamazlığın bir belirtisi olarak ele
alabiliriz.
Dik saç ve uzun çene altı sakal ise öncelikle Rock ve Heavy metal müzik dinleyen alt
gruplara yoğun gönderme içermektedir. Aynı zamanda dik saçın geleneksel kültürde inatçılık ve
dik başlılıkla ilişkilendirildiği de gözden uzak tutulmamalıdır.
Simge ise “nesnesiyle bağlantısı uzlaşma, anlaşma ya da kural sonucu olan bir göstergedir” (Fiske 1996: 72). Ay yıldız, üç hilal birer simgedir. Örneğimizdeki yıldırım figürü simgedir. Bu
figür, tipimizi doğrudan Rock tarihinin belki de en sıradışı akımlarından biri olan Glam Rock’a ve
David Bowie’ye bağlamaktadır.
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(Kaynak:https://www.popsike.com/David-Bowie-Aladdin-Sane-RYKO-Clear-Vinyl-NM/270558451361.html
Erişim tarihi: 10. 11.2017)

Rock tarihinin en çok tepki oluşturan akımlarından olan Glam Rock, özellikle toplumsal
cinsiyet ve şiddetle ilgili muhalif duruşu sebebiyle önce çıktığı İngiltere’de ardından dünyada
büyük tartışmalara yol açmış bir hareket olarak anılmaktadır. D. Bowie’nin 1973 yılında çıkan
Aladdin Sane albümünün kapağında kullanılan bu simge, rock müzik ve muhalifliğin bir sembolü
olmuştur.

Home / Cult Rock / David Bowie T Shirts / A Tribute to Bowie T Shirt - Aladdin Sane Stripe
(Kaynak: https://www.oldskoolhooligans.com/a-tribute-to-bowie-t-shirt-aladdin-sane-stripe.html // Erişim
tarihi: 10. 11. 2017)

Yukarıda verilen internet sitesinde görüldüğü gibi satılan tişörtlerden de anlaşılacağı üzere bu simge bir “rock kültü” haline gelmiştir.
Bütün bu göstergelerin belirttiği üzere karikatürlerdeki ana kahraman: Rock müziği dinleyen, dolayısıyla âsi, kural tanımaz, rahat olarak nitelendirilebilecek bir şekilde resmedilmiştir.

246
Gürol PEHLİVAN

Genel Konular

Şimdi bu bağlamda karikatürlerin tahliline geçebilirim:
Bu karikatürlerin hepsinde gösteren, yukarıda temel niteliklerini verdiğimiz “Genç”tir. Gösterilen ise karikatürler arasında değişimler içermekle birlikte, her zaman “kurallara uymayan, âsi,
kaba” bir zihnî duruma işaret etmektedir.
Karikatürlerin yan taraflarındaki yazılar, R. Barthes’ın “demirleme (anchorage)” olarak
isimlendirdiği ve gösterenlerin altında yüzen gösterilenlerden hangisinin seçileceğini okura belirten imgelerdir (Fiske 1996: 146).
Karikatürleri iki gruba ayırmak mümkündür. Bu tasnifi oluştururken ana kahramanın toplum içinde ve yalnız olmalarına göre gösterilenlerinin değiştiği gerçeğine odaklandım.

2. İzmir Metrosu Karikatürleri
2.1. Ana Kahramanın Toplum İçinde Olduğu Karikatürler
Bu gruptaki karikatürler gücünü daha çok ana kahramanın sahnede bulunan diğer kişilerle
temasının veya yaptıklarından bu insanların mağdur olmalarının onlar üzerinde meydana getirdiği tepkilerden almaktadır.

2.1.1. Sürücü Tarafından Yapılacak Anonslara Uyunuz

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın kollarını başının arkasına koyup ıslık
çalmasıdır. Mekânı paylaşan diğer figürler ise anonsu, dinlemeye çalışmaktadırlar; çünkü sürücünün sesi ana kahramanın ıslığı yüzünden yeterince duyulamamaktadır. Nitekim ana kahramanın hemen önünde oturan beyaz gömlekli adamın yüz ifadesi, ana kahramana kızdığını göstermektedir. Öte yandan sahnedeki ana kahraman dışındakilerin kıyafetleri yerleşik alışkanlıklara
uygundur. Hatta iki erkeğin yakalarının kapalı ve ayakta duran adamın ceketinin düğmelerinin
ilikli oluşu, ana kahramanın rahat oturuşuyla tam bir tezat oluşturmaktadır.
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2.1.2. Araçlara Binerken Öncelikle İnen Yolculara Yer Verilir

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın metrodan inen birine çelme atmak
üzere ayağını uzatmasıdır. Ana kahramanın yüzüne odaklandığımızda, suratında sahte bir nezaketle beraber, hince bir gülümsemenin olduğunu görüyoruz. Çelme atılan yolcu ise hiçbir şeyden
habersizce, gencin yaptığı bu jeste sevinmiş haldedir. Durumu gören ve metroya binmek için
inenleri bekleyen iki yolcu ise durum karşısında şaşkın bir halde seyirci konumundadırlar.

2.1.3. Araçlarda ve Merdivenlerde Yolcuları Engelleyecek Biçimde Eşya Taşınmaz
Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın elindeki paketlerden birini bir yolcunun kafasına düşürmesidir. Metinde buna yol açan şey, gencin umursamaz tavrıdır. Bu tavır,
“ıslık çalma” yoluyla verilmektedir. Kafasına paket düşün kişiyse son derece kızmış bir biçimde
tasvir edilmiştir.
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2.1.4. İstasyonlarda Tütün ve Tütün Mamülleri Kullanılmaz; Yiyecek-İçecek
Maddesi Tüketilmez

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın bacak bacak üstüne atmış bir vaziyette, gazlı içecek tüketmesi ve içtiği sigaranın külünü yere silkelemesidir. Aynı mekânda olan
dört kişi de gence korkulu gözlerle ve kaygılı bir yüz ifadesiyle bakmaktadırlar. Ayrıca ana kahramanın yanında oturan genç, oturduğu yerde bacaklarını birbirine kavuşturarak sinmiş bir pozisyondadır. Bu tasvir, ana kahramanın bir kabadayı olarak algılanmasına hizmet eder. Ancak
burada asıl ilginç olan nokta; ana kahramanın yanında, giydiği kıyafet ve bu giysinin üstündeki yıldırım figürüyle aynı alt kültür grubundan olduğu belli olan gencin varlığıdır. İlk bakışta karikatürün
tipleştirmesinin karşısında olduğu düşünülebilecek olan bu durum, A. Gramsci’nin “direnç” olarak
isimlendirdiği duruma denk gelir. Gramsci, hegemonya terimi çerçevesinde ideolojiyi bir mücadele olarak düşünür ve çoğunluğun kendisini ikincil konuma koyan sisteme rızasının kazanılması
olarak tanımlar. Ancak ona göre bu, gündelik yaşamın çelişkili deneyimleri yüzünden, her zaman
“direnç”le karşılaşacak ve bu da “istikrarsızlık”a dönüşecektir (Fiske 1996: 225, 234). İşte karikatürdeki “terbiyeli, ama Rockçı genç”, direnç noktasını oluşturur. Çünkü gündelik yaşamda böyle
gençler de vardır ve çizer farkında olarak veya olmayarak bunları da karikatüre ekler. Böylece
ideolojik metin içinde çelişki meydana çıkar. Ancak Gramsci’nin “direnç” olarak gördüğü ve bir
anlamda umut bağladığı bu durum, oldukça karamsar biçimde de yorumlanabilir. Olumsuzun
(uyumsuz-uygunsuz) yanında, aynı alt kültüre mensup; ama “ortak duygu”yu benimsemişin varlığı gösterilerek mücadele vurgusu yapılır. Hâkim ideoloji, tabir-i caizse devşirdiklerini göstererek,
direnç noktalarını düşürmeye çalışır ki böyle bir yorum bizi, bu noktada oldukça karamsar olan
Marks ve Althusser’e yaklaştırır.
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2.1.5. Tren Kapılarının Çalışmasını Engelleyici Hareketlerde Bulunulmaz

Buradaki belirtisel gösterge, ana kahramanın metro kapısının önünde yatmasıdır. Sahnede bulunan iki kişiden kadın olanı korku dolu gözlerle ana kahramana bakarken, dışarıdaki
erkek ana kahramana sert biçimde bakmaktadır. Böylece rockçı gencin davranışının toplumsal
bakımdan uyumsuzluğu iki noktadan değerlendirilmiş olmaktadır. Toplum, tüm uyumsuzlukları
belli biçimlerde karşılar ki korku ve öfke, bunların temel olanlarındandır.

2.1.6. İç Aydınlatmaların Sönmesi Bir Tehlike Teşkil Etmez

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın elinde ve başındaki fenerlerdir. Met-
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rodaki iç aydınlatmanın sönmesi halinde, hazırlıklı olmayı imleyen bu tedbir kahramanı “tuhaf”
kılar. Burada “gülünç” belirmesinin uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü karikatürdeki diğer insanlar, rockçı gence gülerek değil, tuhaf bir yaratık görmüşçesine bakmaktadırlar. Tuhaflaştırma,
her zaman “öteki” kılmanın en bilinen biçimidir. Tuhaf, kendiliğenliği içinde “tuhaf” değildir. Çünkü
herhangi bir varlığın kendi kendisini tuhaf bulması imkânsızdır. Ancak “öteki”nin kendisi gibi olmadığını ve kendisinin azınlıkta olduğunu fark ettiğinde “tuhaf” olduğunu duyumsayabilir ki bu his
“kendiliğinden” değildir. Dolayısıyla bu bir sıfat veya isim olarak ona diğerleri tarafından takılır.

2.1.7. Güvenliğiniz İçin Her An Güvenlik Kameraları ile Görevliler Tarafından
Kontroller Yapılmaktadır

Bu karikatürde belirtisel gösterge, baloncuk içinde verilen, ana kahramanın konuşmasıdır.
Bu konuşmanın niteliği çok temel bir korkuyla ilgilidir: Her an gözleniyor olduğumuz korkusu. G.
Orwell’in distopyası 1984’de temel bir motif olarak işlenen bu korku, karikatürde bir terör öğesi
olarak yansıtılmıştır. Güvenlik görevlisi “Big Brother”dır ve tüm yaptıklarımızı sadece gözlememekte; aynı zamanda müdahil de olmaktadır. Bilindiği gibi en temel özgürlük “günah”a girebilmektir. Tanrı, tanımı gereği bizi görür; ama müdahale etmez. İşte “Big Brother” bu temel akdi
bozan yapısıyla dehşet vericidir. Ana kahramanı dinleyen karikatürdeki diğer kişilerin dehşet ve
korku dolu gözleri, tam anlamıyla kendilerini tekinsiz hissettiklerini imler. Bu bağlamda ana kahraman, neredeyse bir “komsomol” veya “HJ (Hitler Jugend)” rolünü oynayarak, çevresindekilere
gözdağı verir. Bu durumu “metinlerarasılık” terimi çerçevesinde açıklamak mümkündür. Bilindiği
gibi bu yaklaşım, herhangi bir metin tarafından üretilen anlamların ona benzer başka metinlerin
anlamları tarafından yönlendirilmekte olduğunu savunur (Fiske 1996: 213). 1984 romanıyla bu
karikatür arasındaki ilişki, metinlerarasılığa güzel bir örnek oluşturmaktadır.
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2.1.8. Duman veya Yangın Başlangıcı Söz Konusu Olduğunda, İlk İstasyonda
Yetkililere Haber Veriniz

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın çıkan yangında sigarasını yakmaya
çalışmasıdır. Ana kahramanın yanındaki kadın figürü rockçı gence çok kızgın bakmaktadır. Bu
bakış, yangını gencin çıkardığına dair bir işareti içerisinde barındırmakta gibidir.

2.2. Ana Kahramanın Tek Başına Olduğu Karikatürler
Bu gruptaki karikatürlerde ana kahraman sahnede tek başınadır. Dolayısıyla tepki gösteren kişilerle kurulan bir iletişim mevcut değildir. Burada rockçı gencin yaptıklarının “kendisi”ne
zarar vermesine odaklanılmıştır.

2.2.1. Kumanda Paneline Oturmak Tehlikeli ve Yasaktır
Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, elinde sigara olan ana kahramanın kumanda panelinin üzerine oturunca elektrik şokuna uğramasıdır. Mekânda iki tabelanın varlığı dikkat çeker. İlki
ayakta ve oturan yolcu sayısına dair olanı, ikincisiyse sigara içmenin yasak oluşuna dair olandır.
Gösteren konumundaki ana kahraman iki kuralı da ihlal eder. Yazı vasıtasıyla bunun sebebinin
kumanda paneline oturmaktan kaynaklandığı belirtilmiş; sigara yasağı tabelası ve eldeki sigaranın oluşturduğu karşıtlığın tespiti yolculara bırakılmıştır. Burada ana kahraman gülünç bir durumda resmedilmektedir.
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2.2.2. Yolcu Tahliyesi Gerekirse Yetkili Kişilerin Gelip Size Yol Göstermesini
Bekleyiniz

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, ana kahramanın tren ön camından fırlamasıdır.
Gösteren konumundaki rockçı genç, trenin ön penceresinden fırladığı için elektrik hattının geçtiği
rayların üzerine düşecektir. Karikatürde bu durum ile uyarı yazısı arasında doğrudan bir bağlantı
kurulmaktadır. Verilen mesaj; trenden tehlikesiz çıkışı ancak yetkililerin bilebileceğidir.

2.2.3. Trenin Elektrik Enerjisi Aldığı Sistemlerin Hayati Tehlikesi Vardır
Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, rockçı gencin tren rayları üzerinde sucuk pişirmesidir. Gazlı içecek kutusu, ekmek ve yeşillik bu fiilin tamamlayıcılarıdır. Burada gösterilen sadece
rayların tehlikeli olduğu değil gibi görünmektedir. Ayrıca dışarıda, bu iş için ayrılan yerler istisna
edilirse, mangal yapmanın da eleştirildiği düşünülebilir.
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2.2.4. Ray Hattına İnmek Karşıdan Karşıya Geçmek Tehlikeli ve Yasaktır

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, gösteren konumundaki rockçı gencin rayların bulunduğu hatta atlamasıdır. Diğer pek çok karikatürde olduğu gibi burada da gencin yüz ifadesi sadistik bir kişiliğin göstergesi olarak resmedilmiştir. Öte yandan sahnedeki “Dikkat. Hatta enerji var.”
levhası, gencin kuralları bile isteye çiğnediğini vurgulamak için yerleştirilmiştir. Böylece yapılan
ihlal iyice vurgulanmış olmaktadır.

2.2.5. Peronlardaki Sarı Çizgiyi Geçmek Tehlikeli ve Yasaktır
Bu karikatürdeki belirtisel göstergeler yukarıda ele alındığından tekrarlamayacağım. Orada söylediklerime ek olarak gösteren konumundaki kahramanın elleri ceplerinde müzik dinlemesinin umursamazlığının bir ifadesi olduğunu belirtmek istiyorum.
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2.2.6. İmdat Freni Çekildiği Zaman, Tren Bir Sonraki İstasyonda Durur

Bu karikatürdeki belirtisel gösterge, gösteren pozisyonundaki gencin korkmuş bir yüz ifadesiyle treni durdurmak için ayağıyla fren yapmaya çalışmasıdır.

3. Karikatürlerdeki İkili Yapı
Göstergebilimi, yapısalcılığın bir şeklidir ve dışsal, evrensel bir gerçekliğin varlığını reddetmemekle beraber, insanların bu gerçekliğe kültürel bakış açılarından soyutlanarak ulaşamayacaklarını savunur. Dolayısıyla yapısalcının görevi dünyanın ne olduğunu değil, insanların bu
dünyayı nasıl anlamlandırdığını keşfetmektir. Yine bu bağlamda bilimsel ve nihai bir doğrunun
varlığını reddeder (Fiske 1996: 151).
C. Lévi-Strauss’a göre “bir sistem içinde kavramsal kategoriler inşa etmek, anlam yaratmasının özüdür ve bu sürecin kalbinde ikili karşıtlık (binary opposition) diye nitelendirdiği bir yapı
vardır” (Fiske 1996: 152-153). Bu bağlamda ikili karşıtlıkların inşası temel, evrensel anlamlandırma sürecidir. Lévi-Strauss bunun fizyolojik olarak beynin “açık-kapalı” biçimindeki basit karşıtlıklarla işlemesi sebebiyle, insan beyninin işlemesinden kaynaklandığını öne sürer (Fiske 1996:
155). Ancak doğa buna uymaz. Tabiat, kesin kategorilerden çok mukayese edilebilen bir süreklilik göstermektedir. Örneğin aydınlık ile karanlık birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz. Bu noktada
alacakaranlık veya şafak vakti ikili karşıtlıklara karşı koyan yapılardır. Bu yapılara Lévi-Strauss
“kural dışı kategoriler” adını vererek özel bir önem atfeder. Çünkü bu kategoriler özelliklerini iki
karşıt kategoriden de aldıklarından çok fazla anlamla yüklü ve kavramsal olarak çok güçlüdürler.
Bu sebeple bir kültürün temel anlamlandırma yapılarına güçlü bir şekilde karşı koyarlar. Bu sebeple bu tip kategoriler, “tabu” ve “kutsal” olarak düzenlenirler. Bu kategoriler, iki kaynaktan -doğa
ve kültür- ortaya çıkarlar. Doğa, kültürün kabul ettirmeye çalıştığı kategorileştirmeye devamlı
karşı koyar (Fiske 1996: 154).
“Lévi-Strauss, tüm toplumların anlamlı hâle getirmeye çalıştığı en önemli sınırın doğa ve
kültür arasındaki sınır olduğuna inanmıştı” (Fiske 1996: 158). Burada birbiriyle çelişik iki ha255
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reket söz konusudur. Kültürler, öncelikle, kendilerini inşa etmek için doğadan farklılaşırlar. Ancak sonrasında bu kimliği doğayla karşılaştırarak “doğallaştırma” yoluyla meşrulaştırırlar (Fiske
1996: 158). Burada iki kavram oluşur: a. Doğa, bu çıplak gerçekliktir, b. Doğal: Kültürün doğadan
yarattığı anlamdır ve kültürel bir üründür. Kültürün bütün çabası, “doğal”ı “doğa” olarak göstermektir. Lévi-Strauss, bu bağlamda özellikle yemek pişirme ve yiyecekle ilgilenmiş ve bu kültürel
olayın özünde “Çiğ” ve “pişmiş” olarak isimlendirilen iki kategorinin yattığı savını öne sürmüştür
(Özbudun vd. 2007: 202-203).
İzmir metrosundaki karikatürleri bu bağlamda tahlile tâbi tuttuğumda şu kategorilerin var
olduğunu görüyorum:
Metro: Dışarısı
Tren: İstasyon
Kamusal Alan: Özel Alan
Gelenek: Rock
Sakin: Taşkın
Olgun: Genç
Dişil: Eril
Kurallar ve Düzen: Anarşi
Kent: Kır
Kültür: Alt Kültür
İnsanilik: Zalimlik
Güvenlik: Tehlike
Eğitim (bilgi): Cehalet
Pasif Tutum: Şiddet
İyi: Kötü
YAŞAM: ÖLÜM
KÜLTÜR/ TOPLUM: DOĞA
Açıkça görüleceği üzere, soldaki kategori olumlanan yapıya aittir. Bu bağlamda rockçı
gencin bulunduğu kategori “Doğa” kategorisidir. Metro, kültürün belirlediği “doğru”lar çerçevesinde işlemesi istenen bir toplumsallığın merkezindedir. Doğruluk elbette toplumsal bir inşadır
ve üretimi ile dağıtımı toplumdaki iktidarın devamında merkezî bir konumdadır (Fiske 1996:
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167). Öte yandan kültüre ait bir mekânda “doğa”, ölmelidir. Yani doğaya özgü davranışların
burada yeri yoktur. Nitekim toplumsal yapı, doğaya özgü bu hareketleri karikatürler vasıtasıyla
ötekileştirmekte, bir mizah vasıtası haline getirmektedir.
Bu noktada karikatürlerin nasıl tepki aldığı sorusu gündeme gelmelidir. Öncelikle yaklaşık
15 yıldır incelediğim karikatürlerin tren vagonlarında yer aldığı gerçeği hatırlanırsa, bu konuda
ciddi bir tepki olmadığı kendiliğinden anlaşılır. Kaldı ki bu karikatürlere tepki gösteren bir İzmirli’nin dilekçesine İzmir Metro AŞ. Tarafından verilen şu cevap önemlidir:
“Yıllar içinde birçok yolcunun olumlu anlamda ilgisini çeken bu görseller
talepler üzerine bazı okullara, başka metro sistemlerine de gönderilmiştir. İlginize
teşekkür ediyoruz.” (https://dilekceleringucuadina.wordpress.com/2013/11/28/bununla-da-erkekler-ugrassin-diyordum-ama-en-sonunda-dayanamadim-izmir-metrodaki-karikaturler/) (Erişim tarihi: 10. 11. 2017)
Buradaki iddianın doğru olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bu durum tam olarak Althusser’in “çağırma” veya “seslenme” pratiği adını verdiği duruma karşılık gelmektedir. Her iletişim
birine seslenir ve seslendiği kişiyi toplumsal ilişki içinde bir noktaya yerleştirir. Biz, bu sese yanıt
verirsek ideolojik olarak iletinin bizi konumlandırışını kabul etmişiz demektir. Kabul etmeme durumunda ise seslenmeyi önemsemeyip geçeriz. Seslenme, ideolojik uygulamanın anahtar unsurlarından birisidir (Fiske 1996: 223-224).
Bu karikatürlere üç tür tepki verilebilir: İlki, tepkisizlik; ikincisi olumlu tepki verme;
üçüncüsüyse, benim şimdi yaptığım gibi, olumsuz tepki verme. Üç tepki türü de “seslenme” pratiğiyle açıklanmaktadır. İlkinde kişi, karikatürün kendisiyle ilgili olmadığını düşünür ve üzerinde
durmaz. Olumlu tepki ise karikatürü kendi ideolojisi içinde bir noktaya koyabilmesinden kaynaklanır. Bu, aynı zamanda karikatürün kendisini bir toplumsal ilişki ağına yerleştirmesini de kabullendiği anlamına gelmektedir. Üçüncü durumda ise kişi, karikatürü fark eder ve yine kendisiyle
öyle ya da böyle ilgili görür ve olumsuz tepki verir. Açıkça görüldüğü gibi Althusser’in düşüncesi
ilginç; ama tam anlamıyla yeterli değildir. Bu noktada tepkisizliği Gramsci’nin daha iyi açıkladığını
düşünüyorum. Gramsci’ye göre temel hegemonyacı stratejilerden birisi “ortak duyu”nun inşasıdır.
Yönetici sınıfın fikirleri “ortak duyu” olarak kabul edilirse, bu sınıfın ideolojik hedefleri gerçekleşir
ve ideolojik işleyiş gizlenir. Örneğin “suçlu”yu ortaya çıkaranın toplumsal-ekonomik işleyiş olduğu
ve ancak bu durum değiştirilirse suçun azalacağı unutulur; bunun yerine “suçlu”nun zayıf-günahkâr karakteri vurgulanır. Suçluluğun adaletsiz bir toplumdan çok, günahkâr bireyin ürünü olduğu
yolundaki “ortak duyu”, kapitalist ideolojinin bir parçasıdır ve alt sınıflar tarafından kabul edildiği
sürece, hegemonya işlemektedir (Fiske 1996: 225-226). Karikatürlerdeki durum da benzerdir.
İnsanların bu karikatürlere tepki göstermemesi “ortak duyu”nun bir sonucudur. Bu ortak duyunun
oluşmasında bireylerin zihinlerinde var olan “asi, kaba genç”le ilgili başka fotoğrafların, hatıra
parçalarının mevcudiyeti de önemlidir (Fiske 1996: 143). Zihinde görülen veya duyulan bu parçalar karikatürdeki imajla birleştirilir ve karikatürdeki ötekileştirme “doğal” (burada Lévi-Strauss’u
hatırlayalım) bulunur. Rock müzik dinleyen, karikatürdeki gibi giyinen gençlerin bu karikatürlere
tepki göstermemesini ise Althusser’in “seslenme” modelinin daha iyi açıkladığını düşünüyorum.
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4. Enformasyon, Gürültü, Tekrar ve İdeoloji
Yukarıda karikatürlerin ideolojik yapılarına dair bazı değerlendirmeler yaptım. Ancak bence, karikatürlerin kendisi kadar okuyucuya nasıl ulaştırıldıkları da önemlidir. Çizilip bodrumda
saklanan bir karikatürün ideolojik işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. İşte bu noktada göstergebilim ve yapısalcılığın açıkta bıraktığı noktayı iletişim biliminde “Matematiksel İletişim Kuramı” veya daha bilinen adıyla “Shannon-Weaver Modeli” olarak anılan bir yaklaşımla kapatmaya
çalışacağım. Aslında bu model, eleştirel bir bakış açısına sahip değildir. Ancak bence, eleştirel
bakımdan önemli bir potansiyel taşımaktadır.
İncelediğimiz karikatürler, metro gibi çok işlek, insanların kalabalık halde bulunduğu,
iletişim terimiyle ifade edilirse “gürültü” derecesinin yüksek olduğu bir yerdedir. “Gürültü, kaynağın istediği dışında aktarıcı ile alıcı arasındaki sinyale eklenen her şeydir.” (Fiske 1996: 24).

Bu modelde enformasyonun hangi anlama geldiğini anlayabilmek için Shannon ve Weaver’ın iletişimi üç soru düzeyinde ele aldıklarını bilmek gerekmektedir. A düzeyi teknik sorunları,
B düzeyi anlamsal sorunları, C düzeyi ise etkililik sorunlarını inceler (Fiske 1996: 22). Kullanmayı
tercih edeceğim enformasyon terimi, bu modelde B düzeyindeki anlama yakındır. Ancak yine de
benim “ideolojinin bir aktarıcısı olarak enformasyon” algımın, bu modelin görmek istemediği bir
anlam içerdiğini belirtmek zorundayım.
“Tekrar” ve “belirsizlik” ise enformasyonla yakından ilişkilidir. Tekrar, bir iletideki kestirilebilirlik ve sıradanlıktır. Tekrarın karşıtı ise belirsizliktir. Örneğin bir dükkâna girildiğinde “İyi günler”
demek, oldukça kestirilebilir, dolayısıyla sık tekrarlanan bir iletidir. Tekrar, iletişimde hayatidir.
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Teorik olarak iletişimin tekrar olmadan yapılabileceği kabul edilse de uygulamada bu mümkün
değildir. Bu bağlamda tekrarın biri teknik, diğeri toplumsal iki temel işlevi vardır (Fiske 1996: 2627). Tekrarın ilk işlevi, iletişimin uygulamadaki sorunlarını çözmeye yöneliktir. Nitekim gürültülü
bir iletişim ortamında tekrar, iletişim kanalının yetersizliklerini aşmaya yardım eder. Metro trenlerindeki karikatür dekotelerinin yerleştirilmesi bu işleve güzel bir örnektir.

