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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.

						
						

MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

İÇİNDEKİLER
Önsöz................................................................................................................................................................................... 3
BÖLÜM I : MÜZİK, OYUN VE EĞLENCE
Program............................................................................................................................................................................... 9
AÇIKEL, Merve
Halk Anlatılarından Dizilere Sözün Dönüşümü ve Bilge Tip Özelinde Deli Yürek / Kuşçu Örneği........................................ 17
ATILGAN, Dr. Halil
Ceyhanlı Âşık Ferrahi’nin Yeni Derlenen Türküleri.............................................................................................................. 25
ÇIBLAK COŞKUN, Prof. Dr. Nilgün
Mersin İli Köy Seyirlik Oyunlarından Deve Botlatması ve Âşuk-Mâşuk Oyunu.................................................................... 45
ÇIRPICI, Nuray - DAĞYAPAN, Şaziye
Halk Kültürünün ve Geleneğin Tiyatro Sanatının Araçlarıyla Yeniden Üretimi ve Geleceğe Taşınması................................ 59
DEMİR, Dr. Özcan
Türk Sinemasında Güldürü Filmi Kahramanının Durumu: Recep İvedik Örneği.................................................................. 75
DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mehtap
Kına Türkülerinde Kültürel Kodlar: Ocak Eşik Kuşak Tuz.................................................................................................... 83
EZİCİ, Doç. Dr. Türel
Türk Halkının Kültürel Köklerinde İlk “Oyun” Ustası Olarak Şaman ve Şaman Ayininde Performans Dramaturgisi............ 91
FİDAN, Yrd. Doç. Dr. Süleyman
Asker Türkülerinin Sosyal Psikolojik Zemini ve İşlevleri..................................................................................................... 99
GÖĞÜŞ, A. Ceren
Bir Çocuk Oyununun Diakronik İncelemesi: Aç Kapıyı Bezirgânbaşı................................................................................. 117
GÖHER VURAL, Prof. Dr. Feyzan
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Müziğin Önemi................................................................................................... 125
GÖLDERE, Doç. Dr. Selçuk
Anadolu Köylü Temsilleri Oyun ve Ritüel Kalıpları............................................................................................................ 135
GÜVENÇ, Doç. Dr. Ahmet Özgür
Medya Araçlarının Çocuk Oyunlarına Etkileri.................................................................................................................... 151
KARABULUT, Yrd. Doç. Dr. Murat
Bir Öğretme-Öğrenme Sistemi Olarak ‘Meşrep’lerden ‘Meşk’e Halk Türkülerinin Yaşama Ortamı ve Günümüze
Ulaşmasında Uygulanan Yöntemler................................................................................................................................. 161
KARAELMA, Doç. Dr. Barış
Türkiye Müzik Eğitiminde Geleneksel Çalgılarımızın Yaygınlık Kazanamaması Üzerine Bir İnceleme................................ 169
KİP AKYOL, Dr. Ayça Nur
Opera ve Geleneksel Kültürün Buluşması: Karyağdı Hatun Operası.................................................................................. 179
KÖPRÜLÜ, Gamze
Dârü’l-Elhan’da Usûlât-I Mûsikîyye Dersleri Üzerine Bir İnceleme.................................................................................... 189
NİKŠİĆ, PhD, Assistant Professor Naka
The Lıon Of Plevna In The Songs Of Bosnıaks From Sandžak.......................................................................................... 197

OZANOĞLU, Tanju
Romanya / Köstence ve Tulca Bölgesinde Yaşayan Müslüman Tatar Türklerin Geleneksel Müziklerinin İncelenmesi...... 209
ÖCAL, Mehmet
Bursa İli Toplu Çalma Söyleme Gelenekleri (Danışık - Erfene)......................................................................................... 233
ÖZDEMİR, Yücel
Karagöz Müziğinin Anonimleşme Süreci.......................................................................................................................... 243
SATIR, Yrd. Doç. Dr. Ömer Can
Bir Müzisyen Profili Olarak Zâkirlik: Çorumlu Zâkirler Üzerinden Ampirik Bir Değerlendirme........................................... 253
TEKEREK, Prof. Dr. Nurhan
Göstermeci Tiyatro-Açık Biçim ve Kent-Köy Tiyatrosu Geleneğimizi Oluşturan Türler Arasındaki Benzerlikler................. 267
TEKİN ARICI, Ezgi - GÜRAY, Doç. Dr. Cenk
Anadolu’da Abdallık Geleneğinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Tasavvufi ve Dini Yapılanmalar ile Abdalların Müzikle
İlişkisinde Bu Yapıların Etkisi........................................................................................................................................... 273
VURAL, Doç. Dr. Timur
Türk Dünyası Halk Çalgıları Orkestraları........................................................................................................................... 293
BÖLÜM II : SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI
Program........................................................................................................................................................................... 313
ARAL, Ahmet Erman
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsil ve Tescili Hakkında Medyadaki Tartışmalar Üzerine Bir Değerlendirme............ 319
ASLAN, Erkan
Dijital Kültürde Kültür Aktarımı: Rafadan Tayfa Animasyon Dizisinde “Aşure Günü” Örneği............................................ 329
BAKİ NALCIOĞLU, Zeynep Safiye
Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımında Müze Eğitimi............................................................................................... 335
CANSIZ, Abdullah
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruma Yaklaşımları Bağlamında Geleneksel El Sanatları: Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı) Çalışmaları............................................................................................ 345
ÇELİK, Öğr. Gör. Adil
Politik Motivasyonlarla Geleneğin Yeniden Yaratılması Süreci Üzerine............................................................................ 355
DEĞER, Zeynep İrem
Kültür Endüstrisinin Geleneksel Kına Giyiminde “Kaftan”ı Popülerleştirmesi Üzerindeki Rolü......................................... 369
DEMİR, Prof. Dr. Necati
Ordu İli ve Yöresinde Sona Ermekte Olan Meslekler ve Bu Mesleklerin Gelecek Nesillere Aktarılması Sorunu................. 379
EKİCİ, Prof. Dr. Metin
İzmir’de Yaşayan Bir Âşık: Âşık Ali Rıza Ezgi ve Soküm................................................................................................... 389
GELENGÜL EKİMCİ, Yrd. Doç. Dr. Betül - AKTAŞ, Prof. Dr. Semra Günay
İdrisyayla Köyü (Eskişehir) Macın Kaynatma Şenliği Katılımcılarının Motivasyonları....................................................... 397
EKİNCİ, Esin
Canlandırılan Unsur: “İbrahim Mütefferika Kâğıt Müzesi”................................................................................................ 413
ERDOĞAN AKSU, Hilal
Kültür Koruma ve İnternet: Diş Hediği Geleneği.............................................................................................................. 423
KARA, Doç. Dr. Çiğdem
Geleneksel Yemeğin Boyutları ve Yemeğin Sesi............................................................................................................... 433

KIMIŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Zehra
Karagöz Ustası Sefer Mehmet Efendi ve Gün Yüzüne Çıkmamış El Yazması Karagöz Oyunları........................................ 449
KUYUMCU, Fehime Nihal
Karagöz’ü Nasıl Yaşatırız?................................................................................................................................................ 457
OĞUZ, Prof. Dr. M. Öcal
Folklorun Korunması: Derlemeden Aktarmaya................................................................................................................. 469
ÖZKUL, Prof. Dr. Metin - ÖTER, Âdem
Yörük Kültüründe Meydana Gelen Değişmeler................................................................................................................. 475
PAŞAOĞLU, Prof. Dr. Sibel
Bulgaristan Türklerinde Etno-Kültürel Kimlik İfadesi Olarak Halk Türküleri...................................................................... 507
SELENDILI, Prof. Dr. Lemara
The Chıns Varıetıes Of North (Steppe) Crımean Tatar Dıalect. Syntactıc Characterıstıcs (Based On The Chın Materıal
Collected By Rıza Fazyl)................................................................................................................................................... 517
TEKİN, Arş. Gör. Gözde
Turizm Fakültelerinde Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitimi Üzerine Bir İnceleme........................................................ 525
YANAR, Dr. Ayşem - KARADENİZ, Dr. Ceren
G
 eleneksel Bilginin Korunması ve Sürdürülmesinde Coğrafi İşaretleme ve Müzeler: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar...... 537

MÜZİK, OYUN VE EĞLENCE / MUSIC, DANCE AND ENTERTAINMENT
PROGRAM / PROGRAM

1. Oturum / Session 1
20.11.2017 Pazartesi / Monday

Oturum Başkanları
Prof. Dr. M. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL
Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ
Prof. Dr. Mehmet Cihat CAN
“Türk Halk Müziğinde Ezgilerin Batı Müziği Modlarına Göre Ele Alınması Yaklaşımları”
“Approaches to Melodies in Turkish Folk Music in Terms of Western Music Modes”
Fatima NURLYBAYEVA
“Etnomüzikoloji Aynasında Kazak Geleneksel Müziğinin Ses İdeali”
“The sound ideal of Kazakh traditional music in the mirror of ethnomusicology”
Doç. Dr. Timur VURAL
“Türk Dünyası Halk Çalgıları Orkestraları”
“Folk Music Instruments Orchestras of the Turkish World ”
Doç. Dr. Barış KARAELMA
“Türkiye Müzik Eğitiminde Milli Çalgılarımızın Yaygınlık Kazanamaması Üzerine Bir İnceleme”
“A Review Concerning the Unpopularity of National Musical Instruments in Music Education in Turkey ”

9
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Doç. Dr. Feyzan VURAL
“Niğde Düğünlerinde Tam Takım Saz Grubu Geleneği”
“Saz Band Tradition in Niğde Weddings”
Hakan Sinan METE
“Manisa’nın Kula ve Soma İlçeleri Örnekleminde Yaren ve Delikanlı Odalarındaki Oyun, Eğlence ve
Müzik Unsurları”
“Play, Entertainment and Music Elements in Yaren and Young People’s Rooms in Manisa’s Kula and Soma
Districts”
Mehmet ÖCAL
“Bursa İli Toplu Çalma Söyleme Gelenekleri: Danışık ve Erfene”
“Traditions of Collective Playing and Singing in Bursa: Danışık and Erfene”
Yrd. Doç. Dr. Mehtap DEMİR
“Kına Türkülerinde Kültürel Kodlar: Ocak, Eşik, Kuşak, Tuz”
“Culturel Codes of Henna Folk Songs: Home, Treshold, Belt, Salt”
Yrd. Doç. Dr. Süleyman FİDAN
“Asker Türkülerinin Sosyal Psikolojik Zemini ve İşlevleri”
“The Social Psyhological Basis of Soldier Folk Songs and Their Functions”
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HALK ANLATILARINDAN DİZİLERE SÖZÜN DÖNÜŞÜMÜ VE
BİLGE TİP ÖZELİNDE DELİ YÜREK / KUŞÇU ÖRNEĞİ
Merve AÇIKEL1
Toplumların teknolojiyle tanışmasının ardından bazı alanlarda kültürel ihtiyaçların
karşılanma yöntemlerinde birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişikler kültür adına
yeni alanlar doğurmuştur. Walter Jackson Ong, oluşan bu yeni alanları ikincil sözlü kültür çağı
olarak adlandırır. Birincil sözlü kültür çağı için ise: “Yazıyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan insanların sözlü kültürüdür (Ong, 2014: 18).” der. Ong, bu ayrımı daha geniş bir tanımlamayla: “…
yazı ve matbaa kavramlarının varlığını bile bilmeyen, iletişimin yalnız konuşma dilinden oluştuğu
kültürleri, “birincil sözlü kültür” olarak nitelendirdim. Buna karşılık günümüz ileri teknolojisiyle yaşantımıza giren telefon, radyo, televizyon ve diğer elektronik araçların “sözlü” nitelikleri, üretimi
ve işlevi önce yazı ve metinden çıkıp sonra konuşma diline dönüştüğü için “ikincil sözlü kültür”ü
oluşturur (Ong, 2014: 23-24).” şeklinde ifade eder.
Türk toplumu için bu ayrımdan söz etmek gerekirse 18. yüzyılın başlarında genel olarak
yazılı kültür özel olarak ise matbaa, toplum ve devlet adına gelişim ve ilerlemenin bir basamağı
olarak görüldüğü için bu anlamda yenilikler yapılmaya ve sözlü kültürün benimsendiği Türk
toplumuna yazılı kültür aşılanmaya çalışılmıştır. Nebi Özdemir bu dönemi şöyle özetler: “Bir
asrı aşan bu silik, diğer bir ifadeyle “kuluçka dönemi” ni, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla hızlanan
“yazılı kültürün ideolojik yerleşim dönemi” izlemiştir. Bu sürecin son aşamasını, “yazılı kültürün
toplumsal yaygınlaşma dönemi” olarak da adlandırılabilecek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
izlemiştir. Türk toplumunun sözel kültürden yazılı kültüre geçiş tarihini de oluşturan ve yaklaşık üç
asrı kapsayan bu dönem, çok kere “Batılılaşma, Çağdaşlaşma” kavramlarıyla da ifade edilmiştir
(Özdemir, 2017:201-202).”
1 Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara/Türkiye, merveackl15@gmail.com
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Eğitim, kültür ve yenileşme, daha doğru bir ifadeyle toplumsal dönüşüm aracı olarak görülen matbaa (Özdemir, 2015: 27), sözlü kültürün hâkim olduğu Türk toplumuna yazılı kültürün
benimsetilmesi kaygısını doğurmuştur. Yenileşmenin aracı olarak görülen matbaa, ilk kez kurulmaya ve yazılı kültür, topluma benimsetilmeye çalışılırken bir başka açıdan ise yazının hattat
seçeneği mevcuttu. Yazı sanatında gelişmiş olan Türk toplumunda, matbaanın benimsenmesini
sekteye uğratacak şekilde hattat esnafları bulunuyordu. Uzun süreler alan ve çok sayıda insanın
ortak iş gücünü gerektiren hattat yazımının karşısında az sayıda insan gücüyle daha pratik şekilde
bulunan matbaa, hattat esnafını bu anlamda tedirgin etmiştir. Matbaa, bünyesinde pratikliği ve az
iş gücünü barındırdığı için yazıcı esnafın da iş sahasını daraltmıştır. Çözüm olarak dini kitapların
basımında hattatçıların görev alması şeklinde bir paylaşıma gidilmiş olsa da söylenebilir ki, matbaa ve hattatçılık uzun süreler aynı güçte toplumda varlığını sürdürmüştür.
19. yüzyılın başına kadar olan süreçte Osmanlı’da matbaanın kendine alan yaratamaması ve bir başka açıdan yazılı kültür anlayışın oturmayışının sebepleri daha geniş şekilde “Sosyal
tabakalaşma sistemindeki sınırların silinmeye başlaması, sözlü kültürün, kurumlarının ve aktörlerinin etkinliğini sürdürmesi, dolayısıyla okur/yazar oranındaki yetersizlik, geleneksel eğitim ve
yöntem anlayışıyla sistemin devam etmesi, loncaların ve vakıfların ekonomik alandaki baskınlığı
ve gerekli özel sermaye birikiminin sağlanamaması, yazı sisteminin uygun olamaması, kâğıt üretimindeki ve tedarikindeki sorunlar, teknolojik altyapı ve yetişmiş eleman konusundaki sınırlılık,
yüksek maliyet gibi diğer önemli sebeplerin yanında, yazılı medya ve matbu kitap piyasasının
gelişmemişliği (Özdemir, 2015: 48-49).” olarak özetlenebilir. Bu süreçte medeniyetler seviyesine
yükselmenin ve gelişmenin öncülü olarak görülen matbaanın, kendine alan bulamaması ve tam
anlamıyla benimsenememesinin asıl ve en önemli sebebi ise okur/yazar kitlesinin var olmayışı ve
sözlü kültürün egemenliğinin kırılamayışıdır.
Tanzimat döneminde dergi ve gazeteciliğin artışı ile birlikte yazılı kültüre henüz adapte
sürecine girmiş Türk toplumu, 20. yüzyılda ileri teknoloji ve onun ürünleri olan televizyon ve radyo
gibi kitle iletişim araçlarının gücü ile tanışarak sözle karşı karşıya kalır. Böylelikle yazılı kültürü
henüz benimseyemeye başlayan Türk toplumu, kitle iletişim araçlarının etkisiyle birlikte ikincil
sözlü kültürde sözle tekrar buluşmuş olur. İleri teknoloji ve ürünleri sözün gücünü tekrar hatırlatınca, sözlü kültürle bağını koparamamış Türk toplumu ikincil sözlü kültür çağına adapte olmakta
zorluk yaşamamış ve tekrar sözlü kültüre geçişin başlamış olduğu söylenebilir.
20. yüzyılın başlarından itibaren 1950’lere kadar teknolojik, ekonomik ve sosyal kısıtlıklar nedeniyle daha çok büyük kentleri merkez alan ve çok yavaş ilerleyen söz konusu geçiş,
1950’lerden sonra önemli bir ivme kazanır. Yine bu yıllarda yoğunlaşmaya başlayan kırdan
kente göç dalgaları da, kır insanlarını sözlü kültürün daha belirgin olarak yaşandığı geleneksel
ortamlardan koparıp yazılı ve elektronik kültürün ağırlığını daha çok hissettirdiği kentlere taşır. Bu
taşınmanın hız kaybetmeden devam ettiği 1980’lerde çok kanallı televizyon yayınının başlaması
ve 1990’dan itibaren de özel kanalların açılması ile geleneksel sözlü kültür ilişkileri ve ürünleri
hızla televizyon ortamına kayar. Bu doğrultuda Nebi Özdemir, şu belirlemeleri yapar: Türk televizyonlarındaki yerlilik/yerellik, 1980 sonrasında özellikle özel televizyonlar kanallarının faaliyete
geçmesiyle birlikte, yavaş yavaş etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Bunda yabancı dizi ve filmler
ile televizyon kanallarının Türkiye’de izlenmesinin payı büyüktür. Birinci sözlü kültürde yaşamını
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sürdürürken kentin kıyılarına yerleşen ve televizyon tarafından yeniden büyülenen kitleler bu
türden yayınlara ilgi göstermiştir. Heyecan, gerilim unsurlarıyla kurgulanmış, duygusallık ve gözyaşı ile yoğrulmuş ardı bir türlü kesilmeyen “pembe diziler” […], kısa zamanda yazılı edebiyatın
popüler romanlarının, magazin yayıncılığının fotoromanlarının ve sözlü kültürün halk hikâyelerinin yerini almıştır (Çevik, 2015: 35). Bu anlamda geleneksel sözlü kültür ürünlerinin televizyon
ortamına aktarılması anlayışından yola çıkılarak söylenebilir ki, birincil sözlü kültür ortamında
meddahların dilinden dinlenilen sözlü anlatıların yerini, yazının icadının ve teknolojik gelişmelerin
gerçekleşmesinin ardından ikincil sözlü ortama gelindiğinde gelişen teknolojinin sunduğu yeni
bir alan olan televizyon dünyasının ürünleri alır. Sözlü ortamdaki meddahların dilinden dinlenilen
hikâye, ikincil sözlü ortamda izleme faktörü kuvvetlendirilerek televizyon dizilerine dönüşmüştür. Bu dönüşüm aynı zamanda hikâyeye ait olan ana kahraman, yardımcı tipler ve olay örgüsü
gibi birçok unsuru da beraberinde getirmiştir. Hikâyenin unsurlarından olan ve ana kahramana
rehberlik eden, öğütler veren, problemlere doğru çözümler sunan yapısının yanında söyleyişteki
yeteneği, kahramana yoldaşlığı, önder ve adına eş bilge kişiliği, buna benzer birçok özelliğiyle
ulu bilge tip, ikincil sözlü ortama gelindiğinde dizilerde varlığını birçok yönüyle dönüşerek de olsa
korumaya devam etmiştir.
Bildiride, sözün gücünü ve kültürün, zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın dönüşümsel
yönünü amaçlı örneklemle özele indirip kuvvetlendirmek için 1999-2002 yılları arasında Türk
televizyonlarında yayınlanması sonrasında bu özellikte dizilerin artması faktörü de göz önünde
bulundurularak, Deli Yürek adlı dizide geçen “Kuşçu” karakterindeki ulu bilge tip özellikleri
incelenmiştir.