(Ayakta olanların perspektifinden dekotelerin görünümü)

Her iki fotoğrafta da açıkça görüldüğü üzere dekotelerin yerleşimi belli bir boy hizasına
uygun ve eğimli olarak verilmiştir. Böylece dekoteleri hem ayakta olanların hem de oturanların
rahatlıkla görebilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca ve tekrarla doğrudan ilgili bir husus, bu dekotelerin
her vagonda ve birbiri ardınca sıralanmasıdır. Böylece iletinin yolcuların gözünden kaçmaması
hedeflenmektedir. Dekotelerin uzun sıralar halinde yerleştirilmesi, bazen farklı reklam dekotelerinin vagonlara asılmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bir-iki ay öncesine kadar dekotelerin daha uzun diziler hâlinde asıldığını, ancak benim fotoğrafladığım dönemde ikilik dizilerin
tercih edildiğini, önceki gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim:
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(Oturanların perspektifinden dekotelerin görünümü)

Dekotelerin bu planlaması elbette tesadüfi bir durum değildir. Bu yerleştirme reklamcılığın
en bilinen prensipleri doğrultusunda yapılmıştır. Görünürdeki anlamı ise yolcuları hatalı davranışlar konusunda bilgilendirmektir. Ancak yukarıda gösterdiğim gibi aslında ideolojik bir işleve de
hizmet etmektedir. Bu da beni, tekrarın toplumsal işlevlerine getiriyor.
Tekrar, belirsizliği ortadan kaldırır. Belirsizlik bir iletişim sorunudur. Belirsizlik, kestirilemezlik anlamını taşır. Halbuki ideolojik mesajların “belirsiz” olması istenmez. Nitekim buna en
güzel örnek “slogan”dır. Slogan, net bir ifadenin defalarca tekrarından güç olan ideolojik gücü
yüksek bir iletidir. Karikatürlerdeki aynı rockçı tipin tüm vagonlarda ve sürekli olarak tekrarı, yolcuların zihnindeki rockçı gençle ilgili belirsizliği doldurur. Tabii ki bu doldurma, yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi hiç de masum değildir. Aslında gündelik hayatımız içindeki tüm bu tekrarlanan
“küçük!” şeyler, belirsizlikleri tamamlayıcı işleve sahiptir. Kapitalist tüketim toplumu büyük anlatılarla değil, bu gibi küçük anlatılarla inşa edilir. Aslında geleneksel ürünler de popüler ürünlerden
bu noktada farklı değildirler. Her ikisinde de verilmek istenen ideolojinin benimsetilmesinde, “tekrar” hayati bir işleve sahiptir.
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Sonuç
Göstergebilim, çözümlemeye en etrafta ve görünür olandan başlar; çünkü en önemli kültürel anlamın burada saklı olduğunu düşünür. Bu açıdan bakıldığında İzmir Metrosu karikatürleri
çok etrafta ve görünürdürler. Dolayısıyla göstergebilimci açısından ilgili çekicidirler.
Bu karikatürleri göstergebilimsel açıdan incelediğimde Lévi-Strauss’un insan zihninin ikili
yapılarla işleyişinin bir yansıması olarak gördüğü mit, toplumsal sistemler ve anlatılardaki ikili ayrımın bu karikatürler için de geçerli olduğunu görüyorum. Ancak Lévi-Strauss’un ideoloji terimine
mesafeli duruşunu, onu biraz zorlamak pahasına, görmezden geldiğimde, bu ikili yapıların aynı
zamanda temel ideolojik mekanizmalara payanda olduğunu düşünmek için elde yeterli veri var
gibi durmaktadır. Nitekim R. Barthes, bu noktada Lévi-Strauss’dan daha açık bir ideolojik çözümleme yapar. Ancak bu tebliğde ben, Lévi-Straussçu bir yaklaşımı kullandım; çünkü “ideoloji-insan
zihninin işleyişi” ilişkisi açıkçası oldukça kışkırtıcıdır.
Göstergebilim ve ideoloji araştırmalarının bize öğrettiği belki de en önemli şey, çevremizin
hiç de zannettiğimiz kadar “nötr” olmadığıdır. Bu dünya için böyle olmadığı gibi İzmir Metrosu
için de böyle değildir. Bunun farkında olmamak, aslında çok şeyin farkında olmamak anlamına
gelir ki dünyayı daha iyi veya daha kötü bir yer yapan da bu ve bunun gibi noktaları görmek veya
görmemek arasındaki seçimlerimizdir.
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REKLAMCILIK TARİHİMİZDE HALK KÜLTÜRÜNÜN
GÖRÜNÜMLERİ
Cem PEKMAN1
Türkiye’de reklam-halk kültürü ilişkisine eğilen akademik çalışmalar genellikle halk kültürü,
edebiyat, iletişim, müzik alanlarından araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Bunlar içinde halk
kültürünün çeşitli unsurlarının reklamlardaki kullanımına ilişkin güncel tarama çalışmaları (Akova,
2011; Aytekin, 2012; Aydın, 2007; Boyraz, 2001; Candemir, 2007; Canpolat ve Özkısaç, 2016;
Elden, Aktuğlu ve Özdem, 2014; Fidan, 2014; Karadaş, 2012; Korkmaz, 2008; Ungan, Cevher
ve Kurt, 2016), tekil reklamlar yahut kampanyalar üzerine halk kültürü bağlamında yapılmış bir
kısmı eleştirel nitelikteki çözümlemeler (Akyol, 2010; Aygün, 2006; Bal, 2014; Buğra, 2006; Çoban, 2010; Günaydın, 2006; Kebeli, 2006; Özdemir, 2010; Özünel, 2014; Rahimguliyev, 2006;
Tuğcu, 2006; Uyanık, 2006; Yeşil, 2006) ve bireycilik, tüketim kültürü, küreselleşme, toplumsal/
kültürel değişim gibi olgular çerçevesinde halk kültürü ile reklam ve medyanın ilişkisini irdeleyen
çalışmalar (Aktuğlu ve Eğinli, 2010; Başfırıncı, 2011; Özdemir, 2001; Riley, 2006; Seçkin, 2017;
Seyidov, 2014) bulunmaktadır.
Bu çalışmada reklam tarihimize bütünlüklü bir şekilde bakılarak, Türkiye’de reklamcılığın
gelişim çizgisi üzerinde halk kültürü ile kurduğu ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun
için ülkemiz reklamcılığının tarihi, Cumhuriyet öncesi dönem, devletçi kalkınma dönemi, liberal
kalkınma dönemi ve neo-liberal/post-modern dönem olmak üzere dört evreye ayrılmıştır. Her bir
evrede öne çıkan reklam ve kampanyalar arasında halk kültürü ile çeşitli biçimlerde ilişki kurduğu
düşünülenlerden bir seçme ve değerlendirme yapılmış ve çalışma amacı doğrultusunda çeşitli
sonuçlara ulaşılmıştır. Son olarak içinde bulunduğumuz neo-liberal/post modern evre için, önceki
evrelere dair bulgu ve birikime de yaslanarak, reklam-halk kültürü ilişkisi bağlamında bir sınıflandırma önerisi getirilmiştir.

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem
Osmanlı’da reklamcılığın Türkçe gazetelerin yayıma geçmesi ve gelişim göstermesine paralel olarak kabaca 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığı söylenebilir (Koloğlu, 1999). Ancak bu
yıllarda gerek hacim, gerek içerik, gerekse ticari yapılanma bakımından bir reklam sektöründen
1
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söz edilemez; bu dönemin reklamlarını eskiden olduğu gibi ilan olarak anmak yerinde olacaktır.
İncelememizin bu kısmı, Cumhuriyet öncesi ilanları örnekleyen kapsamlı bir derleme üzerinden
yapılmış; İstanbul Ticaret Odası’nın yayınlamış olduğu İlan-ı Ticaret (2012) isimli eserde yer alan
toplam 282 adet ilan taranarak halk kültürüne ilişkin göstergeler tespit edilip değerlendirilmiştir.
Kaynak eserdeki ilanların büyük kısmı 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenirken, halk kültürü göstergeleri taşıyanların tamamının bu çeyrekte yayınlandığı görülmüştür. Taramanın ilginç bulgusu,
bazıları bir hayli de zorlama olarak ancak 8 adet ilanda halk kültürü izlerine rastlanılmasıdır.
Dolayısıyla, yine kaba bir hesapla yüz ilanın üçünde halk kültüründen izler bulunmuştur. Elbette,
kaynak eser üzerinden yaptığımız tarama dönemin genelini kapsayan kesin bir sonuç vermemekte ancak yeterli ve beklentimize uygun bir kanaat sunmaktadır: Cumhuriyet öncesi ilancılık
esasen dışa açılma, batılılaşma, kentleşme, ithalat ve tüketimin artışı gibi gelişmeler üzerinde
şekillenmiştir. Tüketen değil kanaat eden, israf ve gösterişi ayıplayan, tevekkül sahibi, dar gelirli,
yerel, içe kapalı yerleşik kültürel ve toplumsal yapının kırılması ilancılığın başlıca hedefi olsa
gerektir. Dolayısı ile bu dönem ilanlarında yerleşik halk kültürüne ve halkın gelenek göreneğine
ait unsurların kullanılması yerine, bunların yenilenmesi, değiştirilmesi, giderilmesine yönelik bir
yaklaşım beklenebilir. Tarama neticesinin bu beklentiyi doğruladığı kanaatindeyiz.
Cumhuriyet öncesi dönem için tespit edilen örnekler şöyledir:

a. Saç Tezyinat İdarehanesi

(Kadınlar Dünyası, 1914)
Hanımefendiler saçlarınızı nerede tezyin ettiriyorsunuz?
Beyoğlu’nda Cadde-i Kebir’de Tokatlıyan Gazinosu karşısında Jezars İdarehanesi’ne
kaim olan Mösyö Keller’e müracaat ediniz. Anılan idarehane Paris’in son moda her nevi postiş ve
takma saçlarını hazır eder, saçlarınızı her nevi boyalarla boyar.
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Muhadderat-ı İslamiye (Örtülü Müslüman Kadınlar) için bilhassa kızlar tahsis edilmiştir.
Velimelerde (düğünlerde) saçların tezyinatı için anılan idarehane tarafından hanelere kızlar gönderiliyor.
Saç bakımı ve güzelliği çoğu yerde olduğu gibi bizim coğrafyamızda da önem taşır ve
köklü bir geleneği bulunur. Saçın kadın için ziynet sayılması yahut İslami açıdan bakıldığında
örtülmesi, saklanması gibi hususlar Saç Tezyinat İdarehanesi’nin ilanında dikkate alınmıştır. Batı
tarzı bir kuaför salonu, “Paris’in son modasına” vurgu yapmakla birlikte, iş yaptığı çevredeki yerel
hassasiyet ve inançları göz önünde tutarak, örtülü Müslüman kadınlara da çağrı yapmaktadır.

b. Cicim Suyu

(Şehbal, 1910)

Yüzünüzün letafetini tezyid edecek ancak (Cicim) suyudur. Osmanlı mamulatıdır. Bir kere
istimal etmek letafetinin derecesini gösterir. Fiyatı 5 kuruştur.
Hanımefendilere Müjde. Şimdiye kadar Avrupa’dan gelen mevadd-ı gayr-ı malume ile imal
edilmiş “Kamilya, gelin suları” gibi cildi bozan Avrupa’nın tuvalet sularından kurtuldunuz: Cicim
Suyu namıyla sırf Osmanlı mamulatından olan tuvalet suyunu bir kere istimal edecek olursanız
hem letafetinizi tezyid eder, hem de cilde gayet tabi bir yumuşaklık verir. Yüzdeki çilleri mahveder. Mademki istimal olunuyor Cicim suyunu arayınız...
Yerliliğe vurgusu ve yabancı menşeli rakipleri açıkça kötülemesi bakımından Cicim ilanı
dikkat çekicidir. Benzer şekilde Osmanlı ürününün Avrupalı muadiline üstünlüğünü vurgulayan
çeşitli ilanlara rastlanmaktadır; Cicim bu manada yegâne ilan olmayıp benzerlerini örneklemektedir. Ancak ilanın metin söylemindeki milliyetçilik ve yerlilik, kullanılan görselde karşılığını bulmaz;
ilan sahibi burada “batılı” bir imajı yeğlemiştir.
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c. Krem İsilma

(Servet-i Fünun, 1911)

Dünyanın en alasıdır...
Uzun bir metinle kremin çeşitli faydaları anlatılırken ab-ı hayat, hayat pınarı gibi çağrışımlar yapılmış, görsel olarak da çeşme başındaki kız gibi folklorik bir imgeye başvurulmuştur. Bir
önceki örneğin aksine seçilen görsel bu kez “doğulu”dur ama resimdeki kızın bizim halk kültürümüzdeki köylü kızıyla benzerliğini bulmak oldukça güçtür. Londra menşeli firmanın oryantalist
bakışı görselden adeta taşmaktadır.

d. Ayvori Sabunu

(Şehbal, 1909)

Ayvori Sabunu Kullanınız
Suya Düşerse Batmaz
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Bir gün üç köylü kızı saçlarını yıkamak için göl kenarına gitmişlerdi. Yanlarında birkaç türlü
sabun vardı. Şakalaşırken bütün sabunları göle düşürdüler. Sabunların hepsi battı, kayboldu.
Yalnız Ayvori sabunu muzafferen su üzerinde yüzüyordu.
Ayvori sabun ilanında metin bir masal biçiminde kaleme alınmıştır. Ancak görseldeki kızlar
yine bizim ellerden olmadığı gibi, çizim de muhtemelen yabancı ellerden çıkmıştır.

e. Şark Halı Kumpanyası

(Kalem, 1909)

Şark Halı Kumpanyası sahibi yine yabancı bir firmadır ve isminde taşıdığı oryantalizmi
görseldeki halı dokuyan kızlar imgesiyle bu ilanında pekiştirmiştir. İlanın bu kez fotoğraf kullanımı
ile daha gerçekçi/belgeci bir yaklaşımı olduğu söylenebilir.

f. Zeybek Sigara Kâğıdı

(Diken, 1919)
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Zeybek Sigara Kâğıdı Çıktı
Tiryakilere Müjdeler
Ürün, ismiyle ve cismiyle yerel kültürün içinden geldiğinden, görsel düzenleme yahut
metin içeriğinde herhangi bir aykırılığa rastlanmamaktadır. Bu kez karşımızda gerçek bir zeybek
vardır.

g. Kibar Ali Sigara Kâğıdı

(Resimli Gazete, 1923)

Kâğıtların en kibarı ve en alasıdır.

(Akbaba, 1924)
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İstediğim hediyeyi getir akşama
O gelmezse farkım kalmaz benim deliden
Belki gönlüm senden bile usanır ama
Emin ol ki vazgeçmem Kibar Ali’den
Kibar Ali markası belli ki şehirli yahut “modern” tüketiciyi hedeflemiş ama bunu halk kültürüne ait formlarla ifade etmekte bir beis görmemiştir. İlk ilanda hedef kitle net bir şekilde resmedilmiştir. Mizah dergisi Akbaba’da yayınlanmış olan ikinci ilanın ise dergi yazar-çizerlerince hazırlandığı tahmin edilebilir. O yıllarda reklam ajansları ve metin yazarlığı müesseseleri yerleşiklik
kazanmadığından, muhtemelen Akbaba kadrosunun kültürel imbiğinden geçmiş bir metin karşısındayız. Mesaj, koşma formunda metinleştirilirken, marka da sigaranın dumanı haline gelmiştir.

h. Şark Eşya Pazarı

(Akbaba, 1924)

Bahçekapı’da Eski Mayer Mağazası’nda yeniden küşat edildi. Hanımlara mahsus mükemmel bir terzihane, hazır buluz, manto ve hırkalar. İşlemeli çamaşırlar. Paris’in en son moda ipekli
kumaşları. Bilhassa Viyana’da şirketimiz için imal edilen şık, zarif iskarpinler…
(Sağ Resim Altı)				

(Sol Resim Altı)

Eşya Pazarında söyleyeyim ne var		

Beyler de katiyen çekmesi elem

Şık hanımlar için terzihane var		

Erkekler kısmı da bir başka âlem

Sonra hazır buluz, manto, çamaşır 		

Bilhassa alınız şu siyah, sarı

Bir kere bakınca gözler kamaşır		

Viyana’dan gelen kunduraları

Yine Akbaba’da yayınlanan Şark Eşya Pazarı ilanında kadın erkek karşıtlığı çarpıcı şekilde vurgulanırken, illüstrasyonun günün batılı sanat akımlarından etkilendiği izlenmektedir. Metin ise yerli bir mizah yazarından beklenecek şekilde halk güldürüsüne yaslanmaktadır. Burada
ürünlerin yerliliğinden bahis olmadığı gibi Avrupalılık vurgusu yapılmıştır, fakat bunun yerli biçim269
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le ifadesi çarpıcı bir tezat oluşturmaktadır.

2. Devletçi Kalkınma Dönemi
Cumhuriyetin kuruluşundan II. Dünya Savaşı’nın bitimi ve Demokrat Parti iktidarına kadar
geçen evre devletçi kalkınma dönemi olarak nitelenebilir. Bu dönemde, harf devrimi, okuma-yazma seferberliği, giysi düzenlemeleri, kadın hakları gibi toplumsal alandaki belli başlı değişimler
reklamlarda yansımalarını bulur. Keza, 1930’larda egemen olan korumacı sanayi politikaları,
kamu iktisadi teşekküllerince üstlenilen üretim, tasarruf ile yerli malı kullanımına yönelik kampanyalar doğrultusunda reklamlar yayımlanır (Yavuz, 2007). Bu dönemde başlıca reklam veren
devlet kurum ve kuruluşlarıdır. İş Bankası başta olmak üzere bankalar, özel şirketler içinde Çapamarka, Hasan Itriyat, Hacı Bekir, Kurukahveci Mehmet Efendi gibi yaygın reklam kampanyaları yürütenler, kozmetik ve ilaç firmaları, ithalatçı kuruluşlar ile yabancı firmalar ise diğer büyük
reklam veren kesimini oluşturmaktadır.
Reklam ajansları sayıca az ve henüz ajans niteliğini kazanmamış, daha ziyade komisyonculuk yapmaktadır. Dolayısı ile reklamın yaratıcı tarafında yer alan bir kadro oluşmamıştır.
Reklam tasarımları bireysel imzalar taşırken, dönemin en tanınan ve reklam afişlerinin neredeyse
tümünde imzası olan sanatçısı İhap Hulusi Görey’dir. İhap Hulusi’nin genç Cumhuriyet’i adeta
görselleştiren çizimlerinin yanı sıra afişlerde kullanılan sloganların bir kısmını kaleme aldığı da
bilinmektedir (Merter, 2008). Bu bölümde halk kültürü ile bağları bakımından ele alınan afişlerin
biri hariç tamamı İhap Hulusi koleksiyonundan seçilmiştir.

Kökeni İzmir İktisat Kongresi’ne dayanan, 1929’da kurulan Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, yeni adıyla Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu’nun yerli malı kullanımını özendiren üstteki
kampanyası tüketim ve yiyecek içecek kültüründe geleneksel olanı işaret ederken aynı zamanda
Cumhuriyet’in modern ve batılı kadını ile erkeğini resmeder. Bu tür temsiller İhap Hulusi afişle-
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rinde egemendir ancak sondaki afişte de görüldüğü üzere “milletin efendisi” köylü dışlanmış değildir. Halk kültürü ile sıcak bir bağ kuran çalışmada saf ve kavruk görünümlü köylü, şehirli kibar
beye mesajı en yalın biçimiyle verir; halk bilgesine yaraşır şekilde lafı gediğine koyar: “Üzüm,
incir, fındık ye, hem sana yarar hem bana”.
Alttaki ilki 1940’ların başından, diğeri sonundan iki Çapamarka reklamında bu kez Türklük,
doğurganlık, köylü/kentli aile, beslenme, sağlık gibi vurgular çok kuvvetli yapılır.

Tasarruf politikası üzerinde şekillendiği anlaşılan banka reklamlarında ise önceleri daha
didaktik bir ton vardır. Köylü vatandaşa geleneksel ekonomi davranışını modernleştirmesi öğütlenir. Gömü gibi eski adetlerden vazgeçilmesi, paranın bankaya yatırılması, illa evde saklanacaksa kumbara alınması yeni yaşam tarzı önerileri arasındadır. İlerleyen yıllarda bankalar köylü
imgesini yerli üretimin dinamosu olarak reklamların merkezine alır. Afişler artık daha yalındır ve
muhatabına kendi atasözüyle seslenmektedir.
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Geleneksel yeme-içme kültürü ve ona ilişkin adetler de afişlerde canlandırılır ve gelenek
ile modernlik, eski ile yeni arasındaki bağ kurulur. Son afişteki “Size büyük bir kısmet var” deyişinin ileriki yıllarda Zetina dikiş makinesinin çok ünlenen sloganı haline gelmesi ise ülkede bir
reklam geleneğinin yavaş yavaş oluşmaya başladığının işaretidir.

3. Liberal Kalkınma Dönemi
1950’lerden 1980’lere uzanan bu evrede sanayi ve ticarette özel şirketlerin ağırlığı artarken, kapitalist batının iktisadi ve siyasi kurumları ile entegrasyona hız verilir. Tarımda makineleşme ve üretim artışı, yeni ulaşım ve iletişim imkânları, iç ve dış göç bu dönemin önemli
dinamikleridir. Üretim hacmindeki artışın yanı sıra tüketim ve rekabet de artar; buna bağlı olarak
reklam pastası büyür. Reklamcılığın önüne hiç olmadık ölçüde geniş medya olanakları açılmıştır: Gazete ve dergiler çeşitlenmiş, modern makinelerle renkli baskılar yapmaya başlamış, etkin
dağıtım ağları kurmuştur. Radyo, 1950’den itibaren reklam almaya başlamış, bu konuda faaliyet
gösteren reklam ajansları kurulmuş, radyo reklamcılığı hızla gelişmiştir. Türk sinemasının özellikle 1960’larda yaşadığı büyümeye bağlı olarak sinema salonları yeni bir reklam mecrası haline
gelmiştir. En çarpıcı gelişme ise televizyonun 1970’lerde yaygınlaşmasıyla yaşanır. TRT televizyonunun 1972’den itibaren reklam yayınlamaya başlamasıyla reklamcılık da sektörel zirvesine
ulaşır.
Türkiye’de modern reklamcılığın tesis edildiği bu dönemde, gelişimin öncülerinden biri
Eli Acıman ve onun 1957’de kurduğu Faal Ajans ile 1965’te kurduğu Manajans’tır. Özellikle Manajans Türkiye’de modern reklamcılığın bir okulu haline gelmiş, bünyesinden pek çok reklamcı
yetişmiş ve 1970’ler ve sonrasının büyük reklam ajanslarını kurmuştur. Aşağıda, konumuz bağlamında incelenen örnekler de Faal Ajans ve Manajans kampanyalarından seçilmiştir. Ancak bundan evvel, incelediğimiz dönemin miladında yer alan 1950 seçimini Demokrat Parti’ye kazandıran
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ünlü afiş ve diğer seçim afişi örnekleri görülüp, bu siyasal kampanyalardaki güçlü halk kültürü
referansları anımsanabilir.

“Yeter Söz Milletindir” sloganı siyasal düzlemde ne denli etkili olduysa, bu dönemde ticari açıdan en başarılı sloganlardan biri de “Yüzünüz Çamaşır Değildir” olmuştur. Faal Ajans
alışkanlıkların değişimini öneren modernleşmeci bir kampanya yürütmekle birlikte, Puro markası
ile kültürel değerler arasında belirgin bir ilişki kurmuştur. Güzelliğin Allah vergisi olduğu, kısmet
vaadi, dört yapraklı yonca benzeri göstergeler bu bağlamda dikkat çekicidir.
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Manajans’ın “Bilen Şöför” kampanyası ise, bütünlüklü ve bilinçli bir şekilde halk kültürünü işe koşan bir söylem taşıyarak diğerlerinden ayrılır. Hem yarattığı halk bilgesi kahramanın
ağzından çıkan atasözü niteliğindeki öğütlerle, hem halkın tümünü kuşatan ve doğrudan halka
konuşan söylemiyle, hem de kampanyanın bütünüyle halk kültürünün tam içinde durmaktadır.

Bunu takip eden bir başka Manajans kampanyası da çok ses getirir. Reklamlar, Shell’e
Türk insanının bıyığını takarak girişimi millileştirir. “Posbıyık Shell” kampanyanın çıkış noktasıdır.
Takip eden reklamlar da halk kültürü içinden türetilmiş yaratıcı başlıklar taşımaktadır. Manajans’ın “Bilen Şöför” ve “Posbıyık Shell” kampanyaları reklamcılığımızın sonraki evrelerinde pek
çok benzer çalışmaya örnek olmuştur.
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1970’li yılların radyo ve televizyon yayınlarından hafızalara yerleşen kimi sloganların
kalıcılığında yine sağlam halk kültürü bağlarının etken olduğu düşünülebilir. Bilmece formundaki
Eti reklamı “Bir bilmecem var çocuklar”; “kızım sana bir kısmet var” diye başlayan her genç kızın
rüyası Zetina dikiş makinesi; Zeki Müren’in seslenişiyle “gözünüz yolda kulağınız bende olsun
sevgili şöför kardeşlerim” diyen Pirelli; her sabah günün tarihini söyleyerek iyi günler dileyen
Demirbank; “Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası’yız” sloganıyla tevazuyu, “Eskimiş çoraplarınızı atın, atamazsanız paspas yapın, Jill geliyor” ile tasarrufu anımsatan
reklamlar bu tür örneklerdendir.

4. Neo-Liberal / Post-Modern Dönem
1980’lerden günümüze reklamcılığın iktisadi anlamda neo-liberalizm ve içerik anlamında
post-modernizmin etkisi altında şekillendiği geniş bir tarihsel dilim söz konusudur. Kendi içinde
evreleri olan oldukça karmaşık bu süreci basitleştirmek pahasına Türkiye’deki reklamcılığa belli
başlı yansımaları şöyle özetlenebilir: 1980’lerden sonra özel girişimciliğin, rekabetin ve yabancı
yatırımların teşvikiyle, yabancı sermayenin girdiği ilk sektörlerden biri reklam olmuştur. Büyük
yabancı ajansların büyük yerli ajanslarla ortaklık kurmaları, satın almalar yapmaları ve Türkiye’de
faaliyete geçmeleri dönemin en önemli gelişmelerindendir. Medya ayağında, 1990 yılı itibariyle
TRT radyo ve televizyonlarının tekeli sona ermiş, alan özel sektörün kıyasıya rekabetine açılmış,
kanal sayısında patlama yaşanmıştır. 2000 sonrasında ise yeni medya olgusu devreye girmiş, internet üzerinden yürüyen bir reklam alt sektörü ortaya çıkmış, reklamcılık sektöründe buna bağlı
yeni bir yapılanma olmuştur. Klasik tam hizmet ajanslarından, medyanın farklı kollarına hizmet
veren çok ajanslı yapılara, dijital ajanslara ve butik ajanslara doğru genişleyen bir reklamcılık
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yelpazesi oluşmuştur. Bu çerçevede, kitlesel reklamcılığın yanına daha bireysel, daha etkileşimli,
daha kişiye özel bir reklamcılık yerleşmiştir. Reklam içeriklerinde de, bu devasa medya çeşitliliği ve hacmine paralel olarak, çeşitlilik ve hacim artmış, post-modern yaklaşıma uygun biçimde
reklam “içinde her şeyin olabildiği”, “her şeyi reklam edebilen” bir üretim alanına dönüşmüştür.
Reklam bu dönemde halk kültürüne yoğun ilgi göstermiştir. Öncelikle, üstte de ifade edildiği gibi her şeyden istifade etmek isteyen, her şeyi kullanan bir anlayış hâkimdir. İkincisi, mecra
çeşitlenmesine, kanal patlamasına, her geçen gün yenilenen yeni medyaya bağlı olarak sayısal
anlamda reklam üretimi hiç olmadığı kadar yüksektir. Dolayısı ile halk kültürü reklam tarafından
doğal olarak daha fazla içerilmektedir. Bunun dışında, post-modernizmin özel olarak başvurduğu
nostalji, retro, eski, geleneksel gibi kavramlar, yahut günümüzün yeni muhafazakar, milliyetçi vb.
politikalarına uygun ticari/siyasal reklamcılık yaklaşımları da halk kültürüne ilgiyi beslemekte, ona
verilen referansları arttırmaktadır.
Nicelikteki yüksekliğe rağmen niteliksel olarak bu dönemin reklamlarının halk kültürü ile
kurduğu ilişki açısından türdeşlikler taşıdığı ve bir sınıflamaya sokulabileceği düşüncesindeyiz.
Aşağıda, televizyon reklamları içinde çok beğenilen ve hatırlananlar arasından seçtiğimiz örnekler üzerinden beş reklam türü tespit edilmiş ve tartışmaya açılmıştır:

a. Yıkıcı Reklamlar
Neo-liberalizmin tüketici birey yaratma uğraşı, bu inşa adına yerleşik kültürü ve yaşam
pratiklerini görmezden gelebilir, değiştirmeye yahut bazen yeni “life-style”lar dikte etmek için yok
etmeye çalışabilir. Bu türün çarpıcı örneklerinden biri Luna markasının “Yoksa siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?” sloganlı reklam kampanyasıdır. Kampanyada, Luna’nın
pratik kâseli ve yumuşak margarini yeni yaşam tarzı, pazardaki yerleşik rakipler Vita ve Sana ise
annemizin çağdışı kalmış alışkanlığı olarak konumlandırılmıştır. Vita markası “Dünden bugüne
damağımızda yaşayan lezzet” sloganı ile geleneksel duruşunu korumuş iken, Sana, saldırı karşısında anneleri yanına alarak savunmaya geçer: “Özen gösteren anneler için”; “Değerini anneler
bilir”. Luna, ilerleyen yıllarda “anne” kısmını sloganından çıkararak yıkıcı tonlamasını da ürünü
gibi yumuşatır.
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b. Yabancı Reklamlar
Halka ve kültürüne yabancı reklamların çok bilinen örneklerinden biri Turkcell’in “Özgür
Kız”ıdır. “Bizim köy vardı ya, uzaklarda, ben gittim…” diye başlayan reklam şarkısı eşliğinde
memleketin ücra köşelerinde dağ bayır dolaşan kızımız, servis sağlayıcının ona verdiği erişim
özgürlüğünün tadını çıkarmaktadır. Bu arada karşılaştığı memleket manzaraları kartpostaldır,
insanlar folklorik figürlerdir. Bigâne tavırlar ve cesur kıyafetlerle zirvelere tırmanan özgür kızımız,
aslında Türkiye’nin batısından doğusuna atılmış oto-oryantalist bakışın şahikasına çıkmaktadır.
Özgür kız imgesi yahut tüketim özgürlüğü kavramı neo-liberal / post-modern dönemin doğal sembolüdür, dolayısı ile kampanyaya öykünen reklamlar çokça üretilmiştir. Özellikle oto-oryantalist
yaklaşım bağlamında yine Turkcell’in yakın zamanlı “Dümdük” kampanyası hatırlanabilir.
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c. Faydacı Reklamlar
Anneler günü, öğretmenler günü vb. özel gün ve haftalarda, milli heyecanın yoğun olduğu
spor karşılaşmaları veya siyasal nitelikli olaylarda, milli ve dini bayram günlerinde ve özellikle
ramazan aylarında, reklamın bu özel zamanlardan istifade etmeye çalıştığı bilinir, görülür. Bu
reklamların bir kısmından taşan samimiyetsizlik onları faydacı olarak tanımlamamıza neden olmaktadır. Ramazan aylarında iftar sofralarının başköşesinde yerini alan aile boyu kola şişeleri ilk
akla gelen örnektir; şüphesiz bu örnekler çeşitlendirilebilir.

d. Alaycı Reklamlar
Bu kategorideki reklamlarda halk kültürüne karşı alaycı bir tavır hâkimdir. Böyle tonlamalarla üstteki türlerde de zaman zaman karşılaşılabilir ama baskın ve belirleyici olup kendi başına
bir tür oluşturabilir. İlginç örneklerinden biri Falım sakız kampanyasıdır. Falım reklamları, sakız
ambalajından çıkan niyetlerin “Ne yersen ye asit yapar ağzında” benzeri sloganlara dönüştüğü,
köy kahvesine motosikletle gelen kızın beyaz atlı prensi kaçırdığı yahut su başında kısmet bekleyen kızı prensin jet-skinin terkisine alıp kaçırması, suyun içinden çıkan köylülerin buna şaşırması gibi masalsı gerçeküstü imgelerin çarpıcı biçimde harmanlandığı post-modern bir çorbaya
benzer. Bir tarafıyla halk kültürüne oldukça hâkimdir, bir taraftan da ona mesafeli durup uzaktan
gülmektedir.
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Bir başka ilginç örnekte de alay belirgindir ama kime yönelik olduğu tartışılabilir. Kebeli’nin
(2006) ayrıntısıyla incelediği İçim Yoğurt reklamında köylü kadın ve oğlu, bahçelerine halis köy
yoğurdu yemeğe gelen şehirli aileyi İçim yoğurdu sunarak bir güzel kandırır. Şehirli adam yoğurda bayılır, köylü kadın ise inekleri nasıl sağdığını, yoğurdu nasıl mayaladığını, kerpiç odalarda
nasıl beklettiğini vs. ballandırarak anlatır. İlk bakışta, köylülükle, halk kültürü ile alay edildiği izlenimi veren reklam aslında Keloğlan, Nasrettin Hoca gibi saf görünümlü ama zeki, kurnaz halk
kahramanlarına atıf yapar. Bu yanıyla reklam alaycılığını şehirli, okumuş, zengin olana yöneltir;
kimi Keloğlan hikâyeleri yahut Hoca fıkralarını anımsatır. Dolayısı ile bu reklam bir sonraki türe
de oldukça yakın durur.
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e. Yapıcı Reklamlar
Yapıcı reklamlardan kastımız, halk kültürü ile bağları sağlam, temelini onun üzerine kurmuş, dolayısı ile halk kültürünü yeniden dolaşıma sokan, hatırlatan, yenileyen, çoğaltan, pekiştiren reklamlardır. Bu türün birbirinden oldukça farklı anlatımlar ve tonlar taşıyan çok popüler üç
örneği üzerinde duracağız.
Birincisi Garanti Bankası’nın “Sucu Çocuk” reklamıdır. Burada sattığı her bir bardak sudan kazandığı parayı biriktirip “işletme”sini büyüten, su bidonunun yanına birkaç tabure, sonra
bir şemsiye koyan sevimli sucu çocuk, erken Cumhuriyet döneminin tasarruf ve yatırımı teşvik
eden, üretimi destekleyen reklamlarına nostaljik bir bakış atar. Reklam, geleneksel kültürümüzün
çalışmak, kanaat etmek, tasarruf etmek gibi temel düsturlarını yeniden üretirken, adeta konu
hakkındaki atasözlerini de görselleştirir.

İkinci örnek Kent Şekerleri’nin “Şeker Bayramı” kampanyasıdır. Firmanın uzun soluklu
kampanyasında, bayram hazırlığı yapan ve özlemle çocuklarının ziyaretini bekleyen yaşlı çift
ile başlayan seri, yoğun duygusallığını giderek dengeleyerek kavuşmalara daha fazla yer verir
olmuştur. Kent’in yerliliği, üretim sahası ile reklam fikrinin tam örtüşmesi, serinin devamlılığı ve
şeker bayramına özel olması, kampanyanın samimiyetini ve inandırıcılığını arttırmaktadır. Dolayısı ile pekâlâ “faydacı” reklamlara da aday gösterilebilir ama kanaatimizce yeri burasıdır.
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Son olarak anımsatacağımız fındık satışlarını arttırmak için yapılan Fındık Tanıtım Grubu’na ait “Aganigi” kampanyasıdır. İlk reklamda, kapalı çarşıda fındığın faydalarını anlatan bıçkın
satıcı, hem geleneğimizdeki hem de reklam tarihimizdeki tellalları, çarşı-pazar-alışveriş ritüellerimizi ve alışkanlıklarımızı, beslenme, yeme-içme davranışlarımızı yeniden üretir. Çağrısının
sonuna gelip “ayriyeten aganigi naganigi” diye seslendiğinde erkek müşteriler başına üşüşür. Bu
şaka, aynı zamanda yıllar öncesinin İhap Hulusi afişinde “Üzüm, incir, fındık ye, hem sana yarar
hem bana” diyen köylümüze, başka bir deyişle reklam tarihimize yollanmış bir selamdır.

Sonuç
Cumhuriyet öncesi reklamcılığı dışarıda tutarsak, reklamcılık tarihimizde halk kültürünün
izlerinin hemen her dönemde belirgin olduğu, özellikle son dönem reklamcılığımızın ise tarih,
gelenek-görenek, folklor vb. unsurlara daha yakın ilgi gösterdiği bir tablo ortaya çıkmaktadır.
İncelememizde bu ilgi yıkıcılıktan yapıcılığa açılan bir yelpaze içinde sınıflandırıldı. Sınıflandırmamız tartışmaya açık bir öneridir. Son dönem reklamlar üzerinden örneklendirilmiştir ancak
reklamcılık tarihimizin geneline uyarlanabilir. Halk kültürü-reklam tarihi eksenindeki verimli alan
araştırmacıların ilgisine açıktır.
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Giriş
Tüm canlıların olduğu gibi, insanın da hayatiyetini devam ettirmesi, maddî veya manevî
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır. İnsanın insan olarak varlığını sürdürmesi, çevresinde
güven içinde yaşaması ve dolayısıyla huzur ve mutluluğu, ihtiyaçlarının karşılanması ölçüsündedir. Bir şeyleri edinme, sahip olma, tüketme düşüncesiyle satın alma kişide özgürlük, farklılık, toplumda üst bir statü elde etme isteklerini de tatmin eder; ancak burada insanın ihtiyaçlarının neler
olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Yaşanılan ülkenin ve dolayısıyla ülke bireylerinin ekonomik
ve teknolojik açıdan güçlülük-güçsüzlük bağlamında durumu, ihtiyaçların karşılanıp karşılanmamasında önemlidir.
İhtiyaçları temel, gerekli, gerçek ihtiyaçlar ve yapay ihtiyaçlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Gerçek, temel ihtiyaçlar insanların hayatlarını devam ettirebilmek için beslenme, barınma, giyim gibi gerekli, olmazsa olmaz ihtiyaçlardır. Yapay ihtiyaçlar ise, karşılanmadığında insanın hayatını etkilemeyen, olmasa da olur türünden ihtiyaçlardır. Yaşanılan çağda teknolojinin ve
dolayısıyla teknolojik ürünlerin sınır tanımaz bir hızla yaygınlaşmasına paralel olarak ihtiyaçlar
da gerçek olmaktan çok yapay ihtiyaçlar olarak gündemdeki yerlerini almakta, dahası ihtiyaçların
yapaylığı bir yana bir de “lüks ihtiyaçlar” söz konusu olmaktadır. Özünde yapay ihtiyaç olan lüks
ihtiyaçlar, ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmişliğine, güçlülüğüne ya da geriliğine, yoksulluğuna; bireyin toplumsal statüsüne, ekonomik durumuna göre değişkenlik, görecelilik özelliği
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göstermektedir. Sözgelimi herhangi biri için temel, gerçek bir ihtiyaç olan telefon, ekmek kesme
makinası, oda nemlendiricisi, vd. bir diğeri için -markası, modeli, özellikleri, vd. göz önüne alındığında- lüks bir ihtiyaç olabilir. Yani, bu değerlendirme de görecelidir. Boudrillard (2013: 68), gerçek ihtiyaçlar ile yapay ihtiyaçların arasındaki ayrımın sahte olduğunu, yapay ihtiyaçların temel
ihtiyaçların karşılanamamasını maskelediğini, eğitim gibi gerçek bir ihtiyacın yapay bir ihtiyaçla,
televizyonla maskelendiğini belirtir.
Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı ülkelerde küresel şirket ve kuruluşların bu temel/
gerçek ya da yapay ihtiyaçları belirlediğini, tüketicinin özgürlüğünün ancak tüketmede sınırsızlık
anlamında olduğunu belirtmekte yarar var. Tüketmedeki bu sınırsızlık, tüketiciye özgürlük hissi
vermekte, tüketici ne denli farklı ve lüks/yapay ürün tüketirse, toplumda o denli üst bir statü elde
ettiğine inanmaktadır. Bu inanma ve davranış şekli, pazar ekonomisinin uygulandığı ülkelerde
tüketim kültürü adı verilen bir kültürün oluşumunu sağlamaktadır.
Ekonomik yapıda -üretim, pazarlama ve tüketim ilişkilerinde- tüketimin başat unsur durumuna geldiği toplum, tüketim toplumu olarak adlandırılmaktadır. Tüketim toplumunda insanların gerçek/zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak yönündeki tüketimleri yanında ve daha büyük oranda
gösterişçi tüketim olarak adlandırılan ve kişinin toplumsal statüsünde diğer insanlardan üstte
bulunma çabasıyla yaptığı tüketim söz konusudur. Toplumun adeta sürüleştirilmesi anlamına
gelen kitle kültürünün gelişmesi, yaygınlaşması, tüketimin artması, insanların ihtiyaçlarından öte
anlamlardaki tüketimleri sayesinde gerçekleşmektedir.
Abraham Maslow (1943: 372), insanların temel ihtiyaçlarını beş seviyeli (basamaklı) bir
hiyerarşik kategoriye ayırır. Bu beş seviyenin en altında insanın yaşamasının temel ihtiyaçları
olan nefes alma, yeme, içme, uyuma, vd. fizyolojik ihtiyaçları yer alır. Bu ihtiyaçlar karşılandığında daha üst seviyede ihtiyaçlar ortaya çıkar. Fizyolojik ihtiyaçların bir üst basamağında güvenlik
ihtiyaçları yer alır. Bu seviyede, insanların korku ve endişeden uzaklaşma, kendilerini güvende
hissedebilme yönündeki eylemleri söz konusudur. Tehlikelere, dış etkilere maruz kalan insan,
içinde bulunduğu durumdan uzaklaşmaya, karşılaştığı sorunlarla baş etmeye çalışır. Sevgi ihtiyacı, üçüncü basamaktadır. İnsanın diğer insanlarla çeşitli düzeylerde ilişki kurma, bir gruba ait
olma veya bir grupta yer edinme ihtiyacı bu basamaktadır ki; kişinin arkadaş, sevgili, eş ve çocuk
eksikliğini giderme ihtiyacı söz konusudur. Bu basamaklar/seviyeler tatmin edildiğinde dördüncü
seviyede saygı ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Saygı ihtiyacı, kişinin kendisini beğenmesi, kendisine
güvenmesi ve çevresinden saygı görmek istemesidir. Bu aynı zamanda kişinin özgürlüğü için
de bir arzudur. İhtiyaç hiyerarşisinin en üst basamağında kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer alır.
Kişinin kendini keşfetmesi, potansiyel gücünü fark etmesi durumudur. Bu basamakta kapasitesini
keşfeden kişi, amaçlarını, hedeflerini, ideallerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu basamakta insanlar, farklı tavır ve davranışta olabilirler.
Maslow, kişinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamadan daha üst basamaktaki ihtiyaçlarını karşılamasını mümkün görmez. Ancak, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki bu basamaklar kişinin
içinde bulunduğu maddî ve manevî şartlara göre değişiklik gösterebilir. Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı ülkelerdeki insanlar, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki basamakları düz
bir çizgide takip etmeyebilirler. Sözgelimi fizyolojik ihtiyacını karşılayan kişinin güvenlik, sevgi
ihtiyaçlarını atlayarak saygı ihtiyacını karşılamak yönünde hareket etmesi, toplumsal hayatta sta286
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tü, saygın bir yer edinmek için lüks giyim eşyaları, telefon, vd. satın alması mümkündür. Burada,
ihtiyacın gerçek ihtiyaç ya da yapay ihtiyaç olup olmadığı gündeme gelir; ancak tüketimin esas
alındığı serbest piyasa ekonomisinde “ihtiyaç” kavramı geleneksel anlamını yitirmiş, mal, ürün
ve hizmetlerin kullanımında sınır kalkmıştır. Yani her şey ihtiyaç haline gelmiştir. İnsan ilişkileri
tüketici ilişkilerine, toplumsal yapı da tüketim toplumu yapısına dönüşmüştür.

Tüketim Toplumu, Tüketim Kültürü ve Toplumdaki Etkileri
“Tüketim toplumu” terimi, özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında gelişen ve Fordizm olarak
adlandırılan kapitalist endüstrileşme sürecinde kullanılmaya başlamıştır. Bu süreçte otomasyon
yoluyla ürünlerin standart ve seri şekilde üretilmesi sağlanmış; kitlesel ölçekte bir üretim ve kitlesel ölçekte bir tüketim hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda düşük vasıflı işçilerin rutin işleri yapmasına dayanan bir üretim yapılmıştır. Amaç, en az maliyetle yapılan kitlesel üretimle,
piyasanın kitlesel ölçekteki talebini karşılamaktır. Bu sürecin bir sonucu olarak tüketim, kitlesel
ölçekte genişlemiş; başta ABD olmak üzere, ekonomik ve teknolojik olarak gelişmiş Batı ülkeleri
bu kitlesel tüketimin sergilendiği ülkeler olmuşlardır. Elbette tüketimin kitlesel ölçekte genişlemesi
ülkeden ülkeye farklılıklar göstermiş; ancak tüketimin anlamı, işlevi değişmiş, tüketim bir yaşama
biçimi, yaşama kültürü olarak yaygınlaşmıştır. Teknoloji, üretimin artırılmasından çok tüketimin
artırılması, yaygınlaştırılması için kullanılmaya başlanmıştır.
1970’li yıllarda başta ABD’nin, Batılı ülkelerin, Japonya’nın ve dolayısıyla tüm kapitalist
ülkelerin yaşadığı ekonomik ve siyasî krizden bir çıkış yolu olarak Fordizmden Post-Fordizme geçilmiştir. Post-Fordizmle beraber “üretim, tüketim, örgütlenme kalıpları değiştirildiği gibi devletin
işlevleri de yeniden tanımlanmıştır.” (Dağdelen 2005). Tüketim boyutunda ise ürünlerin ambalajına, biçimine ve rengine kadar ayrıntılı olarak tasarımlanması ve çeşitliliği sağlanarak daha geniş
tüketici kitleler hedeflenmiştir. Bu süreçte kişilerin ihtiyaçlarını bilinçli şekilde karşılamalarından,
bilinçli bir tüketici olmalarından öte, sistemli şekilde ürün tanıtımları, reklamlar, ödemede kolaylıklar yoluyla tüketime özendirilmeleri söz konusu olmuştur. Bu toplumsal yapıda hızlı ve ürün
açısından çok çeşitlilik içeren bir üretim, hızlı bir tüketim söz konusudur. Bu yönüyle “[t]üketim
toplumu, aynı anda hem bir ilgi toplumu ve bir baskı toplumu hem de barışçıl bir toplum ve bir
şiddet toplumu” (Boudrillard 2013: 206) olarak değerlendirilebilir.
Her ekonomik sistemin o sistemi devam ettirici bir kültürü olduğu gibi serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı tüketim toplumunun da bir kültürü vardır ki; o da tüketim kültürüdür. Tüketim kültürü, her şeyden önce küreseldir ve başta ABD’nin olmak üzere gelişmiş Batılı ülkelerin, dünyanın ekonomik yapısı üzerindeki etkisi oranında bu kültür yaygınlaşmaktadır. “Burada,
tüketim kültürünün her bir ülkenin kendi ulusal kültürünü çökertmeye yönelik bir evrensel kültür
hâline geldiği” (Featherstone 2013:219) unutulmamalıdır. Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı ülkelerde “tüketim kültürü ana sosyal uygulamalar, kültürel değerler, fikirler ve kimlikler tüketimle bağlantılı olarak tanımlanır ve yönlendirilir. Toplumun baskın değerleri, sadece tüketim
pratiklerine göre örgütlenmekle kalmaz, aynı zamanda bir boyutuyla bu pratiklerden elde edilir.
Bu yüzden çağdaş toplumu; materyalist, paraya dayalı, sahip olmayı öne çıkaran, hedonist olarak
kabullenmek gerekir.” (Odabaşı 2013: 47).
Toplumsal değerlerin, toplumsal uygulamaların tüketimle ilişkilendirilmesi, milli değerlerin,
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inanç ve uygulamaların aşınmasına, değersizleşmesine, hatta yok olmasına ve dolayısıyla hazcı
(hedonist), gösterişçi, marka düşkünü, maddeci bireylerin çoğalmasına neden olur. Yani, tüketim
olgusu insanı sadece tüketmede değil, hayatın bütün alanlarında etkiler. Kişi, kimlik ve statüsünü
tükettiklerinin özelliklerine göre oluşturmaya başlar. Ki böylece toplumda değerleriyle maddeci,
sahip olma içgüdüsüyle bencil bir insan tipi ortaya çıkar.
Tüketim toplumunu ve dolayısıyla tüketim kültürünü şekillendiren güçler, küresel boyutta
markalı ürünleri, dünyanın pek çok ülkesinde aynı anda piyasaya sürerler. Mattelart’ın (1995: 83)
“evrensel standartlaşma”1 olarak adlandırdığı bu hareketin üç ilkesi söz konusudur: İhtiyaçların
homojenleşmesi, kabul edilebilir bir kaliteye sahip düşük fiyatlı ürünler için evrensel bir tercihin
oluşumu, üretim ve pazarlamada kademeli ekonomilerin gerekliliği. İhtiyaçların homojen hale
getirilmesi, tüketim kültürünün ana özelliklerinden biridir. Dünyanın her yerinde gelir düzeyleri
açısından ortak özelliklere sahip kişilerin ihtiyaçlarının da aynı olması veya aynı türden ürünlere
ihtiyaç duymaları homojenleşmeyi sağlayıcı özelliktir. Düşük fiyatlı, ancak gösterişli ve özellikle
de yabancı markalı ürünler evrensel isteklerin oluşumunu sağlar. Küreselleşen iletişim organlarında sunulan filmlerin, dizilerin, oyunların, reklamların, vd. etkisiyle farklı ülkelerdeki tüketiciler
aynı ürünleri edinmek yönünde etki altında bırakılırlar. Küresel düzeyde tek pazarın yaratılmasına yönelik bu faaliyetler “ulusal kimliklerin aşındığı ölçüde” (Mattelart 1995: 95) başarıya ulaşır.
Geleneksel kültürde gerçek/temel ihtiyaçlarını karşılamada özenli, titiz davranan ve ihtiyaçlarını karşıladığınca yetinen, şükreden bireyin yerini açgözlü, gereksiz, yapay, lüks ihtiyaçlar
peşinde koşan ve tüketmekle toplumda farklılık elde edeceğini sanan, en kötüsü de düşünmekten
kaçınan bir bireyin aldığı görülmektedir. G. Ritzer’in (2011: 14) “Tüketim katedralleri” olarak adlandırdığı günümüzün tüketim mekânlarında (avm’ler, outlet’ler, indirimli satış merkezleri, giyim
mağazaları, fast-food restoranları, kitap mağazaları, eğlence ve oyun mekânları, vd.) zamanını
tüketen insanlar, adeta birer “mü‘min” olarak tüketim dininin ritüellerini yerine getirmekte, bu etkinlikleri dolayısıyla da kutsal bir haz duymaktadırlar. Ritzer (2011: 27), alış veriş merkezlerinin
tüketicilere geleneksel olarak tapınakların sağladığı türde bir merkezîlik sağladığını ve benzer bir
denge, simetri ve düzene sahip olacak şekilde inşa edildiklerini belirtir.
Günümüz avm’lerini; dev yapıları, içerisinde her türlü alış veriş yapılabilecek mağazaları,
her türlü eğlence ve etkinlik için ayrılmış salonları (sinema, spor, oyun, vb.) yönünden göz önüne alınca, tüketicilerin aynı türden eylem ve etkinliklerde bulunanlarla ortak bir grup (cemaat)
oluşturma, yani bir topluluğun üyesi olma hazzını yaşadıkları görülür. Ortak davranışlar, hatta
ortak bir dil/jargon kullanma, sahip oldukları ürün veya hizmetin niteliği ve bu ürün veya hizmete
ödedikleri ücret nedeniyle de kendilerini belli bir statüde hissetme duygusu edinirler. Bu nedenlerle avm’ler adeta birer dinî yapı hüviyetindedirler. Bu dinî yapılarda (!) kredi kartı her türlü alış
verişin yapılmasında her türlü hizmetin, etkinliğin elde edilmesinde anahtar rolündedir. Öyle ki
kredi kartı, tüketicileri “çeklerden, nakitten ve hatta güç ay sonlarından kurtarır. Artık, ödemek
için kartınızı gösterir ve faturayı imzalarsınız. Hepsi bu. Her ay, bir defada ya da aylık taksitlerle
ödeyebileceğiniz bir hesap özeti alırsınız.” (Boudrillard 2013: 21).
1 Bu adlandırmada evrensel standartlaşma yerine “küresel standartlaşma” sözünün daha uygun olacağını
düşünmekteyim, çünkü “evrensel” sözü daha çok insanlığın olumluluk temelindeki ortak paydasını işaret
etmede kullanılmaktadır.
288
Prof. Dr. Mustafa SEVER

Genel Konular

Kredi kartı, tüketicinin ürünleri elde etmesinde sınırsızlık demektir ki; bu da tüketicide
hazzın en üst noktasıdır. Kredili alış veriş yoluyla “harcama, haz, hesapsızlık (şimdi alın, sonra
ödeyin) temaları, ‘püriten’ tasarruf, çalışma ve mal varlığı temalarının yerine geçer.” (Boudrillarda
2013: 88). Kişi, güncel hayata ve bu hayata yön veren moda değerlere göre hareket eder. Böyle
hareket etmediği takdirde tüketim toplumunun dışına itilir. Dolayısıyla kişi, iyi bir vatandaş olarak
başta tv’ler olmak üzere medyadan, güncel gelişmelerden haberdar olarak “İN”leri ve “OUT”ları
takip edebilmeli, “yıldan yıla, aydan aya, mevsimden mevsime kendini yeniden çevrimlemeyi
görev bilmelidir.” (Boudrillarda 2013:113). Böyle davranan bireylerin oluşturduğu toplumlar,
geleneksel değerlerini kaybederek tüketimin öngördüğü değerlere yönelir ve kimliksizleşmeye/
kişiliksizleşmeye, sürüleşmeye başlar. Tüketimde geleneksel olarak yetinen, var olana şükreden,
tasarruf düşüncesiyle tüketen bireylerin yerini, sınırsız tüketime, hatta ısrafa varan bir ölçüde
tüketime yönelen bireyler alır. Bu tür bireylerde millî ve manevî değerlerden uzaklaşma, maddiyata yönelme görülür. Lüks yaşama isteği ile daha fazla ürün ve hizmete sahip olarak toplumsal
statülerini yükseltecekleri, diğer insanlarla aralarında farklılıklar meydana getirebilecekleri hissine
kapılırlar; ancak tüketilen ürün ve hizmetler de homojenlik veya benzerlik olması, farklılaşmayı
önleyici bir etki yaratabilir.
Tüketim toplumu, maddeci bir toplumdur ve bu toplumsal yapıda her şeyin alınır-satılırlığı
genel geçer bir anlayıştır. Kişinin mutluluğunun, başarısının maddiyatla, sahip olduklarıyla değerlendirildiği bu anlayışta tv’ler başta olmak üzere medya (basın, yayın, sosyal medya), insanları
tüketime yöneltmede başroldedir. Dar ve orta gelirli aileler, özellikle tv’lerde sergilenen film, dizi
film, reklam, vd. programlarda sergilenen pembe hayatların gerçekliğine, mümkün olabilirliğine
öyle inanır olmuşlardır ki çeşitli bankalarca sorgusuz sualsiz kendilerine sunulan kredi kartlarını
ürün ve hizmetlerin aşırı tüketiminde hesapsızca kullanır olmuşlardır. Borçların ödenmesinde
yetersizlikler ve banka hileleri, (ödenecek asgari tutar, borcun neredeyse bir yıla yayılan taksitlerle ödenmesi, imzalatılan sözleşmenin okunamaması, vb.) birçok ailenin felaketine yol açmış;
ahlâk, namus, edep, vd. manevî değerlerin hiçleştiği, ihtiyacın karşılanması için her yolun mubah
sayıldığı bir anlayışa varılmıştır. Bu anlayış da adeta her türlü gayr-ı meşru kazanç elde etme ve
davranmanın önünü açmış; çevre kirliliğinden ahlâkî kirliliğe uzanan büyük bir kirliliğin yaşanıyor
olmasına sebep olmuştur.