Deli Yürek
Türk televizyonlarında 1999-2002 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek adlı dizisinin ana
kahramanı Yusuf Miroğlu’dur.
Dizinin hikâyesi: “Yusuf, askerliğini yapmış, geri dönmüştür. Mahalle halkı, annesi ve kız
kardeşi tarafından coşku ve sevinçle karşılanır. Bu arada zengin bir ailenin kızı olan Feraye, kaza
yaptığı arabasını, Yusuf’un çalıştığı tamirciye bırakır. Yusuf arabayı Feraye’nin evine götürdüğünde, gördüğü malikâne ve Feraye’nin ailesi onu bir hayli şaşırtır. Mahalledeki lokantaya sık
sık uğrayan mafya babası Süslü, Yusuf için yeni bir hayata gidebileceği bir yoldur. Yusuf, Süslü’yü ziyarete gittiği gün, Süslü için kurulan bir pusuyla karşı karşıya gelir(www.sinemalar.com,
28.11.2017).” şeklinde ilk bölümünden başlayan olaylar silsilesiyle Yusuf mafyayla ve olaylarla
karşı karşıya kalarak macerasına atılır şeklinde özetlenebilir.
1999 yılında ilk bölümü televizyon seyircisine sunulan Deli Yürek adlı dizide, ana kahraman Yusuf Miroğlu, sözlü anlatının kalıpsal yönüne paralel olarak dizi boyunca çeşitli anti
kahramanlarla çatışmaktadır. Ana kahramanın yanındaki yardımcı tiplerden olan ulu bilge tip,
dizide Kuşçu ismiyle yer almaktadır. Kuşçu’nun dünya malıyla işi olmayan, kendini toplumdan
soyutlamış duruşu ve kimsesiz oluşu, ana kahramana her koşulda yoldaşlık etmesi, öğütler
vermesi, objektif eleştirileri, söyleyişteki kuvveti ve kıssadan hisse hikâyeler anlatarak doğruya
yönlendirir yapısı onun kişi kadrosundaki ulu bilge tiple bağdaştırılması sağlayan özelliklerindendir.
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Kuşçu
Dizide bir binanın çatı katında, tek odalı bir alanda hayatını sürdürmektedir. Dizi boyunca
Kuşçu’nun hayatı, nereli olduğu ve ailesi hakkında detaylı ve özel bir bilgi edinilemez. İkincil sözlü
kültür ortamında Deli Yürek dizisi, televizyon izleyicisine Kuşçu’nun karakter değil de tip olduğu
mesajını vermek için Kuşçu’nun kimliksizliğinin özellikle altı çizilmiştir.
92. bölümde karakola düşen Kuşçu’nun kaydı yapılmak üzere adı soyadı sorulduğunda,
adım Hızır, soyadım İlyas der. Ana ve baba adları sorulduğunda, Havva ve Âdem cevabını verir.
Nerede doğduğu sorulduğunda ise Kâlû-belâ der (www.youtube.com, 28.11.2017). Bu bölümde,
Kuşçu’nun karakolda resmî olarak kaydının tutulmasında dahi kimliğini açığa çıkarmadığı gözlemlenir. Verdiği cevaplarla, kimliksizliğinin özellikle altı çizilip sadece bir insan olduğu vurgusu
vardır. Yusuf karakterinin yanında yardımcı tiplerden ulu bilge tipi olarak görev alan Kuşçu, birincil sözlü kültürdeki işlevine hatırlatma olarak ikincil sözlü ortamda bu örnek kapsamında tip
olduğu vurgusunda bulunulduğu söylenilebilir.
Ana kahraman ve bilge tip bağının örneklenebileceği 69. bölümde Kuşçu, Ağabey lakaplı karakter tarafından Yusuf’a ulaşmak amacıyla esir alınmıştır. Ağabey, Kuşçu’ya “Senden
Yusuf’u almaya geldim, onu bana ancak sen getirebilirsin.” der. Kuşçu duyduklarına, “Benden
Yusuf’u alacaksın?” diye şaşırır. “Bir bak hele ben ve Yusuf iki ayrı adam mıyız? O ayrı biri ben
ayrı biri miyim? Yusuf benim, ben de Yusuf. Akılcağızın bunu almıyor değil mi? Sen şaşırmışsın,
şaşırmış! Biri iki görüyorsun (www.youtube.com, 28.11.2017).” cevabını verir. Bu cevapta, Yusuf
ve Kuşçu’nun ayrılmaz bir bütün oldukları işaret edilmiş ve ana kahraman bilge tip ikili bağının
özellikle altı çizilmiştir.
Kuşçu üzerinden dizide, birçok yönüyle birincil sözlü kültürde var olan ulu bilge tipinin
özelliklerine atıfta bulunulmuştur. Tip, özellikle incelendiğinde de ulu bilge tipe ait özelliklere rastlanılmıştır. Bu anlamda Kuşçu, rehber yönüyle de yalnızca Yusuf’a dert ortaklığında bulunup
onu doğru yola teşvik etmez, mahalleliden veya Yusuf’un dost, aile ve akrabalarından da sık
sık ziyaretçi alır. Yusuf’un ağabey olarak gördüğü arkadaşı Sabri 60. bölümde, 101. bölümde
Bozo adıyla geçen Yusuf’un bir başka dostu, sevdiği kadın Zeynep ise 82. bölümde olmak üzere Kuşçu’ya ziyaretler gerçekleştirip onunla sohbette bulunarak Kuşçu’dan rehberlik anlamında
paylaşımlarda bulunmuşlardır.
Kuşçu, bilge tipe eş Yusuf’a ve ona danışan diğer mahalleliden insanlara sık sık öğütlerde
bulunur. 50. bölümde kadere olan kırgınlığından bahseden Yusuf’a, Kuşçu: “Engin denizler gibi ol
Yusuf’um, bir taş atmayla bulanma. İnsanların yaptıkları seni kırıyorsa sen sığ su sayılırsın (www.
youtube.com, 28.11.2017).” diyerek ona sağlam durmayı öğütler.
74. bölümde Yusuf, Kuşçu’yu ziyaret ettiği sırada onu çok eskimiş bir ceketini tamir ederken görür. “Kuşçu yetmez mi artık? Bunun tamir olacak bir yanı kalmamış. Yeni bir şey giymek
çok mu kötü?” diye sorar. Kuşçu: “Yeni bir şey giymek elbette kötü değil.” (www.youtube.com,
28.11.2017) der ve Yusuf’a güzellik ve çirkinlik hikâyesini anlatmaya başlar. Hikâyeye göre güzellik ve çirkinlik bir gün deniz kıyısında karşılaşmışlar. Biri diğerine, hadi denize girelim, demiş. İkisi
de giysilerini çıkarıp denizde yüzmüş. Biraz sonra çirkinlik, denizden çıkıp güzelliğin giysilerini
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giyip gitmiş. Güzellik kıyıya çıkmış, kendi giysilerini bulamayınca çıplak kalmamak için çirkinliğin
elbiselerini giymiş diyen Kuşçu devam eder: “O gün bugündür erkekler ve kadınlar, güzellik ve çirkinliği birbirine karıştırırlar. Ama önceden güzellik ve çirkinliği görmüş olanlar giysilere aldanmaz.
Kimin yanlısı olduğunu tanırlar(www.youtube.com, 28.11.2017).” Kuşçunun yeni bir cekete ihtiyaç duymadığı ve tıpkı birincil sözlü ortamda var olan bilge tip özelliğiyle eş değer şekilde dünya
malıyla meramı olmayan bir insan olduğu, anlattığı bu hikâyeden anlaşılabilir. Aynı zamanda bu
örnekten yola çıkarak söylenebilir ki, Kuşçu’nun Yusuf’a yeni kıyafeti istemiyorum demek yerine
hikâye yoluyla cevaba yönlendirmesi söyleyişteki kuvvetini kanıtlar. Kuşçu hayır demek yerine,
hayır niteliğinde anlattığı hikâyesiyle daha kuvvetli bir cevap vermiş olur.
Ana kahraman olan Yusuf Miroğlu, dizi boyunca karşılaştığı olaylarda kimse onu iyi veya
kötü eleştiremezken her şeyi ona eğrisi doğrusuyla söyleyebilen kişi Kuşçu’dur. Ulu bilge tipin
özelliklerine eş olarak ana kahramanı doğru yola yönlendirmek isteyen Kuşçu, aksi bir durum gördüğünde de Yusuf’u eleştirmekten geri durmamıştır. 51. bölümde Yusuf, sevdiği kadın Zeynep
tarafından yanlış anlaşılmıştır. Ama kendini haklı gördüğünden bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek
için de adım atmayan Yusuf’u Kuşçu, Firavun’a benzeterek eleştirir: “Sen Miroğlusun! Yukarıda
Allah var, aşağıda sen. Her şey, tek başına senin eserin. Ailen, arkadaşların, dostların, çevren,
herkes sana muhtaç. Emme sen kimseye muhtaç değilsin. Bütün güzellikler senin güzelliğin, senin zanaatın. Varsa yoksa senin cesaretin, senin buluşun.” (www.youtube.com, 28.11.2017) der.
Konuşmasının devamında ise onu Firavun’la eşleştirerek eleştirir: “Firavun bile böyle çıkmış yola.
Sonra işi Tanrılığa kadar vardırmış. Sen de yakında Sabri’ye dersin ki, bir kule yap! Firavun da
veziri Haman’a öyle demiş. Bana bir kule yap, şu Musa’nın Allah’ı var ya onun yanına bir gideyim
de nasıl bir şeymiş göreyim. Emme senin boyun çok uzun kuleye de ihtiyacın yok” (www.youtube.
com, 28.11.2017) der ve eleştirilere itiraz eden Yusuf’a, Zeynep ile konuşup Tanrı olmadığını ispatlamasını söyler. 51. bölümde izlenilen bu örnek olayda, Kuşçu’nun eleştirel yönü gözlemlenebilmesinin yanında aynı zamanda Yusuf’un üzerindeki harekete geçirme yönüne de şahit olunur.
97. bölümde Kuşçu, Yusuf’u ziyarete gittiğinde onu çok moralsiz görür ve bir kumpas
sonucu silahsız, masum birini vurduğunu öğrenir. Ardından ona, Musa ve Hızır’ın hikâyesini bilip
bilmediğini sorar ve hikâyeyi anlatmaya başlar: “Musa bir gün tutturmuş Hızır’a diyor ki, senle
yol arkadaşlığı yapmak istiyorum. Hızır da sen sabredemezsin, benim işlerime akıl erdiremezsin
diyor. Musa ısrar edince yola çıkıyorlar, bir gemiye biniyorlar, açılıyorlar. Derken Hızır geminin
ambarında bir delik açmaya kalkıyor. Musa celalli adam, hey ne yapıyorsun, gemidekiler boğulsun
diye mi açıyorsun o deliği oraya? diye kükrüyor. Hızır da diyor ki, ben sana ne demiştim, benim
işlerime sabredemezsin dememiş miydim? Musa, affedersin diyor, bir daha karışmam. Böyle
birkaç tuhaf işlerle karşılaşıyorlar. Hepsinde Musa itiraz edince Hızır da diyor ki, yetti gayri! Senle
beraber yolculuk edemeyeceğiz.” şeklinde hikâyeyi anlatan Kuşçu, Yusuf’a: “Çünkü işlerin bir
görünen yanı vardır bir de görünmeyen yanı.” der. “Meğersem Hızır, o gemiyi neden deliyormuş?
İleride bir adanın yanından geçeceklermiş, orada korsanlar gemileri basıp soyuyorlarmış. Hızır
niye o deliği açmış? Korsanlar uzaktan bakınca gemi batmak üzere zannetsin de peşlerine takılmasın diye. Tabi orayı geçince Hızır deliği kapıyor. Gemi de sağ salim yoluna devam ediyor.
Emme işin aslını bilmeyen için gemiyi delmek nedir? Su katılmamış delilik.” diyerek anlattığı hikâyenin asıl anlamını Yusuf’a göstermeye çalışır. “Bir düşün Yusuf’um, o delikanlı ağır yaralandı.
Emme inşallah kurtulacak. Peki ya sen oraya gitmeseydin? Acaba onu oraya bağlayanlar sağ
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bırakacaklar mıydı? Senin yüzünden ağır yaralandı; emme bu ağır yara sayesinde belki ölmekten
kurtulacak. Ya da ölümü yaşamasından daha hayırlı olacak (www.youtube.com, 28.11.2017)”
der. Yusuf’un olaylara tek bir yönden bakmamasını sağlamayı hedefleyen Kuşçu, aynı zamanda
ona hikâyeler anlatarak da bilgelik yönünü ispatlar.
Dizinin devam filmi olan Deli Yürek, Bumerang Cehennemi filminin final sahnesinde Yusuf, bir mağarada uyumaktadır. Rüyasında Kuşçu ile dertleşmesinden sonra Kuşçu ona mağarayı bir an önce terk etmesi gerektiğini söyleyip uyan diye seslenir. Yusuf uyanır ve hızla mağaradan dışarı çıktığında filmin devamında mağaranın bombalı saldırı sonucu patladığı görülür.
Kuşçu, yalnızca gerçek hayatta Yusuf’un yanında olup ona destek olmakla kalmayıp bilge tipe
eş olağanüstü özellikler sergileyerek de rüya yoluyla Yusuf’a ikazlarda bulunarak onu ölümden
kurtarmıştır.
Birincil sözlü ortamda var olan hikâyenin unsurlarından yardımcı tipler kadrosunda yer
alan ulu bilge tipe ait özelliklerin değişerek ya da dönüşerek de olsa ikincil sözlü kültür ortamında
televizyon dizilerinde varlığını devam ettirdiği Deli Yürek dizisinde Kuşçu tiplemesi üzerinde değerlendirilerek yorumlamalara gidilmiştir.
Barry Sanders, öyküler için sözlü kültürün can damarı, masalcı ise topluluğun yüreğidir
(2016: 15), der. Sanders’a göre: “Masalcının anlattığı öyküler rastgele, üzerinde düşünmeden
anlatılan sıradan öyküler değildir, bunlar insanların beklediği, duymayı umduğu ve ana hatlarıyla
zaten bildiği öykülerdir. Öyküler, insanlara kim olduklarını bir kez daha anlatır, inandıkları şeyleri
hatırlatır; bu öyküler topluluk üyelerini birbirine bağlar (Sanders, 2016: 15).” Bu anlamda düşünüldüğünde, ikincil sözlü kültür ortamında televizyon dizisinde rastlanılan Kuşçu tiplemesinin kolayca kabul görmesi, dizinin yayınlandığı dönem içerisinde reyting rekorları kırması ve bu dizinin
ardından aynı veya paralel özelliklerde ana kahraman bilge tip birlikteliğinin izlenebildiği dizilerin
çekilmesindeki artışın sebebi tesadüf değildir. Kuşçu, ikincil sözlü kültür çağı izleyicisine birincil
sözlü ortam hatırlatıcısı faktöründedir. Robert Fulford, Anlatının Gücü kitabında bu durumu, Aristoteles’in anlatı tanımından alıntılayarak anlatının aşinalık içermesi şeklinde izah eder.
Birincil sözlü kültür ortamında meddahların dilinden dinlenilen hikâyeler aracılığıyla dinleyicilerin belleğinde, kalıp anlatı, başka bir deyişle kültürel kodlar ve beklentiler dizgesi oluşturulur.
Bu, hikâyenin bir kez anlatımıyla gerçekleşmiş bir durum değildir. Sözlü kültür çağı boyunca, yazının icadından ve matbaanın bulunmasından önceye kadar olan süreyi kapsar. Bu süre boyunca
meddahlar, dinleyicilerin zihnine bu kodları dizerler.
Sanders da öyküler için okyanusun dalgalarını andıran bir düzenle ortaya çıkmış olduğunu söyler: “Okyanustaki dalgalar gibi düzenli ve sürekli tekrarlanan dalgalar bir süre sonra tanıdık
gelmeye başlar ve aynılık içinde değişim yanılsamasını yaratırlar (Sanders, 2016: 19).” Burada
öykü, kültürle bağdaştırılabilir. Birincil sözlü çağda Türk toplumu meddahların dilinden dinlenilen
halk hikâyeleri aracılığıyla yaşama dair bazı kalıplar öğrenmiştir. Hikâye boyunca türlü durumlarla karşılaşılır ancak sonunda muhakkak iyiler kazanır, kötüler cezasını bulur. Fakir ve kimsesiz oğlan, zengin ve varlıklı ailenin kızını sever. Zengin kıza layık görülmeyen oğlanın hikâye
sonunda aslında o varlıklı ailenin yıllar önce kaybolmuş oğlu olduğu anlaşılır. Her zaman bir sürü
çetrefiller yaşansa dahi sonunda emek veren, yolunu iyilikten ayırmayanlar kazanır. Anlatılar,
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aynı zamanda içinde bulunduğu kültüre ait insanlara olayları yaşayış biçimini ve olaylar karşısındaki yorumunu, iyi kötü veya zengin fakir çatışmalarında hangi tarafta yer aldığını hatırlatıcı
faktördedir. Sanders Öküzün A’sı’nda yazar G. F. Michelsen’dan sözellikte bir öykü anlatımının
özünde neler yattığını özetlemek için alıntı yapar: “Öyküler bize yardımcı olur, nasıl yaşayacağımızı anlatır (Sanders, 2016: 18).” Robert Fulford ise bu durumla ilgili Anlatının Gücü’nde
Charlotte Linde’den alıntı yaparak şöyle söyler: “Yaşam öyküleri bizim benlik duygumuzu, kim
olduğumuzu ve nasıl o insan hâline geldiğimizi ifade eder (Fulford, 2015: 25).” Aynı zaman da
Fulfort, öylesine bir hikâye diye bir şey yoktur (…), bir hikâyeyi anlatabilecek kadar iyi biliyorsak
o hikâyenin bizim için bir anlam taşıdığından emin olabiliriz (2015: 19), diyerek anlatı ve kültür
bağına da işaret etmiş olur.
Meddahlarca sözlü anlatılarla örülen bu kalıpsal yapı, aynı zamanda o kültür üyelerini
birbirine bağlar ve bütünün parçası olma hissiyatını tazeler. Barry Sanders, bu durumu bir alkolikler toplantısı örneğiyle pekiştirir: “Katılımcılar her toplantıda bazı kalıpları düzenli aralıklarla
tekrarlarlar. Bunlar, bütün grubun sonunda düşünmeden otomatik olarak tekrarlayabilmesi için
kısaltılmış, ritüelleşmiş sözlerdir: “Bizden daha üstün bir gücün bizi sağlığımıza kavuşturacağına
inanıyoruz.” Her katılımcının anlattığı öykü biraz farklıdır ama bütün öykülerin içinde kalıplaşmış
deyişlere rastlanır ve gruba her toplantı bir öncekinin hemen hemen aynısı, yalnızca biraz değişiği gibi gelir (Sanders, 2016: 20).” Bu örnekten yola çıkarak kalıplaşmış ifadelerin o grup üyelerinin grup olma bilincini tazelediğini ve gruba yeni katılanların ise kullanılan kalıplarla yabancı
olma algısından uzaklaşarak kabul görme hissiyatını kazanmalarını sağladığı gibi Sanders’in
düşüncesine eş yorumlamalara varılabilir.
İkincil sözlü ortama gelindiğinde ise Fulford’un tanımladığı üzere anlatının zaferiyle karşılaşılır. Kültürel ortamlar ve kültürel ihtiyaçların karşılanma yöntemleri değişmiş ancak hikâye
varlığını korumuştur. Birincil sözlü ortamdaki hikâye, ikincil sözlü ortama gelindiğinde televizyonlarda dizilerle birlikte ortam ve şekil değiştirmiş ancak aynı temayı ve dersleri vermeye devam
etmiştir. Sanders: “Sözellik tanıdık olan şeyin verdiği güveni arar; gelenek aracılığıyla ayakta
kalır (2016: 22).” der. Sözün tekrar söze dönüşmesinin ardından televizyon dizilerinin seyirci
kitlesinin başı sonu aynı hikâyeye bağlılık göstererek izlemesinin temel sebebi budur. Birincil
sözlü ortamda oluşturulan ortak kültür bilinci, dizilerin kabul görmesini sağlamıştır. Hâlâ zengin ve
fakir çatışmasını, iyi ve kötülerin mücadelesini izlemeyi sürdürür. Çünkü muhakkak sonunda fakir
hakkını kazanacak, kötüler iyilere karşı kaybedecektir. Sonunun belli oluşu ve olayların kültürel
kodlara uygun şekilde sonlanması izleyiciye güven ve rahatlama duygusunu verir. Sanders da:
“Kalıplar gök gürültüsü gibi yerine oturur ve insanı davetsiz misafirlerden ve yabancılardan korur
(2016: 21).” der. Ortak kültüre ait bilinç, ikincil sözlü ortamda diziler aracılığıyla hikâyenin unsurlarından olan bilge tipin dönüşümünün ve değişiminin kabul görmesine sebep olmuştur. Aynı bilinç,
Türk dizilerinin Arap dünyasında da reyting rekorları kırmasına sebep olur. Bunu yapan şey aynı
kültürel belleğe sahip toplumların hikâyeden beklentilerinin de ortak olmasının sonucuyla ilgilidir.
Sanders Öküzün A’sı’nın dördüncü bölümünün başında Ivan Illich’ten alıntılayarak söylediği gibi: “Yalnızca makineler, yerel köklere gönderme yapmadan iletişim kurabilir.” Türk dizi senaristlerinin yaptığı kültürel illüzyonun tutmasının sebebi de seyirciyle oluşturulan iletişimin bir sonucudur. Kültürel illüzyon ifadesini bir örnekle açıklamak yerinde olacaktır. Türk televizyonlarında
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yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin 73. bölümünde Âşık Mahzunî Şerif’in
İşte Gidiyorum türküsü, Demet Akalın ve Ahmet Aslan (www.atv.com.tr., 13.12.2017) tarafından
okunur. İzleyiciyi hikâyenin içine alan bu türkü, yeni kuşak seyircisi tarafından şarkı olarak idrak
edilip birincil sözlü kültür bağlamında Âşık Mahzunî’ye ait olduğu gerçeğini öteleyerek yeni dönem sanatçı popülaritesiyle türküyü tanıyıp dinlese de, sahneyi izlerken türkünün birincil sözlü
kültür bağlarına yaptığı atıfla dizinin duygusallık yaratarak seyirci kazanması televizyon dizilerinin
kültürel illüzyonudur. İkincil sözlü çağda televizyon bağlamında, türkü vasıtasıyla kültürel bağlara
dokunup seyirci kazanılmıştır.
Bildirideki amaçlı örneklem, tüm alıntı ve açıklamalar doğrultusunda sonuç olarak söylenebilir ki, kültürel ortamlar, anlatım ve aktarım şekilleri değişime uğrasa da sözün gücü ve kültürün kendini var etme dinamizmi dönüşerek de olsa kendini var etmeye devam edecektir.
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CEYHANLI ÂŞIK FERRAHİ’NİN YENİ DERLENEN TÜRKÜLERİ
Dr. Halil ATILGAN
Âşık Ferrahi 1934 yılında Ceyhan’ın Kıvrıklı köyünde doğar. 1969 yılında daha ömür yolunun
yarısına bile gelmeden 35 yaşında bu dünyadan göçer gider. Ölüm onu alır götürür. Gün görmeden,
yokluklar deryasından kurtulmadan, yalan dünyadan murat almadan, ozanlığının en verimli çağında
kara toprağa gömülür. Halk ozanlarının en çilekeşlerinden biridir o. Asıl adı Mehmet Ali Ergat’tır.
Küçük yaşta öksüz ve yetim kalır. Öksüz ve yetim kalan Mehmet Ali’yi dayısı Osman Metin ( Çingil
Osman ) yanına alır. Daha 7–8 yaşlarındayken hayatın cilvesi ona başka bir dünyanın kapısını
aralar. Mehmet Ali, Halil Turan’a besleme olarak verilir. Halil Turan’ın kapısında uzun bir zaman
çobanlık yapan Mehmet Ali’nin işe yatkın olduğunu anlayan dayısı onu tekrar yanına alır. Mehmet Ali
köyün sığırlarını güderek, traktör sürerek ekmeğini kazanmaya çalışır. On iki yaşındayken bir rüya
görür. Rüyasında bir kıza âşık olur. Bu aşk onu âşık yapar; sığır gütmeye yarayan değneğini bağlama yapar, dilini açar, gönlünü kanatlandırır, onu Âşık Ferrahi yapar. Aşığımız, bir yandan ekmeğini
kazanmaya çalışırken; bir yandan da dağda, bayırda, kumda bir başına alfabenin hem eskisini, hem
de yenisini öğrenmeye çalışır. Başkaları için zor olan, onun için hiç de zor olmamıştır. Gayretleri
sonunda Karacaoğlan’ın, Kerem’in, Âşık Garip’in kitaplarını okuyabilecek duruma gelir. Sadece aşk
hikâyeleri, şiirleri okumakla kalmaz, yazmaya da başlar. İlk şiirlerini bir defterde toplar. ‘’Mahzun Çocuk1’’ adını verir. Fakat ne yazık ki, bu defter günümüze kadar ulaşamaz.
1 Mahzun Çocuk Âşık Ferrahi’nin ilk yazdığı şiirlerini topladığı el yazması defteridir. Defteri çok aramamıza rağmen maalesef bulunamamıştır. Kızı Emine’nin ve yakın dostu Şükrü Tek’in ifadesine göre Neşet Ertaş tarafından
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1954 senesinde Âşık Ferrahi İstanbul’dadır. Ayazağa ve Zeytinburnu Süvari Bölüğünde askerdir. Ancak askerliği sırasında tüberküloz hastalığına yakalanır. Hava değişimi için köyüne gönderilir. Fakat hastalık geçmediğinden, tekrar asker ocağına dönemez. Bu hastalık Ferrahi’nin hayatında
yeni bir dönemin başlangıcı olur. Asker ocağına bir daha dönemeyen Ferrahi’nin verem olduğunu
anlayan dayısı, çocuklarını bu bulaşıcı hastalıktan korumak için, evinden uzaklaştırır. Bu yüzden
Ferrahi de köyünü terk etmek zorunda kalır. İlk gittiği yer Ceyhan’dır. Ceyhan’da çocukluk arkadaşı
Hamit Zorba’ya yol düşürür. Hamit Zorba, çalıştığı çiftlikte ona da bir iş ayarlar. Ferrahi, bir müddet
burada çalışsa da traktör sürmek pek işine gelmez. Çünkü o; ‘’Mahzun Çocuk’’una yeni şiirler ekleyecek, türküler çığıracaktır
Sene 1958’dir. Elinde Kayserili Ömer Usta’nın armağan ettiği bağlaması ile Ceyhan’daki Şevket Eser’in saz evine düşer yolu. Şevket Eser’i tanıması çalıp söyleme konusunda yeni ufuklar açar.
Ondan aldığı bilgiler ışığında deyişlerini sazıyla sözüyle dile getirir. Bu çalışmalar yavaş yavaş şuurlu
bir şekilde Ferrahi’nin rotasını âşıklar dergâhına yöneltir. Artık aşığımız sazıyla, sözüyle ve korkunç
kaderiyle baş başadır. Dertlerini türküleriyle dile getirir. Ah neyleyim gönül senin elinden / Her
zaman ağlarım gülemem gayrı. Ela gözlü nazlı yâri / Görem dedim göremedim. Hasta gönlüm
divanedir durmuyor / Dünya hiç kimseye kalmamış deyin. Güzel ben senin elinden / Nere gidem nere gidem. Adana’ya geldim gülüm göreyim dedim adlı türküleri çok ünlenir. Ünlenen türküleri dilden dile telden tele yayılmaya başlar. Ününe ün katar. Destan satarak hayatını kazanmaya
çalışan Ferrahi ünlenen türküleri sayesinde radyodan da sesini duyurmaya başlar. Adana İl Radyosu
Müdürü Kemal Sönmez dört türkülük bantlar yaptırarak daha da ünlenmesine yardımcı olur. Konya
Âşıklar Bayramına katılarak yaptığı türküleriyle Köroğlu ve Mihri Hatun ödüllerine layık görülür. Sazıyla sözüyle ozanların düzenlemiş olduğu turnelerle yurdu karış karış, özellikle Çukurova’yı köy köy,
oba oba, ilçe ilçe dolaşır. Gezginci âşıklar ne yaparsa o da onu yapar.
Sazıyla sözüyle Çukurova’yı dolaşırken Adana’nın merkez Kürkçüler köyüne bir düğüne davet edilir. Düğün gecesi, görüp tanıştığı akrabadan bir kıza gönül verir. Kısa bir süre sonra alıp kaçırır. 1959 yılında onunla evlenir.  1960–1961 yılları arasında Ceyhan’ın Kıvrıklı köyünde dayısından
kalan 35 dönümlük tarlasını satarak Adana’ya yerleşir. Sinanpaşa Mahallesi Kışla Caddesi’nde bir
saz evi açar. Burada bir yandan bu işin meraklılarına saz dersi vermeye çalışır, bir yandan da plak
satarak geçimini temin eder. Kendine göre bir düzen kurarak geçimini sağlayan Ferrahi, Emine’den
doğan Kızı Emine ve oğlu Mustafa geçim derdini daha da zorlaştırır. O tüm zorluklara rağmen küçük
kızı Emine’ye bağlama çalıp türkü söylemesini öğretir.
1960’lı yıllar onun yavaş yavaş yağı ile kavrulduğu yıllar olarak kayıtlara geçer. Fakat
askerde yakalandığı verem hastalığı gün be gün şiddetini artırmaktadır. İşin kötüsü illet onun
gırtlağına tebelleş olmuştur. Teşhis gırtlak veremidir. Hastalık ilerledikçe ses tellerini kaybeder.
Bülbül gibi öten Ferrahi’nin sesi çıkmaz olur.
Gerçek odur ki… Ozanın sermayesi sazı ve sesidir. Kısaca ozanın en önemli iki silahı
vardır. Biri sözü, diğeri de sazıdır. Sözünü sazıyla dile getirir. Söz olmaz, ses olmaz ise bağlama
çalma tek başına neyi anlatabilir ki… Elbette anlatamaz o bunu çok iyi bildiği için yaptığı deyişlerini kızı Emine’ye öğretir. Artık Ferrahi bir âmâ, kızı Emine onun değneğidir. Gerçekten de öyle
alınan defter iade edilmemiş, kısaca Mahzun Çocuk Neşet Ertaş’ın gazabından kurtulamamış, geri dönüşü de
olmamıştır. Akıbeti meçhuldür. Böylece Neşet Ertaş’la ilgili bu tür suçlamalara bir yenisi daha eklenmiştir.
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olur. Baba çalar kızı söyler türkülerini. Adana, Ceyhan, Kadirli, Kozan çay bahçelerinin aranılan
ikilisidir baba kız. İşte bu zamanlar Ferrahi’nin en zor günleri olarak hayatına çentik atar. Buna
rağmen mücadeleyi elden bırakmaz. Hatta bu ikili radyolara bile bantlar2 yaparak mücadelesini
sürdürür. Artık çevredeki çay bahçelerinin aranılan sazı ve sesi Çukurova’nın aranan ikilisi olarak
her gün biraz daha ünlenir. Tam işleri yoluna koymuşken, geçim derdini bertaraf etmişken hastalık
peşini bırakmaz. Gün be gün şiddetini artırır. Ayakta çalıp söylerken verem hastalığı Ferrahi’yi yatağa düşürür. Bir gün beş gün derken kalkamaz olur. Sonuçta hayatının en verimli çağında gırtlak
veremi Ferrahi’yi alır götürür bu dünyadan. Tarih 22 Nisan 1969’dur.
Babası öldükten sonra Kızı Emine; Emine Ferahi adıyla onun adını yaşatmaya, türküleriyle, destanlarıyla geçmişi günümüze taşımak için babasının yolunda hızla ilerlemeye çalışır.
Adana gazinolarında, çay bahçelerinde, babasının türkülerini okuyarak yoluna devam eder. Müthiş bir ses güzelliğine sahip olmasına rağmen şansı yaver gitmez. Güzelim sesiyle istediği yere
varamaz. Zira elinden tutanı yoktur. Kimsesizdir. Buna rağmen o yılmadan yolunda ilerlemeye
devam eder. Müzik piyasasının kaplanlarına av olmamak için elinden gelen gayreti gösterir. Bu
zaman içinde bir evlilik yapar. Bu evlilikten bir kızı olur. Fakat ne acıdır ki yaptığı evlilik ayrılıkla
sonuçlanır. Annesinin evlenerek Kıbrıs’a gitmesi işini daha da güçleştirir. Bu zaman içinde başını
taştan taşa vurur. Ceyhanlılardan, Kıvrıklılardan, Sinanpaşa Mahallesi sakinlerinden, Adanalılardan bir el uzansın ister. Ama maalesef Âşık Ferahi’nin yadigârı olan kızı Emine’ye bu satırları
yazanın dışında hiçbir el uzanmaz. Hayatla boğuşmaya devam ederken babasının hastalığına
yakalanır. O’da babası gibi:
“Yarap bu derdimin dermanı sende
Bu derdime çare çare Allah’ım’’
diyerek Allah’a yalvarır. Fakat yalvarış, yakarış boşuna. İlaç parası yok. Emar parası yok.
Sağlık güvencesi yok. Emine Ferrahi için her şey para. Para da onda yok. Kısaca: “Yok yok yoka
karışmış tuz yok sabun yok“. İşte bu yokluklar deryasında o da 22. 7. 2001 tarihinde yok olur
gider. Evet, Emine Ferahi babasının yolunda yürürken hastalık onu da çeker alır yanına. İflah
olmaz. Babası gibi o da bu dünyadan murat almadan çok genç yaşta kara toprağa gömülür.
Yaşam defteri kapanır. Ama babasının ona bıraktığı türkü defteri hep açıktır. Türküler yaşadıkça
da açık kalacaktır.
Ben: Ferrahi’nin kızına bıraktığı açık kalan türkü defterinin sayfalarını 1986 yılında aralamaya başladım. Bu aralama araştırmaya dönüştü. Araştırmalar sonunda Âşık Ferrahi – Hayatı
– Şiirleri – Türküleri3 ve Ceyhanlı Âşık Ferrahi4 adıyla iki kitabımız yayınlandı. Buna rağmen
Ferrahi araştırmalarımız bitmedi. Her gün biraz daha artarak devam etti. Gönlüm her gün yeni
bir türküsünü, yeni bir dörtlüğünü bulabilir miyim diye çırpındı durdu. Derler ya sabırla koruk helva
olurmuş. Yeni Ferrahi şiirlerine, destanlarına ulaşmamız da aynen öyle oldu.
2 Âşık Ferrahi’nin çaldığı, kızı Emine’nin okuduğu TRT İzmir Radyosu kaydıyla tarafıma ulaşan dört türkülük
bant arşiv kayıtlarında mevcudiyetini hâlâ korumaktadır.
3 Halil Atılgan: Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Yayınları. Yayın No: 1 Çukurova Basım Evi
Adana 1987.
4 Halil atılgan: Ceyhanlı Âşık Ferrahi, Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü Yayınları 264, Halk Edebiyatı dizisi No: 54.
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Günlerden bir gün TRT İzmir TV’sinden Adnan Sait Tabakçı telefonla beni aradı. Hemhal
olduk. TRT adına Âşık Ferrahi belgeseli çekeceğini, benim de danışman olarak görev almamı istedi.
Doğrusu bu haber beni fazlasıyla mutlu etti. Belgeselden ziyade belgeseli yaparken Ferrahi ile ilgili
birtakım yeni bilgilere ulaşacağım çamla çırayla arayıp da bulamayacağım bir fırsattı. Kısaca çeşitli
görüşmeler yapıldıktan sonra İzmir’den gelen beş kişilik bir ekiple Ankara’dan Adana’nın Ceyhan ilçesine hareket ettik. Önce Ceyhan’da, sonra da çevrede çekim yapılacak kaynak kişiler tespit edildi. Âşık
Abdülvahap Kocaman’la görüşmek için Kadirli’nin Avluk köyüne, Âşık Feymani ve Mahmut Taşkaya
ile görüşmek için Azaplı’ya, sonra Ceyhan’ın Kıvrıklı ve Sağkaya köylerinde çekim yapmak üzere bir
çalışma planı yapıldı. Planımızı aynen uyguladık. Önce Avluk, (Koçlu) Azaplı sonra da Kıvrıklı ve Sağkaya köyünde çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Önce Azaplı… Azaplı’da Âşık Feymani’nin konuğu olduk. Feymani özenle karşıladı. Hoşbeşten sonra tatlı bir söyleşi başladı. Konu Ferrahi. Biz soruyoruz, o cevaplıyor. Sohbet esnasında
yemek hazırlandığını gördük. Aç değiliz, çay yapılırsa içeceğimizi söyledik. Hoş sohbetle çaylar yudumlanıyor. Feymani Ferrahi ile ilgili hatırasını anlatıyor: “Yıl 1967. İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda âşıklar şöleni var. Şölene beni almamışlar. Ama Ferrahi kadroda. Kendisi gırtlak veremi
olduğu için türkülerini kızı okuyor. O zaman Hasta Gönlüm Divanedir Durmuyor, Ela Gözlü Nazlı Yâri
ve Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden türküleri çok ünlü. Özellikle; Ah Neyleyim Gönül. Adı geçen
türküyü Ankara Radyosu sanatçısı Nurettin Dadaloğlu radyoda okumuştu. Kendisi o türküyle çok ünlendi. Hatta benim de katıldığım bir programda türküyü üç defa okuttuklarını biliyorum. İşte o zaman
Ferrahi’nin çok ünlü olduğu dönemdi.
İstanbul’da Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda yapılan âşıklar şöleninde ben de Ferrahi’yle birlikteyim. Türkülerini kendi çalacak kızı okuyacak. Kuliste de prova yapacaklar. O sırada
programa katılan sanatçılardan biri de (ismini hatırlayamıyorum) prova yapıyor. Ferrahi de sazını akortladı. Delikanlı bitirsin ki kendisi de prova yapsın. Fakat genç, bir türlü fırsat vermiyor.
Ferrahi dayanamadı. ‘Delikanlı eğer izin verirsen ben de birkaç türkü geçeceğim kızımla’ dedi.
Delikanlı Ağabey bu sazı sadece bizim Aleviler çalar, Alevi değilsen çalamazsın deyince. Ferrahi
‘Saz çalmanın Alevi’si Sünni’si olmaz. Herkes kabiliyetine, yeteneğine göre çalar. Ama sen bana
fırsat vermiyorsun. Ben alevi değilim ama fırsat verirsen bak nasıl çalacağım’ dedi. Akortladığı
sazını aldı eline, vurdu teline. Oğlan Ferrahi’nin çalışını görünce aptallaştı, dediğine pişman oldu.
Ferrahi’nin elini öperek özür diledi. Bu hatırasını hiç unutmam5. Alevi köylerinde dedelik yapmış
olsa da kendisi alevi değildi. Ben Alevi olmadığını biliyordum. Bu hatırasıyla da bilgim tazelendi.
Ferrahi dürüst, samimi ve ahlâklı bir kişiliğe sahipti. Sevilen bir âşıktı. Sesi de güzeldi. Hatta köyde ezan okuduğu dahi söyleniyordu. Onunla dosttuk. Benden başka Abdülvahap Kocaman,
Âşık Hüdai, Kul Ahmet de dostları arasındaydı. Merhumun bir fötr şapkası vardı. O şapkayla güzel
bir fotoğraf çektirmişti. Fötr şapkayı Âşık Kul Ahmet’in armağan ettiğini söylerdi.” diyerek sözlerini
noktaladı.
5 Feymani bu bilgiyi verirken Toplumda Alevi, Sünni, din, ırk, mezhep ayırımı yapmadığını, Ferrahi’nin Alevi
olarak bilindiğini fakat Alevi olmadığını anlatmak için bu hatırasını naklettiğini ifade etti.
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Azaplı’da Feymani ile çalışmaları tamamladıktan sonra Ceyhan’ın Sağkaya köyüne hareket
ettik. (Mahmut Taşkaya o gün köyde yoktu onun için de görüşme yapılamadı.) Saat 21 30 sularında
köye ulaştık. Kıvrıklı köyünden Fatma Ağıran Öğretmen’in evine konuk olduk. Geç kalmamız sorun
yaratmadı. Kaynak kişilerle birlikte hane halkı bizi bekliyordu. Hoş beşten sonra hemen çalışmaya
başladık. Kaynak kişiler aynı köyden Şükrü Tek ve Âşık Cumali. Şükrü Tek’in takma soyadı Tatlıses. Biz hem Tek, hem de Tatlıses adıyla kayıtlarımızı gerçekleştirdik. Şükrü Tek; şimdiye kadar
tespitlerimiz içinde Âşık Ferrahi’yi en iyi tanıyan, türkülerinin hepsini okuyan ilk ve tek kaynak kişi.
Âşık Cumali de tanıyor. Fakat Şükrü Tek kadar değil. Olağanüstü bir birlikteliği yok. Türkülerini de
başkalarından öğrenmiş. Biz daha çok Şükrü Tek üzerinde yoğunlaştık. Şükrü Tek Ferrahi ile hem
de öldükten sonra kızı Emine ile çalmış söylemiş. Onun için konuya çok hâkim. İşte yıllardan sonra
Ferrahi ile ilgili tespitlerimiz. Tarih 2 Ocak 2006. Şükrü Tek anlatıyor: ”Ferrahi o tarihlerde bizim köye
düğüne gelmiş, köyümüzden Mustafa Öztürk’ün konuğu olmuştu. Köyde çalıp söyleyen bir de aşığımız vardı. Ali Ergezer. Güçlü bir âşık değildi. Buna rağmen Ferrahi ile takıştı. Her nedense Ferrahi
ile suyu bir araya akmadı.
O düğüne Adana’nın Karaisalı ilçesinden bize konuk olarak gelen Naile adında bir de kız
vardı. Ferrahi Naile’yi ilk defa o düğünde bizim evde gördü. Yanımızda irticalen sizin de Ferrahi
kitabınızda yayınladığınız Naile şiirini söyledi. Şiiri daha sonra türküleştirdi.“Haydı Naile’m Gel beri
/ Çok severim ben seni vay beni” adlı türkü işte bizim köyde gördüğü Naile için yakıldı. Bildiğiniz
gibi o türkü; Lâle sümbül bağına / Çıksam yârin dağına’ diye başlar. Bağlantı bölümü de: ‘Haydi
Naylem (Naile’em) gel beri / Çok severim ben seni vay beni’ diye devam eder dedikten sonra türküyü
çaldı okudu. ( BAKINIZ ÖRNEK NOTA NO I. )
Ferrahi çok genç yaşta öldü. Yaşasaydı Çukurova’nın ikinci Karacaoğlan’ı olurdu. Duygu dolu bir âşıktı. Tüm türkülerini müzikli söylerdi. İrticalen türkü söylemesi çok güçlüydü. Yaptığı
türküler kısa zamanda ünleniyordu. Gırtlak veremi olduktan sonra yıkıldı. Konuşamadı. Dili tutuldu. Diyeceklerini diyemez oldu. Eserlerini yedi yaşındaki kızına öğretti. Baba çaldı kızı okudu.
Çok da tutuldular. Çukurova’nın aranan solisti oldular. Okuduğu türküler Adana’daki Çömelek Firması tarafından plak yapıldı. Çok iyi hatırlıyorum. Babasının çalıp kızının okuduğu bir plak vardı.
Medet senden medet âlemin şahı / Bu gönlümü her an viran eyledin” dedikten sonra türküyü
çaldı okudu. Türkü Şükrü Tek’in sesinden kayıtlarımıza girdi. Biz buna rağmen adı geçen plağa
ulaştık. Plakta Ferrahi çalıyor kızı Emine okuyor. Türkünün notasını Emine’nin okuduğu Ferrahi’nin
sazını çaldığı plağı dinleyerek yazdık. Böylece Ferrahi türkülerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. (
BAKINIZ ÖRNEK NOTA NO: II)
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(ÖRNEK NOTA NO I. )
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

LÂLE SÜMBÜL BAĞINA1

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 OCAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

		
1					
3
Lâle sümbül bağına6			
Der Ferrahi neyleyim
Çıksam yârin dağına vay beni		
Dilim durmaz söyleyim vay beni
Mehlemi ben bende			
Göğsün Tekir7 Yaylası
Sürsem yürek yağına vay beni		
Ben orada yaylayım vay beni
Bağlantı				

Bağlantı

Haydi Nayle’m gel beri
Çok severim ben seni
		2
Yârim gül olmuş kokar
Göğsüne güller takar vay beni
Ben Naylem’i8 almazsam
Ölsem de gözüm bakar vay beni
6 Türkünün TRT repertuvar sıra No: 2318’dir. TRT kayıtlarında kimin derlediği, notaya aldığı, derleme
tarihi ve benzeri detay bilgiler yok. Sadece Âşık Ferrahi’den alındığı, yöresinin de Ceyhan olduğu yazılı. Biz
türküyü 2 Ocak 2006 tarihinde Ceyhan’ın Sağkaya köyünde Şükrü Tek’ten derledik, okuduğu şekliyle de
notası yazdık.
7 Tekir Yaylası: Adana il sınırları içinde, Adana – Ankara oto yolu ve Orta Toroslar üzerinde bir yerleşim
birinin adıdır. Literatürde Akça Tekir olarak bilinir.
8 Nayle yörede Naile adının kısa söylenişi.
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(ÖRNEK NOTA NO: II)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

MEDET SENDEN MEDET ÂLEMİN
ŞAHI

1

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 OCAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

		

Medet senden medet âlemin şahı
Şu gönlümü her an viran eyledin
Ey benim maşukum gönlümün mahı
Beni kenarlarda duran eyledin

3
Ferrahi derkine canan canımsın

		
2
Neden bilmem sağa sola sapılır

Hem canımsın hem varlığım kanımsın
İstemem başka yar artık benimsin
Önce başkasına yaran eyledin

Sizin emrinizle her şey yapılır
Öyle güzelsin ki sana tapılır
Dört kitabın birisin Kur’an eyledin
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Adana’da o dönemde Kazım Karaörs güzel bağlama çaldığı gibi nota bilen tek saz sanatçısı
idi. Onun dershanesine gidip nota öğrenmeye çalışıyorduk. Hatırladığım isimlerden Mahir Tatlıses – Hıdır Kılıç – Polisin kızı Hülya da benimle birlikte ders alanlar arasındaydı. Ferrahi’nin ‘Ah
Neyleyim Gönül Senin Elinden ’ türküsü hayli ünlenmişti. Hocamız Karaörs ‘Bu türküyü Ferrahi
gibi kim okur’ dedi. Herkes ben okurum diye atıldı. Sonuçta benim okumama karar verildi. Kazım
Karaörs türküyü çalıyor ben de okuyorum. Tesadüf bu ya Ferrahi de gelmiş kapıda bizi dinliyor.
Rahmetli ben türküyü okuduktan sonra içeri girdi. Çok memnun olduğunu söyledi. Beni tuttu öptü.
Sonra: ‘Ben ölürsen ikinci Ferrahi sen olursun’ dedi. Bu hatırasını hiç unutmadığını söyleyen Şükrü
Tek ardından da Ah Neyleyim Gönül türküsünü çaldı okudu. Sonra Ferrahi’yi anlatmaya kaldığı
yerden devam etti:
“Onun önemli özelliklerinden biri de irticalen türkü söylemesiydi. Gördüğü kız hoşuna gitmişse
muhakkak ona anında dörtlükler dizerdi. Onun için de köydeki genç kızların çoğuna şiir yazdı, türküler
söyledi. Emine’yi seviyordu. O çok özeldi. Onun için de üç türkü yaktı. Fakat köydeki diğer kızlara da
şiirler söylemeyi ihmal etmedi. Zala, Naile, Nursel, Nurhan, Necla, Emine, Behiye, Zeynep, Esme, Iraz,
Fadime, Havva, Vildan ve Mürvet başlıklı şiirleri geç kızlara yazdıklarının arasında ilk sırada yer aldı.
Hatta ‘Kızlar9’ adıyla yazdığı şiirinde köydeki kızların tüm özelliklerini ve güzelliklerini dile getirdi. Kıvrıklı’nın kızlarına yaktığı türküyü Adana İl Radyosunda çalıp okuması çok ses getirdi. Köy çalkalandı. Kız
babaları harekete geçti. Fakat köyün ileri gelenlerinden Abdurrahman Ağa Ferrahi’yi korudu. ‘Daha ne
istiyorsunuz kızlarınızın reklâmını yapıyor diyerek’ köylü tarafından dövülmesine engel oldu. Ferrahi
belki de dizelerinin çoğunu kızlar üstüne söyledi. Onun kızlarla başı dertte idi. Derdinin en büyük
kaynağı da Emine’den geliyordu. Emine’ye kavuşamamasını türkülerle dile getirdi. Emine’m buradan ben gider oldum. Gel Emine’m Emine’m. Emine’yle ben murada / Erem dedim eremedim
türküleri Emine üstüne yakılan türkülerin en ünlüleriydi” dedikten sonra: Be dinsiz imansız halim çok
yaman diye başlayan Ferrahi’nin ilk defa duyacağımız bir türküsünün okudu. Türkünün sözleri:

“Be dinsiz imansız halim çok yaman
Senin için çektim çile zalim kız
Ben mecnun misali gezdim bir zaman
Sen düşürdün beni dile zalim kız”

diye başlıyordu. Dörtlükte görüldüğü gibi Ferrahi’nin derdi yine kızlarla. Hızını alamamış, bolca
intizar ediyor. Üstelik zalim kızın bu sefer dini imanı da yok. Dini imanı olmayan kızlara söylediği
türküyü bağlamasıyla seslendirdi. Bizde kay da geçtik. Şükrü Tek sonra da Ferrahi’nin duymadığımız türkülerini çaldı okudu. Güzel beni çok bekletme – İstanbul şehrinden hangi diyara –
Aşk dediğin coşkun çaydır türküleri de ilk defa kayda geçti. Böylece kaynak kişi Şükrü Tek’ten:

		
9 Bakınız: Halil Atılgan’ın Ceyhanlı Âşık Ferrahi kitabı. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1987. Sayfa:
149
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Medet senden medet âlemin şahı		

( Örnek Nota

II )

2-

Be dinsiz imansız halim çok yaman 		

(

“

“ 		

III )

3-

Güzel beni çok bekletme 		

(

“

“ 		

IV )

4-

Aşk dediğin coşkun çaydır			

(

“

“ 		

V )