Sonuç
İnsan türü, var oluşundan bugüne elbette ki tüketerek gelmiştir. Bu onun yaratılışının
bir özelliğidir. Geleneksel kültürde -en azından ideal olarak- içinde yaşanılan çevreye, insan
topluluğuna karşı bir sorumluluk söz konusudur. Sözgelimi, Türkün yaşayışında su kirletilmez,
ağaç kesilmez, çevredeki insanların haklarına riayet edilir. O halde, günümüz insanından kendisi,
ailesi, milleti için iyi, güzel doğru olanı, toplum yararına olanı tercih etmesinin, bu yönde davranmasının beklenmesi abes olmamalıdır. Bu bir zorunluluktur da. Çünkü bir yanda yetersizlikler
içinde bocalayan insanların, diğer yanda bolluk içinde bunalan insanların varlığı bunu gerektirmektedir.
Yaşanılan çağda her şey fastfood havasında tüketiliyor. Çevremiz, sanki bir yerlere yetişmede geç kalmış gibi koşuşturan ve çevresini göremeyen insanlarla dolu. Tüketiyoruz… “Dünyanın % 5’i tüm kaynakların %25’ini kullanıyor ve tüketiyorken aynı oranlarda da kirletiyor” (Odabaşı
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2013:181). Üretimde de tüketimde de ölçü, -maddî ve manevî anlamda-kirletmek olmamalı. Her
şey, her varlık, nesne, vb. kendi tabiatı, yaratılışı içinde hareket edebilmeli veya ettirilebilmelidir.
Bu çerçevede kişiye, aileye, topluma düşen görev, sanal dünyadan, filmlerden, dizilerden,
reklamlardan, tüketim mekânlarından (tüketim katedralleri-Ritzer) bombardıman edilen ve tüketimi özendiren her türlü ürün ve hizmet karşısında akıl ve sorumlulukla doğru tüketim yaparak hem
kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumak ve geliştirmektir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı
olmak üzere, Kültür Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer devlet kurumları ortak
program ve çalışmalarla gelecek nesillerin çevrelerine duyarlı ve çevrelerinden haberdar, sorumluluk sahibi tüketiciler olmalarına katkı sağlamalıdırlar.
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BİR MACAR KRONİĞİ CHRONİCA HUNGARORUM’DAKİ TÜRK
KÜLTÜR ÖGELERİ
Mesude ŞENOL1

Giriş
János Thuróczy tarafından Latince olarak yazılarak 1488 yılında basılmış olan “Chronica
Hungarorum” (Horváth, 1986)2, Macarların kadim tarihinden başlayarak Kronik’in yazılmış olduğu Kral Mátyás dönemine kadar Macar tarihini ele alan bir kroniktir. Ancak uzun yıllar birlikte
yaşamaları ve ortak tarihe sahip olmaları nedeniyle bu Kronik Türk tarihi açısından da önemli bir
kaynaktır.
Kroniğin içinde yer alan Türk kültürü motiflerinin açıklamasına geçmeden önce Kronik
hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız ve Türk-Macar tarihine genel bir çerçeve çizerek Türk
kültür motiflerinin Kronik’te yer alma nedenleri üzerinde duracağız.

Kronik ve Özellikleri
Macaristan’da XI. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar toplamda beş adet kronik yazılmıştır. Chronica Hungarorum, bunların beşincisi ve sonuncusudur. 1488 yılında János Thuróczy tarafından
kaleme alınan Kronik, Macar tarihi ile birlikte Türk tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Kronik, orijinali Latince olarak yazılmış olup daha sonra Macarcaya çevrilmiştir3. Üç bölümden
oluşmuş olan Kronik’in ilk iki bölümü genel Türk Tarihi açısından önem arz ederken, son bölümü
1 Mesude Şenol, Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi ABD, senolmesude@gmail.com
2 Orjinali Latince olan Kronik, 1980 yılında “A Magyarok Krónikája” adıyla János Horváth tarafından (Európa
Yayınevi) ilk olarak, yine 1986 yılında aynı kişi tarafından aynı başlıkla ikinci olarak (Helikon Yayınevi) ve son
olarak da 2001 yılında “A Magyarok Krónikája És Siralmas Ének” (Rogerius mester) (Osiris Yayınevi ) adı
altında kollektif bir çalışma olarak Macarcaya çevrilmiştir. Bu çalışmada 1986 yılındaki çeviri esas alınmıştır.
3 Kitabı Latinceden Macarcaya çevirmiş olan János Horváth, Thuróczy’nin faydalanmış olduğu kaynakları
da inceleyerek hazırladığı çok sayıdaki dipnotla okuyucuya kroniğin çevirisi yanında iyi bir tahlilini de yapmıştır.
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ise Osmanlı-Macar savaşlarına ayrıntılı olarak yer vermesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Kronik’i yazar bakımından diğer kroniklerden ayıran yönü ise Thuróczy’nin ruhban sınıfından olmayıp, hukuk çevresinde yetişmiş olmakla birlikte kalemi güçlü bir yazar olmasıdır. Buna
rağmen Thuróczy, Kronik’te pek çok kez İncil’e atıfta bulunmuş, özellikle de Macarların Hristiyanlığı kabulünden sonraki dönemlerde yer yer Hristiyanlığın faziletlerine değinmiştir. Yeri geldikçe
de Macarların önceki inançları olan Gök-Tanrı inancına dair olumsuz bakış açısını da dile getirmiştir. Zira Macarlar sık sık eski inançlarına geri dönmek için ayaklanmışlardır.
Kronik, Macaristan’da o tarihlerde faaliyette olan bir yayınevi olmadığı için ilki Brünn’de
ikincisi de Nürnberg’de olmak üzere iki kez basılmıştır. Macar kültür hayatına yaptığı atılımlarla
ve bastırttığı Corvina’larıyla ünlü Kral Mátyás döneminde yazılan Kronik’te, Thuróczy İskitya ve
özellikle de Hun tarihine diğer Macar kroniklerinden çok daha fazla yer vermiştir. Ayrıca Thuróczy, diğer kroniklerde özellikle “Hun Tarihi” olarak da adlandırılan Simon Kézai’nin Kroniği’nde
yer alan Hunlar ve Macarların akrabalık fikrini, bir adım daha ileri götürerek sık sık “Hunlar ya da
Macarlar” ifadesini kullanmıştır.

Macar Tarihinin Türk Tarihiyle Alakası
Kronik’te Türk tarihine bu kadar fazla yer verilmesinin nedeni, kadim Macar tarihinde
gizlidir. Bugünkü resmi Macar tarih anlayışına göre Fin-Ugor kökenli olarak kabul edilen Macarlar,
milattan binlerce yıl önce atalarının yaşadığı coğrafyadan ayrılmışlardır. İçlerinde Macarların da
olduğu Ugor kolu yaklaşık M.Ö. 2 binli yıllarda Ural Dağları’nın doğusuna yerleşmiştir. Buradan,
bugünkü yurtlarına gelinceye kadar başta Onogurlar olmak üzere, Sabir, Hazar, Peçenek Kuman, Uz boylarıyla temasa geçmişlerdir. Macarların Türk boylarıyla bu yakın ilişkisi, başta dilleri
olmak üzere tüm yaşam tarzlarını etkilemiştir. Bu nedenle pek çok tarihi kaynakta Türk olarak adlandırılmışlardır. Başta Bizans, Rus kaynakları olmak üzere diğer kaynaklarda kendi adları dışında İskit, Hun, Avar, Onogur, Sabir, Türk olarak adlandırılmışlardır. Macarlar, Priskos’ta Onogur,
Theohylaktos Simokkattes’te Umgroi, Unniguroi, Jordanes’te Hunuguri, Georgios Monachos ve
León Grammatikos’ta Turkoi, Unnoi ve Ungroi, İmparator Konstantin’de ise Turkoi veya Sabartoi Aszfaloi olarak geçmektedir. Sadece Arap kaynaklarında Ceyhanî ve Gerdizî’nin eserlerinde
kendi adlarıyla yani “Macar” olarak adlandırılmışlardır ( Vékony, 2005,s.187; Tóth, 2016, s.23).
Macarların, bugünkü yurtlarına Pannonia’ya yerleştikten sonra da Türk boylarıyla ilişkileri
sona ermemiştir. Yaşanan siyasi olaylar nedeniyle fasılalı olarak Uzlar, Peçenekler son olarak da
Kumanlar Macaristan’a yerleşmişlerdir. Zamanla dillerini ve kimliklerini yitiren bu boyların hatıraları, Macaristan’daki yer isimlerinde kalmıştır. Bu kavimler içerisinde istisnai olarak Orta Macaristan’da bugün Büyük ve Küçük Kumanistan olarak adlandırılan iki bölgede dillerini ve dinlerini
değiştirmiş olmalarına rağmen kültürlerini başarıyla koruyan Kumanlar yaşamaktadır (Bartha,
2002).

Tarihte Macar Adının Kökeni
Macar tarihine göre Macarlar, sanıldığı üzere Hunlardan geldikleri için Hungar adını al-
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mamışlardır zira Macarların en uzun süre ilişkide oldukları ve onların siyasi, askeri, toplumsal
yapılanmalarına şekil veren Onogurlar’dır. Bu nedenle Onogur adı, zamanla Ungri, Ungar gibi
değişimlere uğrayarak bugünkü halini almıştır. Bugün de yabancı dillerde Latince Ungri, İngilizce
Hungary, Fransızca Hungrois, Alman Hungar, vb. adlarla anılmaktadırlar (Eckhardt, 1949, s.5).
Macarların kadim tarihlerinde Türk boyları ile ilişkilerini bu şekilde özetledikten sonra Kronik’te yer alan kültür motiflerini sırasıyla açıklamaya çalışacağız.

Sihirli Geyik Efsanesi
İlk olarak Simon Kézai’nin yukarıda bahsettiğimiz gibi Hun Tarihi olarak da anılan “Gesta
Hungarorum” adlı kroniğinde yer alan bu efsaneye göre; “…Nuh’un oğlu Yafes’in oğullarından
Hunor ve Magor adlı iki kardeş, dişi bir geyiğin önderliğinde yeni bir yurt bulurlar. Ava çıktıkları
sırada karşılarına çıkan bu geyiği takip ettiklerinde, o güne kadar bilmedikleri bir yere, Maeotis
(Azak Denizi) bataklıklarına ulaşırlar. O sırada dişi geyik, sık bitkilerle kaplı ormanda gözlerinin
önünden kaybolur ve uzun süre aramalarına rağmen hiçbir şekilde ona rastlayamazlar. Ancak
onu aramak amacıyla bahsi geçen bataklık bölgeyi gezdiklerinde, burayı sürülerini otlatmaya çok
uygun bulurlar. Babalarının yanına dönerek, tüm sığırlarıyla birlikte Azak Denizi’ndeki bataklık
bölgeye taşınmak ve orada kalmak için ondan izin isterler ve bu izni alırlar.
Nitekim Hunor ve Magor, Azak Denizi bataklıklarına göç ederler, beş yıl süreyle orada kalırlar, oradan bir yere ayrılmazlar. Ama altıncı yılda, buradan çıkarlar ve dolaşırlarken bozkırda bir
müzik sesi duyarlar. Araştırmak amacıyla ilerlerler ve o sırada eşleri olmadan çadırlarında oturan
Bereka’nın karılarına ve kızlarına rastlarlar. Tam o sırada bunlar, boynuzdan yapılmış borular
eşliğinde kutlama yapmakta ve kol kola dans etmektedirler. Hızla onlara baskın yaparlar ve neleri
var neleri yoksa ele geçirerek hepsini Azak Denizi bataklıklarına götürürler. Bu baskında diğer
kadınlar arasında, Alan Hükümdarı Dula’nın güzel, bekâr kızlarını da tutsak ederler: Bu kızlardan
birini Hunor, diğerini de Magor eş olarak alır ve söylendiği üzere Hunlar ya da Macarların bütün
soyu bu kadınlardan gelmektedir.”
İşte bu efsanede olduğu gibi yol gösterici, efsanevi bir hayvan olan geyik motifi ve onun
üstlendiği liderlik rolü (Ögel,1993, s.24) Türk kültüründe de vardır. Ayrıca Türk destanlarının kahramanları ve kamların büyük bir görevi başarmak istediklerinde hayvan şekline yani bizdeki tabirle hayvan donuna girmişlerdir. Bu hayvanlar, Türklerin kutsal hayvanları yani ongunları arasında
da yer almıştır (Rásonyi,1971, s.43-44).
Yurt tutan Macarlarda sihirli geyik motifi, Hristiyanlığın kabulünden sonra da yaşamaya
devam etmiştir. Kronik’te Aziz Gellért’e Bakonybel Manastırı’nın, Aziz Lázsló’ya da Vac Kilisesi’nin yapılması gereken yeri işaret eden de yine bir sihirli geyiktir.

Turul Kuşu
Kronik’te geyikten sonra Türk kültüründe de yer alan ikinci motif Turul Kuşu’dur. Türkçe
“Toğrul” olarak da kullanılan bu efsanevi kuş, yırtıcı kuşlardan doğan grubunda yer alır ve zümrüdü anka olarak da bilinen “Simurg” kuşunun karşılığıdır.
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Kronik’te “Emese’nin Rüyası” adı verilen efsaneye göre “...Macar liderlerinden Elöd’ün
oğlu Ügyek’in İskitya’da, Enodbili’nin kızından bir oğlu olur ve adını bir olaya atfen Álmos4 koyarlar. Annesi ona hamileyken rüyasında bir kuş görür, bu kuş ona Turul kuşu biçiminde görünür.
Kuşbaşını kadının göğsüne yaslar, ardından rahminden ışık saçan bir kaynak hâsıl olur, kaynak
buradan çıkarak yabancı topraklarda çoğalır. Bu rüya gerçek olur, çünkü ihtişamlı krallar onun soyundan gelmişlerdir ve daha sonra yabancı topraklarda, yani burada Pannonia’da, sayısız kavim
üzerinde hüküm sürmüşlerdir. Rüyaya Macarca “álom” dedikleri, bu çocuğun doğumu da böyle
bir rüyada bildirildiği için, ona Álmos adını verirler. İnanışına göre Macar hükümdar ailesinin soyu
olan Arpad sülalesi, kendilerini Turul kuşundan gelmiş olarak kabul etmişlerdir” (Rásonyi, s.72).
Bilindiği üzere yırtıcı kuşlara, diğer mucizevi kanatlı hayvan, geyik vb. hayvan üsluplarına
Gök Tanrı inancının etkisi altında kalmış olan İskit, Hun ve Macarlarda da rastlanmaktadır. Yine
yırtıcı kuşları, Türklerin ongun yani tamga olarak kullandıklarını da biliyoruz. Ayrıca Kronik’te Hun
Hükümdarı Attila’nın kalkanının üzerinde hükümdarlık arması olarak başında taç ile birlikte doğan
resmi de yer almaktadır.
Türklerde yırtıcı hayvanlar, eskiden beri boyların sembolü olarak saygı görmüştür. Genel
olarak her Türk boyunun kendine has olarak kutsal kabul ettiği, at, geyik, dağkeçisi, boğa ve
yırtıcı kuşlar gibi bir takım ongunları bulunmaktaydı. Bunlar, genelde tamga halinde kullanılırdı.
Bozkır kültürü ve Türklerin dinî inançlarının birer yansıması şeklinde olan ongunlar, kutsallığın
yanı sıra işlevsel açıdan aidiyet ve sahipliği ön planda tutmakta idiler. Oğuz boylarının ongunları
da doğan kuşu türlerinden meydana gelmiştir (Ögel, s.591-592).

Leviratus Geleneği
Eski Türklerde ölen erkek kardeşin dul kalan karısı ve dul kalan çocuksuz üvey anne ile
evlenme anlamına gelen “Leviratus geleneği” vardır.
Yurt tutan Macarlar Avrupa’da ayakta kalmak, Pannonia’yı ebedi yurt olarak muhafaza
edebilmek amacıyla siyasi olarak din değiştirmişler ve Hristiyan dinini seçmişlerdir. Hristiyanlığı
kabul ettikten sonra Aziz István adını alacak olan, Macar Kralı Geza’nin oğlu Vajk’ın taç giyerek
Hristiyan olmasından sonra bile halk yüzlerce yıllık inanç ve geleneklerini kısa sürede bırakamamıştır.
Kronik’in “Kral Aziz István’ın Somogyili Koppány’a Karşı Mücadelesi” adlı bölümünde,
Macarların Türk geleneğinde var olan “leviratus”un yer aldığını görüyoruz. Bu bölümde Kral István, Tar Szerind’in oğlu olan Koppány ile takdire şayan bir mücadele yapar. Nedeni Koppány’ın
Kral István’ın annesiyle leviratus yöntemi ile evlenerek, Kral István’ı da öldürüp kral olarak Macarların başa geçme isteğidir. Macarlar arasında var olan bu gelenek Hristyanlığı kabulden sonra
kilise tarafından şiddetle yasaklanmıştır. Eckhardt’ın “Macaristan Tarihi” adlı eserinde de Macarlarda Leviratus geleneğinin olduğundan bahsetmiştir. Eckhardt bunu “…Dul kalan Macar kadını, ağır fiyatlarla satın alınan ve mirastan sayılan bir mülk telakki edilmesi dolayısıyla, ailenin
kaybetmemesi için kocanın herhangi bir kardeşi veya akrabası kendisiyle evlenmeye mecbur
edilirdi. Leviratus adı verilen ve Ahd-i Atik Yahudilerince de tanınmış olan bu âdeti birçok akraba
4

Macarca “alom” rüya, uyku anlamına gelmektedir.
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kavimlerinde buluyoruz” şeklinde açıklamıştır (Eckhardt, s.14).

Kız Kaçırma Yoluyla Evlilik Geleneği
Macarlar, Hristiyanlığı kabul ettikten sonra eski inanç ve geleneklerini devam ettirmemeleri yönünde krallar tarafından büyük baskılar görmüşlerdir. Bu geleneklerin bir diğeri de kız kaçırmadır.
Kronik’te bu konu ile ilgili ilk bahis, yukarıda da söz ettiğimiz üzere Hunor ve Magor’un,
Alan Hükümdarı’nın kızlarını kaçırarak evlenmelerini konu eden Sihirli geyik efsanesinde geçmiştir. Bundan başka Aziz Laszlo ve Kumanlar arasında gerçekleşen savaşın sonunda, bir Kuman,
Varad piskoposunun kızı sanılan bir kızı kaçırmış, Aziz Laszlo da o Kuman’ı öldürmüştür. Aziz
István ve Aziz László, Macaristan’da bu âdetin önüne geçmek için ciddi kanunlar koymuşlardır.
Bilindiği üzere ataerkil ailenin temelini oluşturan dıştan evlilik ve kız kaçırma geleneği,
Türklerde uzun süre, bazı yerlerde ise günümüze kadar devam etmiştir. Bu âdetlerin kalktığı
yerlerde de sembolik olarak izleri görülmeye devam etmektedir. Türklerde dıştan evlilik, daha
çok belli iki boyun birbirlerinden kız alıp vermesidir. Bu evlilikler karşılıklı anlaşma ile olmayıp kız
kaçırma ve yağma yoluyla olmuştur. Yakut ve Altay Türkleri arasında evlenme uzunca bir süre,
ancak kız kaçırma ile meşru sayılmıştır. Altay Türklerinde bugün de, evlenmeler kız ve erkek
taraflar arasında anlaşmayla yapıldığı halde, erkek kendi soyunun yiğitleriyle beraber giderek
evleneceği kızı kaçırmaktadır (Erkul,2002).
Bugün Macaristan Kumanlarında bu gelenek sembolik olarak yaşatılmaktadır (Bartha,
s.102-103).

Balbal İnancı
Kronik’te, Türklüğün Macar kültürüne olan etkilerinden birini de bu konu başlığı altında
buluruz. Macarların bugünkü yurtlarına yerleştikten sonra çevrede yaptıkları akınlardan birisi,
iki önemli Macar liderinin asılarak ölümüyle sonuçlanan, Lech yakınlarında Germenlerle yaptığı
savaştır. Bu savaş sonunda imparator I. Konrad, esir edilerek ölüm cezasına çarptırılan Macar
kabile reisi Lél tarafından boruyla (nefir) kafasına vurulmak suretiyle öldürülür. Lél, ölen imparatorun ardından “…Sen benden önce gidiyorsun ve öbür dünyada bana hizmet edeceksin!” der.
Eski Türk inancına göre öldürülen düşmanlar ölünün uşakları olup, öldükten sonra cennette ona hizmet edeceklerdir. Bu inancın Macarlarda da oluşunun en büyük göstergesi Macar kroniklerinde yer alan işte bu “Lehel’in Borusu” hikâyesidir. Bugün Jaszbereny’deki Jasz müzesinde
yer alan bu boru, Macarları geçmişine bağlayan sembollerden sadece birisidir (Csajagy,2005, s.
34-103).

Szekel Oyma Yazısı
Kronik’te menşeileri hakkında tartışmaların bugün hala devam ettiği Sekeller, Romanya’nın Erdel bölgesinde yaşamakta, tıpkı Kronik’te olduğu gibi kendilerinin Hunlardan geldiğine
inanmaktadırlar.
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Kronik’te, Sekeller bahsinde Attila’nın oğulları arasındaki çarpışmalara katılmayan ve
Csaba ile birlikte ilk yurtları İskitya’ya dönmeyerek Pannonia’da kalan üç bin kişi, Batılı milletlerden korktukları için Erdel’e çekilirler ancak kendilerini Macar değil, kendi kelimeleriyle Sicilus
olarak adlandırırlar. Bu bahisteki en önemli nokta ise Thuróczy’nin Kronik’inde o zamana kadar
ortaya konmamış Göktürk yazısının bir benzeri olan Sekel oyma yazısından bahsetmiş olmasıdır.
Sekel kelimesinin etimolojisi konusunda bilim dünyasında oldukça çok sayıda farklı görüş
ortaya atılmıştır. Macar dili konuşan Sekellerin kimlikleri ve tarihleri, ta ilk Macar kroniklerinden
beri Macar tarihçileri açısından büyük ilgi odağı olmuştur. Gyula Németh’in Macarların onuncu
boyu, Rásonyi’ye göre ise ilk boyu olarak tanımladığı Sekel adının etimolojisi ve kökenine dair
Viktor Szombathely ve Laszlo Gyula’nın editörlüğünü yaptığı kitabın Sekellerle ilgili bölümünde
bu ismin etimolojisi ve Sekellerin kökenine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır (Szombathely,
Gyula,1988, s.16-54). Ülkemizde ise üzerinde birkaç kitap ve makale dışında çok fazla çalışılmayan ve Doğu Avrupa’da giderek sesleri daha fazla duyulan Sekeller, Türk tarihi açısından
çalışılmayı bekleyen bir konu olarak önemini hâlâ korumaktadır.

Gök Tanrı İnancı
Yurt Tutan Macarlar, birlikte yaşamış oldukları Türk boyları gibi Gök Tanrı inancına sahiptiler. Ancak bulundukları coğrafyada Hristiyan milletlerle çevrilmiş haldeyken daha önce Pannonia havalisini yurt edinmiş olan Hunlar ve Avarlar gibi tarih sahnesinden silinip gitmek istemediler.
Bu nedenle sonradan Aziz István adını alacak olan Kral Vajk, siyasi bir manevrayla Hristiyanlığı
kabul etmiştir.
Ancak halkın inanç biçimine oldukça ters düşen ve bu uğurda pek çok kan dökülen din
değiştirme sonrasında Macarlar, fırsat buldukça eski dinlerine geri dönmek için ayaklanmışlardır.
Bu ayaklanmaların nedeninde, Hristiyanlık’ta klişe için halktan gelirlerinin onda biri üzerinden
istenen verginin de rolü büyük olmuştur.
Kronik’te Kral István’ın, “…Halkın Hristiyanlıktan çok Pagan dinine istekli olduğu”nu belirten sözü ile yukarıda da değindiğimiz gibi, halkın Hristiyanlığı kabul ettikten sonra bile iki kez
daha eski inançlarına geri dönmek üzere ayaklandığı bilgisi yer almaktadır.