5-

İstanbul şehrinden hangi diyara			

(

“

“ 		

VI )

olmak üzere Ferrahi ve Türk Halk Müziği repertuvarına yeni türküler kazandırmanın sevincini yaşadık. O sevinçle kaynak kişilere teşekkür edip kamera kayıtlarımızı kapatacaktık ki Şükrü Tek Ferrahi’nin destancı bir ozan olduğunu söyledi. Birlikte destan sattıklarını uzun uzun anlattı. ”Günlük
olayları takip eder, en can alıcısını seçer. Sonra olayı dörtlüklerle dile getirir. Destanın sözlerini
belirli bir makamda okurdu. Bu Ferrahi’nin önemli özelliklerinden biriydi” diyerek sözlerine son
noktayı koydu.
Gerçekten de Âşık Ferrahi’nin destancı bir ozan olması önemli özelliklerindendi.
Zira o, ekmeğini destan satarak kazanmış, geleneği de hakkıyla yapmıştı. Ben 1960’lı
yıllarda Adana’nın en kalabalık sokaklarında Ferrahi’nin destan sattığına defalarca tanık oldum.
Onun içinde Şükrü Tek’e yürekten katıldığımı ifade ettim. Anlattıklarını takdirle karşıladım. Takdir
duygum ve onu doğrulamam çok hoşuna gitti: Mahzunlaştı. Gözleri doldu. Derin bir ah çekti.
Sanırım o günler geldi aklına. Ferrahi ile birlikte destan sattığı anılarını hatırladı. Duygulandı.
Sattıkları destanın makamını dahi unutmadığını ifade etti. Ardından da 60’lı yıllarda Ferrahi’nin
Kıbrıs Çıkarmasıyla ilgili yazdığı destanı makamıyla okumayla başladı. O okudu biz kayda geçtik.
Destan: “Selam sana Kıbrıs ey güzel vatan / Nur olsun yeriniz ey şehit yatan” sözleriyle kayıtlarımıza geçti.
Sonra Âşık Cumali Mincan da Ferrahi’nin bir başka destan örneğinden bahsetti. O da destanı
makamıyla söyledi. Destan: Evine varılmaz pisli paslıdır / Bir iş görmüyorlar sanki yaslıdır diye
başlıyordu. Biz her iki destanın sözlerini hem de müziğini kayda geçtik. Ferrahi’nin Destan Dünyası
adlı yazımızda da notasıyla birlikte yayınladık. Tespit ettiğimiz destan makamları belki de bir ilk oldu.
Zira şimdiye kadar destanlar hep söz olarak yayınlandı. Fakat biz sözlerini, müziği ile birlikte yayınlayarak bir ilki gerçekleştirdik.
SONUÇ: Âşık Feymani, Ferrahi’nin kadim dostu Şükrü Tek ve Âşık Cumali sayesinde
yaptığımız çalışma bizi Ferrahi’nin hiç yayınlanmamış destanlarına, şiirlerine ve türkülerine ulaştırdı. Destanlarını Âşık Ferrahi’nin Destan Dünyası, türkülerini Ceyhanlı Âşık Ferrahi’nin Yeni
Derlenen Türküleri adıyla yayınlayarak ilgililerin, araştırmacıların hizmetini sunduk. Derlediğimiz
yeni türkülerin notalarını numaralandırarak metnin sonuna ekledik.
Böylece yeni bulgulara ulaşıncaya kadar Âşık Ferrahi dosyası da kapanmış oldu. Bin
rahmet olsun Ferrahi’ye, onun kadim dostu Şükrü Tek’e…
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(ÖRNEK NOTA NO: III)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

BE DİNSİZ İMANSIZ HALİM ÇOK YAMAN
(Zalim Kız)

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 OCAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN
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(ÖRNEK NOTA NO: III)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

BE DİNSİZ İMANSIZ HALİM ÇOK YAMAN (Zalim Kız)

		

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 OCAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

1

Be dinsiz imansız halim çok yaman10
Senin için çektim çile zalim kız
Ben mecnun misali gezdim bir zaman
Sen düşürdün beni dile zalim kız
		

2

Sararsın cemalin kanın çekilsin
Çürüsün ciğerin uslun dökülsün
Viran olsun evin barkın yıkılsın
Ellerin koynunda kala zalim kız
		

3

Her kime gidersen seni boşasın
Yuva kuramayıp boşa koşasın
Verem olup yataklara düşesin
Her yanın çürüyüp ula zalim kız
		

4

Der Ferrahi kıymetimi bilesin
Murat alamayıp boşa yelesin
Nihayeti çeke çeke ölesin
İmam namazını kıla zalim kız

10 Türkünün sözleri Ceyhanlı Âşık Ferrahi kitabımızda ( Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. No: 264 – Ankara 1997.) 11 dörtlük olarak Zalim Kız adıyla yayınlanmış. (Sayfa: 149) Kaynak kişi Şükrü Tek türküde dört sözünü okumuştur
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(ÖRNEK NOTA NO: IV)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

GÜZEL BENİ ÇOK BEKLETME

1

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 0CAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

2

Güzel beni çok bekletme

Sen giyinme allı basma

Gel Allah’ını seversen

Susma konuş n’olur susma

Bin derdime bir ekletme

Benden selamını kesme

Bir Allah’ını seversen

Sal Allah’ını seversen
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(ÖRNEK NOTA NO: IV)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

GÜZEL BENİ ÇOK BEKLETME 2

3

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 0CAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

4

Kaşlarını yıkıp çatma

Der Ferrahi etme nazı

Bana gamze okun atma

Gel yanıma bazı bazı

Beni yalnız koyup gitme

Al eline kırık sazı

Kal Allah’ını seversen

Çal Allah’ını seversen
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(ÖRNEK NOTA NO: V)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

AŞK DEDİĞİN COŞKUN ÇAYDIR

DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
2 0CAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

1
Aşk dediğin coşkun çaydır
Aktım ağlayı ağlayı

		

Gezdiceğim gurbet eldir

3

Bıktım ağlayı ağlayı

Ferrahi’yi yâr sandı mı

		

Nazlı yar beni andı mı

2
Mecnun gibi düştüm dile

Ateşe yaktım kendimi		
Yaktım ağlayı ağlayı

Hasret kaldım gonca güle
Başım alıp gurbet ele
Çıktım ağlayı ağlayı
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DERLEYEN
HALİL ATILGAN
DELEME TARİHİ
02 OCAK 2006
NOTAYA ALAN
HALİL ATILGAN

(ÖRNEK NOTA NO: VI)
ADANA - CEYHAN
ÂŞIK FERRAHİ’DEN
KAYNAK KİŞİ
ŞÜKRÜ TEK

İSTANBUL ŞEHRİNDEN HANGİ
DİYARA 1

1
İstanbul şehrinden hangi diyara
Bir arzuhalim var durun turnalar
İki satır yazdım gül yüzlü yâre
Divana varınca verin turnalar

Hacıbektaş gile konun turnalar
3
Urfa’dan Mısır’a sefer eyleyin

2

Oradan Kerbela çölün boylayın

Yola revan olup kana’daçınız

Hazreti Hüseyin’e selam söyleyin

Bolu dağlarından çabuk geçiniz

Yarasına mehlem olun turnalar

Ankara’dan Kırşehir’e uçunuz
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BİLGİ VE BELGELER
KAYNAK KİŞİLER
Adı Soyadı

: Şükrü Tek - Şükrü Tatlıses

Baba Adı

: Mustafa

Doğum Yeri

: Ceyhan - Sağkaya köyü

Doğum Tarihi

: 1941

Ana Adı		

: Emine

Ölüm Tarihi

: 31 Aralık 2006

Adı Soyadı

: Osman Taşkaya /Âşık Feymani

Baba Adı		

: Mehmet

Anne Adı

: Hüsne

Doğum Yeri

: Kadirli – Azaplı (Afşarlar ) köyü

Doğum Tarihi

: 02 Mayıs 1942

Adı Soyadı

: Cumali Mincan

Baba Adı

: Süleyman

Doğum Yeri

: Ceyhan - Sağkaya

Doğum Tarihi

: 1941
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Ferrahi araştırmaları Ceyhan Sağkaya köyü. Tarih: 2 Ocak 2006. Soldan sağa: Kaynak kişi Ali Kaya, Halil
Atılgan, Adnan Sait Tabakçı, Fatma Ağıran (Yılmaz) ve Hamit Zorba.

Ferrahi araştırmaları Ceyhan Sağkaya köyü. Tarih: 2 Ocak 2006.
Kaynak Kişi Hamit Zorba.
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Ferrahi araştırmaları Ceyhan Sağkaya köyü. Tarih: 2 Ocak 2006. Soldan sağa: Cumali Mincan, Adnan Sait
Tabakçı, Halil Atılgan ve Şükrü Tek11.

Ferrahi araştırmaları Ceyhan Sağkaya köyü. Tarih: 2 Ocak 2006. Soldan Sağa:
Adnan Sait Tabakçı, Halil Atılgan ve Cumali Mincan.
11 Şükrü Tek bizim belgesel çekimlerimizden takriben bir yıl sonra daha 55 yaşında iken vefat etmiştir.
Ölüm tarihi 31 Aralık 2006. Bir rahmet olsun Şükrü Tek’e. Türküler yaşadıkça o da türkülerle yaşayacaktır.
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Ferrahi araştırmaları Kadirli Azaplı (Afşarlar) köyü. Tarih: 2 Ocak 2006.
Âşık Feymani Ferrahi’yle ilgili anılarını anlatırken.
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MERSİN İLİ KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDAN DEVE BOTLATMASI
VE ÂŞUK-MÂŞUK OYUNU
Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN1

Giriş
İnsanoğlu, kadim dönemlerden bu yana yeme-içme, korunma ve barınma içgüdüsü nedeniyle doğa olaylarını yakından gözlemlemiş, çevresindeki değişimleri anlamak, açıklamak için
büyük çaba harcamıştır. Zaman içerisinde toprağı, suyu, havayı, soğuğu, sıcağı, hayvanı, bitkiyi,
güneşi, ayı, yıldızları tanımaya çalışmış, nedenlerini çözemediği gece karanlığı, şimşek çakması, yıldırım düşmesi, ay ya da güneş tutulması, mevsim değişiklikleri, fırtına, vahşi hayvanların
saldırısı vb. olaylar karşısında korku ve endişeye kapılmıştır.
Genel anlamda evrenin ve dünyanın düzeni, işleyişi hakkında yeterli bilgi birikiminin oluşturulamadığı bu ilk dönemlerde insanlar, doğanın her türlü iyiliği ve kötülüğü yapabileceğine inanmışlardır. Doğadaki oluşumların kendi yaşamlarında olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek
için de dini ve büyüsel törenler düzenlemişlerdir. Taklit, eylem ve toplu katılmanın yer aldığı bu
törenlerde, doğaya karşı büyüyle korunma düşüncesi ön plandadır.
Günümüzde de Anadolu’nun pek çok köşesinde özellikle kırsal çevrelerde yaşayan, geçimini tarımla ya da hayvancılıkla sağlayan topluluklar arasında, gerek bolluk ve bereketi sağlamak
gerekse eğlenmek amacıyla oynanan pek çok oyun, kaynağını söz konusu ilk dönem insanının
büyüsel törenlerinden almıştır.
Köy yaşantısının doğa ile sıkı ilişkisi nedeniyle hayvanların üremesi, mahsulün bereketli olması vb. amacıyla oynanan bu oyunlar, köylülerin doğaya bağlı pratik takvimleriyle doğru
orantılı olarak mevsim geçişlerine ya da hayvanların üreme dönemlerine göre planlanmış ve icra
edilmiştir.
1

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
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Bu oyunları düğünlerde halkı eğlendirmek ya da köy odalarında vakit geçirmek için oynanan oyunlar; baharın gelişini kutlamak ve üremeyi arttırmak, yağmur yağdırmak için oynanan
dinî nitelikli taklitli oyunlar; mahsulün bol olduğu yıllarda hasat sonu yapılan oyunlar şeklinde
sıralamak mümkündür.
Köken itibariyle ilkel dönem insanının dinî inançlarına, bolluk-bereket törenlerine uzanan
köy seyirlik oyunlarını, oynanma zamanı ve içeriğine göre;
1. Belirli bir takvimi olan törensel ya da büyüsel (ritüel) nitelikli oyunlar
2. Kış aylarında kına, nişan, düğün vb. toplantılarda eğlence amaçlı oynanan oyunlar
olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür (Artun, 1994: 25).
Ritüel kökenli köy seyirlik oyunlarında şenlik, büyü, bolluk, bereket motifleri iç içedir. Taklit, eylem ve toplu katılma, doğaya karşı büyüyle korunma şeklidir. Bu tür seyirlik oyunlarda sürekli bir çatışma vardır (Artun, 1994: 25). Bu çatışmalar; eski ile yeni, iyi ile kötü, bolluk ile kıtlık,
yaz ile kış, ak ile kara, güçlüyle zayıfın çatışmasıdır. Çatışmalar ya uzlaştırılarak giderilir ya da bir
tarafın, o da daha çok iyi olanın, baskın gelmesiyle sonuçlanır. Anadolu’daki köy seyirlik oyunlarında genellikle ak-kara çatışması işlenmiştir. Karanın temsilcisi genellikle Arap’tır. Bunun yanı
sıra bazı yörelerde karayı; kadı, gelin ya da iki kız kardeşten biri de temsil edebilmektedir (Özhan,
1985: 71). Buradaki ak, sürekli iyinin, yazın, gündüzün yani aydınlığın; kara ise kötülüğün, kışın
ve gecenin yani karanlığın simgesidir. Bu zıtlıklar, doğanın düzenli değişimiyle yaratılan mitlerin
yer aldığı tören ve şenliklerle ilgili inanışları, çeşitli pratikleri yansıtması bakımından da önemlidir.
Başlangıçta doğanın canlanması, yeni yılın uğurlu ve bereketli geçmesi, kötülüklerin kovulup iyiliklerin çağrılması içerikli dinî-büyüsel törenlerden kaynaklanan köy seyirlik oyunları, günümüzde dini, tarihi ve sosyokültürel hayattaki gelişmelere bağlı olarak amaç ve biçim değiştirmiştir.
Zamanla ritüel özellikleri geri plana itilerek eğlence amaçlı törenlerde hoş vakit geçirmek amacıyla oynanır hale gelmiştir. Diğer taraftan kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanımı, günümüz
insanını alternatif eğlence araçlarına yöneltmiş, köy seyirlik oyunları da bu gelişmelerden olumsuz anlamda etkilenmiştir. Ancak bugün de kırsal çevrelerde, köy seyirlik oyunlarının özellikle
kış aylarında, düğünlerde, şenliklerde, dinî ve milli bayramlarda bolluk ve bereketi sağlamak ve
eğlenmek amacıyla oynandığı bilinen bir gerçektir.
Güney illerinden Mersin’de, köy seyirlik oyunu çıkartma geleneği eskiye oranla zayıflamış
olsa da hâlâ canlılığını korumaktadır. Özellikle geçimini tarım ürünleriyle ya da hayvancılıkla
sağlayan köylüler, yoğun olarak kış aylarında çeşitli seyirlik oyunlar çıkartmaktadırlar. Bu oyunlar arasında “deve botlatması” ile “âşuk-mâşuk oyunu” hem içeriği, yapısı ve işlevi hem de köy
ortamının dışında ilçelere taşınarak şenlik ve festival gibi eğlence ortamlarında da icra edilmesi
açısından ayrı öneme sahiptir.
Bu bildiride, Mersin ilinde yaptığımız alan araştırması sonucunda sözlü kültür ortamından gözlem ve görüşme yöntemiyle derlenen deve botlatması ve âşuk-maşuk oyunu; oynanma
zamanı ve yeri, oynanma nedeni, oyuncu kadrosu açısından ele alınıp incelenmiştir. Oyunların
biçim, içerik ve yapı özelliklerinin yanı sıra icra ortamın özellikleri üzerinde de durulmuştur. Ayrıca

46
Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN

Müzik, Oyun ve Eğlence

yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanılarak oyunların önceki ve günümüzdeki icra
şekilleri üzerine tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Köy meydanında kadın-erkek, yaşlı-çocuk herkesin rahatlıkla izleyebildiği bu oyunlarda,
kırsal çevre insanının hayata bakışını, yaşamını, doğadaki olaylar karşısındaki düşüncelerini ya
da inanışlarını takip etmek mümkündür. Bu yönüyle çalışmamızda incelemeye alınan oyunların
sosyokültürel hayattaki önemi, anlamı ve işlevleri konusuna da değinilmiştir.

1. Mersin’de Oynanan Deve Botlatması ve Âşuk-Mâşuk Oyunu
İnceleme alanı Mersin ilinde özellikle kırsal çevrelerde inanç ya da eğlence amaçlı olup,
oynayanların kıyafet değiştirerek, makyaj yaparak kendisinden başka bir varlığı taklit ederek ya
da canlandırarak icra ettikleri pek çok seyirlik oyun vardır.
Oyunların yoğun olarak yer aldığı ilçeler ise sırasıyla Mut, Silifke ve Tarsus’tur. Özellikle Mut’un Çamlıca (Beci), Hacıahmetli, Yalnızcabağ, Tekeli, Çömelek ve Çukurbağ köylerinde,
bu oyunların daha yaygın olduğu görülmektedir. Bahsedilen yerleşim alanlarında “arap oyunu,
değirmen döndürme oyunu, singurdu oyunu, köşker oyunu, saya oyunu, deve botlatması oyunu, âşûk-mâşuk oyunu, çoban oyunu, berber oyunu, deve katarı oyunu, çift sürme oyunu, katır
oyunu, küttü oyunu, kızgın taş oyunu vb. “ (Seyhan, 1966: 4183; And, 1983: 50; Yıldırım, 1987:
11-18; Hallaç, 1996: 38-42; Başuğur, 1996: 21-28; Çıblak, 1999:234-245; Özçörekçi, 1998: 98100) şeklinde sıralayabileceğimiz çeşitli oyun örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmının
hayvanların üreme zamanlarında, hasat sonu vb. yılın belirli dönemlerinde bir kısmı da eğlence
amaçlı olarak köy meydanlarında ya da evlerin bahçelerinde oynandığı tespit edilmiştir. Oyunların yoğun olarak gelenekte yer aldığı yerleşim alanları ise konar-göçer yaşam tarzını sürdürmüş
obalar ya da yakın zamanda yerleşik hayata geçmiş köylerdir. Bu alanlarda yaşayan halkın en
önemli geçim kaynağı hayvancılık, tarım ve bağ-bahçe işleridir.
Çalışmamıza konu edindiğimiz deve botlatması ile âşuk-mâşuk oyunu ise Mut ilçesi sınırları içerisindeki Çukurbağ ile Hacıahmetli köylerinden tespit edilmiştir.
Çukurbağ köyü, Mut›un yaklaşık 20 km doğusunda, Mut-Kırobası yolu üzerindedir. Coğrafi konumu dağlık olduğu için ekilecek toprağı kısıtlıdır. Halkın geçim kaynağı ise küçükbaş
hayvancılık ile bağ-bahçe işlerine dayanmaktadır. Bahçe işlerinde önceleri bağcılık önde gelirken
sonradan elma yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. Köy, çukur bir vadide kurulduğu ve başlangıçta
bağcılıkla uğraşıldığı için “Çukurbağ” adını almıştır. Köyün çevresi ormanlık alandan oluşmaktadır.
Hane sayısı 150’ye, nüfusu 700’e yakındır. Köyde iş olanaklarının kısıtlı olması dolayısıyla yaklaşık 100 hane farklı iş bulabilmek amacıyla köyden taşınmak zorunda kalmıştır. Bu
sebeple köy nüfusu neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Köyde kalanlar da dar gelirlidir. Köyün bir
ilkokulu bulunmakla birlikte öğrenciler taşımalı sistemle Mut›a gönderilmektedir. Çukurbağ›ın camisi, bir kitaplığı ile iki kahvesi bulunmaktadır. Elektrik ise köye geç dönemde, 1986 yılının şubat
ayında, gelmiştir. Köyün en belirgin özelliği gelenek ve görenekler açısından oldukça zengin bir
görünüme sahip olmasıdır. Özellikle elektriğin Çukurbağ›a geç gelmesi, köy çevresinin ormanlık
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olması, insanlarının sosyokültürel anlamda kendi içine kapanmasına ve kültürel değerlerin köyde
geçmişte olduğu gibi yaşatılmasına zemin hazırlamıştır. Köyde deve botlatması oyununun yanında “küttü, kızgın taş, saya gezme” gibi seyirlik oyunların yakın zamanımıza kadar tüm canlılığıyla
yaşatıldığı görülmektedir (Yıldırım, 1987: 11).
Mut’un Hacıahmetli Köyü de bağlı bulunduğu ilçenin yaklaşık 16 km doğusunda, dağlık bir
alanda kurulmuştur. Çukurbağ köyü ile arası yaklaşık 4-5 km›dir. Köylülerin önemli geçim kaynağı, küçükbaş hayvancılıktır. Bununla birlikte Çukurbağ köylüleri gibi içlerinden bazısı bağ-bahçe
işleriyle de uğraşmaktadır. Köydeki hane sayısı 130 civarındadır, ancak çalışmak amacıyla pek
çok aile köyden ayrılmak durumunda kalmıştır. Köyde ilkokul olmakla birlikte okul çağı gelen
çocuklar taşımalı sistemle Mut›a gitmektedir. Köylülerin deve botlatması oyununun yanı sıra köşker ve arap oyunlarını da oynadıkları tespit edilmiştir.
Yerleşik hayata geçmeden evvel konar-göçer yaşam tarzını sürdürmüş söz konusu iki
köyün öne çıkan özellikleri gelenek ve göreneklerine bağlılıklarıdır. Bu köylerden tespit ettiğimiz
deve botlatması ve âşuk-mâşuk oyunu, köy sınırlarını aşarak Silifke’deki narenciye ve çeşitli kültür festivallerine de taşınarak icra ortamını genişletmiş, diğer taraftan bu süreçte oyunlarda bazı
değişimler de meydana gelmiştir.

1.1. Deve Botlatması (Bortlatması)
Deve botlatması oyununda, konar-göçer yaşam tarzının izleri belirgin şekilde kendini hissettirmektedir. Oyun, içerik bakımından Toroslarda yaşayan konargöçerlerin, göç serüvenini, göç
esnasında develerinin yavrulamasını, bu olayın obada yarattığı sevinci anlatır.
Konar-göçer yaşam tarzının vazgeçilmez unsuru konumundaki deve ve onun yavrulaması, bu olayın oba halkı üzerinde yarattığı mutluluk komik ve mizahi yolla işlenmektedir. Mizahi
yollu diyaloglarla komik unsuru yakalanırken, hayvanların yavrulamasıyla gelen bereket kutsanmakta, doğaya ve canlıya verilen önem vurgulanmaktadır.
Oyun, hayvan benzetmecesine dayalı bir seyirlik oyundur. Ritüel kökenli bu oyunlar, yüzyıllar içinde din dışı bir nitelik kazanmış, biçim ve içerik bakımından değişime uğrayarak insanların
belirli zamanlarda eğlenmek ve bereketi arttırmak amacıyla oynadıkları bir oyun haline gelmiştir.
Günümüzde Anadolu’nun pek çok köşesinde vahşi ve evcil hayvanları konu edinen çeşitli
seyirlik oyunları vardır. Köy hayatında ya da konar-göçer yaşamında hayvana büyük değer verildiği bilinen bir gerçektir. Köylüler, hayvanları; faydaları, zararları, özellikleri ve geleneğin getirdiği
inançların kalıntıları içerisinde çok yakından tanırlar. Bu tanıma, keskin zekâlı, muhakeme ve
dikkat kabiliyeti gelişmiş bazı oyuncuların, günün birinde görülmüş ve işitilmiş bir hali tekrarlamalarını kolaylaştırır. Ritüel ve genel şenlik oyunlarında rastlanan hayvanları taklit, muhtemelen bu
yolla doğmuştur (Elçin, 1977: 65). Hayvan benzetmecesine dayalı bu oyunların bir kısmı belirli
bir konudan ya da olaylar dizisinden yoksun olup sadece bir hayvan benzetmesine dayalı iken
bir kısmı da ana kahramanı hayvan olan bir olayı sergilemektedir (And, 2003:221). Oyuncular,
kurt, koyun, tilki, deve vb. hayvanların kılığına girerek o hayvanı taklit etmektedir. Bu oyunlarda,
insanların yanında gerçek hayvanlar da yer alabilir.
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İncelemeye aldığımız deve botlatması adlı oyunda, deve kılığına girilerek bu hayvan taklit
edilmiştir.
Mersin ve çevresinde deve yavrusuna “boduk”; devenin yavrulama eylemine ise “botlamak” ya da “bortlamak” denilir (Tor, 2004: 54;56). Oyun bu hayvanın yavrulama olayı üzerine
kurulduğu için söz konusu seyirlik oyuna da “deve botlatması (bortlatması)” adı verilmiştir.
Oyun Zamanı ve Yeri:
Deve botlatması, düğün-dernek, şenlik vb eğlence amaçlı düzenlenen törenlerde, bayramlarda, akşam hava karardıktan sonra, tüm köylünün rahatlıkla izleyebileceği genişçe bir meydanda oynanır.
Oyun, yaygın olarak Çukurbağ ile Hacıahmetli köylerinde yaşayan köylüler tarafından oynanmaktadır. Ancak son zamanlarda oyunun bazı ilçelerde düzenlenen tarımsal ya da kültürel
içerikli festival ya da şenliklerde, yine söz konusu köyde yaşayan usta oyuncular davet edilerek
farklı icra ortamlarında da oynandığı tespit edilmiştir. Özellikle Silifke’deki festivaller, bu oyunun
sergilendiği yeni ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oyuncu Kadrosu, Kostümleri ve Makyajı:
Köy seyirlik oyunlarının oyuncu kadrosu, oyunculuğu meslek edinmiş kimseler değildir.
Bu kişiler oyunun konusunu, akışını, içeriğini bilen, taklit yeteneği kuvvetli ve istekli kişilerden
oluşmaktadır.
Deve botlatmasında bir deve ve deve yavrusu, yaşlı oba beyi, onun karısı, oğlu, gelini,
kızı, ayrıca kaval çalan bir kişi ile deveyi yeden çoban, ayrıca Arap ile şebek adı verilen bir kişi
de bulunmaktadır.
Deve ve yavrusu için hayvan yünüyle, çaputlarla biri büyük biri küçük iki deve başlığı hazırlanır ve yaklaşık yarım metrelik kalın bir sopaya bu başlıklar geçirilir. İki kişi deve tüyleriyle ya
da küçükbaş hayvanın tüyleriyle hazırlanmış bir kostümün içine girer, elleri ve ayakları kostümün
içinde kalır. Birinci kişi büyük deve başlığını bu kostümün içinden tutarak devenin baş ve ön ayaklarını; ikinci kişi de aynı kostüm içinde arka tarafta yer alarak devenin arka ayaklarını oluşturur.
Bu kişilerin kostüm içinde kalan başları ise devenin iki hörgücünü meydana getirir. Bu oyuncular,
böylelikle büyük deveyi canlandırır.
Bir başka kişi de yine elleri ayakları görünmeyecek şekilde tüylerle hazırlanmış diğer kostümün içine girer, küçük deve başlığını bu kostümün ön tarafından tutarak ve hafif kambur bir
vaziyet alarak deve yavrusunu yani “boduk”u canlandırır.
Oyuncuların tamamı erkektir, ancak kadın rolündeki oyuncular kadın kıyafeti giyer, iş önlüğü takar, başlarına yüzlerini de kapatacak şekilde renkli yazmalar bağlar. Oba beyi, yaşlı olduğunu göstermek için çenesine beyaz bir sakal yapıştırır, sakalı var ise un ile bunu beyaza boyar,
bir sopa yardımıyla yürür, hem konuşmasıyla hem de tavırlarıyla yaşlı taklidi yapar.
Kaval çalarak obanın en önünde giden kişi ise, sırtında bir tüfek bulundurur. Arap rolün49
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deki kişi, yüzünü isle boyar, sırtına da koyu renkli bir elbise giyer, eline de siyah renkli şişirilmiş
bir keçi tulumu alır. Şebek ise yüzü boyalı olmakla birlikte uzun beyaz bir elbise giyer, kolları
elbisenin içinde kalır, omuz kısmına uzun bir sopa geçirir, böylelikle sağındaki ve solundakilere
bu sopayla çarpar.
Mut’un Hacıahmetli köyünde yaklaşık 20-25 yıl öncesinde gerçekleştirilen derleme çalışmalarında ise bu oyunun farklı oyuncularla ve içerikle biraz daha zenginleştirilmiş olduğu tespit
edilmiştir. Hacıahmetli’de icra edilen oyunda, yukarıda sıralanan oyunculara ilave olarak bir de
zenne ilave edilmiştir. Bu rolü, kadınları ustaca taklit edebilme yeteneğine sahip bir erkek üstlenir.
Üzerine bir elbise giyen bu oyuncu, kadınsı hal ve hareketleriyle izleyiciler arasındaki kadınları
bile şaşırtabilecek bir taklit yeteneğine sahiptir. Oyun sırasında her müzik çaldığında meydana
gelerek kadın gibi oynar. Yüzünü kömür isiyle boyayan Arap ise, tavırlarıyla zekâsı normal olmayan bir tipi canlandırır. Elindeki siyah keçi tulumuyla arada bir güreş tutar. Oyunda ayrıca yaşlı
taklidi yapan iki erkek de vardır (Hallaç, 1996: 39).
Seyirlik oyunlardaki makyajın önemi büyüktür. Kullanılan malzeme köy yaşamında rahatlıkla bulunabilecek “is, kömür, un, hamur, yün, yapağı vb.” gibi basit malzemeler olsa da oyundaki
rolleri büyüktür. Öte yandan kostüm gibi makyajın da, oyun sırasında komik bir unsur yaratma
gibi işlevi bulunmaktadır.
Ön Hazırlıklar:
Oyun için biri büyük birisi de küçük iki çadır kurulur, oyuncular bu çadırları oyun için gerekli
hazırlıklarını tamamlamak için kullanır. Meydanda ateş yakılır. Ateşin diğer tarafına taş yığılarak
koyak görüntüsü verilmeye çalışılır.
Oyun sırasında türküleri çalmak üzere davulcu ve zurnacı da hazır vaziyettedir.
Oyunun İçeriği:
Büyük çadırın içinden Yörük Beyi ve ailesi çıkar. En önde kavalcı, arkasında bey, daha
sonra beyin eşi, oğlu, gelini ve kızı sırtlarında heybelerle yola koyulurlar. Onları deve ve deveyi
yeden çoban da eşlik eder. Kavalcı önderliğinde bu temsili göç obası, meydanda birkaç tur attıktan sonra oba beyinin konma teklifiyle bir koyağa konup yüklerini indirirler.
1. Mut’un Çukurbağ köyündeki oyunda; göç obası konduktan sonra develerini, otlaması
için çayıra bırakır. İçlerinden birisi, deveye bakmaya gider. Genellikle bu kişi, Yörük beyinin gelini ya da kızı olur. Bu arada deve, yerinde duramaz, yavrulayacakmış gibi hareketler edip, acı
acı sesler çıkarır. Bunu gören gelin ya da kız, devenin yavrulamaya başladığını bağırarak tüm
obaya haber verir. İçlerinden birisi hemen deveyi önceden hazırlanmış çadırın önüne getirir, bu
esnada küçük çadırdaki yavru deve yani boduk, seyirciye gösterilmeden büyük devenin ayakları
arasından geçirilir, sonrasında başı anne devenin ayakları arasından çıkıyormuş gibi yapılarak
doğum anı canlandırılır. Doğumun gerçekleşmesinin ardından obada büyük bir mutluluk yaşanır.
Ateşin çevresinde sofra kurulur, yemek yenilir, oba beyi destek niyetine canlı bir kişiyi kullanarak
arkasına yaslanır ve tütününü tüttürür.
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Oyun süresince oba beyi, kimi zaman karısına kimi zaman da oğluna ya da çevresindekilere mizahi yollu takılır, kendi aralarında oyuncuların yeteneklerine göre doğaçlama konuşmalar
geçerek seyirci güldürülür. Bu komik konuşmaların ardından çalgıcılar meydana gelir, “Silifke’nin
yoğurdu” türküsünü çalmaya başlar, tüm oyuncular türkü eşliğinde oynayarak şenlik yapılır (K.1,
K.2).
Deve botlatması oyunu, yaklaşık 30 yıl kadar önce Çukurbağ köyünde içerik bakımından
günümüzdeki şeklinden bazı farklılıklarla icra edildiği tespit edilmiştir. Buna göre oyuna; derici,
cüce, iki komşunun yanı sıra tilki postuna bürünerek tilkiyi canlandıran birisi de dâhil edilmiştir.
Oyunun başında Arap ile derici, meydanda toplanmış olan seyircinin üzerine giderek meydanı
genişletir. Bu şekilde iki-üç tur meydanda dolanırlar. Daha sonra çobanın kavalı eşliğinde deveyi
yeden sürek çobanı ve oba halkı gelir. Yörük beyinin söylediği bir bozlak eşliğinde, oba halkı
deveyle birlikte meydanda birkaç tur döndükten sonra uygun bir yer bulup konaklar. Bu sırada
beyin hanımıyla oğlunun arasında, bey ile diğer oyuncular arasında mizahi yollu konuşmalar,
takılmalar geçer. Ardından devenin botlaması, bu olayın obada yarattığı sevinç ve olayı kutlama
amaçlı şenlik düzenlenmesi gelir. Komşular, hayırlı olsuna gelir. Develi türküsü çalınır, oba beyinin kızları kaşıklarını bellerinden çıkarıp coşkuyla meydanda oynamaya başlar. Bu sırada derici
ile Arap meydana gelir. Derici, elindeki şişirilmiş keçi derisiyle seyircilere vurarak, Arap ise ağzındaki suyu seyircilerin üzerine püskürterek meydanı genişletir. Derici, seyircinin arasına girerek
onları ikiye bölüp karanlıkta kaybolur. Bu sırada oba beyi meydanda oyuna başlar, Arap ağzına
su alıp seyirciye püskürterek meydanı genişletmeye devam eder, sonra seyircileri sağa sola kaçırarak karanlıkta kaybolur. Diğer taraftan oba beyinin kızlarından birisi, koyağa su doldurmaya
gider ve bu sırada seyircilerden birisi tarafından kaçırılır. Oba beyi, kızına sahip çıkamadıkları için
derici ile Arap’a mizahi konuşmalarla kızar, ardından elindeki değneğiyle onları bir güzel döver
ve kızını bulmadan da geri dönmemelerini tembihler. Herkes kızı ararken, derici ile Arap, kızı
ve onu kaçıran delikanlıyı bulurlar, ama yine de oba beyine yaranamaz, meydandan kovulurlar.
Bu sırada kızı kaçıran delikanlının babası çağrılır, araya obanın önde gelenlerinin girmesiyle kız
kaçırma olayı yatıştırılıp olay tatlıya bağlanmaya çalışılır. Bu sırada bir dizi konuşmalarla, takılmalarla komik durum yakalanır. Mutlu sonla ve eğlence ile oyun son bulur (Yıldırım, 1987: 11-18).
2. Mut’un Hacıahmetli köyündeki oyunda da göç sırasında devenin yavrulaması ve bu
yavrulama olayının obada yarattığı sevinç konu edilir. Oyun, meydanda ve bir ateş etrafında
oynanır. Oyunun başında zenne, müzikle beraber meydana çıkar ve kadın gibi oynar. Ardından
zekâsı kıt bir tipi canlandıran Arap gelir, nereden ele geçirdiği belli olmayan bir tulumla güreş
tutar, izleyicileri güldürür. Daha sonra iki yaşlı Yörük oturup sohbet ederken devenin botlamak
yani yavrulamak üzere olduğu haberi gelir. Bu haberle birlikte oyun hareketlenir. Aile fertleri doğuma yardım eder. Doğum olayından sonra deve ve boduğu istirahat ederken, komşular çağrılır,
onlara ziyafet verilir. Bu arada çalgıcılar da getirilip obada şenlik kurulur. Şenlik sırasında ihtiyar
ve karısı da oynar. Oyunlar oynanırken Arap sık sık meydana gelip oyunlara karışır, bunun üzerine meydandan kovalanır ve seyirciler arasına kaçarak izleyiciler arasında bir hareketlilik sağlanır.
Arap’ın kovalanma esnasında bir başkası oyuna karışır (Hallaç, 1996: 39).
Oyunda, oyuncuların yeteneğine göre irticalen günlük hayatla ilgili çeşitli konular işlenir.
Örneğin köy imamının bir davranışı, muhtarın yanlış bir hareketi ya da obadaki zengin ama bir o
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kadar da pinti bir kişi, hemen orada mizahi bir üslupla alay konusu edilir. Konuşmalarda müstehcenliğe varan ifadeler, argo deyimler, karşılıklı laf atmalar vb yoğun olarak yer alır. Bu durumdan
kimse rahatsızlık duymaz. Aksine oyunda en komik bulunan ve gülünen bölümler bu bölümlerdir
(Hallaç, 1996: 39).
Oyunun en son bölümünde ise karı ile koca arasında doğan boduğa isim verme konusunda bir tartışma çıkar. Burada kadın, kocası kadar kendisinin da söz hakkı olduğunu savunur. Tartışma kızışır. Kadın, kocasına söz geçiremeyeceğini anlayınca ortadaki yoğurt kabını kocasının
yüzüne geçirir. Koca da su kabağını alıp karısının başında paralar. Böylece oyun güldürücü bir
sonla biter (Hallaç, 1996: 39).
Oyunun ikinci aşamasında ise Âşık-Mâşuk oyununa geçilir.

1.2. Âşuk-Mâşuk Oyunu
Âşuk-mâşuk oyunu ise, Çukurbağ köyünden tespit edilmiş olup “deve botlatması”nın hemen akabinde oynanan, kadın ile erkeğin birbirlerine karşı hislerini yansıtan, müzikli-danslı ve
sözsüz oyunlar arasında yer almaktadır.
Deve botlatması oyununun ikinci aşamasını oluşturan “âşuk-mâşuk oyunu”, yörede “cüce
oyunu” ya da “kalbur oyunu” olarak da bilinmektedir.
Oyuncu Kadrosu, Kostümleri ve Makyajı:
Oyun, biri kadın kılığına girmiş iki erkek tarafından oynanır. Bunlardan kadın rolündeki
âşuk; erkek rolündeki ise mâşuk’u canlandırmaktadır.
Oyuncuların belden yukarısı çıplak olup bedenlerine kömür ile birinin kadın diğerinin
ise erkek yüzü çizilir. Oyuncuların kolları başın üzerinde birleştirilerek kafaya içten bir kalbur,
kalburun üstüne de bir torba geçirilir. Böylelikle oyuncunun kafa kısmı daha belirgin hale getirilir,
karın kısmına çizilen yüz öne çıkartılır. Baş kısmındaki torba, kafaya giyilen bir başlık görünümü
verir. Oyuncular, kalça kısımlarına bir ceket geçirirler, ceketin kol içlerine bez doldurarak kol görünümü verirler. Ayak kısımlarına ise yöresel bir şalvar giyerler.
Ön Hazırlıklar:
Oyuncular, müzik eşliğinde meydanda oynayacakları için türküleri çalıp söyleyecek bir
ekip de hazır bulunmaktadır. Bu ekibin kullandığı enstrümanlar arasında davul, kaval mutlaka
yer alır.
Oyun:
Oyunda kadını temsil eden âşuk, Silifke yöresinin meşhur türkülerinden “ham çökelek”
ile meydana çıkar ve meydanda bir süre oynar. Ardından erkeği temsil eden mâşuk ortaya çıkıp
âşuk'a eşlik eder. Oyun sırasında çeşitli hareketlerle birbirlerine kur yapan âşuk ve mâşuk, sırasıyla “Silifke’nin yoğurdu”, “Tımbıllı” türküleri eşliğinde oyunlarına devam ederler.
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Oyuncular, karın ve göğüs seviyesinde çizilen bedenlerindeki yüzü, karınlarını farklı şekillerde hareket ettirerek sanki kasılıp büzülen bir insan yüzündeki bütün mimikleri sergilemeye
çalışırlar.
Daha sonra mâşuk sahneyi terk eder, bunun üzerine âşuk'un neşesi kaçar ve “Aslan Mustafa” türküsü eşliğinde üzüntüsünü belli eden çeşitli figürler sergiler. Mâşuk’un tekrar meydana
gelmesi ile de neşesi yerine gelir. Akabinde karınlarındaki erkek ve kadın yüzlerini birbirlerine
değdirerek öpüşme taklidi yapar, böylece birbirlerine olan sevgilerini belli ederler. En son “Leblebici” türküsüyle de meydanı terk ederler (K.1).

1.3. Oyunlarda Meydana Gelen Değişim ve Dönüşümler
Köy seyirlik oyunlarının yazılı bir metni ve belirli bir sahnesi yoktur. Oyunların söz konusu
özelliği, icra sırasında oyunculara bir esneklik kazandırdığı gibi oynayanların kendi yetenekleri
ölçüsünde oyunu zenginleştirmelerine de katkıda bulunmaktadır. Bu eklemeler, oyunun yaşatıldığı çevreyle birleşip uyuşmasını da sağlamaktadır. Oyunların yazılı şekilleri bulunmamakla
birlikte oyuncular, yaşadıkları ortamda bu oyunları büyüklerinden izleyerek, görerek, yaşayarak
öğrenmişler ve kendi yetenekleri ölçüsünde oyunların özünün bozulmadan yaşatılmasında ve bir
sonraki kuşağa aktarılmasında etkili olmuşlardır.
Çalışmamızda Mersin'in Çukurbağ köyü ile Hacıahmetli köylerinde oynanan deve botlatması ile âşuk-mâşuk oyunu, zamanla hem içerik açısından hem de icra ortamı açısından bazı değişimler yaşamıştır. Günümüzde bu oyunlar, köy ortamında eğlence amaçlı oynanmaya devam
etmektedir, ancak içerik bakımından eskiye oranla biraz daraltılmıştır. Nitekim deve botlatması
oyunu, bundan yaklaşık 30 yıl öncesinde oynandığı şeklinden biraz farklıdır. Eskiden oynanan
oyunda, oba beyi, eşi, çocukları, çoban, kavalcı vb. gibi oyuncu kadrosuna ilave olarak arap, derici, cüce ve obadan başka kişiler, hatta bazı seyirciler de oyuna dâhil edilmiştir. Bu oyuncular, kimi
zaman ellerindeki keçi tulumuyla seyircilere vurarak ya da ağızlarına aldıkları suyu seyircilerin
üstüne püskürterek seyirciyle doğrudan iletişim ve temas halinde olmuşlardır. Hatta seyircilerden
birisinin, oba beyinin kızını kaçırarak oyuna doğrudan katıldığı görülmektedir. Öte yandan yine
eskiden oynanan oyunlarda oyuncuların, kendi aralarındaki diyaloglarda, doğal köy yaşamına uygun örneklerin, yaşanmış olayların, yöresel ifadelerin, hatta argonun kullanıldığı, taklit unsurunun
yanı sıra yoğun olarak söz yoluyla da mizah unsurunun yakalandığı dikkati çekmektedir. Günümüzde oyuncu diyalogları ise daha sınırlı tutulmuş, müstehcen ya da argo kullanımı azaltılmış,
komik unsur daha yüzeysel diyaloglarla sağlanmaya çalışılmıştır.
İncelemeye aldığımız deve botlatması ile âşuk-mâşuk oyunu, icra ortamı açısından da
bazı değişimler yaşamıştır. Oyunlar, kendi doğal köy ortamının dışına çıkartılarak daha farklı
yerleşim birimlerine de taşınmıştır. Nitekim Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen bazı şenlik ve
festivallerde icra edilmeye başlanmıştır. Bu yeni icra ortamındaki oyuncular, kendi köylerinde de
bu oyunları çıkartan ve şenlik için ilçeye davet edilmiş olan doğal oyuncu kadrosudur. Ancak,
oyuncuların yine köylülerden oluşmasına karşılık icra ortamındaki seyirci profilinin farklı olması,
oyuncuların köylülerin isteği üzerine değil de yerel kurum ve kuruluşların daveti ve desteği ile
bu oyunu çıkartmaları, davet edildikleri toplantının içeriği vb. sebepler oyunda bazı değişimler
meydana getirmiştir.
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Bu tür etkinliklerde de deve botlatması ve âşuk-mâşuk oyunu, akşam vakti icra edilmiştir.
Oyundaki oyuncu kadrosu, gelenekte olduğu gibi oba beyi, hanımı, çocukları, çoban gibi çekirdek
kadronun yanında Arap ve şebek adı verilen oyuncu da bulunmaktadır. Oyunun içeriği de köydekiyle aynıdır. Oyun, gelenekteki şekliyle ilerlemekle birlikte Arap ve şebek adı verilen oyuncunun
hal ve hareketleriyle asıl komik unsurun yakalanmaya çalışıldığı görülmektedir. Arap elindeki
keçi tulumuyla arada bir seyircilere vurmaktadır. Şebek, yüzünü isle boyamış, üzerine iki kolunu
içine alacak şekilde beyaz bir elbise giymiş, kol hizasına da bir sopa geçirmiştir. Oyun sırasında,
omuzlarındaki bu sopa yardımıyla sağında ve solunda bulunan seyircilere rastgele çarpmaktadır.
Bu sırada seyirciler arasında kaçışma, gülüşme unsuruyla bir hareket meydana getirilmekte, bu
yolla seyirci de oyuna dâhil edilmeye çalışılmaktadır. Ancak köy ortamından farklı olarak seyirciler arasında çocukların daha fazla olduğu, bu kitlenin yetişkinlere oranla oyunlara daha bir ilgi
duyduğu gözlenmiştir.
Deve botlatması oyununun hemen arkasından çıkartılan âşuk-mâşuk oyunu ise, gelenekte olduğu gibi Silifke türküleriyle icra edilmektedir, ancak türkülere eşlik eden enstrümanların
zenginleştirildiği, davul ve kavalın yanında klarnet, keman, kabak kemane, saz gibi müzik aletlerinin de oyun sırasında çalındığı görülmektedir. Ayrıca oyuncuların kostümlerinin, makyajlarının
daha titiz hazırlandığı, hatta âşuk ve mâşuk için ilçede hazır kostümlerin satıldığı ve oyuncuların
da bunları giyerek oyunu icra ettikleri görülmektedir.
Köy seyirlik oyunlarında, mizahi unsurlar ön plandadır. Oyunlardaki mizah öğeleri, ele
alınan konunun işlenişinde, oyuncuların hal ve hareketlerinde, taklit yeteneklerinde, konuşmalarında kendini göstermektedir. Bunun yanı sıra kullanılan makyaj ve kostüm de komik bir görünüm
yaratması dolayısıyla mizahın oluşumunda etkilidir. Bu malzemeler amatörce hazırlanmaları ve
kimi zaman abartılı olmaları yönüyle seyircinin dikkatini çekmekte ve onları ayrıca eğlendirmektedir. Bu açıdan hem deve botlatması hem de âşuk-mâşuk oyunundaki makyaj ve kostüm de komik
bir görünüm sergilemektedir. Ancak oyunların kent ortamına taşınmasıyla, özellikle âşuk-mâşuk
oyununda profesyonelce hazırlanmış ve satışı yapılabilen kostümlerin kullanılması, kostümlerin
söz konusu bu özelliğini geri plana itmiştir.
Gelenekte seyirlik oyun olarak icra edilen âşuk-mâşuk oyunu, günümüzde “Silifke halk
oyunları” arasına da dâhil edilmiştir. Nitekim yöresel halk oyunları ekibi, bu oyunu çeşitli şenlik ya
da kültür etkinliklerinde, Silifke halk oyunları arasına almış ve yöresel türküler eşliğinde oynamaya başlamıştır (K.1, K.2, K.3). Bu da geleneksel seyirlik oyunların farklı icra ortamlarında, oynanma nedeni ve işlevi değiştirilerek yeni bir görünüme kavuşturulabileceğini göstermesi bakımından
önemlidir.