Sonuç:
Örneklerden de anlaşıldığı üzere, Macarların kadim geçmişi, Türk boylarıyla yakın ilişkilere dayanmaktadır. Bu ortak yaşam her alanda olduğu gibi kültürel alanda da Macarları etkilemiştir. Burada ortaya koymaya çalıştığımız Türk kültür motiflerinin, XV. yüzyılda dahi Macar
kroniklerinde yer alması bunun en güzel kanıtıdır.
Resmi Macar tarihi görüşüne aykırı olsa da bugün Macaristan’da tıpkı Thuróczy Kroniği’nde olduğu gibi hala kendilerinin Hunlardan geldiğini kabul eden Macarlar bulunmaktadır.
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“AZRAİL” İNANCININ TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE YANSIMALARI
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK1

Giriş
Doğum, evlenme ve ölüm, insan hayatının üç önemli geçiş dönemidir. Günümüzde, gelenek halini almış olan çoğu inanış, ayin ve törenler, bu üç döneme bağlı olarak yaşatılan çeşitli
uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, geçiş dönemlerinin üçüncüsü olan “ölüm”
ritüeli üzerinde durularak “Azrail” inancı ve bu inancın halk kültürüne yansımaları çeşitli örneklerle
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Doğan her insanın vakti geldiğinde öleceği herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak doğum
kadar tabii olan ölüm, çoğu insan için korkulan, kaçınılan ve engellenmek istenen bir durum
olmuştur. Halk arasında, korkulan ve günah sayılan bazı varlıkların/olayların adının anılmaması bilinen bir gerçektir. Adı anılan varlıkların/olayların başa geleceği veya uğursuzluk getireceği
korkusuyla söylenmemesine dikkat edilir. İşte bunlardan biri de ölümdür. “Ölüm” kelimesinin
ürkütücü havasından kaçınan ya da sevdiklerine bu durumu yakıştıramayan bazı insanlar, bunun
yerine; “göçtü”, “geçindi”, “Hakk’a yürüdü”, “vuslata erdi”, “uçmağa vardı”, “uçtu”, “rahmetli oldu”,
“canı çekildi”, “can verdi”, “vadesi doldu” vs. gibi ifadeleri tercih ederek ölüm gerçeğini kabullenmeyi zamana bırakmışlardır. Çevresinde pek sevilmeyen bazı insanların ölümünü ise mizahî bir
havaya büründürerek; “adres değiştirdi”, “tahtalı köyü boyladı”, “imamın/Azrail’in kayığına bindi”,
“kalıbı dinlendirdi”, “nalları dikti” vs. gibi sözlerle ifade edenler de vardır.
1 Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - ELÂZIĞ
e-mail: esmsimsek@gmail.com
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Her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da dünyanın cazibesine kapılan insanoğlu
ölümden kurtulmanın yollarını aramış veya ölümle mücadele etmeye çalışmıştır. Bu mücadele, toplumların kültürel yapısını da etkilemiş ve buna bağlı olarak; ölümden kaçan, ölümsüzlük
ilacını arayan, bulan ve içen/yiyen kahramanları konu edinen çeşitli efsane, destan ve masallar
ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında ilk akla gelen anlatılar; Lokman Hekim efsanesi, İskender’in
abıhayatı araması ve Köroğlu hikâyesidir. Anlatıldığına göre, her türlü hastalığın ilacını bulan
Lokman Hekim, en sonunda ölümsüzlüğün çaresini de bulur. Buna karşılık dünyanın güzelliklerine doymayan İskender, abıhayatı çok arar, ama bulup içen Hz. Hızır ile Hz. İlyas olur. Köroğlu
da babasının yol göstermesi ile ölümsüzlüğe erişen isimlerdendir. Dede Korkut adı etrafında da
bu konuya dair çeşitli efsaneler anlatılır. Özellikle Kazakistan’da anlatılan birçok efsane, onun
ölümden kaçışını konu alır (Gökyay, 1973: CXXII-CXXIII; Alptekin 1996; Alptekin, 1997: 23-32;
Kaskabasov, 1996: 93-104; Nısanbayev, 2000).2 Ancak, Dede Korkut’la ilgili olarak yaratılan bu
düşünceler birer varsayımdan öteye gitmeyip, sevenlerinin kalbinde yaşadığının bir işareti olarak
kabul edilebilir. O, kendi adıyla anılan meşhur eserde: “Anlar dahı bu dünyaya geldi kiçdi / Kavran
gibi kondı köçdi / Anları dahı ecel aldı yir gizledi / Fani dünya yine kaldı / Gelimlü Gidimlü dünya
/ Son uçı ölümlü dünya.” diyerek ölümden kaçışın imkânsızlığını ifade eder (Ergin, 1989: 94).
İşte ölüm ve ölümden kaçışla ilgili bu tür düşüncelere bağlı olarak, insanların canını
almakla görevli olan ölüm meleği Azrail’e dair de bir takım inanış, gelenek ve halk anlatıları
yaratılmış, şiirlere, türkülere, manilere, atasözlerine, deyimlere ve bilmecelere konu edilmiştir.
Her ne kadar bazı araştırıcılar, “Azrail” adı anıldığında, anıldığı yere geleceği ve birinin canını alacağı korkusuyla adının fazlaca söylenmediğini ifade etseler de folklorun her alanında yer alması
hatta fıkralara bile konu edilmesi bu görüşün doğru olmadığını ispatlar niteliktedir.
Azrail, İslâm dinine göre dört melekten biridir. İbranice olduğu tahmin edilen “Azrail” kelimesine Kur’ân-ı Kerim’de ve sahih hadislerde rastlanmamaktadır (Kılavuz, 1991: 350). Sadece Secde sûresinin 11. ayetinde, insanların canını almakla görevli olan melek yerine, “melekü’l-mevt” terimi geçer3. Schimmel, dört büyük melekten bahsederken; “En ürkütücü büyük melek
ise, Müslümanların anlattığına göre, Âdem’in yaradılışı için yeryüzünün dört yerinden toprak alma
cesareti gösteren tek melek olan ölüm meleği Azrail’dir. Azrail, insanın canını; şayet kişi mü’mün
ise nazikçe, günahkâr ise acı çektirerek belirlenmiş yerde ve zamanda alır. Bununla birlikte, sûfilerin iddia ettiği gibi, fenafillah yoluyla ‘ölmeden önce ölenler’ üzerinde Azrail’in herhangi bir gücü
yoktur.” der (İstanbul, 2004: 14).
2 Bu efsanelerden ilki, onun “Korkut” adını, ölümden (Azrail’den) kaçışına bağlı olarak almasıyla ilgilidir:
Korkut’un ilk adı Dede imiş. Çok akıllı, tedbirli, baş bilen adammış. Bir gün, yaşlılık devrinde uzaktan Azrail’in geldiğini görür, hemen soyunup bir gölcüğe girerek tanınmamak için bütün bedenini, çamura, bulaştırıp
köşede oynayan çocuklara karışır. Azrail, bunların yanına varıp Dede’nin evini sorduğunda hepsinden evvel
Dede öne atılıp kendini çocuk gibi göstererek aksi tarafı işaret eder. Azrail, bunun üzerine, Dede’yi evde
bulamadığı takdirde, gelip onun canını alacağını söyler. Azrail’in bu sözünden Dede çok korkar ve titremeye
başlar. Azrail’den korktuğu için; Dede korktu, Dede korkudu ve sonunda Dede Korkut diye anılmaya başlar
(Cemşidov, 1990: 140; Şimşek, 2009a: 949-964). Bir başka rivayete göre de ölümden kaçan Dede Korkut,
gittiği her yerde mezarını kazan kişilerle karşılaşır. Neticede, çareyi kopuz çalmakta bulur. Kopuz, Korkut’u
ecele vermez. Ancak günün birinde Dede Korkut, kopuz çalmaktan yorulunca, ecel yılan şeklinde gelerek
onun canını alır (Alptekin, 1996: 240).
3 “De ki; size vekil kılınan (bu konuda görevlendirilen) ölüm meleği, canınızı alacak, sonra Rabbinize
döndürüleceksiniz.”
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Halk arasında Azrail’e, “ölüm meleği” başta olmak üzere; “ecel”, “felek”, “can alıcı”, “alıcı
kuş”, “zulmet iyesi”4 ve “biçici” gibi isimler de verilmektedir. Âşık Avşar Musa ise Âşık İmâmî ile
yaptığı atışmada, Azrail için “can tüccarı” terimini kullanır: “Büyük meleklerin biri Cebrail / Birisi
Mikail, biri İsrafil /Can tüccarı, alır satmaz Azrail /Ben dördünü buldum, dört de sen söyle” (Artun
2013: 301). Karacaoğlan ise, Azrail’den “kara deve” diye bahseder: “Kapımıza kara deve çökünce / Fırtınası şol âlemi yıkınca / Cehenneme kul seçilip çıkınca /Kadir Mevlam, o kullarından
eyleme” (Sakaoğlu, 2004: 388 ). Âdeta, “kara” renk deveye korkutuculuk ve olağanüstü bir güç
kazandırarak, Azrail ile özdeşleştirilmiştir.
Tunceli yöresinde Azrail’in adı “Felek”tir. Felek, Hakkın insandaki emanetini/canını geri
getirmesi için görevlendirilmiştir. Anlatıldığına göre Hak, Felek’i bir kadının emanetini/canını alması için görevlendirir. Ancak Felek, bebeğini emzirmekte olan kadının canını almadan geri döner. Hak kendisine hesap sorduğunda; “Kıyamadım, bebeğini emziriyordu.” der. İkinci görevinde
bir çocuğun canını almaya giden ve yine almadan dönen Felek, bu kez de Hakkın huzurunda;
“Çocuğun ayağı taşa değince annesinin ciğeri sızladı, ona daha büyük bir acı vermek istemedim.”
der. Üçüncü görevlendirmede de başarısız olarak dönen Felek, “İki kardeş birbirleriyle öyle güzel
oynuyorlardı ki, biri bir an görünmeyince diğeri öyle bir feryat etti ki, onları ayırmaya kıyamadım.”
der. Hak, da bu işin böyle yürümeyeceğini görerek Felek’in kulaklarını sağır edip merhametini
alır (Gezik, 2010: 79’dan; Taş 2017: 5). Felek bundan sonra insanların canını rahatça almaya
başlar. Nitekim Azerbaycan sahasında yetişen Dellek Murad; “Felek biçinçidi, bu dünya zemi /
Biçilen zemide mürgüzar olmaz” diyerek, feleği biçici, ekin biçen kişi, mecazî anlamda insanların
canını almakla görevli Azrail olarak değerlendirirken, dünyayı da tarlaya (buğday ekili bir tarlaya)
benzetmiştir (Şimşek, 2009b: 84 ).
Çeşitli özellikleriyle kültürel belleğimizde önemli bir yere sahip olan “Azrail” ile ilgili olarak
halk arasında ilginç inanışlar yer almaktadır. Tespit edebildiğimiz bilgilerden hareketle Türk halk
kültüründe “Azrail” inancına ait söylemleri belirli başlıklar altında değerlendirmeye çalıştık:

1. Azrail’in Fiziki Görünüşü
İnanışa göre Azrail, ölecek insanın ve yakınlarının gözüne değişik şekillerde (ihtiyar, yolcu, herhangi bir yabancı, olağanüstü bir varlık, al kanatlı biri, hayvan veya herhangi bir obje vs.)
görünürmüş. İnsan şeklinde görünen Azrail, bazıları ile belli bir süre arkadaşlık yaparak canını
ne vakit alacağını da bildirirmiş. Halk arasında erkek olarak tasavvur edilen Azrail’in, elinde kanlı
kılıcı, bıçağı veya orağının olduğuna da inanılmaktadır. Nitekim çoğu bölgede rastlanan, ölenin
evinde ve mahallesine bulunan su kaplarının boşaltılması ya da kapı eşiğine Azrail’in kanlı kılıcını
yıkamak için bir kap su konulması, duvarların silinmesi bu inancın yaygınlığını gösterir. Nitekim Sinop’ta cenaze evinin kapısına havlu asılır. O havlu ile Azrail’in ellerini sileceğine inanılır.
Böylece cenazenin kanının sulara karışmasının önleneceği düşünülür. Ayrıca pencere hizasına
kadar bütün duvarlar silinir. Bu uygulama, Azrail’in kılıcından çıkan kanları temizlemek için yapılır
(Kalafat, 2011b:106). Aynı inanış benzer şekillerde Sivas, Tokat, Kastamonu, Ankara ve Urfa’da
da yaşatılmaktadır: Birisi öldüğünde, o mahalledeki su dolu kapların hepsi boşaltılır. Eğer boşaltılmazsa Azrail kılıcını bu sularda yıkayarak can almaya devam eder (Mear, 1992: 81). Karakeçeli
Türkmenleri ise öleceği tahmin edilen hastanın evinin eşiğine, Azrail’in kılıcını yıkaması için bir
4

Tatar Türkleri arasında söylenen terim.
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kap su konur (Kalafat 1999: 35). Dikkat edilirse, bu uygulamaların hepsinde Azrail, elinde kılıcı ile
kan döküp can alan bir kişi olarak tasavvur edilmektedir.
Güney Azerbaycan halkının inancına göre, Azrail’in boyu o kadar yüksektir ki, ayakları
yedi yerin dibinde ve başı da Allah’ın yanındadır. Birinin canını almak için içeriye girmesine gerek
yoktur. Sadece içeriye bakması yeterlidir (Güney Azerb. V 2015: 366). Doğal olarak Azrail bu şekilde tasavvur edilince içeri girmesi de mümkün değildir. Muhtemelen Azral’in bu şekilde tahayyül
edilmesi, onun gücünü ve elinden hiç kimsenin kurtulamayacağı inancını da kapsamaktadır.
Azerbaycan’da anlatılan; “Azrail’in Tuzağa Düşürülmesi” adlı efsanede Azrail, yukarıda
söylenenlerden biraz daha farklı bir yapıya sahiptir: Tumrul, tuzak kurup vahşi hayvan yakalarken
tuzağına insan sıfatlı fakat sırtında iki kanadı olan birisi düşer. Ne olduğunu anlamayan Tumrul,
bunu okuyla öldürmek isteyince, dile gelen yaratık, kendisinin Azrail olduğunu söyler ve tuzaktan
kurtarması için yalvarır. Tumrul da öleceğini bir hafta önceden haber vermesi şartı ile Azrail’i
tuzaktan kurtarır (Pirsultanlı, 2009: 261-263). Birçok yönden “Deli Dumrul” hikâyesi ile örtüşen
bu efsanede, Azrail’in insanoğlu karşısında acze düşmesi ve hayatını kurtarması için yalvarması
dinen mantıklı bir durum değildir.
Boşnakların inancına göre beyazlar giyinen Azrail, kendisini kimselerin görmemesi için
can alma işini gece vakti gerçekleştirir. Ama canlarını almadan önce o kişilerin kapısına birkaç
kere uğrayarak, anlayana bazı hatırlatmalarda bulunduğuna inanılır (Sümbüllü, 2010: 92). “Azrail
ile Genç” adlı bir Boşnak efsanesinde; insan suretine girip halkın içinde dolaşan Azrail, bir gün çöl
ortasında bir devle güreşir. Bunlar güreşte birbirlerini yenemezler fakat Azrail yorgunluktan bitap
düşer. Çölde baygın yatarken, bir delikanlı gelip bunun elini yüzünü yıkayarak kendine gelmesini
sağlar. Daha sonra buna, kendisinin Azrail olduğunu, dünyadaki her nesnenin ve kişinin şekline
girebileceğini belirterek; “Ben senin ne zaman öleceğini bir işaretle haber vereceğim.” der.
Uzun bir ömür süren delikanlının sık sık başı ağrımaya ve vücudu halsizleşmeye başlar,
ağrılardan uyuyamaz hale gelir. Sonunda çölde karşılaştığı Azrail kolunu tutarak, canını almaya
geldiğini söyler. Delikanlı, Azrail’e sözünü hatırlatıp; “Hani ölmeden önce bazı işaretler gönderecektin?” diye sorunca, o da; “Ben sana işaret gönderdim ama sen anlamadın.” der ve o günden
sonra insan suretine bürünmemeye karar verir (Sümbüllü, 2010: 83-84). Diğer bölgelerde de
yaygın olan bu inanışa göre Azrail, birinin canını almadan önce, 24 saat içerisinde ölecek kişinin
ve yakınlarının gözüne birkaç kere görünürmüş.
Bunların dışında Azrail’in fizikî yapısına dair bazı inanışları şu şekilde sıralayabiliriz:
*Ölüm meleği, her eve günde üç kere bakar. O evde kim rızkını bitirir ve ömrünü tüketirse
onun ruhunu alır. Melek, onun ruhunu alınca, evdekiler onun için ağlamaya başlarlar.
Melek, evden çıkarken, dönüp onlara şunu söyler: “Bu, benim eve son gelişim değildir.
Ben, hepinizi alıp götürene kadar buraya gelip gideceğim.” Ev halkı, meleğin bu sözünü duyabilselerdi, öleni bırakıp kendileri için ağlarlardı.
*Tunceli’de canını Hakka teslim edecek kişinin canını almaya gelen Felek’in, genellikle
can teslim edecek kişinin o anda orda olmayan ya da vefat eden bir yakını şeklinde görüldüğü
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inancı mevcuttur.
“Deli Dumrul” hikâyesinin sözlü varyantlarından olan ve Elazığ’da “Ecel (Azrail’in Oyunu)”
adıyla anlatılan masalda Azrail’in görünüşü diğer anlatılardan biraz daha farklıdır. O, bir top ateş
şeklinde görünür (Ünsal, 2012: 115-121). Ama istediği zaman dile gelip konuşabilme veya insan
şekline dönüşebilme özelliğine de sahiptir.
Bilmecelerde de Azrail’in fiziki özelliklerine dair bazı bilgileri tespit etmek mümkündür:
“Kendisi var yaşı yok / Anası-kardeşi yok / Elleri ağlatır / Kendinin gözyaşı yok.”; “Dağdan
gelir hız ile / Yetmiş bin yıldız ile /Ayağında bengi var / Her tarafla cengi var” (Tezel 1941: 28).
“Dağ başında duran kişi / Ne arvattı ne kişi / Attı daşı vurdu kuşu / Ne daş daştı ne quş
quştu.” (Asafoğlu, 2010: 77)
Atasözlerinde geçen; “Ezrail’in danasını yurt yemez.” ve “ Azrail can vermez” şeklindeki
atasözleri onun insanüstü özelliklere sahip olduğunun ifade edilmesi bakımından önemlidir. Ayrıca Azrail’in olağanüstü gücünden bahsedilirken, kadınların doğum sancısının dayanılmazlığına
da gönderme yapılarak; “Doğuran avrat Azrail’i yenmiş.” denir. Bunun iki sebebi olabilir: 1. Küçük
çocuklarda ölüm fazladır. Çocuklar peş peşe ölseler de kadın yine doğurabilir. 2. Doğum sancısının dayanılmazlığı da düşünülebilir. Kadın, büyük sancılar sonucu çocuğu doğurarak ölümü
yener ya da doğum sancısına katlanabilen bir kadın, Azrail’i bile yenebilir.
Halk arasında bu kadar bilgi olmasına rağmen Kur’ân-ı Kerim ve sahih hadislerde Azrail’e
dair ayrıntılı bilgi yoktur. Onun gücüne, görüntüsüne ya da can alış şekline dair rivayetlerin İslâmî kaynaklarla hiçbir ilgisi yoktur (Kılavuz, 1991: 351). Onun göklerde yaşadığına, kanatlarının
olduğuna ve ölüm anında kılıcını çekerek o kişinin başucuna geldiğine dair varsayımların Hristiyanlık ve Yahudilik inancından geçtiği söylenmektedir (Kılavuz 1991:350). Ancak bu inanışların
İslâmiyet’le örtüşmemesine rağmen kültürlerarası etkileşim sonucu halk arasında benzer inanışlara rastlanmaktadır.

2. Vadesi Dolan İnsanın Azrail’in Elinden Kurtulması Mümkün Değildir:
Vakti gelen her insanın öleceği diğer bir ifadeyle “her nefsin ölümü tadacağı” muhakkaktır. Bundan kaçmak veya kurtulmak mümkün değildir ve tabiatın kanununa da aykırıdır. İşte bu
kaçınılmaz gerçeklik, ölümü ve ölüm meleğinin bazen mizahî bazen de dramatik bir üslupla halk
anlatılarına konu edilmesine sebep olmuştur.
Özellikle fıkralarda, korkunun mizahla birleştiği ironik bir anlatım tarzı hâkimdir. Ölümden
kurtulmak isteyen bazı kişiler, kılık değiştirerek, taklit yaparak ya da pazarlıkla Azrail’i kandırma
yoluna başvururlar. Ama bu tür fıkralarda, her halükârda ölümün vukuu bulacağı -Allah istemediği
sürece- Azrail’in kararını asla değiştirmeyeceği açıkça ifade edilir. Anlatılan birçok fıkrada; ölüm
saatinin değişmeyeceği, ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin ölümden kurtulamayacağı mesajı vardır. Konuyla ilgili örneklerden ilki Mesnevi’de geçmektedir: “Azrail’in Bir Adama Bakması” başlıklı
hikâyede, Azrail’in kendisine kin ve öfkeyle baktığını iddia eden bir adam Hz. Süleyman’dan, kendisini rüzgâr aracılığı ile Hindistan’a göndermesini ister. Hz. Süleyman da adamın isteğini yerine
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getirdikten sonra Azrail’e, adama niçin öyle baktığını sorar. Azrail, öfkeyle değil hayretle baktığını
söyler. Çünkü Allah onun canını Hindistan’da almasını emretmiştir. Azrail de adamın yüz kanadı
olsa yine de aynı günde Hindistan’a gitmesinin mümkün olmayacağını düşünerek hayretler içinde
yüzüne bakmıştır (Karaismailoğlu, 2015: 17).
Bu durum başka fıkralarda da açık bir şekilde ifade edilir. Örneğin:
*Azrail’in, kendisini görünce bebek taklidi yapan ihtiyara; “Hadi attaaaa gidelim!” diyerek
onu alıp götürmesi,
* Azrail’den, daha 35 yıl iki ay ömrünün olduğunu öğrenen kadının, estetik yaptırıp yüzünü
gözünü değiştirdikten sonra araba çarpıp ölürken Azrail’e sitem etmesi ve Azrail’in de; “Kız o sen
miydin? Ne kadar değişmişsin tanıyamadım!...” demesi,
* Elindeki listeye göre can almaya çıkan Azrail’i evinde ağırlayan kadının, listenin başında
kendi adını görünce, Azrail’i uyutup, adını listenin sonuna alması ve uykudan uyanan Azrail’in
kendisine iyilik yapan ev sahibine jest olsun diye can almaya listenin sonundan başlamaya karar
vermesi!5
* Azrail ile pazarlık yapıp ondan beş yıl mühlet alan Temel’in, süresi dolunca, havada
Azrail’in dokunamayacağını düşünerek pilot olması, fakat Azrail’in gelip, “Haydi süren doldu, gidiyoruz.” dediğinde Temel’in uçaktaki 300 kişiyi bahane göstermesi üzerine Azrail’in; “Oğlum
hepinizi bir araya getirmek kolay mı oldu sanıyorsun!”6 demesi ve daha bunun gibi birçok anlatı,
vakti gelen her insanın belirlenen yerde ve saatte ruhunu teslim edeceğinin örnekleridir.
Azrail konusunda Bektaşilerin tavrı biraz daha farklıdır. Bir fıkrada; yoksulluktan bıkan
Bektaşi, ellerini açıp; “Allah’ım, şu canımı al da kurtar beni bu sefil dünyadan.” diye dua eder.
O sırada yanından geçtiği binanın duvarlarının yıkıldığını gören Bektaşi canını zor kurtarıp; “Allah’ım kırk yıldan beri; ‘Bana biraz dünyalık ver.’ diye sana dua ettim, beni dinlemedin, hemen
Azrail gönderdin.” der.
Aslında bu tür fıkralarla, korkunun üzerine gidilerek, bu korkuyu yenme çabası güdülmüş5 “Azrail bir kadının canını almak için karşısına çıkar. Kadın:
-Daha hazır değilim, der. Azrail;
-Ama bana verilen listenin en başında sen varsın! Kadın:
-İyi tamam ama önce sana bir kahve yapayım yol yorgunusundur, der.
Kadın kahvenin içine uyku hapı atar ve Azrail’e verir. Azrail derin bir uykuya dalar. Kadın Azrail’in uyumasını
fırsat bilip listenin başında olan ismini silip en sona koyar. Azrail uyanınca;
-Sen bana çok iyi davrandın teşekkür ederim ve bu yüzde listenin en sonundan başlayacağım.” der.
6 “Azrail Temel’ in yanına gelip;
Hadi demiş, vakit tamam, gidelim, demiş.
Temel pazarlığa başlar:
– Daha çok erken, lütfen bana beş yıl daha ver, Azrail de kabul eder.
Temel hemen pilot olmaya karar verir ve; ‘Nasıl olsa beni havada yakalayamaz’ diye düşünür. Aradan tam
beş yıl geçer, yine bir uçuş sırasında Azrail gelir ve Temel’e;
-Haydi süren doldu, der! Temel :
– Benim yüzümden arkadaki 300 kişiyi de mi öldüreceksin. Bırak uçağı önce aşağı indireyim der. Azrail :
– Oğlum hepinizi bir araya getirmek kolay mı oldu sanıyorsun, der.”
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tür. Ama sonuçta ne yapılırsa yapılsın ölümden kurtulmanın mümkün olmayacağı acı bir şekilde
vurgulanır. Halk arasında sıkça anlatılan bir olayda ise bir kadın rüyasında, oğlunun bineceği
uçağın düştüğünü görür ve oğlunun bu uçakla gitmesine engel olur. Birkaç saat sonra, radyoda
söz konusu uçağın düştüğünü görür ve durumu yatmakta olan oğluna bildirmek ister. Ancak aynı
saatte oğlunun da yatakta öldüğünü görür.
Ölüm saatini değiştirmenin mümkün olmayacağını Karacaoğlan da bir şiirinde şöyle dile
getirir:
“Uryan geldim yine uryan giderim
Ölmemeğe elde fermanım mı var?
Azrail gelmiş de can talep eyler
Benim can vermeğe dermanım mı var?” (Sakaoğlu 2004:581)