2. Oyunların Sosyokültürel Hayattaki İşlevleri
Dünya genelinde milletler, sınırları belirlenmiş coğrafi alanlarda farklı dilleri konuşmaları, farklı kültürlere sahip olmalarıyla birbirlerinden ayrılmaktadır. Ancak bu farklılık içinde insanların benzer olaylar karşısında benzer şeyleri hissetmeleri ve düşünmeleriyle de çoğu zaman
birbirlerine yaklaştıkları, birbirlerine benzedikleri görülmektedir. Bu birleşmeyi, sanatın çeşitli dallarında görmek mümkündür. Öyle ki sanatın her dalı, kullandığı malzeme, teknik ya da ifade şekli
açısından farklı özelliklere sahip olsa da özünde insanı anlatmakta, insanın duygu ve düşüncesini
yansıtmaktadır.
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Sanat dalları içerisinde şiir dille, musiki sesle, mimari taşla, resim renkle insanın kendisini ifade çabasıdır. Ancak burada üzerinde durulması gereken bir husus vardır ki o da insanın,
sanatın söz konusu çeşitli dallarında kendisini kendisinden olmayan bir malzemeyle ifade etmesidir. Bu bakımdan gerek sanat olsun gerekse düşünce biçimi olsun insana dokunamaz, insanın
kendisiyle yüz yüze gelemez. İnsanın kendisini kendisine has bir dille anlatması ancak oyunla
mümkündür. Oyun ise, duygu ve düşüncenin hareketle ifade biçimidir. Hareket kadar insanın
kendisine ait, hatta doğrudan doğruya kendisi olan bir başka vasıta yok gibidir. İnsanın kişisel
özelliklerinin bir toplum içinde geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, oyunun temel unsurunu
teşkil eden ölçü ve figürlerin, ferdin içinde doğup büyüdüğü toplumla sıkı sıkıya bağlı olduğu
kolaylıkla anlaşılacaktır (Tanyol, 1961: 2489). Bu bakımından köy seyirlik oyunları, içinde yaşatıldığı toplumun inanışları, dünya görüşü, doğayı algılayışı, yaşamı, örf ve âdetleri vb. konularda
pek çok ipucunu içerisinde barındırması açısından da işlevseldir.
İncelemeye aldığımız deve botlatması ile âşuk-mâşuk oyunu da, doğa ile sıkı bir ilişki
içerisinde bulunan konar-göçer yaşamının temel öğelerini yansıtmaktadır. Oyuncuların oba beyi,
çoban, kavalcı vb. şeklinde sıralayabileceğimiz Yörükler arasında rastlanan kişilerden seçilmesi;
hayvan benzetmecesine dayalı deve botlatması oyununda deve ile yavrusunun canlandırılması,
devenin yavrulamasıyla gelen bereketin, üremenin oba halkı üzerinde yarattığı sevincin işlenmesi
ve bu olayın şenlik olarak kutlanması; öte yandan âşuk-mâşuk oyununda da şişirilmiş siyah keçi
tulumunun kullanılması; her iki oyundaki kılık-kıyafet, kostüm ve makyajla ilgili ayrıntılar, ayrıca
oyuncuların kendi aralarındaki diyalogları, kullandıkları argo ve müstehcen ibareler bize yüzyıllardır Toroslarda konar-göçer bir yaşam tarzı sürdürmüş olan obaların hayatlarını yansıtmaktadır.
Tarihi süreç içerisinde sözlü kültür ortamında yaşatılmış, kırsal çevrede yaşayan
insanların doğayla ilgili korkularını, algılarını, düşünce tarzını gözler önüne sermiş bu oyunlar,
genel anlamda eski inançlarla, yerli Anadolu kültürünün harmanlanması sonucunda yeni bir kisveye bürünmüştür. Bu oyunlarda kadim dönemlerden itibaren insanoğlunun düşünsel ve inançsal
alanlardaki gelişimini takip etmek, bilinçaltında yatanları geleneğe nasıl döktüklerini tespit etmek
mümkündür.
Bilindiği üzere köy seyirlik oyunları, anlatımcı görsel oyunların iki ana öğesi olan oyuncu
ve seyirci ile birlikte oluşur. Sanat kaygısından çok toplum ve inanç açısından işlevseldir. İlk
önceleri köylü, kendi yaşantısının daha verimli olması için zorunlu ve bilinçli olarak bu oyunlara
katılmış, ancak daha sonraları doğanın çözümlenmesi sonucu bu zorunluluk ortadan kalkmış ve
oyun, ortaya çıkış nedeni unutularak bir eğlence aracı olarak görülmeye başlanmıştır (Karadağ,
1978:9).
Çalışma konumuzu oluşturan deve botlatması ve âşuk-mâşuk oyunu da günümüzde eğlenmek, hoşça vakit geçirmek amacıyla oynanmaktadır. Ancak oyunların eğlenme, eğlendirme
işlevinin dışında, diğer ritüel kökenli oyunlarda ya da farklı törenlerde de olduğu gibi, başka işlevleri de mevcuttur. Oyun aracılığıyla toplum bireylerinin, topluma özgü örf, âdet, gelenek ve
göreneklere uygun bir yaşam sürdürmeleri açısından eğitilmeleri; bireyler arasındaki birlik ve
beraberlik duygularının pekiştirilmesi, dayanışmanın sağlanması; toplum ilişkilerinin sürdürülerek
geleneklerin korunup yaşatılmasına katkı sağlanması vb. bu işlevler arasındadır.
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Sonuç
Köy seyirlik oyunları ülkemizde değişik yörelerde birbirinden farklı şekillerde oynanmaktadır. Kadim dönemlerde insanoğlunun dini inançları temelinde gerçekleştirilen bu törenler, zaman
içerisinde herkesin isteyerek katıldığı toplu törenler haline dönüşmüştür. Özellikle bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte insanoğlunun yaşadığı çevreyi anlamlandırması, buna bağlı olarak
ilkel dönem insanı tarafından sır kabul edilen şeylerin gerçek sebeplerinin ortaya çıkartılması
inanç kaynaklı oyunların işlevlerini kaybetmelerine neden olmuştur. Kırsal çevrelerde yıl ve mevsim değişikliklerinde, hasat sonrasında bolluk ve bereket içerikli olup inanç temelli köy seyirlik
oyunları hâlâ yaşatılmaktadır. Ancak bu çalışmada incelemeye aldığımız “deve botlatması” ve
“âşuk-mâşuk oyunu”, kökeni dini inançlara, ritüel törenlere dayanmakla birlikte zamanla inanç
özelliğini kaybetmiş ve eğlenme amacıyla oynanır hale gelmiş seyirlik oyunlardandır.
Bu oyunların geleneksel anlamda icra edildiği ortamlar aslında, Mersin ilindeki doğal
köy ortamlarıdır. Ancak her iki oyunun köy ortamının dışında kasabalara da taşınarak şenlik ve
festival gibi yerel kurum ve kuruluşların düzenlediği kültür organizasyonlarında da sergilendiği
görülmektedir. Bu yeni icra ortamı ise oyunların biçim ve içeriğinde bazı değişimler de meydana getirmiştir. Nitekim köy ortamındaki seyirci, oyuncuların daha evvel tanıdığı, sohbet ettiği eşi, dostu, yakını ve arkadaşı şeklinde sıralayabileceğimiz bir gruptan oluşmaktadır. Ancak
kent ortamında, oyuncu açısından bu yakınlık ya da tanışık olma durumu söz konusu değildir.
Böyle olunca da oyuncular, oyunu temel çatısı dışında kendi yetenekleri ölçüsünde yarattıkları
taklitlerde, diyaloglarda, hatta seyirciyle iletişimde daha dikkatli, daha kontrollü davranmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle oyunun kendi doğal akışı içerisindeki kimi konuşmalar kısaltılmış,
argo ve müstehcen ifadeler kaldırılmış, seyirciyle kurulan iletişim sınırlı hale getirilmiştir. Ayrıca
şenlik ve festivallerde icra edilen oyunlarda seyirci olarak çocukların daha ön planda olduğu,
özellikle âşuk-mâşuk oyununda olduğu üzere kostüm olarak da profesyonelce hazırlanmış kostümlerin tercih edildiği görülmektedir. Hatta âşuk-mâşuk oyununun, Silifke halk oyunları içerisine
dâhil edildiği tespit edilmiştir. Bu da seyirlik oyunlardan bazısının zamanla “icracısı, icra nedeni,
icra ortamı ve seyircisi” açısından önemli değişimlere uğrayarak kendini zamanın koşullarına
göre yenileyebildiğini göstermesi bakımından ilgi çekicidir.
Oyunlar, kent ortamındaki yeni icra ortamlarında da eğlendirme ve hoşça vakit geçirtme
gibi bilinen işlevlere sahiptir. Bunun yanı sıra oyunların, geçmişten günümüze süregelen kültürel
anlamda inanç, tutum ve kurumları koruyucu bir yaptırım gücüne de sahip olduğu görülmektedir.
Bir yönüyle yazısız toplumların gerek eğitiminde gerekse kültürel değerlerinin yaşatılıp aktarılmasında ve yaşam biçimlerinin belirlenmesinde etkin rolleri bulunmaktadır. Denilebilir ki köy seyirlik
oyunları, mizah unsurlarını kullanarak halkın yaşamını, inançlarını, değerlerini, dünya görüşünü,
örf ve âdetlerini, inançlarını günümüzde de yansıtmaya devam etmektedir.
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Nuray ÇIRPICI1 - Şaziye DAĞYAPAN2

Giriş
Bilindiği üzere halk kültürünü yansıtan tüm toplumsal uygulamaların, inanışların ve bu
çerçevede oluşan tüm halk kültürü ürünlerinin kuşaktan kuşağa aktarımında, sözlü kültür dönemi
araçları yanında, günümüzde, yazılı kültür dönemi olarak adlandırılan seyahatnameler, romanlar, derlemeler, kitle iletişim araçları gibi tüm aktarım araçları devreye girmektedir. Bu kapsamda,
bildiride, yazılı kültür araçlarından biri olan yönlerine dikkat çekilerek, tiyatro sanatının, halk
kültürü ile ilişkisi ele alınacak ve tiyatronun, çağdaş özelliklerini korurken, aynı zamanda, kültürel kodlardan yararlanarak geleneği ve kültürü geleceğe aktarma gücüne nasıl erişebileceğine
değinilecektir.
Halk kültürü ürünlerinin zamanın akışı içinde uygulanmaya devam ettiği oranda canlılığını
koruması mümkündür. Bununla birlikte, yine uygulandığı zamanın algısına bağlı olarak bu ürünler, yeniden üretilmeye açıktır. Çünkü halk kültürü ürünleri, yeniyi alarak değişebilen, gelişebilen
(Güvenç’ten aktaran Artun, 2004; s. 1) ya da yeni fonksiyonlar kazanarak, dönüşebilen ya da
tarihsel süreç içindeki yolculuğunu bitirerek, kaybolabilen ürünlerdir (Yılmaz’dan aktaran, Artun,
2004; s. 1).
Yeniden üretimi bir yana, halk kültürü ürünlerinin yok oluşu, derlenip kayıt altına alınmaması, günümüz dünyasında, değişen yaşam koşulları ve özellikle teknoloji ve küreselleşmeye
bağlı etkilerle gerçekleşmektedir. Böylesi bir ortamda, toplumu birleştirici ve manevi bir güç oluşturma işlevi olan halk kültürü ve geleneğini korumak ve geleceğe aktarımını sağlamak için yeni
arayışlar içine girilmekte, yeni bağlam mekânlarına, aktarım araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
1 Folklor Araştırmacısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara/Türkiye.
dinefsin@windowslive.com
2 Dramaturg. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Doktora. Ankara/Türkiye. saziyedagyapan@
gmail.com
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yeni arayışlarla, halk kültürü ve geleneğin bir anlamda güncellenmesi de gerçekleşmektedir. Burada sözü edilen “güncelleme”, geleneğin, içinde bulunulan zamana, mekâna, kültürel ortama ve
mevcut sosyo-ekonomik koşullara göre, farklı herhangi bir başka yaratmanın veya icranın içinde
kullanılması, insanların ihtiyaçlarına, anlama ve anlamlandırmalarına uygun hale getirilmesi anlamına gelmektedir (Ekici’den aktaran, Bayraktar, 2013; s. 21).
Böylece, daha önce sözlü kültürde yaşarken, sonraları yazılı kültüre aktarılan halk kültürü ve geleneğine ait ürünlerin, günümüzde televizyon, animasyon teknolojileri ya da sinema
gibi sanatsal aktarım araçları gibi farklı yaratıcılık ve kurgusallık içeren yapımlara dönüşmesi,
elbette, kendi özgün anlamlarını çağrıştırma niteliği taşıması halinde - bu kültürel ürünlere karşı
farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ekici, şu tanımıyla, ‘Gelenek, kuşaktan kuşağa
aktarılırken, aynı zamanda, zamanın ihtiyaçlarına göre her kuşakta belli ölçüde yaratıcılığa, değişmeye ve de gelişmeye izin veren ürünlerdir’ (Ekici, 2008; s. 34) diyerek, belki de, geleneğin,
işte bu yönüne de işaret etmektedir.
Halk kültürü ve geleneğine ilişkin ürünleri, geçmişte kalmış, donmuş ve unutulmuş kültür
ürünleri şeklinde değerlendiren günümüz algısına rağmen, aslında, bu ürünlerin geçmişte olduğu gibi, günümüz ve geleceğin insanına söyleyecek daha birçok sözü bulunduğu bir gerçektir.
Çünkü küreselleşmenin etkisinin, yerel kültürleri etkisi altına aldığı, ulusal ve yerelin dışında kalan, baskın kültür kodlarından etkilenmenin bir sorun olarak karşımıza çıktığı günümüzde, sosyal
ve kültürel bir ortaklık oluşturan ve yerel kodları koruyan kültürel bir yaratıcılık anlayışına sahip
olmak zorunlu hale gelmiştir (Ilgar, 2013; s. 28, 32).
Halk kültürü ürünlerinin, hikâye, roman gibi edebi türlerin konusu ya da motiflerinden birisi
olması, bir ressamın tablosunda, geleneksel uygulamaya ait bir kompozisyon olarak yansıması,
bir mekânın geleneksel müzik ve eğlencenin icra edildiği bir ortama dönüştürülmesi ya da bir
filmin karesinin, kültürel bir uygulamadan bir kesit içermesi; sözü edilen türde, kültürel yaratıcılık
ortamlarına işaret etmektedir. Gelenek, bu süreçte, sanatsal bir yaratıcılığa ilham kaynağı olabilmekte ve alışılmışın dışında, kendi bağlamının dışına taşarak, sanatın dili aracılığı ile geleceğe
aktarılmaktadır.
Bu doğrultuda, yaratıcılık yönü tartışılmaz olan tiyatro sanatı kapsamında baktığımızda,
Türk tiyatrosu oyun yazarlığı ve sahnelemelerinde, bir yandan evrensel sanata dâhil olma eğilimi görülürken, “Ulusal bir tiyatro nasıl olmalıdır?” sorusuyla devam eden ağırlıklı tartışmalar
yönünde, kültürel kodlarımızı kullanarak oluşturulan toplumsal-ulusal bir özgünlüğün varlığı da
hissedilmektedir. Bu durum aynı zamanda, Türk Tiyatrosu oyun yazarlığında, halk kültürümüzün
geleceğe aktarımına ve geleneğe karşı toplumsal farkındalığın oluşmasına aracılık eden bir çok
unsurun bulunduğuna da işaret etmektedir.

1. Tiyatro Sanatı ve Halk Kültürü İlişkisi
Tiyatro, toplumların sürdürdüğü hayat biçimiyle doğrudan ilintili bir sanattır (Töre, 2009;
s. 2183). Genel anlamda insanın ortaya koyduğu, içinde var olduğu çevrenin siyasal, ekonomik
koşulları dışında, yaşam kültürünü ve geleneklerini de yansıtan en önemli sanatlardan biri olduğu
söylenebilir. İnsanların toplumsal yaşam ve tarihsel gelişim içinde yarattıkları maddi ve manevi
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her türlü halk kültürü ürünü, bir tiyatro eseri aracılığı seyircisine kolaylıkla ulaşabilmekte ve seyircisi üzerinde özdeşleşme ve hatırlama etkisi yaratabilmektedir. Bu yönleriyle tiyatro sanatı,
kültürün en önemli özellikleri olan tarihsellik, devingenlik ve sürekliliği içinde barındırmaktadır.
Töreler, gelenekler, inanışlar ya da halk kültürüne ilişkin akla gelebilecek her türlü geleneksel unsur, tiyatro sanatına konu olabilmekte, dramatik olana kaynaklık edebilmekte ya da motif olarak
metnin ya da sahnelemenin içinde yer alabilmektedir. Kökeni açısından düşünüldüğünde bile,
ilkel dönemlerin bolluk törenlerinden çıkış noktası bulmasıyla, tiyatro sanatının, halk kültürü ile
olan ilişkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Bu nedenle denmektedir ki: “tiyatro sanatı, insanın
tarihi kadar eski bir sanattır.”
Tiyatro metinleri aracılığı ile sahnede ortaya konan durum, geçmişi ya da bu günü yansıtırken, geleceğe de bir aktarım imkânı yaratmaktadır (Güler, 1992; s. 180). Bir tiyatro eserinin,
okuyucu/seyirci ile buluştuğu anda ortaya çıkabilecek bu aktarım sürecinde, herhangi bir yöredeki insanların o toplumsal yapı içindeki davranış biçimlerini, yaşam alışkanlıklarını, gelenek ve
göreneklerini, inançlarını, dil ve anlatım biçimlerini, sözlü geleneğine ilişkin her çeşit öğeyi ya da
geleneksel tiyatromuzu ait formların yansımalarını bulmak mümkündür. Halk kültürüne ait her türlü tören ya da kutlama, âşık ya da tekke edebiyatına ait eser ya da şairler ya da halk edebiyatının,
anlatmaya dayalı diğer türleri ve geleneksel Türk tiyatrosuna özgü türler oyun yazarlığı içinde,
yazar tarafından yaratılan kurgu ile ya da bu metinlerin sahnelenmesi aşamasında, yönetmenin
sahnede yarattığı dünyada, canlandırılıp görünür hale gelebilmektedir. Bu nedenle; çoğu defa
duyduğumuz “tiyatro yaşamın aynasıdır” sözünü hatırlayarak, Türk tiyatrosu oyun yazarlığında
ve sahnelemelerinde, ülkemizin kültürel bir aynasıyla karşılaşmamız doğaldır. İşte bu ayna, yani
tiyatro sanatımız, toplumun kültür birikimini yansıtarak, bu birikimin korunmasına, aynı zamanda
da ulusal kimliği pekiştirmeye aracı olacak güçtedir (Güler, 1992; s. 181,186).

2. Kültürel Belleğin Türk Tiyatro Metinlerine Yansıması
Sözlü kültür ortamında, hafızamız, kültürel belleği taşıma ve aktarma işlevini gerçekleştirirken; yazılı kültür ortamında, bellek, hatırlatıcı rolünü, farklı kültürel ortam araçları içerisinde
(yazı, kayıt teknolojileri, sanat eserleri vb.) büründüğü yeni şekliyle gerçekleştirmeyi sürdürür. Bu
noktada, halk kültürü ve geleneğinden kaynaklık bulan bir tiyatro eserini izleyen birey (izleyici/
alımlayıcı), izlediği oyunun içinde, oyun yazarını, anlatıcı, kurgulayıcı, aktarıcı vasfı dışında,
aynı zamanda, bir kültürel bellek aktarıcısı ya da kaynak kişi olarak da keşfetmeye başlamaktadır
(Odacı, 2015; s. 130).
Tiyatronun başlangıcı olan Antik Yunan tiyatrosu, önceden var olan ve Yunan toplumunun
ortak belleğini oluşturan mitlerin bir kurgu içerisinde anlatılmasına dayalıdır. Yunan tiyatrosu, kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü kültürüne ait mitleri, tiyatro metinleri aracılığı ile yeniden üreterek
oluşmuştur. Batı tiyatrosu da köklerini Antik Yunan tiyatrosuna dayayarak gelişmiştir. Günümüz
Türk tiyatrosu ise Tanzimat’tan bu yana, Batı tiyatrosunu model alarak gelişmiştir. Bu durum,
Tanzimat itibariyle, o güne kadar süregelen, geleneksel Türk tiyatrosu formlarının kısıtlı kullanımına ve bu nedenle Batı tiyatrosu öz ve biçimlerinin giderek yerleşmesine neden olmuştur.
Ancak, sanatsal formların toplumun, kendi tarihsel, dinsel, kültürel birikimlerinden kaynaklık bulması kaçınılmazdır. Türk tiyatrosu da kendi mitlerine ihtiyaç duyarak, geçmişte bıraktığı sanatsal
formları ve unutulmaya yüz tutan kültürel ve estetik belleğine ait birikimlerini, tiyatro metinlerinin
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ve sahnelemelerinin içine, günümüze kadar sızdırmaya devam etmiştir. Böylece, Türk tiyatrosunun Batılılaşma çabalarına rağmen, aynı zamanda bu çabaya direnç göstererek, öyküsünü
kültürel belleğinde var olanlarla kurmaya dönük teatral ürünleri görebilmemiz mümkün olmuştur
(Güçbilmez, 201; s. 21, 93, 156, 157, 182).
Bu doğrultuda, Türk tiyatro oyun yazarlığı, Anadolu’nun birçok yöresine özgü ağız ve
aksanları kullanan karakter ve tiplemelerin yer aldığı oyunlar üretmiş, sözlü kültür ortamında,
bayram, ritüel, geleneksel yaşama ait belleğinde yaşayan her çeşit unsuru tiyatro metinlerinde
kurgusal bir yapı içinde kullanmış, sahnelemeler sırasında bu kurgusal bellek canlandırılmıştır.
Bu üretimler sırasında, efsane, destan, masal gibi anlatı formlarını, geleneksel yaşama ilişkin
süregelen uygulamaları ya da kültürümüzün içinde yer etmiş önemli şahsiyetleri ve onların dünya görüşlerini birer hatırlama figürü olarak metinlere yansıtmış ve sahneye taşınarak seyirciyle
buluşturmuştur.
Ele aldığı bu türden konularla birlikte, Türk tiyatrosu metin ve sahnelemelerinde, bir yandan da, somut olmayan kültürel mirasımızı yansıtan oyun metinleri ortaya çıkmıştır. Örneğin; evlenme, doğum, ölüm geleneklerinden, geleneksel sohbet toplantılarına, Mevlevî ve Bektaşî törenlerine ya da Yunus Emre, Mevlana, Karacaoğlan gibi kültürümüze mal olmuş, önemli şahsiyetlere
ve onların öğretilerine ve hatta “Yaşayan İnsan Hazinelerimize” kadar uzanan geniş bir yelpazede belirerek, kültürel aktarıma, tiyatro edebiyatı ve sahne sanatının diliyle katkı sağlanmaya
devam edilmiştir.
Bu açıklamalar doğrultusunda, bildirinin bundan sonraki kısmında, dramatik bir metnin
içinde halk kültürü öğelerinin ne şekilde kullanılabileceği ve bu yolla, halk kültürü ve geleneğin
tiyatro sanatının araçlarıyla geleceğe aktarımının ne şekilde sağlanabileceği yönündeki görüşü
destekleyen, Devlet Tiyatroları repertuvar havuzundaki Türk tiyatrosu oyun metinlerinden örnekler verilecek ve bu oyunlarda halk kültürü ögelerinin izleri sürülecektir.