Aslında âşık, Allah ya da Azrail karşısındaki çaresizliğini “dermanım mı var” diyerek daha
güzel bir sebebe bağlamıştır.
Aynı düşünce çeşitli atasözü ve deyimlerle de vurgulanır. Örneğin Azerbaycan Türkleri
arasında söylenen; “Dedemin ölmeginden qorhmuram, Ezrail qapımız tanır.” (Güney Azerb. IV,
2015: 74), “Ölüm Meleği eşikten yalnız girer fakat yalnız çıkmaz” (Kalafat 2011a: 14), “Azrail
gelince oğul-uşak sormaz (Büyük küçük demez eceli gelenin canın alır.”, “Ezrail gelende xeber
elemez.” (Güney Azerb. IV, 2015: 77), sözlerinin altında, aslında ölümden kurtuluşun mümkün
olmayacağı inancı yatmaktadır. Bu durum bir ninnide de şu şekilde anlatılır:
“Alanyazı’da bir kuyu var
İçinde acı suyu var
Azrail’in bir huyu var
Ne genç der, ne koca der
Ninni yavrum ninni” (Çelebioğlu, 1995: 40)
Aynı şekilde, halk arasında söylenen; “Ezrail/Azrail kapını tanımasın” veya “Azrail unutsun
seni” sözü de ölümden uzak tutulmak istenen kişi için yapılan bir duadır. Buna bağlı olarak uzun
yaşayan kişiler için; “Onu Azrail unuttu.” denilir. Ayrıca bir ailede peş peşe ölüm oluyorsa; “Azrail,
onların defterini karıştırıyor.” denilir (Kalafat 2011a: 22). Çukurova yöresinde, önceleri sadece
kına türküsü söyleyen Zeliha Şahin, peş peşe iki çocuğunu ve eşini kaybedince gözyaşlarıyla
yoğrulmuş mısraları ağıt olup dilinden dökülürken köyde (Hardallık) bir laf çıkar: “Azrail bunun
sesine âşık olmuş, onun için çocuklarının canını alarak buna ağıt söyletiyor!” (Şimşek 1994: 30)
diye.
Ancak kalbi temiz ve dürüst olan bazı insanlar, ölüm vakitlerinin değişmesini sağlayabi-
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lirler. Çıldırlı Âşık Şenlik’in; “Sefil Şenlik der ki bu dünya fâni / İskender Ürüstem Süleyman hani
/ Ecel pazarından kurtaran canı / Azrail’den mühlet alan öğünsün” dediği gibi, sınavı kazanarak
ömrünü uzatanlar çıkabilir. Tıpkı, Âşık Hacı Karakılçık’ın “Memiş Emmi” adlı türküsünde söylediği
gibi:
“İt daladı kırk gün yaptılar aşı
Sanırsın Azrail bunun kardaşı
Üstüne devrildi değirmen taşı
Bizim Memiş çekti çekti ölmedi,” (Artun 2013: 228)
Dede Korkut Hikâyelerinden “Deli Dumrul Hikâyesi”nde ve bunun Antalya, Ankara, Tokat,
Bolvadin, Üsküp, Konya/Ağrı, Elazığ, Niksar/Tokat, Silvan/Diyarbakır ve Azerbaycan varyantları
ile TTV (113. Masal /Azrail’in Evi) ve AaTh (889. Masal) tip kataloglarında kahramana canına
karşılık can bulması şartıyla belli bir süre mühlet verilir (Şimşek 2016: 414-418). Burada Azrail,
yol gösteren bilge insan rolündedir. Bu masallardan biri de Boratav tarafından tespit edilmiştir.
Masalda (adı belirtilmiyor), bir heybe altına sahip olmak isteyen kahraman, evlerine gelen misafir
ile arkadaş olup, bilmediği bir evde yedi yıl kalmaya razı olur. Kahramana evi teslim eden, üç
yıllığına evden ayrılır ve dizlerine kadar kana bulanmış bir şekilde geri döner. Daha sonra iki yıllığına gider, karnına kadar kana bulanmış halde döner, üçüncü gidişinde ise boynuna kadar kana
bulamış halde gelir ve kendisinin Azrail olduğunu söyler. Azrail buna bir heybe dolusu altın ile
bir avuç toprak verdikten sonra evine gönderir. Toprağı annesiyle babasının görmeyen gözlerine
sürmesini, sonra da terlikçinin kızı ile evlenmesini söyler. Ardından, evlendiği gün öleceğini de
öğrenen kahraman evine dönüp Azrail’in söylediklerini yerine getirir. Ancak evlendiği gün Azrail’i
karşısında görünce canını almaması için yalvarır. Azrail, canına karşılık can bulmasını söyleyince
önce annesine gidip; “Aman ana canım ana / Can alıcı geldi bana / Can yerine can istiyor” diye
yalvarır. Annesi babasına, babası da eşine gönderir. Eşi daha o canını istemeden gönüllü olarak
vereceğini söyler. Azrail, bunların canını bağışlayarak 75’er yıl daha ömür vererek oradan ayrılır
(Boratav 2001: 168-170).
Bu masala göre Azrail, “ak saçlı ihtiyar” rolündedir. Kahramanı çeşitli şekillerde denedikten sonra zenginlik vererek, iyi bir kızla evlenmesini sağlayarak ve 75’er yıl daha (ikisi de 25
yaşlarındadır) ömür vererek ödüllendirir.
Bilindiği üzere ölüme mahkûm olan insanlara son dileği sorulur. Bu durum fıkralara da
konu olmuş ve ölüme mahkûm olan kişi gözü açıklık yaparak son arzusunu gerçekleştirmeyerek
ömrünü biraz daha uzatmak istemiştir. Örneğin, son arzusu olarak piyangodan büyük bir ikramiye çıkmasını isteyen adam piyango bileti almayarak ömrünü uzatır. Arnavutlar arasında ise
bu olayın kahramanı Nasreddin Hoca’dır. Nasreddin Hoca, Azrail canını almaya geldiğinde, son
arzusunun namaz kılmak olduğunu söyler, ama bir türlü namazını tamamlayıp sona erdirmez
(Boratav 2006: 77). Bu durum Allah’ın hoşuna gider ve onun canını bağışlar.
Çeşitli Türk boylarında kötü adı olan kişilere Azrail’in yaklaşmadığına inanıldığından,
çocuklarının yaşamasını isteyen ebeveynler onlara kötü isimler koyarlarmış. Kazak Türkleri
arasında anlatıldığına göre, Cetpisbay Ağa, evine Azrail’in gelmesini önlemek için oğluna “Rus”
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adını verir (Gökyay 2007: 1095).
Mahalli fıkra tipleri arasına yer alan Ağınlı İbik Dayı’nın da “Azral”i konu alan bir fıkrası bulunmaktadır: İbik Dayı’nın evinin duvarında asılı olan resmi gören bir arkadaşı, resmin olduğu eve
meleklerin girmeyeceğini söyler. Bunun üzerine İbik Dayı; “O zaman Azrail de giremez!” diyerek
(Sakaoğlu 1992: 33), bilip bilmeden dini konularda ahkâm kesen insanlara haddini bildirmiş olur.
Sonuçta, vadesi dolan insanların Azrail’in elinden kurtulmasının mümkün olmayacağı çeşitli örneklerle vurgulanırken, bazı davranışları Allah tarafından hoş karşılanan veya Azrail ile
çıktığı yolculukta sınavı kazanan kimi kişilerin ömürlerinin uzatılabileceği ifade edilmektedir.

3. Kişilerin Amellerine Göre Azrail’in Can Alış Şekli Farklıdır:
İnanışa göre Azrail, dünyada olumlu davranışlar sergileyen insanların canlarını kolay,
olumsuz/kötü davranışlar sergileyen insanların canlarını ise zor şekilde/acı çektirerek almaktadır. Nitekim bu durumdan Kur’ân-ı Kerim’de de bahsedilir. En-Nahl sûresinde, ölüm meleğinin,
kötülüklerden korunan mü’minlerin ruhlarını alırken şefkat ve nezaketle hareket ederek ve selam
verdiğinden (32. ayet)7, kötü amel işleyen kişilerin canlarını alırken de bunların yüzlerine ve
arkalarına vurarak sert ifadelerde bulunduğundan söz edilir8 (Kılavuz 1991: 351).
Kıbrıs Türkleri arasında, Azrail’in, günahlarına göre değil de yaşlarına göre can aldığı
söylenir. Azrail, genç insanların canlarını çalıyla (çaltıyla) vurarak, gırtlaklarını kılıçla keserek,
yaşlıların ise dünyanın zorluklarını çekerek kendilerine öteki dünyaya hazırladıkları için gül, fesleğen veya gülyağı damlası koklatarak alırmış. Ayrıca Azrail’in kılıç ile can aldıktan sonra kılıcının
kanını çevredeki evlerin sularında yıkadığına inanılır9 (Bağışkan 1997: 91-94).
Deli Dumrul Hikâyesinin Elazığ ve Diyarbakır (Silvan) varyantlarında da aynı konuya yer
verilir. Azrail ile arkadaş olan kahraman, onunla birlikte, iki gece iki farklı eve misafir olur ve her
iki ev sahibi de hastadır. Biri misafirini çok iyi ağırlarken diğeri kötü davranır. Kahramanın misafir
olduğu gün, ikisi de ölür. Ancak ameli kötü olan zor can verirken ameli iyi olan kolay bir şekilde
ruhunu teslim eder (Şimşek 2016: 416, 418).
Halk arasında Azrail’in, günahsız oldukları için çocuklara bir elma göstererek canlarını
acıtmadan aldığına inanılır. Ayrıca ölümü yaklaşan kişinin odasından kapı, dolap, tavan gıcırtısının duyulduğuna, sesin şiddeti, ölecek kişinin günahına göre değiştiğine inanılır.
“Azrail” motifine halk şiirinde de sıkça rastlanır. Bu şiirlerde genellikle Azrail’in göğse konmasından/çökmesinden söz edilir. Bu durum, kişinin son halidir, son nefesini verme anıdır. Oysa
ağzı- burnu da kapansa, boğazı da sıkılsa sonuç aynı olur. Ama göğse çöküldüğünde, hem kalp
hem de akciğer etkisiz hale gelecektir.

7 “(Onlar), meleklerin; ‘Size selam olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin.’ diyerek
tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir.”
8 El-Enfal 8/50; Muhammed 47/27, en-Nisa 4/97, el-A’râf 7/37
9 Bu inanışın Rumlardan geçtiği söylenir.
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Ezrail Göğsüme çöktüğü zaman
Öyle bilin halım perişan yaman
Bülbülün kafesten uçtuğu zaman
Cesedimi kabre koymak isterim (Sakaoğlu 2004: 502)
* Sivas-Yıldızeli çevresine ait olan, “Bağlandı Yollarım” adlı türküde:
Yari görse idim haftada ayda
Sevip ayrılmaktan ne buldum fayda
Azrail göğsümde canım hay hayda
Ciğerimin başı yaralandı gel
* Erzincan yöresinde söylenen; “Gönül Muhabbet Edelim” adlı türküde:
Derviş Ali’m öğüt verir özüne,
Gönül lütfeyledi geldi sözüne
Azrail konarsa göğsün düzüne,
O zaman görürsün karayı gönül.
*Yine Sivas yöresine ait olan; “Ezrail Serime Çöktüğü Zaman” adlı türküde, göğüs yerine
başa çöküldüğü ifade edilir:
Ezrail serime çöktüğü zaman
Kırılır kanadım kol yavaş yavaş
Mevlâm nasip etsin din ile iman
Akar gözlerimden sel yavaş yavaş
Bütün bu örnekler gösteriyor ki, her insanın son nefesini Azrail’e teslim edişi diğerinden
farklıdır. Sağlığında salih amel işleyenler daha kolay, günahkâr insanlar ise zor bir şekilde canlarını vermektedirler.

4. Azrail, Bazı Durumlarda “Bilge Kişi” Rolünü Üstlenir:
Azrail, bazı durumlarda kahramanın erginleşmesine yardımcı olan bilge kişi/yüce birey
rolündedir. Bu tür anlatılarda Azrail’in, insanları çeşitli şekillerde deneyerek iyileri mükâfatlandırıp
kötüleri cezalandırdığı görülmektedir. Özellikle masallarda Azrail’in bu özelliğinin ön plana çıktığı
rahatlıkla söylenebilir. Kahramana yolda arkadaş olan Azrail, onun içindeki olumsuzlukları yenip,
eksikliklerini tamamlayarak insan-ı kâmil olmasını sağlar.
Dede Korkut Hikâyeleri arasında yer alan “Deli Dumrul” boyunda, Azrail ile kahramanın
mücadelesi bu bakımdan oldukça önemlidir. Başlangıçta Azrail’i tanımayan Deli Dumrul, yaşadığı çeşitli olaylardan sonra yaptığına pişman olarak Allah’tan ve Azrail’den af diler. Sembolik
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açıdan derin anlamlar taşıyan bu hikâyede, başlangıçta toy ve cahil olan kahramanının korku ve
eksik yanlarıyla yüzleşip mücadele ettikten sonra erginleşerek insan-ı kâmil olduğu gözler önüne
serilir. Bu hikâyede Azrail hem “gölge arketipi” hem de “yüce birey” olma özelliğini üzerinde taşır.
Çünkü Azrail, can alma görevi ile insanların korktuğu, kaçtığı birisidir, yani istenmeyen yanımızdır. Kahramanın yok olma korkusunu sembolize eder. Ama aynı tip, kahramana iyi (iyi amel
işleyen) insanın nasıl olması gerektiğini de gösterir. Sonrasında ölüm korkusunu yaşatıp canının
bağışlanmasına da o vesile olur. Böylece kahramanın bazı gerçekleri öğrenmesine, eksiklerini
tamamlamasına ve ruhen kendini yetiştirmesine yardımcı olan bilge bir kişi özelliğini taşır.

5. Diğerleri
Bunların dışında, “Azrail” motifinin farklı sebeplerle farklı biçimlerde işlendiği daha birçok
örneğe rastlamak mümkündür. Özellikle türkülerde “Azrail” adına sıkça rastlanır. Örneğin Kırşehir
yöresine ait olan; “Açma Zülüflerin” adlı türküde geçen; “Sallama saçların yar sen de bulursun
/ Azrail misali yâr canım alırsın” mısralarında sevgilinin saçları ile Azrail arasında benzerlik kurulduğu söylenebilir. Sevgilinin saçı o kadar güzeldir ki, bu güzellik karşısında âşık, kendinden
geçip canını bile feda etmeyi göze alabilmektedir. Erzincan yöresine ait, “Taşa Verdim Yanımı”
adlı türküde ise; “Dağları duman aldı / Bülbülü figan aldı /Ezraile borçlu kaldım / Bir canım var yar
aldı” mısraları, sevgilinin can alma konusunda Azrail’den daha etkili olduğu ifade edilmektedir.
Temeli, Mesnevi’de; “Sağır Kişinin Hasta Komşusunu Ziyaret Etmesi” hikâyesine dayanan
(Karaismailoğlu, 2015: 36-37) bir “İncili Çavuş” fıkrasında da, Azrail’den ironik bir yaklaşımla söz
edilir.10 Neyzen Tevfik ile ilgili bir fıkrada ise, Konservatuvar muhasebecisinin kırtasiyeye düşkünlüğünden şikâyet edilerek, canını almaya gelen Azrail’den bile kimlik ve makbuz soracağını ve
buna bağlı olarak Azrail’in bu belgeleri veremeyeceği için çekip gideceği konu edilir (Kabacalı,
1999: 111).
Türk halk kültüründeki “Azrail” inancı sanal âlemi de etkilemiş ve sosyal medyada, bu
ortamın diliyle yerini bulmuştur. Örneğin; “Adam; ‘Sarhoşken araba kullanmayı seviyorum.’ der.
Şeytan bunu beğendi, Azrail, dürttü.” ifadesi, sarhoş halde araba kullanan insanların başına ölüm
dâhil her türlü felaketin gelebileceği “Azrail” ve “Şeytan” imgeleri ile vurgulanmıştır.
Bütün bu örnekler gösteriyor ki ölüm meleği olarak da bilinen “Azrail”, Türk halk kültüründe
10 İncili, kardeşini İstanbul’a çağırıp saraya veya bir vezirin konağına yerleştirmek ister. Onun için de güzel
konuşma konusunda kardeşini eğitmeye çalışır. Sonra, hasta bir tanıdığına hatır sorma gönderirken; “Güler
yüzle yanına yaklaş, hastalığını sor, sonra; ‘Bir şey değil çabuk geçer, kim bakıyor?’ de. Doktorun adını
öğrenince; ‘İyi doktordur, isabet olmuş, çok çektirmez’ de. Sona ne yedirdiklerini sor ve; ‘Birebirdir, şifa olur.’
de.” diye tembihler.
Kardeşi, ıstıraplar içinde kıvranan hastanın yanına gidip;
“Nasılsın?” diye sorar. Hasta;
“Görmüyor musun ölüyorum!” der.
“Bir şey değil çabuk geçer, kim bakıyor?”.
“Azrail!”
“Çok iyi bulmuşsun onu. Çok ustadır uzun uzun çektirmez. Ne yedirip içirtiyor?”
“Zehir!”
“İsabet, isabet… fevkalâde ilaç, durma iç!”
Bu sözler çok sininrlenen hasta, İncili’nin kardeşini evden kovar (Turan 2008: 85-86).
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yaygın bir şekilde bilinmektedir. Ancak sanılanın zıddına “Azrail” korkulan ya da kaçınılan bir tip
olarak değil, bazen arkadaş, bazen yol arkadaşı bazen de can veya ömrün uzatılması konusunda
pazarlık edilen bilge bir kişi olarak belleklerde yerini almıştır.

Sonuç
İnsanların canını almakla görevli olan Azrail/Ölüm Meleğine folklorun çeşitli alanlarında
rastlamak mümkündür. Gerek inanış, gelenek ve göreneklerde gerekse halk edebiyatının değişik
türlerinde, yeri ve zamanı geldiğinde her nefsin ölümü tadacağı, bundan kurtuluşun mümkün
olmayacağı bir takım örneklerle anlatılmaktadır. Allah tarafından can almakla görevlendirilen Azrail, bir taraftan da insanları “iyi” ve “olumlu” yönde uyarmaktadır. Bu özelliği ile adeta halk anlatılarındaki “ak saçlı ihtiyar” motifiyle örtüşen Azrail, kahramanların insan-ı kâmil olmalarına zemin
hazırlamıştır. Diğer taraftan can almada Azrail’in sadece bir elçi olduğu ve Allah’ın emirlerini
yerine getirdiği açıktır. Azrail’in görevi istenmeyen bir iş olduğu için kişiler tarafından adı hoş
karşılanmamış, ondan uzak durulmaya çalışılmıştır. Tunceli’de “Felek” teriminin Azrail yerine de
kullanılması bu özelliğinden dolayıdır.
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GAZİANTEP’TE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MAHALLE KÜLTÜRÜNE
ETKİSİ
Mesut ŞİRİN1

Türkiye’nin 8, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kenti olan Gaziantep; demografik
yapısı, geçmişten gelen kültürel zenginliği, üretim alanlarındaki gelişen yapısı ile bulunduğu bölgenin merkezi konumundadır. Kentin geçmişten bugüne tarihinin oluşumunda, bulunduğu jeopolitik konumunun etkisi büyüktür. Bu neden Gaziantep, ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve
Akdeniz’in kesişme noktasında bulunmasından dolayı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Hitit, Mitanni, Asur, Pers, Selevkoslar, Roma, Bizans, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğluları
ve Osmanlı gibi uygarlıkların hâkimiyetini gördüğümüz önemli kültürel eserlere sahip olduğu gibi
bu değerlerin günümüzde ticaretten turizme, sanayiden tarıma her türlü faaliyetlerde izleri görülmektedir.
Gaziantep farklı uygarlıkların, kültürlerin, dinlerin ve ırkların bir araya gelerek birbirleri
içinde sentezlendiği gizemli bir tarihe sahiptir. Tarihi İpek Yolu’nun varlığı Gaziantep’in her zaman uygarlıkların uğrak yeri olmasını sağlamış ve bu kentin tarihin her döneminde kültür ve
ticaret merkezi olma özelliğini korumasına imkân tanımıştır. Tarih sahnesinde Paleolitik, Neolitik,
Kalkolitik, Tunç, Demir ve Geç Hitit gibi önemli dönemlerin yaşandığı Gaziantep’te bulunan tarihi eserlerin çeşitliliği kentin kültürel zenginliğinin bir göstergesidir. Günümüzdeki Gaziantep’in
tarihsel bağlantıları eski Dülük ve Kale ile ilişkilidir. Dülük, antik kaynaklarda Doliche, Bizans kay1
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naklarında Teluck, Arap kaynaklarında Duluk adıyla anılmaktadır. Dülük mevkii, tarihin en eski
çağlarından beri kullanılan bir yol şebekesinin düğüm noktasında yer almaktadır.
Gaziantep, coğrafi konum açısından Akdeniz Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne geçiş alanında yer almaktadır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ile Akdeniz arasında
konumlanan, ilk çağlarında bu yana insanların yerleşik yaşama geçtiği Mezopotamya Bölgesinin
bir parçası olan Gaziantep, ulaşım açısından da stratejik konuma sahiptir.
Ülkemizde var olan 30 büyükşehir belediyesinden birisi olan ve özellikle sanayi
sektöründeki sahip olduğu gelişmişlik düzeyiyle, bulunduğu bölgede merkez olarak öne çıkan ve
son yıllarda yaşadığı gelişmelerle ülkemizin gelişmiş kentlerinden birisi olan Gaziantep’in ulaşım
olanakları ve bağlantıları da buna paralel gelişmiştir. Gaziantep İl merkezi, güçlü bir karayolu,
demiryolu ve ulaşım olanakları gelişmiş bir ilimizdir.
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yer almaktadır. İlimizin doğusunda
Şanlıurfa, kuzeydoğusunda Adıyaman, kuzeyinde Kahramanmaraş, kuzeybatısında Osmaniye,
güneybatısında Hatay, güneyinde Kilis, güneydoğu da ise; Suriye ile komşudur.
Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli olmak üzere 3 merkez ilçesi olan Gaziantep, toplam 9
ilçeden oluşmaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve Dönüşümün Tarihçesi
Kentsel dönüşüm kavramını inceleyebilmemiz için ilk olarak kent ve dönüşüm kavramından bahsetmek gerekmektedir. Türk Dil Kurumu “Türkçe Sözlüğü” kent kelimesini “şehir” olarak
tanımlamıştır. Kent; belli bir tarım dışı üretim, büyüklük, yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme
düzeyine varmış ya da bu düzeyi aşmış insan yerleşim yeridir. Kentin göz ardı edilmemesi gereken en temel özelliği tarım dışı üretimin yerinde sanayi ve hizmetler sektörünün varlığıdır. Aynı
zamanda bu üretim türlerinin denetim ve dağıtımlarının da yeri olmasıdır. Bir başka deyiş ile kent,
nüfus, yönetim, sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri ile kırsal alanlardan farklı olan karmaşık
yapılardır.
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü, dönüşüm kelimesini “olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılap, tranformasyon” olarak tanımlamaktadır.
Kentsel dönüşüm alanı, planlama ve uygulama süreçlerini mevzuat bakımından tamamlayan iki kanun bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2005 yılında yayımlanan 5393 sayılı “Belediye
Kanunu”, diğeri ise; 2012 yılında yayımlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”dur. Kentsel dönüşüm alanı tanımı ve amacına ilişkin 5393 sayılı kanunda; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,
eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu
korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak yer alırken, 6306 sayılı kanunda riskli alan,
riskli yapı ve rezerv alan tanımları yapılmıştır. Kentsel Dönüşüm Alanı ilanında Riskli Alan tanımı
üzerinden ilan süreçleri sürdürülmektedir. Riskli alan ise; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma
sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar olarak tanımlanmıştır.
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Kentsel dönüşüm, kentin bütününde ya da belirli bir bölgesinde fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların kalıcı bir çözüm ile düzenlenmesini sağlayan bir eylem olarak tanımlanabilir. Bu tanımlar ışığında; kentsel mekânda değişim ve dönüşümü sürekli olarak gündemde
tutan nedenlerin başında; ilk olarak kentin nüfusunun sürekli olarak artması gelmektedir. Bunun
yanı sıra kentin ekonomisinin gelişmesi, ihtiyaçların farklılaşması kentsel dönüşümü bir ihtiyaç
olarak karşımıza çıkarmaktadır. Barınma ve çalışma alanlarındaki konutların eskimesi eski işlevini yerine getirmemesi ve deprem, sel vd. doğal afetlere karşı dayanıksız olması dönüşümü ihtiyaç
haline getirmektedir.
Kentler ilk kurulduklarından itibaren kültürel, fiziksel, ekonomik ve stratejik vd. konular
açısından sürekli değişim halindedir. Sanayileşme sürecine kadar yavaş olan bu değişim, sanayileşmeyle hız kazanmıştır. 19. yüzyılla birlikte sanayileşmenin ve kapitalizmin, ihtiyaç duyduğu
üretim alanlarında, yeni konut alanlarının, mal ve hizmet akışına uygun, düzenli ve kontrollü fiziksel mekânların organizasyonunu gerçekleştirmek için büyüyen kentlerin ve artan nüfusun etkin
bir şekilde düzenlenmesi hususunda yapılan düzenlemeler kentsel dönüşümün tarihsel açıdan
birinci evresini oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen alt kentleşme dönemi, kentsel dönüşümün ikinci evresini oluşturmaktadır. Dönüşümün ikinci evresini oluşturan diğer bir olgu
da İkinci Dünya Savaşıyla birlikte bozulan şehirlerin yeniden toplumsal hayata kazandırılması
politikasıdır. Kentsel dönüşümün üçüncü evresi ise; 1970’lerden itibaren küreselleşme süreciyle
başlamıştır.
Gelişmiş ülkelerde sanayileşmenin beraberinde getirdiği fiziksel, toplumsal, ekonomik
ve kültürel sorunları çözmek için uygulanan kentsel dönüşüm, Türkiye’de hızlı kentleşmenin sonucu olan gecekondulaşma sürecine ve artan nüfusa karşı bir çözüm olarak çıkmıştır. Türkiye’de
kentsel dönüşüm tarihsel olarak farklı ekonomik ve toplumsal olguları içeren ve kentsel dönüşümün uygulama çeşitlerinin farklı zamanlarda ve mekânlarda uygulandığı 1950-1980, 1980-2000
ve 2000 sonrası şeklinde üç döneme ayrılabilir.
1950-1980 döneminde; yapılan kentsel dönüşümler genellikle gecekondu bölgelerine yöneliktir. Bu müdahalelerdeki amaç gecekondu bölgelerinin ıslah edilmesi ve bu bölgelere altyapı
hizmetlerinin götürülmesi amaçlanmaktadır.
1980-2000’li dönemlerde; kentsel dönüşüm uygulama biçimlerinden bazıları görülmektedir. Fakat bazı radikal kararlar da alınmıştır. Bunlardan bazıları yıkılan evlerin yerine yeni binaların yapılmasıdır.
2000’li yıllarda ise; Türkiye’de en önemli gelişme kentsel dönüşümün yasallaşması ve
kentsel dönüşüm projelerinin ülke gündeminde önemli bir yer tutması amaçlanmaktadır. Bununla
birlikte, kentsel dönüşüm projelerinin geniş ölçekli kent planlarının birer parçası haline gelmesi
de bu döneme rastlamaktadır.
Gaziantep’te ise; özellikle 2000’li yıllarda sanayinin hızla artması ve şuursuzca artan nüfus artışı dönüşümü kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dönüşüm bugün de hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şahinbey İlçesinde Aydınlar, Kurtuluş, Saçaklı, Oğuzlar, Şenyurt, Kılınçoğlu, Delbes, Nuripazarbaşı vd. mahalleleri olmak üzere
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toplam 34 mahalle; Şehitkamil ilçesinde ise; Karşıyaka mahallesi İpekyolu güzergahında toplam
10 mahalle kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştır.

Kentsel dönüşüm beş temel amaca hizmet etmek için yapılmalıdır.
- Kentsel alanların çöküntü haline gelmesine yol açan toplumsal bozulmanın nedenlerini
araştırmak ve bu bozulmayı önleyecek tedbirleri almak,
- Değişimin her konuda olduğu gibi kentler için de süreklilik arz etmesi,
- Kentlerde yaşanan fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal değişim ve değişen ihtiyaçları tespit ederek, kent parçalarının yaşanan bu değişme uygun şekilde geliştirilmesinin hedeflenmesi,
- Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma modeli yaklaşımının
ortaya konulmalıdır.
- Kentsel alanların çöküntü haline gelmesinin bir nedeni olan ekonomik cansızlığı canlılığa
çevirecek stratejilerin belirlenmesi ve bunun sonucunda kentsel refahı ve yaşam kalitesini arttırıcı
çalışmaların hedeflenmesi,
- Kentin etkin bir şekilde kullanılmasına ve kentin gereksiz bir şekilde büyümesini önleyecek stratejiler geliştirmesi.

Kentsel Dönüşümün Mahalle Kültürüne Etkisi
Mahalle; ev çarşı, ibadethane, park, meydan, sokak, cadde vd. mekânların bulunduğu,
nereden başlayıp nerede bittiği belli olan fiziki yapılanma olduğu gibi kentlerin en küçük idari
birimi olarak tanımlanır. Bu araştırma da mahalleyi oluşturan birleşenler (fiziki, sosyal ve kültürel)
üzerinde duracağım.
Fiziki bağlamda mahalleye etkisi: Mahalleyi oluşturan temel öğelerin başında ev gelmektedir. Mahallenin temel öğelerinden olan evin, sosyal yaşantının merkezi ve toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin yaşadığı yer olması mahalleyi var eden temel unsur olarak görülmesine
neden olmaktadır. Ev aynı zamanda mahalle yaşantısının oluşturulması ve bu yaşantı biçimine
yön vermesi nedeniyle önemli mekândır.
Mahalle kültürünü oluşturan birleşenlerin başında geleneksel sivil mimari gelmektedir.
Antep evleri; yüksek duvarlar arkasında, dış mekânlardan mümkün olduğunca soyutlanmış, “Hayat” (avlu) a dönük yapılardır. Ortada avlu, avlunun etrafında bulunan müştemilatlarla oluşan
tek ya da iki katlı olarak konumlanır. Evin ana girişi sokaktan hayata geçişle yapılır. İçe dönük
yaşam tarzından dolayı Antep Evlerinde hayat, eyvan ve damlar çok önemlidir. Evlerin duvarları
mahremiyet ve iklimin getirdiği sonuçlar paralelinde yüksek yapılmıştır. Sokaklar dar ve şehir
mimarisi yatay uzanmaktadır. Fakat kenar semtlerde/gecekondularda ise; çarpık yapılaşmayla
birlikte evler bir ya da birden çok katlı yapılır ve avlu, eyvan görevini sokaklar, damlar görmektedir. Geleneksel sivil mimaride kullanım alanına göre farklı taşlar kullanılmıştır. Örneğin; kemerde
daha sağlam olan bazalt taşı kullanılmıştır. Ancak odalarda, beden duvarlarında havara taşı kul316
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lanılmıştır. Havara taşının kullanmasının nedeni ise; iklim ile ilişkilidir. Yazın serin kışın ise; sıcak
etkisinin olmasındandır. Kenar Semtlerde/Gecekondularda ise; birden çok malzeme (tuğla, taş,
piriket vd.) kullanılmış ve bu bölgelerin de kendine özgü mimarisi vardır. Pencereler ve kapılarda
ahşap kullanılmış ve süslemeler de genellikle kapı ve pencerelerde yoğunlaşmıştır.
Kentsel dönüşümle birlikte Antep evlerinin mimari tarzı değişmiştir. Yukarıda bahsettiğim
durumlar dönüşümle birlikte yapılan evlerin hiçbirinde bulunmamaktadır. Avlu, eyvan görünmesi
için balkon yapılmış fakat daha önce avlularda yapılan faaliyetler balkonlarda yapılamamaktadır. Kentsel dönüşümle şehir mimarisi dikey uzanmış, 2-3 katlı evler yerini 10-15 katlı evlere
bırakmıştır. Geleneksel sivil mimaride evler kullanım durumlarına göre büyük yapılmıştır. Kentsel
dönüşümle yapılan evler küçük ebatlarda ve kullanışsız bir durumda yapılmıştır. Duvarlar tek
tip pirket, tavan-taban ise; betonarme olarak yapılmıştır. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak bu
durum farklı nedenlere de yol açmaktadır (Örneğin; hastalık gibi).
Mekânlarda meydana gelen değişim sosyal, kültürel, gastronomi, ekonomi vd. konularda
da değişmelere neden olmuştur. Sosyal değişime örnek vermek gerekirse; Gaziantep evleri 2-3
katlı olduğu için aynı evde 2-3 kuşak yaşamakta ve ataerkil aile yapısı hâkimdir. Kentsel dönüşümle bu durum değişmiş, evler küçülmüş bunun sonucunda aileler küçülmüştür.
Sosyal Bağlamda Mahalleye Etkisi: Toplumsal/sosyal bağlamda mahalle; içinde ihtiva
ettiği ev, cami, okul, sokak, kahvehane vd. mekânların işlevleri doğrultusunda sosyal bağların
kurulduğu, komşuluk ilişkileri gibi samimi-sıcak ilişkilerin olduğu yerleşim yeri olarak tanımlanır.
Gaziantep’te sokaklar ve bağlı olduğu mahalleler ayrılmaz bir bütünlük taşırlar. Dolayısıyla
mahalle kültürü sokaklarda vuku bulur. Sokakta mahalle içinde anlam kazanır. Sokaklar kentin
karakterini ve kentin kimliğini yansıtır.
Gaziantep’te komşuluk, hayatın her döneminde canlılığını sürdürdüğü gibi kendini daha
da belirgin gösterdiği anlar, dönemler vardır. Bayramlar, ölümler, sahreler/piknikler, düğünler,
kutlamalar, yolculuklar, dini ve milli önemli günler, askere, hacca, okumaya, uğurlamalar ve karşılamalar sırasında komşuluk, kendine özgü kurallarını davranış haline dönüştürmeyi zaruri kılar.
Komşuluk, aile bağlamından sonra en güçlü sosyal bağ niteliği taşır.
Komşuluk kavramını, komşuluğun niteliğini ve önemini anlatan atasözleri üzerinden tanımlamak mümkündür. Örneğin; “Ev alma komşu al” sözü evin niteliğinden çok evi aldıktan sonra mekânsal zorunluluktan doğan komşuluk ilişkilerinin niteliğinin önemli olduğunu vurgularken,
“Komşu komşunun külüne muhtaç” sözü ise insanın doğası gereği kendi kendine yetemeyeceğini
ve dolayısıyla diğer insanlarla birlikte ilişki kurarak kendini ve ihtiyaçlarını tamamlayabileceğini
vurgulayarak, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsallığın önemini ifade etmektedir.
Gaziantep’te komşuluk sadece aynı sokağı paylaşmak değildir. İmece usulü yapılan kış
hazırlıkları, avluda/eyvanda/sokakta içilen ikindi çayları, koyu sohbetler, ikram edilen yemekler
komşuluk ilişkilerinin canlılığına işarettir. Hemen hemen her mahallede bulunan kahvehaneler
sadece boş zamanların geçirildiği mekânlar olmayıp insanların dertlerini, sıkıntılarını, acılarını ve
sevinçlerini paylaştıkları, gündemi, sporu, siyaseti vd. konuları konuştukları birer sosyal mekânlardır.
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Türk-İslam Mahalle kültüründe sosyo-ekonomik farklılıklar olsa da aynı mahallede yaşayanlar birbirlerini tanır ve birbiriyle selamlaşırlar.
Ülkemizin her mahallesinde olduğu gibi Gaziantep’te de her mahallenin bir bakkalı, fırını, kasabı ve kahvehanesi vardır. Bakkallar, mahalle sakinleri için çok önemlidir. Mahalle bakkalından borç almak veya evin anahtarını bakkala emanet etmek gibi güven barındıran uygulamalar
çok yaygındır. Yine mahalleden bir kız istenecek ya da mahalleye kız verilecekse durum mahalle
bakkalına ya da sakinlerinden birine sorulur.
Kentsel dönüşümle yukarı da saydığım durumların bazıları nadiren uygulanırken; bazı
durumlar ise tamamen terk edilmiştir. Kentsel dönüşümle mimari dikey uzanmış ve insanlar birbirinden uzaklaşmıştır. Daha önce bir sokakta 30-40 ev bulunurken dönüşümle beraber her apartmanda 30-40 ev yaşar hale gelmiştir. Bu durum maddi imkânları kısıtlı olanlar için yeni bir külfet
olarak görülmektedir. Araştırmamız kapsamında bir kaynak kişimiz bu olayı şu şekilde özetlemektedir. “Kentsel dönüşümden önce üç katlı evinin olduğunu, birinci katta kiracısının, ikinci katta
kendisinin, üçüncü katta ise oğlunun oturduğunu, ancak dönüşümden sonra kendisine bir kat verildiğinin, oğlunun ev sahibiyken kiracı olduğunu ve kira gelirinin de kaybolduğunu” iletmiştir. Yine
başka bir kaynak kişimiz ise; “Kentsel dönüşüm öncesinde evinin aylık sabit giderlerden başka
bir giderinin olmadığını fakat şimdi evinin her ay farklı masraflarının çıktığını (asansör, ara gider/
elektrik vd. giderler)” söylemektedir.
Kentsel dönüşümün başka bir sonucu da apartman kültürüne uyum sağlayamayacağını
düşünen bazı ailelerin şehir değiştirerek göçe neden olmalarıdır. Örneğin; Gaziantep’te gecekonduda yaşayan birinin Mersin’de başka bir gecekonduya geçmesi gibi. Bazı ailelerde başka şehre
gitmek yerine mahallelerini değiştirmiştir. Kaynak kişilerimizden biri bu durumu şöyle anlatmaktadır: “1946 yılında Daracık Mahallesinde doğduğunu askerlik dışında şehir dışına çıkmadığını
fakat 2014’te evlerinin kentsel dönüşüme uğramasından sonra Karataş mahallesine (yeni kurulan
bir mahalle) taşındıklarını ancak sosyal olarak çok sıkıntı yaşadığını ve her gün eski mahallesine
geldiğini, orda zaman geçirdiğini” belirtmektedir.
Kültürel Bağlamda Mahalleye Etkisi: Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği
ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe denir. Kentsel dönüşüm, ilk bakışta sadece fiziksel değişime işaret olabilir fakat dönüşümün etkilediği en önemli
nokta aslında kültürel değişmelerdir.
Bu kültürel değişimlere şu örneklerle sizlere görünür kılmaya çalışacağım;
-Gaziantep sıcak bir bölge olduğu için damlarda/avlularda/eyvanlarda zamanın büyük bir
bölümü geçirilir fakat dönüşümle birlikte durum değişmiş ve insanlar balkonlarda ya da klimalı
odalarda zaman geçirmeye başlamıştır.
-Gaziantep halk mutfağında önemli bir yer teşkil eden kurutmalık, peynir basma, reçel,
şire-pekmez, salça, yuvarlama, saç ekmeği gibi faaliyetler daha önce damlarda/avlularda imece
usulü yapılmaktayken dönüşümle birlikte günümüzde balkonları geniş olanlar balkonlarda, balkonları bu duruma müsait olmayan ise; fabrikasyon ürünlere yönelmiştir.
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-Sosyal ilişkilerde de belirttiğim düğün, taziye vd. sosyal olgular mahallelerde gerçekleştirilirken dönüşümle birlikte bu durum değişmeye yüz tutmuş düğünler modern salonlarda, taziyeler belediyelerin yapmış olduğu sosyal tesislerde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
-Kentsel dönüşümle çocukların oyun alanı daralmış ve çocukların oyun anlayışı değişmiştir.
-Kentsel dönüşüme uğramış evler 2-3 katlı evlerdir. Bu evlerde genellikle 3 kuşak yaşarken dönüşümle birlikte evler küçülmüş ve aile yapısı da değişmiştir.
Yukarıda belirtiğim örneklerde de anlaşıldığı gibi kentsel dönüşüm sadece fiziki ya da
sosyal olarak ele alınmamalıdır. Kültürel olarak da birçok değişimi kendiyle getirmektedir.

Sonuç
Kentsel dönüşüm sonrası yaşanan mekânsal değişim genel olarak insan ilişkilerini özelde ise mahalle kültürünü olumsuz etkilemektedir. Kentsel dönüşüme uğramamış bölgelerde sıcak, samimi, birincil ilişkileri ön plandayken; apartman yaşamında ise; kente özgü olan resmi,
soğuk ve ikincil ilişkilerin ön planda olduğu gözlemlenmiştir.
Gaziantep’te kentsel dönüşümü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve TOKİ gerçekleştirmektedir.
Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama safhasında bazı hatalar yapılmakta ve bu hatalar bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar; gerek TOKİ gerekse de yerel
yönetimlerin kentsel dönüşüme uğrayacak alanlarda bir bütünlük sağlayamamaları mahalle sakinleri tarafından şikâyetlere neden olmaktadır (Örneğin; Bir mahallede 3-5 evin yıkılmasından
sonra bir diğer mahalleye geçilmesi bütünlüğü ortadan kaldırmakta ve bu durum sosyal/hukuksal
bir takım sorunlara neden olmaktadır). Bir diğer sorun ise; uygulamayı yapanların, karar alma
sürecinde insan unsurunu yeteri kadar dikkate almadığı tespit edilmiştir. Dönüşüm sonrası oturdukları bölgeden taşınmak istememelerine rağmen kentsel dönüşümün gerçekleşmesi mağdur
olan insanları hoşnut etmemektedir. Bir başka hoşnutsuzluğa neden olan sorun da birçok hane
sahibi verdiği konut karşılığında aldığı evin maddi olarak birbirini karşılamaması başka bir hoşnutsuzluk nedenidir. Ayrıca apartmana taşınan insanlar apartman hayatına adapte olamamış ve
kültürel değerlerini uygulayamaz hale gelmiştir. Kentsel Dönüşümün yarattığı bir diğer sorun yeni
konutlarına yerleşen insanların konutlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında yetkili/muhatap kimseleri karşılarında bulamamaları şikâyetlere neden olmaktadır.
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MADENCİ FOLKLORU
Âdem TERZİ1
Yer altındayken yolumu rahatça buluyorum.
Nereden dönersem nereye giderim çok iyi biliyorum.
Ama üzerinde neresi var de, hiç bilmem.
(Bir maden işçisi)2

Giriş
Adının ilk dile getirilişinden bu yana halk biliminin bir disiplin olarak kiminle ve nasıl ilgileneceği konusu farklı yoğunluklarda tartışılagelmiş; bu tartışmalar daha çok halk-elit, geleneksel-çağdaş, köylü-kentli, anonim-telif gibi ikilikler üzerinden yürümüş, halk biliminin alt dallarından
meslek folkloruna ise meslek-iş ikiliği biçiminde yansımıştır. Ancak çalışmada bu tartışmaya girmeden “Halk terimi en azından ortak bir faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder.”
(Dundes 1998: 143) bakışı benimsenerek madencilerin ilkin bir sosyal grup olarak ürettikleri ve
paylaştıkları kültür motiflerine değinilecektir. Çalışma, bu bakış açısından hareketle kuşaklardır
madenci yetiştiren bir ailenin üyesi olan bir halk bilimcinin uzun zamana yayılan gözlem ve derlemeleri ile aynı bölgede farklı kişiler tarafından bugüne kadar yapılan çalışma ve derlemelere
dayanmaktadır.
Çalışmanın amacı ise madencilere özgü, dolayısıyla “madenci folkloru” başlığı altında
değerlendirilebilecek kültür formlarını tespit edip sınıflamaktır. Formların oluşumu, dolayısıyla
işlevine dair çıkarımlarda bulunabilmek ise çalışmanın ikincil hedefini oluşturmaktadır. Bu bakımdan çalışmanın, kapsamı gereği, “madenci folkloru” gibi geniş bir alana giriş niteliği taşıması şu
aşamada yeterli görülmektedir ki çalışma Zonguldak maden havzasını kapsasa da ülkenin bu en
büyük havzasıyla ilgili bilgilerin öteki bölgeler hakkında da kanı oluşturabileceği düşünülmektedir.
1
2

Türk Dil Kurumu Uzmanı, terziadem@hotmail.com.
Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak, s. 76.
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Madene Giriş
“Askere gidenin arkasından ağlanmazlardı da
madene gidenin arkasından ağlarlardı.” 3•
Bugün Ramazan aylarının ilk akşamı televizyon kanallarının madencilerin yer altındaki
iftar sofralarına konuk olmaları neredeyse âdettendir. Madenci adaylarının direk taşıtılıp vagon
sürdürülerek sınandıkları görüntüler de yine kanalların sevdiği haberlerdendir. İşçi sayısının azaltılması ve talebin artmasına bağlı olarak bugün madenciler işe zorlu sınavlara tabi tutularak alınsa da geçmişte bölge halkı köylerini bırakıp ocaklara inmek istememiş, madende çalışacak çok
sayıda işçi ihtiyacı mükellefiyet4 (madenkeşlik) gibi uygulamalarla veya bölge dışından getirilenlerle karşılanmaya çalışılmıştır. Eski bir madencinin yukarıda söyledikleri aslında dönemin ağır ve
tehlikeli çalışma koşullarını özetlemektedir ki aynı dönemlerde emekli olan ya da ölen madencinin
yeri başta çocuğu olmak üzere akrabalarıyla doldurulmuştur.
“Orman bize yakın ya,
bizim uşağımız balta ile senin gibi adam yapar ağaçtan.” 3•
Kazmacı, domuzdamcı, lağımcı, tabancı, yol marangozu, taramacı, tabancı, tumbacı,
kancacı, barutçu, sinyalci, vinççi, tahlisiyeci, havalandırmacı gibi kollara ayrılan madencilikte
adaylar arasından kollara en uygun kişiler seçilmeye çalışılmış; seçimde, çalışacakların fiziki
durumları, dışarıdaki uğraşıları gibi ölçütler gözetilmiştir. Söz gelimi güç isteyen kollar için daha
yapılıların yaşadığı bölgelerden, tahkimat işleri için orman köylerinden kişiler görevlendirilmiştir.
Uzun dönem devam eden bu uygulama kazmacı köyleri, domuzdamcı köyleri gibi ayrımların
doğmasına da sebep olmuştur.