3. Devlet Tiyatroları Repertuvar Havuzundaki Oyunlarda Halk Kültürü
ve Geleneğin İzleri
Bildiride, bakışın Devlet Tiyatroları (DT) repertuvar havuzuna yöneltilmesinin iki temel nedeni vardır:
Birincisi, 1947 yılında fiilen, 1949 yılından itibaren de yasal olarak faaliyet gösteren DT’nin
görev ve yetkileri “yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü yükseltmek,
Türk sahne sanatlarının yurt içinde ve yurt dışında gelişmesini ve yayılmasını, tanıtılmasını sağlamak, Türk dilini yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek, temel değerler üzerinde doğru
yargılara varılmasını sağlamak, sanat estetik duygusunu geliştirmek amacı ile yurt içinde tiyatrolar açmak, yurt içinde ve yurt dışında turneler ile milli ve milletlerarası festivaller düzenlemek, yönetmek ve denetlemek” olarak belirlenmiştir. DT, ülkedeki tiyatro yaşamına yön veren en önemli
kurum olarak ulusal tiyatronun nasıl olması gerektiği konusundaki tartışmaların da odağında durmaktadır. Bu kapsamda, kurulduğu yıldan itibaren oyun yazarlığının gelişmesi ve desteklenmesi
için de çalışmış; Türk tiyatro yaşamına evrensel ölçekte eserler veren yazarlar kazandırmıştır.
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İkincisi, DT Repertuvarına kabul edilen tiyatro oyunlarının belli aşamalardan geçirilerek
havuza kazandırılmasıdır. Bu da, oyunların, uzman iki dramaturg tarafından akademik ve sanatsal ölçütlere uygun olarak incelenip, raporlanması; oyunların bu raporlarla birlikte yedi kişiden
oluşan DT Edebi Kurulu tarafından değerlendirilmesiyle gerçekleşmektedir.
Devlet Tiyatroları, ulusal tiyatromuzu biçimlendirmeye yönelik bir çabayla geleneksel Türk
tiyatrosu türlerine uygun yazılmış oyunlar ile Meşrutiyet ile başlayan Cumhuriyet ile de devam
eden yenileşme hareketi doğrultusunda Batılı formlara repertuvarında yer vermiştir. Bildiride,
Doğulu ya da Batılı form ayırmaksızın geleneksel olanın izlerini sürerken halk kültürü açısından
oyunlardaki konu seçimlerine, kullanılan motiflere ve geleneksel formları kullanma biçimlerine
bakılarak günümüz seyircisi ile nasıl bir ilişki kurduklarına dikkat çekilecektir.
Repertuvar havuzunda yer alan oyunların bir grubunda, halk kültürü öğeleri, oyunun bütününü belirlemekte ve tüm oyunun iskeleti bu kültürel öğenin üzerine kurulmaktadır. Bazı oyunlarda da halk kültürüne ait geleneksel unsurların Batı tiyatrosu formu içinde işlenerek organik
bir birlik oluşturduğuna rastlanır. İncelenen oyunlardan bazılarında, anlatı, masal, destan ya da
ritüellerin kullanılması söz konusudur. Bu örneklerde, bazen oyun metinleri, bütünüyle ele alınan
kültürel kodların çevresinde yapılandırılmış; bazen de bu kodlar oyunun belli yerlerinde anlatı formunda kullanılmıştır. Örnekler ele alınırken kültürel kodların kullanılma biçimleri dikkate alınarak
gruplama yapılmıştır. Ayrıca yetişkinlere ve çocuklara yönelik yazılan oyunlar ayrılmıştır.

3.1. Geleneksel Türk Tiyatrosu
3.1.1. Köy Seyirlik Oyunları
Köy seyirlik oyunlarının, kaynağından Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu sahnesine taşınmasında kuşkusuz en önemli isim Prof. Dr. Nurhan Karadağ’dır (Görsel-1). Karadağ, alanda
yaptığı derlemeleri sahneye taşıyarak köy seyirlik oyunlarının yeniden üretilmesine öncülük yapmıştır.

(Görsel-1/Nurhan Karadağ)

(Görsel-2/ Düğün Evi Oyun Evi)

Karadağ’ın DÜĞÜN EVİ OYUN EVİ oyununda kırsal kesimde yapılan bir düğüne katılan
kadınların ve erkeklerin çıkardıkları oyunlar ele alınır (Görsel-2). Erkekler; damat giydirme seyirli-
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ği, sınır taşı seyirliği, değirmen oyunu, kartal oyunu, deve oyunu ve çalı çırpı oyunlarını; kadınlar
ise, İstanbul’a gitme, çıkrık ve deli kız emmi oyunlarını oynarlar. TİCARET OYUNU’nda sermayeyi elinde tutanın üreticiyi sömürmesi konusu ele alınmaktadır. Oyun; köylerdeki birlik olma,
birlikten güç alma, ortak paylaşım şenliği ile başlar. Oyundaki hikâye ilerledikçe de ekin kurtarma
duası, tahsildar oyunu gibi seyirlik oyunlar da sahnede canlandırılır.		
Ünal Akpınar’ın yazdığı BOZKIR DİRLİĞİ, köy seyirlik oyunlarından faydalanılarak oyun
çıkarma yöntemiyle oluşturulmuştur (Görsel-3). Oyunda, temel çatışma, kaynağını ritüellerden
alan ak-kara çatışmasıdır ve bu çatışma, oyuncuların tavırlarından danslara, müziklere ve kostümlere kadar tüm öğelere yansır.

Görsel-3/Bozkır Dirliği)

(Görsel-4/Düğün ya da Davul)

Haşmet Zeybek’in yazdığı DÜĞÜN YA DA DAVUL, köy seyirlik oyunlarından ve köy
düğünlerinin şenlikli atmosferinden faydalanılarak oluşturulmuştur (Görsel-4). Oyunda, birbirini
seven gençlerin kavuşamaması, başlık parasının çok oluşu, aşk ilişkilerini paranın belirlemesi
ele alınır. Ana-kız atışması, çeşmebaşı oyunu, oğlan beğenme oyunu, buluşma oyunu, Sevdalı’nın evininin oyunu, dünürcü oyunu, söz kesme oyunu, şerbet-nişan oyunu, kız süsleme oyunu,
toprakbastı oyunu, yönetenler-yönetilenler oyunu. İç oyunlar arasında sıkça çeşitli maniler, halk
oyunlarına ve türkülere de yer verilmiştir.
Hasan Erkek’in yazdığı KUTSAL DÖNGÜ’de gezgin bir oyuncu
topluluğu Anadolu’nun bir köyüne gelir; seyirci toplamak için meydanda
hokkabazlık ve jonglörlük yapar.(Görsel-5) Seyirci toplanınca da doğadaki mevsimsel dönüşümün insan topluluklarını etkileyen ritüelleri fiziksel
devinim ile canlandırılır; semah, madımak oyunu, hasat mevsimi, yağmur
duaları, ağıt törenleri sözsüz oyun, bedensel hareket ve dans ile sunulur.

3.1.2. Karagöz
Karagöz, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde hem çocuklara hem
de yetişkinlere yönelik olarak sergilenirken, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte ele aldıkları konular ve tematik bağlam açısından ağırlıklı olarak çocuklara hitap edecek şekilde üretilmiş ve sunulmuştur. Karagöz metinleri
(Görsel-5/Kutsal Döngü) ve gösterileri incelendiğinde, türe ilişkin geleneksel formun korunduğu,
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ancak çağdaş seyircinin ihtiyacına yönelik olarak içeriğe dair değişiklikler ve güncellemeler yapıldığı görülür. DT Repertuvar havuzundaki Karagöz oyunları genellikle çocuklar için yazılmış ve
sunulmuştur. Bu örneklere çocuk tiyatrosu başlığı altında yer verilecektir.
Yetişkinlere yönelik olarak Cem Günen’in yazdığı KARAGÖZ İSKELE BABASI’nda Karagöz gölge oyunu formundan çıkarılıp; hikâye oyuncuların canlandıracağı karakterlerle sahneye
taşınmıştır. Bu yönüyle metin deneysel bir nitelik taşımakta; bu geleneksel türün farklı sahnelenme biçimleri ile daha fazla seyirci ile buluşup buluşamayacağı tartışmasına zemin hazırlamaktadır. Metinde geleneksel formun bölümleri ile Karagöz oyununun tip, durum, hareket ve söz komiği
korunmuştur.

3.1.3. Ortaoyunu ve Meddah
Münir Canar’ın yazdığı, oynadığı ve yönettiği oyunlardan GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ’de
hem Karagöz hem de ortaoyunu aynı metinde buluşur. Oyunda, güncel konular geleneksel olanla
harmanlanmıştır (Görsel-6).

(Görsel-6/Geçmiş Zaman Olur ki)

Yılmaz Gruda’nın yazdığı KAVUKLU HAMDİ’de; Kavuklu Hamdi’nin hayat hikâyesi, türün
özelliklerine uygun bir şekilde ve eğlenceli bir üslupla anlatılır. Kavuklu Hamdi ve Pişekâr Küçük
İsmail ekseninde anlatılan hikâyedeki oyun kişileri Kavuklu’nun öz yaşam hikâyesindeki gerçek
kişiler ile bu hikâye ile iç içe sergilenen ortaoyunu parçalarının oyun kişilerinden oluşur.
Cem Günen’in yazdığı KÖR FOTOĞRAFÇI’da; bir tiyatro grubunun Kör Fotoğrafçı adlı
ortaoyunu parçasını prova etmeleri sırasında yaşananlar anlatılmaktadır. Oyunda, geleneksel bir
tür olan ortaoyununun yaşatılmasının; bu türün günümüzle ilişki kurabilmesini sağlamanın önemi,
tema olarak ele alınmıştır.
Salman Kapanoğlu’nun yazdığı AKILSIZ BAŞIN CEZASI adlı ortaoyunu; kontrolsüz kredi kartı kullanımının neden olduğu sonuçları anlatır. Kavuklu ve Pişekar’ın etrafında şekillenen
oyunda, geleneksel ve güncel tipler bir arada kullanılmıştır.
Necmettin Tetik’in yazdığı MEDDAH-İ İNSAN OLMA HALLERİ; çağdaş bir aşk hikâyesinin
meddah tarafından yansılanarak anlatılmasıyla kurulmuştur. Oyunda, geleneksel mahalle yaşan-
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tısı, masum aşklar ve onlara engel olmaya çalışan sevimli kötülerin öykülenir.

3.2. Efsane ve Destanlar
Bu grupta ele alınan oyunlarda kültürel çeşitliliğin yansıtıldığı görülmektedir. Tiyatro
edebiyatı açısından değerlendirildiğinde ise yazarların, yazım tekniği ve kurgusu bağlamında
hem Batı tiyatro yazınına özgü kodları, hem de geleneksel Türk tiyatrosuna ait kodları iç içe
kullandıkları dikkat çekmektedir. Oyunlarda, kültürel kod esas alınarak; hikâye, olaylar dizisi, çatışmalar, düğümler ve kişileştirme bu öğenin etrafında kurgulanmıştır.

(Görsel-7/Korkut Ata)

Turan Oflazoğlu’nun yazdığı KORKUT ATA’da; Korkut’un, Korkut Ata’ya evrilen yolculuğu anlatılır (Görsel-7). Bu yolculukta Korkut Ata, yaban hayatın sembolü olan topuzdan, uygar
hayatın sembolü olan kopuza geçer. Yaşamak için ezgiler düzenler, destanlar anlatır. Böylece
ölümlülükten ölümsüzlüğe terfi eder. Bu oyun boyunca, Türklerin en eski destanlarından ‘Dede
Korkut’un anlatıcısını, kültürümüzün önemli efsanevi figürlerinden ‘Korkut Ata’yı, tanıma imkânı
oluşturulmaktadır.

(Görsel-8/Tepegöz)

(Görsel-9/Koçyiğit Köroğlu)

Turgay Nar’ın yazdığı TEPEGÖZ, Dede Korkut’un Tepegöz destanını, (Görsel-8) Onur
Sezgin’in yazdığı BOĞAÇ HAN DESTANI ise, Dede Korkut’un destanında yer alan ‘Boğaç Han’
destanını hem anlatı geleneğini yansıtacak şekilde hem de canlandırarak seyirciye ulaştırmaktadır.
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KOÇYİĞİT KÖROĞLU’nda Ahmet Kutsi Tecer, bir halk kahramanı haline gelen Köroğlu’nu anlatmaktadır (Görsel-9).
Kültürümüze mal olmuş Ferhad ile Şirin Destanı ise tiyatroda, Nazım Hikmet’in kalemiyle,
“FERHAD, ŞİRİN, MEHMENE BANU VE DEMİRDAĞ PINARININ SUYU” adıyla çağdaş bir kimliğe kavuşmuştur (Görsel-10). Yazar, bu klasikleşmiş eserinde, aşkı çeşitli düzlemlerde temalaştırmıştır. Oyunda, Ferhad’ın aşkı bireysel olandan çıkıp, toplumsal aşka dönüşmüştür.

(Görsel-10/Ferhad, Şirin, Mehmene Banu ve Demirdağ Pınarının Suyu)

Funda Özşener’in yazdığı AH TAMARA’da; Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’na ait dilden
dile anlatılagelen, sözlü kültürümüzün ürünlerinden olan bir aşk efsanesi konu edilmiştir.
Murathan Mungan’ın, Mezopotamya Üçlemesi’nden biri olan MAHMUD İLE YEZİDA’da
ise, bir ırmağın ayırdığı Müslüman ve Yezidi köylerinden olan Mahmut ile Yezida’nın imkânsız
aşkı, Yezidi toplumunun gelenek ve inanışları çevresinde ele alınır. Oyunda, özellikle, Yezidi
inanışına ait daire içine alma kodu, dramatik durumu belirlemektedir (Görsel-11).

(Görsel-11/Mahmud ile Yediza)

(Görsel-12/Mem ile Zin)
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Cuma Boynukara’nın kaleme aldığı MEM ile ZİN ise; Mezopotamya bölgesinde, halk
arasında yüzyıllardır söylence şeklinde anlatılan ‘Mem ile Zîn’ efsanesini konu almaktadır. (Görsel-12) Oyunda, Mem ile Zin’in, sonu ölümle biten aşk hikâyesi anlatılır. Tragedya formunda
yazılmış eser, halk kültürümüze ait unsurlardan biri olan, aynı zamanda, Somut Olmayan Kültürel
Miras Ulusal Envanterimizde de kayıtlı bir unsur olmasıyla da önem taşıyan, görkemli bir nevruz
töreni ile başlamaktadır. Bu yönüyle aynı zamanda, toplumsal uygulama, ritüel ve şölenlerimizden birini yansıtan bir içerik ve görsellik de kazanır.

3.3. Felsefeleriyle Anadolu Kültürüne Yön Veren Önemli Şahsiyetler
Turgay Nar’ın yazdığı CAN ATEŞİNDE KANATLAR’da Mevlana, Şems-i Tebrizi’yi yeniden bulmanın simgesel yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta Mevlana’nın yolu Hallaç-ı Mansur, Divane Derviş, Ömer Hayyam, Feridüddin Attar, Zerdüşt, Yunus Emre ve Nakkaş ile kesişir. Ney ve
Zümrüdüanka da kültürel kodlar olarak oyunda kullanılır (Görsel-13). Recep Bilginer, MEVLANA
(ÂŞIK VE MAŞUK)’da Mevlana’nın düşünceleri, yaşam tarzı ve eylemlerini anlatır (Görsel-14).
Semih Sergen, MEVLANA-AŞK VE BARIŞ ÇIĞLIĞI’nda Mevlana ile Şems-i Tebrizi’nin “aşkı”nı
şiirsel bir anlatı olarak kurgulamıştır (Görsel-15). Mevlana’yı konu alan tüm oyunlarda başat kültürel öğe olarak ney ve sema kullanılmaktadır.

(Görsel-13/Can Ateşinde Kanatlar)

(Görsel-14/Mevlana)

(Görsel-15/Aşk ve Barış Çığlığı)

Remzi Özçelik, Hacı Bektaş-ı Veli’yi ve düşüncelerini HACI BEKTAŞ adlı oyununda ele
almıştır.
Orhan Asena, YUNUS EMRE’de Yunus’un ilahi aşka yolculuğunu, Yunus Emre’nin şiirlerini de kullanarak müzikal bir oyun biçimiyle anlatırken, halk kültürümüzü biçimlendiren Yunus’un
felsefesine açılır. Nihat Asyalı da, YUNUS DİYE GÖRÜNDÜM adlı oyunda, Yunus Emre’nin kişiliğinde, tarihteki gerçek kahramanların ağalar, beyler, paşalar değil, halkın içinden çıkan sanatçılar ve düşün adamları olduğunu müzikli bir gösteriyle anlatır (Görsel-16).
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(Görsel-16/Yunus Diye Göründüm) 		

(Görsel-17/Ahmed Yesevi)

Savaş Aykılıç, AHMED YESEVİ’de; çeşitli dini anlatılar sergilenir. Bunlar; Âdem ve Havva’nın cennetten kovulmaları, Hz. Ali’nin evlatlığı Mülcem tarafından şehit edilmesi, Hz İbrahim’in
babası Azer’in yaptığı putları yıkarak insanları hak dine davet etmesi, Hz İbrahim’in inancı nedeniyle Kral Nemrut’un hazırlattığı ateşe atılması, Hz. Musa’nın Kızıl Denizi ikiye bölmesi, Hz.
Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi. Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesi gibi dini folklor alanında
değerlendirilebilecek olaylar işlenmiştir (Görsel-17).
Taner Büyükarman’ın yazdığı AHİ EVRAN’da; ahilik sistemi ve öğretileri, dönemin siyasi
ve askeri gelişmeleri ışığında ele alınmıştır. Ahi Evran, oyunda boyunca, göçerlere, ahilik ahlakını, iş yasasını, edep ve adap kurallarını içeren ahilik prensiplerini aktarırken, bu prensiplerin
seyircinin zihnine yazılmasına aracılık etmekte, aynı zamanda, toplumsal uygulamalarımızdan
birine karşı farkındalık oluşturmaktadır.

(Görsel-18/Karacaoğlan)

(Görsel-19/Pir Sultan Abdal)

Dinçer Sümer, KARACAOĞLAN’da; bu halk ozanımızın yaşamını, türküleriyle birlikte ele
almış (Görsel-18), Mahmut Gökgöz ise; PİR SULTAN ABDAL’ın hikâyesini, deyişleri ve koşmaları eşliğinde yansıtmıştır (Görsel-19).
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3.4. Masal ve Fıkraların kullanılması
Osman Özkan ve Tamer Levent’in yazdığı MASAL KADINLAR, Erzurum yöresinde geçmektedir (Görsel-20). Oyunda bir araya gelen Erzurumlu kadınlar, yöreye özgü, karayılan masalını anlatırlar. Yine oyunda, Erzurum evi, kadınların iğne oyası işleme geleneği, Erzurum’a özgü
semaver ve çay kültürü ile kına gecesi geleneği gibi geleneksel kodlar sahnede canlandırılarak,
geleceğe aktarıma aracılık eder.

(Görsel-20/Masal Kadınlar)

Cem Günen, NASREDDİN HOCA KISSADAN HİSSE adlı oyunda, oyun kişisi olarak ele
aldığı, Nasreddin Hoca’ya kendi fıkralarını anlattırır ve kıssalarına yer verir.
Genç oyun yazarlarından Elif Solak’ın ZÜMRÜDÜANKA adlı oyununda; en önemli kültürel göndermelerden biri, “Hereke İpeği”dir. Oyunda, Hereke’de, bir ipek kumaş fabrikasının
kurulması sürecinde yaşanan aşk hikâyesinin atmosferi, tüm sahne bir ipek ağı ile kaplanarak
sağlanmaktadır. Böylece, “Hereke İpeği”, oyun aracılığı ile izleyicinin gözünde unutulmaz bir görsel motife dönüşerek, zihinlere işlenmektedir. Bununla birlikte, oyunda, Saten ve İtalyan ressam
Camaron’un aşkları bir oyun kurgusu içinde aktarılırken, sözlü kültür geleneğimizden de faydalanılarak, tüm oyuna egemen olan bir metafor halinde “Zümrüdüanka Masalı” kullanılmaktadır.
Ayrıca, oyun içinde geçen bir diğer geleneksel unsur da, geleneksel tiyatromuza özgü Karagöz
gösterisidir.

3.5. Yöresel ağız kullanılması
Cihan Öksüz ve Ferhan Şensoy’un birlikte yazdığı “AŞKIMIZIN GEMİSİ FINDIK KABUĞU”nda; bütünüyle, Ordu-Ünye ağzının kullanıldığı görülmektedir. Oyun, ayrıca ‘Ünye evlenme
gelenekleri’ üzerine de kurulmuştur. Sinan Bayraktar’ın DEFİNENAME’sinde ise tüm oyunda,
Trakya ağzı yansıtılmaktadır.

3.6. Yaşayan İnsan Hazineleri
Bildirinin başında, Türk oyun yazarlığının somut olmayan kültürel miras ile birlikte yaşayan
insan hazinelerini de konu alabileceği yönünde bir görüş bildirilmişti. Bu görüşü destekleyen bir
örnek olarak yaşayan insan hazinesi Neşet Ertaş’ın hayat hikâyesi ve türkülerini konu alan, Şirin
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Aktemur Toprak’ın yazdığı ve Kırşehir ağızının kullanıldığı, NEŞE DERT AŞK adlı müzikli gösteri
dikkat çekicidir (Görsel-20-21). Belgesel yanı ağır basan bu metnin başka yaşayan insan hazineleriyle ilgili çalışmalara örnek olacağını düşünmekle birlikte, bu kapsamda yapılacak çalışmaların
öz ve biçim açısından yetkinlik taşıması gerekmektedir.

(Görsel 21-22/Neşe Dert Aşk)

3.7. Çocuk Tiyatrosu Metinleri

(Görsel-23/Keloğlan Keleşoğlan)

(Görsel-24/Şahmeran Hikâyesi)

(Görsel-25/Yedi Köyün Yargıcı)

Devlet Tiyatroları repertuvar havuzunu incelendiğinde, çocuklar için yazılan ve sahnelenen köy seyirlik, Karagöz, meddah, kukla oyunu türlerinde yazılmış oyunlar, Keloğlan, Ali Baba
ve Kırk Haramiler, Nasreddin Hoca, Alâeddin’in Sihirli Lambası, Bir Tuz Masalı, Boğaç Han,
Tepegöz, Leyla ile Mecnun, Şahmaran masalı, Zümrüdüanka masalı gibi sözlü kültürümüze ait
çeşitli masalların uyarlamalarının yapıldığı görülmektedir. Aşağıda bu kapsamda yazılmış, Devlet
Tiyatroları repertuvar havuzundaki oyunların isimleri yer almaktadır.