İçeride
“Madenci belli olur.
Yamuk ya da kambur yürür.
Yer altında çalışanın yüzü soluk olur.” 3•
Belirlenen iş koluna göre madene girenler “yedek” tanımlamasıyla bir “usta”nın yanına
verilmektedir. Bir nevi “çıraklık” uygulaması olan “yedek”liğe başlangıçta veya ustalığa geçişte
herhangi bir ritüel uygulanmasa da “yedek”lik kişinin becerisine göre uzun sürebilmekte, usta
olamadan emekli olanlara bile rastlanmaktadır.
3• Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Merkezi Arşivi (CD2012.0031,
CD2012.0032, CD2012.0035, CD2012.0041, CD2012.0044). [Folklor Araştırmacısı Hüseyin Demir ve Folklor Araştırmacısı Selma Yörük'ün Zonguldak maden havzasında yaptıkları (Kasım-Aralık 2011) derlemelerden bu gibi alıntılar metin içinde bu işaretle verilecektir.]
4 1864 yılında Liva Kaymakamı ve Maden-i Hümayun Nazırı unvanıyla Ereğli’ye gelen Dilaver Paşa,
1867 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi’ni (Ereğli Maden-i Hümayun Teamülnamesi) yayımlar. Havzadaki
ilk çalışma tüzüğü niteliğindeki nizamname ile bölgedeki köylerde meskûn 13-50 yaş arasındaki erkeklerin
sırayla madenlerde çalışması zorunluluğu getirilir. Nizamnamede amale-i mükellefe olarak geçen bu grubun
gün içindeki çalışma süresinden ise “gün doğumu ve gün batımı” biçiminde söz edilir. Bu dönem, birinci
mükellefiyet dönemi olarak anılırken benzer bir mükellefiyet II. Dünya Savaşı yıllarında da getirilecektir.
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Usta ve yedek arasındaki iş hiyerarşisi keskin çizgilerle belirlenmekte, iş yerindeki bu
tutum ustaya dışarıda gösterilen saygı biçiminde günlük yaşama da yansımaktadır. Usta, tüm
iş bilgisini yedeğine aktarsa da özellikle eski şeflerin kimi bilgileri sakladığı yönünde bir kanı da
bulunmaktadır.
İşe başlayanların kendileri veya yakınları sağ salim emekli olduklarında yerine getirmek
üzere kurban adayabilmektedir. Bir kazadan kurtulanların ve yeni bir ayağı üretime açan yöneticilerin de kurban ritüelini uyguladıkları görülmektedir.
“Kazmacılık çok önemlidir.
İçeridekilerin canı ona emanettir.” 3•
Yedek ve ustalık ilişkisi dışında mühendis, tekniker, çavuş, puantör, şef, müdür gibi unvanlarla kazmacı, domuzdamcı, düğmeci, sinyalci gibi iş kolları arasında da formel iş hiyerarsinin
yanı sıra informel bir prestij hiyerarşisinin de varlığı gözlemlenmektedir. Bu durum unvanlara ve
iş kollarına göre farklılık gösteren kıyafetlerle de desteklenmektedir (Bu ayrımda mühendislerin
kömür çıkarılan bir iş kolunda beyaz baret takmaları ayrıca irdelenmeye değer bir uygulamadır.)
Söz gelimi, yer altı kadar yer üstünde de yapılanma ve iş gücü gerektiren madencilikte yer altında
çalışmayanların madenci sayılmayacağı görüşü yaygındır.
“Yeniceliler hayın [gaddar] adamdır.
Biri göçükte kalmış, tike de [yemek kupon]) cebinde kaldı
diye hayıflanmış.” 3•
Bölgeye dışarıdan gelenlerin yer altına inmediği/indirilmediği, inse de zor işlerde çalışmadığı kanısı madenciler arasında yaygındır. Yine mühendisler gibi yer altına sık inmeyenlerin
hazır yiyici biçiminde adlandırıldığı da görülmektedir. Bunun dışında, bölge içinde yer alsa da
Yeniceliler hakkında da olumsuz yargılar yaygındır.
“İş başı ileri, şeytan başı geri.” 3•
Evinden ocağa uğurlananlar için özel ifadeler kullanılmamakla birlikte genellikte işlerinin
kolayca bitmesi ve sağ salim çıkıp gelmeleri için arkalarından eşleri, ana babaları vd. tarafından
dualar edilmektedir. Madencilerin işe duayla uğurlanmasına sebep tehlikeler beddualarda da yer
bulabilmektedir: “Kara taşların altında kalasıca!”
İş başlangıcında kullanılan, tek işçiden derlenen yukarıdakinden başka alana özgü herhangi bir özel ifadeye ya da korunma amaçlı pratiğe rastlanmamıştır.
İşten çıkanlar ise tek bir sözle karşılanmaktadır: “Geçmiş olsun!”
Bu ifade ise en kısa biçimde iş kolunun ağır koşullarını ve tehlikelerini hatırlatmaktadır.
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“Yürürken arkasından çizmesine yapıştım.
Karanlık yerden çıkarken.
Adam nasıl bağırdı biliyor musun?
‘Şerefsizim daha benim çoluk çocuğum da olmaz.’ dedi.” 3•
Yeni madencilere özellikle yer altında çok sayıda farklı meslek şakası yapılmaktadır: İçeride kantin olduğunu söyleyip herhangi bir şey ısmarlayarak yer altının uzun ve karmaşık galerilerinde dolaştırmak, ağır direkleri çekmek için kullandıklarını söyleyip aynı galerilerde öküz
aratmak, galerilerdeki tozu dumanı temizlemek için duman/toz süpürgesi aratmak, direk diplerini
doldurmak için gerekli çamuru üretmek için kullanılacağını söyleyip çamur yapma makinesi aratmak, kısa süre sonra yine tozla kaplanacak uzun rayları süpürtmek, haberi olmadan birinin takım
sandığına ağır metaller koyup taşıtmak en yaygın şakalardır. Çalışma yerlerinde yıkanan, pavyon
adı verilen yatakhanelerde kalan işçiler arasında uyuyanların parmak aralarına gazete kâğıdı koyup yakmak, şampuan kutularına yağ doldurmak gibi şakalar da çokça yapılmakla birlikte bunlar
başka alanlarda da görülebilecek türdendir.
İçeride “Ocağın Arabı”, “Hacı Baba” gibi olağanüstü varlıkların olduğunu söyleyerek ya da
onları taklit ederek korkutma amaçlı şakalara da rastlanmaktadır ki dar ve karanlık dehlizlerde
etkisi yüksek olan bu şakaların daha az yapıldığı söylenebilir.
“Şaban Bey yeni bölüm mühendisi oldu.
O zaman başmühendis.
Telefon ediyor dolumcuya, dolumcunun adı Şaban.
‘Kaç araba oldu?’ diyor.
‘Bana bak!’ diyor dolumcu, ‘Şaban diye mühendis adı mı olur?’” 3•
Meslek şakaları dışında, yeni başlayanların yer altını ve çalışma şartlarını bilmemelerinden doğan acemiliklerine, şaşkınlıklarına değin anlatılar da yaygındır:
“Mehmet Ali Bey maden mühendisi. Hem katıra kızıyor, hem seyise. Ocakta manyetolu telefon var, çeviriyor. Seyisi bağlatacak. Santral operatörü çıkıyor.
Kimle görüşecekse oraya bağlayacak. ‘Oğlum beni ahıra bağla bakayım.’ diyor.
‘Beyim ahıra bağlayamam, ahırda boş yer yok.’ diyor santral operatörü. Müdür
sinirlenince de ‘Boşalınca bağlayacağız.’ diyor.”
Madencilerin bir bölümü uzun zamandan bu yana sıhhiyeci olarak yetiştirilmekte, hafif
kazalarda ilk müdahaleyi de sıhhiyeciler yapmaktadır. Daha ciddi kazalar için ise tahlisiye ekipleri
bulunmaktadır. Yüksek olasılıkla buna bağlı olarak küçük kazaların çok sık olduğu bu alanda halk
hekimliğiyle ilgili çok fazla bulguya rastlanmamıştır. Ancak, bazı tehlikeli durumlarda işe yarayacağı düşünülen kimi pratikler dile getirilmektedir. Örneğin havanın az ya da kirli olduğu yerlerde
büzülerek oturmanın vücudun hava ihtiyacını azaltacağı, demirin havayı çekeceği bilgisinden
hareketle göçükte kalındığında demir boruların ısırılması gerektiği gibi.
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Bir meslek hastalığı olan slikozise bölgede sık rastlandığından erken yaşta ölüme sebep
olan (Hastalık bu özelliğine bağlı olarak bölgede dulbırakan biçiminde Türkçeleştirilmiştir.) bu
hastalığın sebebi de madenciler tarafından iyi bilinmekte, özellikle üretim aşamasında çalışanlar
bu hastalığa yol açan kömür ve taş tozundan sakınmaya çalışmaktadırlar. Bunun için ağızlarına
mendil bağlamakta, aynı mendili incinen yerlerine de sarmaktadırlar. Bu işlevine bağlı olarak
çoğu madencinin cebinde bulunan mendile “madenci doktoru” adı verilmektedir.
Bunların dışında, küçük yaralanmalarda kanı durdurmak için kömür tozu sürülmesi gerektiği söylenmekte, ciğerlerde biriken kömür tozunu temizlemek için bolca süt ve yoğurt tüketilmesi
gerektiği bilgisi verilmektedir. Ciğerdeki kömür ve taş tozunu temizleme işlevi bazı madenciler
tarafından biraya da yüklenmektedir ki buna bağlı gibi görünen madencilerin çok içki içtiği yönünde bir algı gözlenmektedir. Ancak, iş çıkışının yanı sıra işe de içki içerek giren madencilerin çok
olduğu yönündeki ifadeler, içki tüketiminin yer altının çalışma koşullarına da bağlı olabileceğini
düşündürmektedir.
“Bir köyün ocağına girdim ben,
hepsi bütün küfürlü konuşuyordu birbirine.
Ocağı bırakmayı düşündüm.” 3•
Madencilerin, çalışma koşullarının zorluğuyla baş etme yöntemi olarak gösterdikleri başka bir olgu ise küfür ve müstehcen şakalardır ki madencilerin çok küfür ettiği kanısı da oldukça
yaygındır. Ancak, içeride edilen küfrün yer üstünde hiçbir koşulda dile getirilmediği de özellikle
belirtilmektedir. Küfürle ilgili başka bir ilke de anneye ve çocuklara edilmeyeceği yönündedir.
Eşlere ise doğrudan küfür edilmemekle birlikte göndermelere sık rastlanmaktadır. Sık rastlanan
küfürlerin başında çalışma arkadaşlarına, amirlere, kutsal varlıklara ve çalışma araç gerecine
edilenler gelmektedir. Kişinin yer altının zor şartlarında kimi zaman kendine bile küfredebileceği
de söylenmektedir.
Bu genel bulgularla birlikte, göçükte kalan bir işçinin, saatler sonra kendisini çıkardıkları
anda kurtarıcılarına ilkin küfürle tepki verdiğine dair ifadeleri madencilerdeki küfür olgusunun psikolojik açıdan da incelenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bunu düşündüren başka bir olgu da
her ocakta bir maskot işçi tipinin bulunduğu ve bu kişinin herkese rahatça küfredebileceği yönündeki madenci ifadeleridir ki bu tipin amirlere de küfredebileceği, bazı amirlerin işçilerin yanında bu
tipleri bilerek kızdırıp kendilerine küfrettirdikleri de belirtilmektedir.
Maskot tipler dışında, herhangi bir işçinin bilerek ya da bilmeyerek bir amire küfretmesine
ve amirin de bunu anlayışla karşılamasına yönelik çok sayıda anlatı bulunmaktadır. Bu anlatılar
genellikle işçinin bir haksızlığa uğraması, amirin de kendine edilen küfürle birlikte bu durumu
idrak etmesi motifi etrafında dönmektedir. Tipik örneklerinden biri şöyledir: Kimi mühendisler bazı
işçileri ocağa değil de evlerine götürüp bahçe bakım işlerini yaptırmaktadır. İşletme müdürü bir
gün evine giderken bir mühendisin bahçesinde çalışan bir işçiyi görür, durup ne yaptığını sorar.
İşçi de aç susuz çalıştırıldığını söyleyip tanımadığı işletme müdürüne gıyabında ağır küfürler
eder. Sonrasında onu da çalışmaya yollayıp yollamadıklarını sorar. İşletme müdürü de kimliğini
belli etmeden kendisinin de bahçelerde çalışmaya gönderildiğini söyleyerek gıyabında kendine
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küfreder. Ertesi gün ise bütün mühendisleri toplayıp “İşçileri çalıştırırsanız da yemeklerini verin,
yoksa çok kötü ... koyuyorlar.” der.
“Biz bir ay biraderle o ocağa girdik çıktık.
Ama Arap’tan da çok korktuk…”
Anlatıların en yoğun olduğu alan ise olağanüstü varlıklarla ve açıklanamayan durumlarla
ilgili olanlardır. Bu tür anlatıların başında “Ocağın Arabı” anlatıları gelmektedir ki Pertev Naili
Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri’nde (s. 58-59) “Zonguldak ve Havalisinin Kömür Ocakları ile İlgili
Folkloru Nasıl Tetkik Edilmeli?” başlığı altında “ocakların gerçek sahibi Arap”la ilgili anlatıların
nasıl derlenebileceğine değinmektedir.
Madenciyi tehlikelere karşı uyaran ama belli durumlarda da cezalandıran “Ocağın Arabı”
işlevindeki olağanüstü varlıklara farklı adlarla başka alanlarda da rastlanmaktadır. Bu yönüyle
olağanüstü efsaneler kapsamında değerlendirilebilecek “Ocağın Arabı” içerikli anlatılar, bugüne
kadar madencilerden derlene gelmiştir:
“Ocakta bizden başka kimse yok. Birader, ‘Yolda bir şapırtı var. İnsan geliyor.’ dedi. Lambayı tutuyorum kimseyi göremiyorum. Şapırtı geliyor ama kimse görünmüyor. ‘Lan kim var orada?’ diyorum, kimse ses vermiyor. Okumaya başladım, şapırtı kesildi. Biz bir ay biraderle o ocağa
girdik çıktık. Ama, Arap’tan da çok korktuk…” (Can 2006)
“Ocağın Arabı dedikleri bir yaratıktan da söz edenler olmuştu. Bu yaratığın kendilerine
tokat attığını bile iddia edenler çıkmıştı.” (Özyalçıner 2008: 61)
“Zonguldak’taki maden kuyularının hepsinin de birer Arap’ı vardır; daha doğrusu her kuyunun müşterek bir Arap’ı... Bu, Ocağın Arabı katran karasına bulanmış galerilerde tek başına
dolaşır ve yine buralarda tek başına dolaşan işçilerin karşısına dikilir. Kuyuların eskileri arasında
Arap’a çatmamış madenci yok gibidir. Hatta bizim Ethem Çavuş bile. (…) Ethem Çavuş, on dört
yaşında madenciliğe başladığı sıralarda, günün birinde ustası bir iş için çavuşumuzu ıssız ve
başıboş bir başyukarıya salmış. Ethem Çavuş bu ıssız başyukarıya doğru korku içinde yürürken
Hazreti Arap karşısına dikilmiş ve elindeki gürzü sallayarak ‘Dur!’ demiş. ‘Bir adım daha atarsan
gürzü tepene yersin.’” (Çıladır 2014: 74-75)
Madencilerle yaptığım görüşmelerde, uzun süre önce emekli olanlarda ocakların birer sahibi olduğu inancının yaşadığı görülmekle birlikte son kuşak çalışanlar içerisinde Ocağın Arabı’na
rastlamak bir yana adını duymayanların sayısının oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Ölümlü
kazaların azalması, çok uzun çalışma sürelerinin kısalması ve çalışma koşullarının nispeten iyileşmesi gibi etkenler madenciyi içeride koruyup kollayacak Ocağın Arabı benzeri bir yoldaşa
ihtiyacı azaltmış olabilir. Anlatıların devamlılığını sağlayan kültür formlarının gevşemesi veya “cin
geleneği”nin öteki olağanüstü varlıkları asimile etmesi (Çobanoğlu 2015: 142) Ocağın Arabı’nın
daha derin ve karanlık galerilere çekilmesine yol açmış da olabilir. Zira yüzlerce metre derindeki
galerilerde doğal ışıktan ve havadan yoksunlukla birlikte olağandışı basınç; zehirli gazlar; karanlıkta parlayan kömür ve fosforlu mantarlar; her yandan sızan suyun, tavanlardan düşen toprak ve
taşın, zamanla çıtırdayarak yerine oturan direklerin, yakındaki galerilerde çalışan öteki işçilerin
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çıkardığı sesler aşırı yorgunlukla birlikte ölümle burun buruna çalışan madencilerin bugün de
bütün duyu ve algılarına ciddi oyunlar oynayacak türden koşullardır:
[Bir dönemeci döndük dönmedik, sağlı sollu direkler üzerinden papatya gibi gözler patladı
üzerimize; inadına büyük, inadına patlak gözler… Ethem Çavuş, durakladığımızı görünce, biraz
alaylı konuştu: ‘Neye durakladınız öyle ya?’... Ethem Çavuş iyice yaklaşınca, gözlerden ikisi sönüverdi ansızın… İşte çocuklar, dedi, az önce size hayın hayın bakan göz, işte bu mantarcıktı.]
(Çıladır 2014: 72)
Bu durumun yarattığı tedirginlik ve her duyuyu sonuna kadar zorlayan çalışma koşulları
Ocağın Arabı’yla ilgili olmasa da halk anlatılarının başka başlıklarına girebilecek deneyimlere uygun altyapıyı bugün de barındırmaktadır. Buna bağlı olarak genç yaşlı her madencinin kendisinin
veya tanıdığı birinin başından geçen, anlatacak böyle bir deneyimi mutlaka bulunmaktadır. Dolayısıyla memorat başlığına dâhil edilebilecek bu tür anlatılar bölgede bugün de oldukça yaygındır:
“İş bitti, çıkıyoruz ocaktan. Yarı yola gelince nasıl olsa yarın aynı yerde çalışacağız diye
kazmamı bırakmak için döndüm, yanımdakilere ‘Siz gidin yavaş yavaş.’ dedim. Çalıştığımız ayağa yaklaşırken içerden sesler duydum. Sanki biri beni çağırıyordu. Geride kimse kalmadı biliyorum ama belki biri ben fark etmeden döndü herhâlde, diye düşündüm. Bir ikisinin adını seslendim.
Cevap gelmedi. Biraz daha yaklaşınca sesler arttı. Gülüşmeler başladı. Ben yine iş arkadaşlarımdır, diye adlarını seslenerek gidiyorum. Daha çok yaklaşınca bir kıyamet koptu. Bağırmalar, gülmeler… Kazmayı bırakıp var gücümle koşmaya başladım. Kendimi çıkışa nasıl attım bilmiyorum.
Arkadaşlarım ocağın ağzında bekliyormuş. ‘Ne oldu?’ dediler, ‘Siz içerde değil miydiniz?’ dedim.
‘Yoo hepimiz burada seni bekliyorduk.’ Orada bayılmışım.”5
“Çay ayağında iki kişi kaldı. 2010’da iki kişi öldü. Ondan sonra orada çalıştılar. Bağırıyormuş, biri içeride bağırıyormuş. Bizim arkadaşlar falan duymuş da biraz korkmuşlar. Çavuş falan
da duymuş bu sesi. Tam çalışmaya başlıyormuş arkadan bağırıyormuş. Çalışmayı durdurunca
ses kesiliyormuş. Bizim arkadaşların kaldığı [öldüğü] yerden geliyormuş ses.”6
Son türdeki anlatılar başka madencilerden de derlenmiştir ki özellikle eski madencilerde,
ölümlü kazaların olduğu yerlerde aradan uzun zaman geçse de ölenlerin seslerin işitileceği inancı
bulunmaktadır.
Anlatılar arasında uçan/gezgin efsaneler olarak değerlendirebilecek, başka bölge ve alanlarda görülen motiflerin madene uyarlanmış biçimleri de önemli yer tutmaktadır. “Adamın birini,
işçiyi gönderiyorlarmış bir yere. Yalnız başına. Ocakta yalnız başına bir yere göndermezler hayatta kesinlikle. Yalnız başına gönderiyorlarmış ayak bir yere… Çalışıyormuş orada. Yanına bir
adam gelmiş. ‘Sen’’ demiş ‘Dur!’, ‘Sen otur!’ demiş buna ‘Sen çalışma, ben çalışıyorum senin yerine.’ demiş. ‘Ama..’ demiş, ‘Kimseye söylemeyeceksin.’ ‘İyi’ demiş bu. Her gün oraya gidiyormuş.
O yerine gelen kişi çalışıyormuş bunun yerine. Bu yatıyormuş, oturuyormuş orada. Her gün böyle
böyle derken adam dayanamamış, en sonunda söylemiş birisine. İşte ‘Birisi bana geliyor yardım
5 Fikri Aydemir; emekli madenci, 55 yaşında. (DT: Ekim 2014) [Bu ve öteki derlemelerdeki ağız özellikleri
yazı diline uyarlanmıştır.]
6 Yasin Terzi; madenci, 37 yaşında. (DT: Ekim 2016)
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ediyor, ben oturuyorum.’ diye. Adam yarısı gün orada ölmüş.”7
Farklı türlerin yapılarına bürünebildiklerinden türler üstü anlatılar olarak kabul edilen sebep açıklayıcı (etiyolojik) anlatılardan özellikle yer adları ve lakaplarla ilgili olanlar da bölgede
yaygındır. Önemli kömür üretim merkezlerinden Karadon kasabasının adının içerisi çok sıcak
olduğundan beyaz içlikleriyle ocağa giren madencilerin çıkışta simsiyah olan iç çamaşırlarından
geldiğini bildiren anlatı gibi.
“Bizim gelişimizden bir yıl önce olmuş. Sel bastığı gibi işçiler ve kömür taşıyan hayvanlar
ocağın içinde kalmışlar. Sel durulduktan sonra bu ocaktan sızdığı sanılan bir sudan aylarca kan
gelmiş. Oranın adı bunun için Kanlı Baca’dır.” (Can 2006)
“Benim bunca yıllık maden hayatımda bildiğim lağım kazaları pek çoktur. Bunların içinde
bir tanesi vardır ki, bizim zamanımızdan çok eskidir. Biz eskilerden duyduk. Bu, belki de sadece bir tevatürdür. Vebali anlatanların üstüne olsun. Siz meraklı olduğunuz için nakle değer. Bu
hikâye, Akbaş Murat’ın hikâyesidir. Anlatacağım kazada saçlarının birkaç saat içinde süt gibi
ağarmasından sonra ‘Akbaş’ adını almış o lağımcı (…)” (Çıladır 1995: 105)
“Cesur İsmail derlermiş bizim İsmail Muhtar’a.
Kimsenin giremediği tehlikeli yerlere girer,
kimsenin yapamadığı işleri yaparmış ocakta.”8
Herhangi bir anlatıya dayanmasa da kökeninde yine ağır ve tehlikeli çalışma koşulları
yatan, işçilerin birbirlerine taktıkları lakaplar da bulunmaktadır: Çok çalıştırılıp ezilenlere takılan
“Acıların Çocuğu”, “Ecel” gibi.

Dışarıda
“gitme dedim ocaklara kara olursun
yar sen benim yüreğime yara olursun
gitme dedim ocaklara kara olursun
ocaklarda göçüklerde kalır ölürsün”
Kömür madenciliğinin zor ve tehlikeli bir üretim biçimi oluşu, yukarıdaki türkü gibi bölgenin
halk müziği ve edebiyatına da zengin motifler kazandırmıştır. Bu konu da üzerinde ayrıca durmaya değerdir.
Yine şimdilik kısaca değinilecek başka bir olgu da kardeş karısıyla evlenmenin bölgede
yaygın oluşudur. Bu da madene bağlı yetişkin erkek ölümlerinin çokluğuyla gündeme gelen mirasın bölünmemesi, iş gücünün kaybolmaması ve madende hayatını kaybedenlerin yakınlarına
verilen tazminatın dışarıya gitmemesi isteğine bağlı görünmektedir.
7
8

Mevlüt Terzi; madenci, 39 yaşında. (DT: Ekim 2016)
Fikri Aydemir.
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Mesleki araç gerecin temini/yapımı konusu ise madencilerin çalışırken kullandığı mortopikatör, lamba, batarya gibi iş gereçlerinin genellikle kendilerin yapamayacağı türden oluşuna
bağlı olarak bu açıdan üzerinde ayrıca durulacak kapsamda değildir. Yalnız kazma, kürek gibi
gereçlerle çalışanların bunların saplarını ellerine uygun biçimde kendilerinin yaptıkları ifade edilmektedir.

Sonuç
Geleneksel mesleklerdeki kuşak bağlama, özel gün kutlamaları, meslek piri9 inancı gibi
motiflere madencilikte rastlanmamaktadır. Bunda madenciliğin ülkemizde nispeten yeni bir alan10
oluşunun yanı sıra madenciliğin belli bir mesleki bilgi yerine daha çok kol ve makine gücüne dayalı bir üretim biçimi oluşunun da etkisi vardır.
İlk madencilerin mükellefiyet gibi zorlayıcı yollarla çalıştırılması ve bu dönemlerde çalışanların yer altının zorluğuna ve içerdiği tehlikelere bağlı olarak ilk fırsatta emekli olması ya da
işi bırakması madenciliğin bir meslek olarak benimsemesini ve buna bağlı olarak da bir meslek
olarak gelecek kuşaklara aktarma isteğini engellemiş de olmalıdır. Benzer biçimde, çalışanların
çok farklı kültürlerden gelmeleri11 ve çalışma süresinin sonunda genellikle bölgeyi terk etmeleri
de madencilikle ilgili ortak bir kültür birikimin oluşmasında olumsuz rol oynamıştır.
*Madencilikle ilgili kültür motifleri asıl olarak halk edebiyatı alanında, özellikle efsane ve
ona yakın türdeki anlatılarda yoğunlaşmaktadır. Bunların içeriğine bakıldığında ise büyük oranda
yer altında hep var olan kaza ve ölüm tehlikesine ve ölüm korkusuna işaret ettikleri görülmektedir. İçerik böyle olsa da anlatılar yapı, işlev ve motifler açısından Anadolu anlatı geleneğiyle
örtüşmektedir.
*Anadolu [meslek] folkloruyla koşutluk gösteren başka bir yan da içerikleri farklı olsa da
madene yeni girenlere yapılan meslek şakalarıdır. Usta-çırak [yedek] arasında informel bir ilişkinin varlığı ve bunun gündelik hayata yansıması da aynı bağlamda değerlendirilebilir.1
Yapılan görüşmelerde madenciler çoğunlukla mesleğin zorluğundan ve tehlikelerinden
söz etmekte iken buna bağlı olarak madencilerin herkesten farklı bir mesleği icra ettiklerinin bi9 Kömürü bulduğu kabul edilen Uzun Mehmet’in kömürü nerede ve ne zaman bulduğuna ve sonrasında
başına gelenlere dair anlatılar bölgede yaygındır. Uzun Mehmet adı bölgedeki yer adlarında geçmekte,
kurum-kuruluş adlarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bakımdan alan için meslek piri anlayışına yakınsa
da Uzun Mehmet’in madenlerde çalıştığına dair herhangi bir bilgiye ya da anlatıya rastlanmamıştır.
Batı kültüründe ise Azize Santa Barbara madencilerin koruyucusu [piri?] kabul edilmektedir. Döneminde
dört aralık gününde öldürüldüğünden bu tarih dünyada Madenciler Günü olarak kabul edilmiştir. Madenciler
Günü ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlansa da Azize Barbara’nın bu yönüyle bölge madencileri arasında
yaşadığı gözlemlenmemiştir.
10
Zonguldak havzasında kömür üretimi 1930’lu yıllarda başlamış, o günden bu yana üretim Bahriye
Nezareti, Barclay Kardeşler, Ereğli Maadin-i Hümayun Nezareti, Zafiropulos Kömür Kumpanyası, İngiliz
Kömür Kumpanyası İşletmeciliği, Courtgi Şirketi, Karamanyan Kumpanyası, Ereğli Şirket-i Osmaniyesi,
Rombaki Kumpanyası, EKİ, TTK gibi çok sayıda yerli/yabancı özel kuruluş ve kamu kurumu tarafından
yürütülmüş.
11 Yaklaşık iki yüzyıllık kömür üretimi tarihi boyunca bölgede İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerden gelen
on kadar farklı yabancı dil konuşuru, yurt içinden otuz kadar ilden göçen farklı ağız konuşuru, sermaye sahibi,
yönetici, teknik personel, usta veya işçi olarak bulunmuştur.
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lincinde oldukları, buna bağlı olarak da kamuoyundan farklı bir saygı umdukları ve bunlara bağlı
olarak da işleriyle gurur duydukları hissedilmektedir. Son dönemlerde madencilerin işten çıktıkları
anki kömüre bulanmış yüzlerini sosyal medyada yorumsuz paylaşmaları bu hissi kuvvetlendirmektedir. Dolayısıyla, mükellefiyet dönemlerine oranla bugün madencilerin yaptıkları işe aidiyetlerinin çok daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu da madencilikle ilgili meslek folkloru bağlamında
değerlendirilebilecek formların ileride daha da artacağını işaret etmektedir.
*Özellikle yer altında küfürlü ve müstehcen bir dilin kullanılması, yine yer altında cinsel
esprilerin baskın bir yer tutması ve içki tüketimi madenciliğe özgü davranışlar olarak görülmektedir. Şu aşamada ilk bakışta zor ve tehlikeli çalışma koşullarıyla başa çıkma yolu gibi görünen bu
davranış biçimlerini, farklı kültürlerin madencilerinde de gözlemlendiğinden bölgeden çok alana
özgü bir durum olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Bu bakımlardan; bu bildiri kapsamında bir bölge örneğinde yüzeysel olarak değinilen madenci folkloru, asıl olarak yer altının alaca karanlığının baskın izlerini taşıdığından bu izleri farklı
dalların ışığının gücünü de kullanarak aydınlatmak için disiplinler arası, aynı koşullara farklı kültürlerin verdiği tepkiyi görebilmek için de karşılaştırmalı bakış açılarıyla ele alınması gereken
zengin ve özgün bir alandır.

KAYNAKLAR
• ABALI, İsmail (2014), “Meslek Folkloru Bağlamında Zeytincilik (Gözkaya Köyü/Aydın Örneği)”, Ulakbilge,
C 2, S 3, s. 115-139.
• AÇA, Mustafa (2015), “Meslek Folkloru Araştırmaları Tarihine Bir Bakış”, Uluslararası Türk Dünyası
Kültür Araştırmaları Dergisi, Bahar 2015, C 1, S 1, s. 111-137
• BARUTÇU, Atilla-ÖZDEMİR UZAR Figen (Derleyen) (2017), Yüz Karası Değil Kömür Karası: Zonguldak,
İstanbul, İletişim Yayınları, 349 s.
• BORATAV, Pertev Naili (1942), Halk Edebiyatı Dersleri, Ankara, Uzluk Basımevi, DTCF Türk Dili ve
Edebiyatı Enstitüsü Neşriyatı: 4, 159 s.
• CAN, Saffet (2006), “86 Yaşındaki Madenci İzzet Kaya”, Okyanus Çiçekleri: Mükellefiyet Manzaraları,
[İnternet Baskısı: haberzonguldak2.com. Erişim: 19 Nisan 2016]
• ÇILADIR, Ahmet Naim (1995), Emekçi Hikâyeleri, Hazırlayan: Sina Çıladır, Ereğli, Demokrat Yayınları,
Demokrat Yayınları Edebiyat Dizisi: 1, 126 s.
• ÇILADIR, Ahmet Naim (2014), Yeraltında Kırk Beş Sene: Bir Maden İşçisinin Anıları, Hazırlayan: Sina
Çıladır, İstanbul, Evrensel Basım Yayın, 119 s.
• ÇOBANOĞLU, Özkul (2015), Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, 2. Baskı, Ankara,
Akçağ Yayınları, 316 s.

330
Âdem TERZİ

Genel Konular
• DUNDES, Alan (1998), “Halk Kimdir?”, Çeviren: Metin EKİCİ, Millî Folklor, S 37, s. 139-157.
• DUYMAZ, Ali-ŞAHİN Halil İbrahim (2010), “Meslek Folkloru Bağlamında Geleneksel Mesleklerdeki Pir
İnancı ve Hikâyeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Millî Folklor, S 87, s. 101-121.
• FİDAN, Süleyman (2016), “Kültür Ortamlarında Asker Folkloru”, 4. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, HÜ Türk Halk Bilimi Bölümü Yayınları: 2, s. 977-983.
• KALYONCU, Hamit (2005), Kömürde Açan Çiçek: Zonguldak Yöresinde Tarih-Toplum-Kültür, Ankara,
Pervaz Yayınları, 671 s.
• MADENCİ EL KİTABI (Tarih ve yer belirsiz), 94 s.
• METİN, Ezgi (2006), “Kent Folkloruna Bir Örnek: Doktor Folkoru”, Millî Folklor, S 71, s. 34-39.
• ORUÇOĞLU, Muzaffer (2014), “Ocağın Arabı”, PolitikArt, Sayı 142.
• ÖZDEMİR, Hasan (1986), “Etiyolojik Türk Halk Efsaneleri”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C III, Ankara, s. 305-310.
• ÖZYALÇINER, Adnan (2008), Ayak İzleri: Röportaj-Öykü, 2. Baskı, İstanbul, Evrensel Basım Yayın, 143
s.
• SEYİDOĞLU, Bilge (1985), Erzurum Efsaneleri (Erzurum’da Belli Yerlere Bağlı Olarak Derlenmiş Efsaneler Üzerinde Bir İnceleme), Ankara, AÜ Basımevi, KTB Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 65, Halk
Edebiyatı Dizisi: 11, 222 s.
• TERZİ, Âdem (2016), “Kömürün Dili: Kömür Üretiminin Zonguldak Ağızlarına Etkisi”, Türk Dili, C CX, S
773, s. 103-109.
• TERZİ, Âdem (2017), “Kömürün Dili: Madenci Anlatıları”, Türk Dili, C CX, S 782, s. 76-82.
• TUNCER, Kadir (1998), Tarihten Günümüze Zonguldak’ta İşçi Sınıfının Durumu, İstanbul, Göçebe Yayınları, 236 s.
• YALÇIN, İrfan (1979), Ölümün Ağzı, İstanbul, Ze Yayınları, 176 s.
• YERSEL, Kadri (1991), “Zonguldak’ta Zarzor”, Madencilik Bülteni, S 12, TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Yayını, s. 14.
• ZAMAN, Ekrem Murat (2012), Zonguldak: İnsan Mekân Zaman, Zonguldak, TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Yayını, 522 s.

331
Madenci Folkloru