(Görsel-26/Nasreddin Hoca Bir Gün)

(Görsel-27/Meddah Amca)

(Görsel-28/Üç Şehzade)
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AH KARAGÖZ VAH KARAGÖZ – Fikret Terzi
ALAEDDİN’İN SİHİRLİ LAMBASI – Turgay Yıldız
ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER – Can Doğan
BİR TUZ MASALI – Uyr.: Erol Aksoy
BOĞAÇ HAN – Hasan Erkek
DÜNYANIN ESKİ ZAMANLARINDA – Işıl Kasapoğlu
KAHRAMAN ŞEY – Mustafa Taner Çelik
KELOĞLAN KELEŞOĞLAN – Ulviye Bursa (Görsel-23)
LEYLA ile MECNUN – Merih Atak
MEDDAH AMCA – Dinçer Sümer (Görsel-27)
ŞAŞKIN TEPEGÖZ – Erdinç Doğan
TAVŞAN KIZ ile ÜÇ ŞEHZADE – Uyr.: Adem Atar
YEDİ KÖYÜN YARGICI – Sönmez Atasoy (Görsel-25)
NASREDDİN HOCA BİR GÜN – Ali Meriç (Görsel-26)
ŞAHMERAN HİKÂYESİ – Aslıhan Ünlü (Görsel-24)
ÜÇ ŞEHZADE – Ulviye Bursa (Görsel-28)

Yukarıda sıralanan ve çeşitlilik gösteren çocuk oyunlarında, halk kültürü öğelerinin kullanılması, geleceğin yetişkinlerinin halk kültürü ile erken yaşta tanışmasına olanak sağlamaktadır.
İzlediği tiyatro eserinde halk kültürünün değişik unsurları ile karşılaşan çocuklar, bu unsurlara
karşı farkındalık geliştirecek ve geleceğe aktarmaya aday duruma geleceklerdir.
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Sonuç
Türk tiyatro oyun metinlerinin ve sahnelemelerinin, kendi kültürel kodlarımızdan ve toplumsal yasamda var olan gelenek ve uygulamalardan beslenmesi kültürel aktarıma katkı sunacaktır. Bu bağlamda, ilgili kurum ve birimlerin, sanatsal yaratıya dönüşürken, bu gibi çalışmalarda,
geleneğin özünün korunması konusundaki ölçütleri belirlemesi ve bu belirlemeler doğrultusunda,
oyun yazarlığının teşvik edilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu anlayışla yazılan oyunlar
ve yapılan sahnelemeler aynı zamanda, somut olmayan kültürel miras unsurlarımızın ve yaşayan
insan hazinelerimizin de kitlelere tanıtılmasına aracılık edebilecektir. Böylece kültürel ifadelerin
çeşitliliğine dayalı çalışmalar da, tiyatro sanatının eliyle daha da güçlenecektir. Bu doğrultuda
son söz olarak denilebilir ki, karşılıklı birbirinden beslenen bir anlayışla, halk kültürü ürünlerimizin
geleceğe aktarımı için tiyatro sanatımızdan faydalanılması, tiyatro sanatımızın ulusal bir kimlik
kazanması için de oyun yazarlarımızın yüzünü halk kültürü ve geleneğine dönük tutması gerekmektedir. Böylece, tiyatro sanatımız ile, kültürel aktarıma katkı oluşturulurken, aynı zamanda da
ulusal tiyatronun oluşumuna ivme kazandırılacaktır.
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TÜRK SİNEMASINDA GÜLDÜRÜ FİLMİ KAHRAMANININ
DURUMU: RECEP İVEDİK ÖRNEĞİ
		

Dr. Özcan DEMİR1

Giriş
Popüler kültür kavramını, ticari kavramıyla ilişkisi bakımından tanımlamak mümkündür.
Buna göre; popüler kültür ürünleri kitlesel olarak üretilip, yine kitlesel olarak tüketilmekte (Storey, 2015, s. 8) popüler kültür kavramı da tüm bu ürünlerin oluşturduğu yapıyı kapsamaktadır.
Eleştirel düzeyde yapılan bu tanım kapsamında değerlendirildiğinde popüler kültür, teknolojik
çoğaltma, seri üretim, TV veya basın olmayınca var olamaz (Erdoğan, 2004, s. 4). Yaygın olarak
tüketilen ve kabul gören ürünlerin yeniden üretilmesi ve tüketilmesini beraberinde getiren popüler
kültür ürünlerinin temel özellikleri arasında rahat anlaşılabilir olmaları ve eğlence temelli olmaları
gelmektedir.
Sinema açısından bakıldığında, tür filmlerini popüler kültür ürünleri olarak değerlendirmek
mümkündür. Tıpkı diğer popüler kültür ürünlerinde olduğu gibi tür filmleri de yinelemelere dayanır
ve kolay anlaşılırlar; soyut kavramları irdelemez, hakikatin sorgulanmasına yer vermezler (Abisel,
1995, s. 13). İnsanların yoğun zamanların sonra eğlence ve dinlence amaçlı olarak tükettikleri
bu yapımlar olgusal boyutlardaki sorgulamalar yerine gündelik hayat düzeyindeki bir dizi soruna
ve duruma ilişkin olayları ele almaktadırlar. Popüler kültür ürünleri toplumdaki insanların hayata
bakışlarını, kaygılarını, umutlarını anlamamız için önemli ipuçları vermektedir (Pekman & Tüzün,
2012, s. 11). Popüler sinema ve tür filmleri halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanmaları açısından
onunla ilgili değerlendirmeler yapılmasını sağlayabilecektir.
1 Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Ankara/ Türkiye. E-posta: (ozcandd@hotmail.com)
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Popüler film türleri arasında yer alan güldürüde; gülünçlük, çoğunlukla, olması gerekenin
beklenmedik, şaşırtıcı bir biçimde tersyüz olmasından doğar (Özön, 2008, s. 226). Bu formüle
dayalı güldürü filmleri uzun yıllardır tür filmleri arasındaki ağırlığını ve gücünü sürdürmektedir.
1940’lı yıllarda ilk örneklerini vermeye başlayan Türk komedisi başlangıçta tiyatral yeteneklere
dayalı, doğaçlama eserlerle varlığını sürdürmüştür. İsmail Dümbüllü ve onun geleneği önderliğinde gelinen 1960’lı yılların ardından toplumdaki sosyolojik gelişmeler ve değişim güldürü filmlerini
etkilemeye başlamıştır. 1980’li yıllarda başlayan videokaset dönemine kadar Türk güldürüsü köyden kente göçten doğan beklenmedik ve komik olayları ele almıştır. Dönemin güldürü kahramanları ve tipleri kendisine kent yaşamı içerisinde yol bulmaya çalışan, sistemde varlığını sürdürmeyi
amaçlayan bir portre çizmiştir. Televizyonun yaygınlaştığı 1980’li yıllarda sinema sektörü 1990’lı
yılların hemen başına kadar sürecek bir duraklamaya girmiştir. Özel televizyonların yayına başlamasıyla özellikle genç kuşak 1970’li yılların güldürü filmleriyle yeniden buluşmuştur.
Bu aşamada, popüler kültürün ve popüler sinemanın bir diğer özelliği ortaya çıkmıştır. Halkın ilgi gösterdiği kahramanların başrollerini paylaştığı yeni filmler çekilmiştir. Bu kahramanların
yer aldığı diziler televizyonlarda gösterilmiştir. Komedi filmlerinin yeniden izlenmeye başlanması,
sinema ve televizyon yıldızlarının filmlerde ve dizilerde tekrar görülmeye başlanmasını sağlamıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde, kentlerde yaşayan ve buradaki yaşam tarzına uyum
sağlayamamış tepkili kesimi ekrana ve perdeye taşıyan yapımlar ortaya çıkmıştır. Şahan
Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri 2008 yılından itibaren sinema filmleriyle çok
izlenen komedi filmi kahramanları arasında yer almıştır. Televizyon kökenli bir kahraman olan
Recep İvedik’te kentli orta sınıf ile kent hayatına uyum sağlayamamış kesim arasındaki sınıfsal
çatışmayı gözlemlemek mümkündür (Pekman & Tüzün, 2012, s. 11).
Bu çalışmada, Recep İvedik filmleri bağlamında Türk komedi filmlerinde kahramanların
durumu ele alınacaktır. Komedi filmlerinde başarının sırrı olarak görülen beğenilenlerin tekrar
edilmesi olgusunun Recep İvedik filmlerinde nasıl ele alındığı ortaya konulacaktır. Bunun yanında yapılacak olan değerlendirme aracılığıyla Türk toplumunun beğenileri ışığında popüler kültür
alanındaki kabulleri değerlendirilecektir.
Recep İvedik filmleri arasındaki, komedi türüne özgü tekrarlamaların nasıl yapıldığının
tespiti için Joseph Cambell’ın “kahraman” ile ilgili olarak ortaya koyduğu ayrılma, erginlenme ve
dönüş aşamaları bağlamında filmler ve karakter değerlendirilmiştir. Popüler kültür ve tür filmleri
konusunda yapılan değerlendirmeler kapsamında literatür taraması ve içerik çözümlemesi yöntemlerine başvurulmuştur.

1. Bir Komedi Filmi Dizisi Olarak Recep İvedik
Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik tipi ilk olarak 2005 yılında TV8 kanalında
ekrana gelmeye başlayan “Dikkat Şahan Çıkabilir” isimli skeç programında ortaya çıkmıştır. Medyaya ve toplumsal hayata ilişkin beklenmedik ve şaşırtıcı olayların komik bir biçimde ele alındığı
program kısa sürede halkın beğenisini kazanmıştır. 2000’ler sonrası Türk televizyonlarında pek
fazla tercih edilmeyen skeç programları arasında medyayı merkeze alarak yapılan “Dikkat Şahan
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Çıkabilir” ilk yıllarında ana akım televizyon kanallarında değil izlenme oranı bakımından daha
mütevazı olan, kaliteli içeriğe önem verdiğini belirten TV8’de yer bulmuştur. Bu durum, popüler
kültürün her alanında olduğu gibi ticari televizyon yayınları açısından da doğaldır. Ticari radyo
ve televizyonda risk, hep aynı karakterleri kullanan diziler yayınlamak yoluyla en aza indirgenir
(Pekman & Tüzün, 2012, s. 12). Büyük izlenme oranına sahip televizyon kanalları arasında yaygın olmayan, dolayısıyla risk oranı yüksek bir program olan “Dikkat Şahan Çıkabilir” başlangıçta
özgün niteliğiyle kendisini ispat etmiştir.
Kendisiyle ilgili risk faktörünü kârâ çevirmeyi başlayan program daha sonra ana akım bir
televizyon kanalı olan ATV’ye transfer olmuştur. Tüm bu süreçte, programın beğenilen tipleri
arasında öne çıkmaya başlayan Recep İvedik, sinema sektörünün de ilgisini çekmiştir. Bir dizi görüşme ve ortaklık görüşmesinin ardından programdaki özgün niteliğini koruyabilen Recep İvedik
filmi, popüler sinema sektörüne transfer olmuştur. Türkiye’deki komedi filmi kabullerinin dışında
yer alması ile risk taşıyan yapım, televizyondaki tipin özelliklerini koruması ve yürütülen reklam
kampanyası ile gişede büyük başarı elde etmiştir. Filmi yaklaşık 4.3 milyon kişi izlemiştir (Akıncı,
2008).
Dünyadaki popüler sinema sektörü için de geçerli olan devam filmi gerçeği stüdyolar için
daha az riskle başarının bir yoludur. 2015 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok
izlenen ilk on filmin sekiz tanesi yeniden çevrim ya da devam filmlerinden oluşmuştur (Bain,
2017, s. 15).Gişe başarısı Recep İvedik için başta reklam piyasası olmak üzere pek çok popüler
kültür alanında kapıların açılmasını sağlamıştır. Bunun yanında, popüler kültürün ve sinemanın
beğenileni koruma zorunluluğu bu kez Recep İvedik için de geçerli olmuştur. İlk filmin başarısı
ikinci filmin gişesini olumlu etkileme olasılığını (Yong, Tie-Nan, & Xiang-Yang, 2013) arttığından;
sektör, yeni filmler için kolaylıkla izin vermiştir. 2017 yılına kadar toplamda beş adet Recep İvedik
filmi yapılmıştır.
Recep İvedik tipi sayısı artan filmler ile birlikte tepkili, sinirli, şehirli orta sınıfla ve onun değerleriyle kavgalı davranışlarıyla bir karaktere dönüşmeye başlamıştır. İlk filminde lüks bir turistik
otelde yaşadıkları, ikinci filmde büyükannesinin baskısıyla orta sınıfa dahil olma çabasında yaşadıkları, üçüncü filmde orta sınıfın büyük sorunlarından olan depresyonu orta sınıf yöntemleriyle
çözmede yaşadıkları, dördüncü filmde hem orta sınıf eğlencesi olan televizyon sektörü hem de
orta sınıfın oluşturduğu güçlü ve güzel insan algısıyla kavgası en son filminde ise uluslararası
spor dalındaki popüler kabuller üzerine bir mizah geliştirmiştir. Gişe başarısı çoğu birbiriyle ilişkili
gibi gözüken bu konuların seçim süreci açısından fikir verse de yapımların olay örgülerin de incelenmesine gerek vardır.

2. Recep İvedik Filmlerinin Ortak Yapısal Özelliklerinin
Kahramanın Yolculuğu Bağlamında Değerlendirilmesi
Popüler sinema ürünleri halkın yaygın kabullerini tekrar dolaşıma sokmaları ve yeniden
üretmeleri ile sağladıkları kabulün devamlılığını sağlamaktadırlar. Bu noktada kültürel ve folklorik
öğelerin kullanılması önemlidir. Her dönem ve ortama göre çeşitli özelliklerde kendini gösteren
bu ürünler, ait olduğu milletin kültürünü birebir yansıtmış; toplumun ihtiyaç ve beklentilerine göre
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şeklen yahut içeriksel olarak değişimler göstermiş ve bu doğrultuda farklı işlevler üstlenmiştir
(Abalı, 2015, s. 227). Sözlü kültürle başlayan süreç sanayi devrimi ve kitle iletişim araçlarının
ortaya çıkışıyla popüler kültüre ve onun ürünlerine doğru değişim göstermiştir.
Halkın uğraşlarının ve toplumsal yapının farklılaşması ile anlatılan öykülerin ve mitlerin
değişimi bunların dolaşıma çıktığı araçları da değiştirmiştir. Sinema, bu araçlardan birisidir. Ancak, sinemada öykü anlatımı için kullanılan teknikleri diğer öykülerdeki tekniklerle karşılaştırmak
mümkündür. Joseph Campbell’ın Kahramanın Yolculuğu isimli eserinde kahraman ile ilgili olarak
ortaya koyduğu ayrılma, erginlenme ve dönüş aşamalarıyla popüler bir sinema ürünü olan Recep
İvedik ve devam filmlerinde kahramana ilişkin ortak noktalar öykülerdeki farklılıklara karşın tespit
edilecektir.

2.1. Recep İvedik Filmlerinde Ayrılma Aşaması
Recep İvedik karakteri kendi mahallesinden dışarı pek çıkmayan bu mahalledeki insanlarla kendi kuralları çerçevesinde ilişkide olan asabi bir kişidir. Campbell’ın ayrılma aşamasında
belirttiği gibi kendine özgü bir dünyası vardır. Kahramanın olgunlaşması ve dış dünyayı tanıması
için bir sebebe ihtiyaç vardır. Bu sebep, bir ormanda, ulu bir ağaç, bir kaynak ya da Recep İvedik
filmlerinde sıkça görüldüğü gibi kaderin karşıya çıkaracağı bir göç olabilir. Kahramanın macera
dolu yolculuğa çıkmasını sağlayan hareketi Campbell maceraya çağrı olarak adlandırarak bu
durumu benliğin uyanması olarak tanımlar (Özkan, 2009, s. 28).
İlk Recep İvedik filminde Recep, yolda zengin bir kimsenin cüzdanını bulur. Bu cüzdan
maceraya çağrı niteliğindedir. Ancak, onu cüzdanı sahibine vermek için Antalya’ya kadar gönderen televizyonda otel sahibiyle aynı değerlere sahip olduğunu onun da dürüst birisi olduğunu
görmesidir. Recep yol boyunca sürekli başka insanlarla ve gruplarla karşılaşır, mücadele eder,
tehlikeler atlatır, maceraları aştıkça kabul görür, dostluklar kazanır ve sonunda otele ulaşır.
Recep İvedik 2’de durum bundan farklı gözükse de kahraman yine mahallesinden ve alıştığı çevreden çıkarak ninesinin istediği gibi reklam ajansında kendisini ispat etmek zorunda kalır.
Recep İvedik 3’te durum daha farklı gözükmektedir. Çünkü bu kez kahraman kendi iç dünyasıyla
ilgili bir sorunu çözmek zorundadır. Depresyonunu aşmalıdır. Bunu yapmak için de tıpkı diğer
kentli insanlar gibi profesyonel yardım alır, hobiler edinir ya da okula gider. Ortak durum yine
gerçekleşmiştir Recep alıştığı ortamından ve evinden çıkmak zorunda kalmıştır. Recep İvedik’in
mahalledeki çocukların spor sahasını kurtarmak için tropik bir adaya yarışmaya gitmesi ya da Recep İvedik 5’te olduğu gibi Türkiye dışına bir spor organizasyonu için çıkmak durumunda kalması
gibi durumlar için evinden ve mahallesinden ayrılmıştır.

2.2. Recep İvedik Filmlerinde Erginlenme Aşaması
Recep İvedik filmlerinde en önemli motiflerden birisi sürekli yeni olaylar ve sınamaların
kahramanın karşısına çıkmasıdır. Kahraman, eşiği bir kez geçtiğinde akışkan, belirsiz formların
bölgesinde birbirinden farklı sınamalardan geçmesi gerekir (Campbell, 2008, s. 81). Olayla hızla ilerlemektedir. Sürekli yeni aktiviteler, maceralar ya da insanlarla karşılaşılmaktadır. Sınavlar
kahramanı içinde bulunduğu toplumdan uzaklaştırır ve yalnızlaştırır (Özkan, 2009, s. 30). Recep
İvedik açısından yalnızlaşma hedefine odaklanması ve onu alıkoyan herkese karşı kaba kuvvet
kullanmasıdır.
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Recep İvedik filminde kahramanın ilk hedefi ve onun asıl maceraya çağıran cüzdanı sahibine ulaştırma çabasıdır. İkinci aşamada ise evine dönmek üzereyken çocukluktaki en sevdiği
arkadaşı Sibel’i görür. Artık tek hedefi Sibel’i kaybettiği andan itibaren yanında tuttuğu misketleri
O’na vermektir. Bu çaba film boyunca Sibel’in kalbini kazanmak için girdiği maceralar, yarışmalar
ve sınamalarla devam etmiştir.
Recep İvedik 2’de Nine Recep’e adam olması için bir reçete sunar. İş sahibi olmak ilk
sıradadır. Recep farklı işlere girer fakat tutunamaz. Bunlar, başa çıkılamayan sınamalardır. Nine
Recep’i dedesinin kurduğu reklam şirketine gönderir. Burada çalışacaktır. Artık birden çok sınama vardır. Recep hem etrafındakilerin kabulünü sağlamalı, hem şirkette başarılı olmalı hem de
ninesinin istediği gibi içerisinde evlenmek de olan bir dizi hedefi gerçekleştirmelidir.
Recep İvedik 3’üncü macerasında depresyondan çıkmak için ava gider, metafizik yardım
almaya çalışır ve psikoloğa gider fakat başarılı olamaz. Son olarak yanına yerleşen üniversiteli
köylüsüne yardımcı olmak durumunda kalır. Bu kız, ona sıkıntıdan çıkabilmek için yardımda bulunur. Hobiler edinmesini sağlar. Yardımcısı vardır; ancak Recep yine de kendi çabasıyla sorunlarını aşmalıdır.
Recep İvedik 4 sınamaların en rahat gözlenebileceği Recep İvedik filmidir. İlk olarak Recep mahalle takımının futbol sahasını kurtarmak için mücadeleye girişir. Para toplamaya çalışır,
kredi çekmek ister ve bir yarışmaya başvuru. Sonuçta başarılı olamaz. Daha sonra tropik adadaki
yarışmaya katılma şansını elde eder. Bunu yaparken bir hileyle yarışmaya başvurur. Yarışmadaki her bölüm Recep’in farklı bir sınamasıdır. Bu arada grupla olan ilişkisi ise iç açıcı değildir. Kaba
kuvvet ve nezaketsizlikle ekipteki yönetimi ele geçirir. Sonunda yarışmayı kazanır.
Son Recep İvedik filmi ise Recep’in mahalledeki şoför abisinin ölümü ardından ailesine
yardım amacıyla bir spor kafilesini ülke dışına taşıma macerasıyla başlar. Recep bunu başaramaz ve tüm ekibin zehirlenmesine sebep olarak nihai macerasına geçiş yapar. Bu son sınamada
yapması gereken Türk milli atletizm takımını yeniden oluşturmak ve turnuvayı kazanmaktır.

2.3. Recep İvedik Filmlerinde Dönüş Aşaması
Recep maceralarında başarılı olup evine döner. Kahramanın macerası, ya kaynağa nüfuz
etme ya da birtakım erkek ya da kadın, insan ya da hayvan kişileşmelerin yardımıyla sona erdiğinde, maceracının yaşam değiştiren gezisinden dönmesi gerekir (Durmuş, 2015, s. 129). Kendi
yaşamına devam eder. Bunu yaparken tüm kazanımları yanındadır. Dönüş, uzun süren yalnızlık
ve zorluklarla mücadelenin ardından erginlenen, dönüşen bireyin, topluluğa dönerek yeniden
sosyalleşmesi olarak tanımlanan bütünleşme ritüeli ile ilişkilendirilebilir (Özkan, 2009, s. 32). Recep İvedik öykülerinde ise bu durum daha farklı olabilmektedir.
İlk öyküsünde Recep İvedik, cüzdanı teslim etmiş Sibel’e ulaşamasa da misketleri ona
ulaştırmıştır. Geri dönecektir. Ana amacına ulaşmıştır; ancak yine de yalnızdır. Recep İvedik
2’de ilk macerasına olduğu gibi yine yalnızdır. Ninesi çok istese de bunca başarıyı kazansa da
bir hanım bulamamıştır. Ninesi ölmeden onun gönlünü rahatlatmak için yardımcısını kadın kılığın
sokar. Recep İvedik 3’te depresyondan kurtulur, artık sağlıklıdır. Yardımcısı olan öğrenci misafiri
evden ayrılır. Recep yalnızdır ancak isteklerini gerçekleştirmiştir.

79
Türk Sinemasında Güldürü Filmi Kahramanının Durumu: Recep İvedik Örneği

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Recep İvedik 4, dönüş aşamasının en iyi gözlemlenebileceği seri filmidir. Çünkü Recep
yarışmayı kazanmış, öğrencilerin sahasını kurtarmış, bir kahraman olarak mahallesine dönmüştür. Recep İvedik 5 için de bu bağlamda değerlendirme yapmak mümkündür. Recep İvedik, takımıyla başarılı olur, ülkesini temsil eder.
Tüm bu yapımlardaki ortak dönüş aşaması aslında Recep’in yaşam çizgisindeki sabitliktir.
Bir önceki filminde elde ettiği hiçbir ekonomik ya da sosyal gücü bir sonraki filme taşımamaktadır.
Elde ettiği ganimetleri ya da avantajları mahallesindeki kişilerle bir şekilde paylaşmaktadır ya da
onları yanına almadan mahalleye eski hayatına dönmektedir. Bu noktada monomitteki tam çevrimin tamamlandığını söylemek mümkündür. Maceradan eve dönüş sağlanmıştır.
Recep İvedik kahramanı için filmlerinde onun varoluşuna sebep olan sosyal, kültürel ve
ekonomik alandaki hiçbir kazanımın sürekli olmadığını söylemek mümkündür. Bir sonraki macerada aynı Recep’in ortaya çıkabilmesinin tek yolu budur.

Sonuç
Recep İvedik filmleri kendi içlerinde uygulanan formülle sürekli başarıyı sağlamaktadır.
Popüler kültürün ve ticari sinemanın öngördüğü üzere başarıyı sağlayan formül değiştirilmemekte tüm filmlerde ana hatlarıyla korunmaktadır. Bu açıdan gerekçesi ekonomik başarıyı sürdürmek
olarak görülse de Campbell’ın hikâye kahramanı ile ilgili olarak ortaya koyduğu çevrim mekanizması işlemektedir.
Recep İvedik filmlerinde her zaman asıl maceranın başladığı ikinci bir eşiğin geçilmesinden bahsetmek mümkündür. Recep İvedik evine dönmekte başarılı olmakta ve etrafındakilerin
ümitlerini boşa çıkarmamaktadır. Zaman zaman hileye de başvurmaktadır. Buna karşın, dürüst
ve yeri geldiğinde fedakâr bir kimliği olduğu gerçeği genel imajı olarak varlığını sürdürmektedir.
Bu noktada, yapılacak değerlendirme Recep İvedik karakterinin bu denli sevilmesindeki
temel özelliklerin korunduğu devam filmlerinin çekildiğini göstermektedir. Karakter asabidir, tahammülsüzdür. Orta sınıfın hâkim olduğu kentliliğe ilişkin hiçbir referansa saygısı bulunmamaktadır. Bunları zorla ya da hile ile yıkarak amaçlarına ulaşmayı mübah saymaktadır. Bu durum
tüm maceraları ve sınamaları için geçerlidir. Sayılan özellikleri ile 1980’lere kadar görülmesine
alışılan kente yeni gelmiş, burada kabul görme ve tutunma arzusundaki kişiden farklıdır. Tepkilidir ve onu kısıtlayacak normlar ile hedefe ulaşamayacağını anladığı anda onları yıkmaktan
çekinmemektedir. Bu açıdan, macerasında başarılı olur ama onda nihai değişikliği sağlayacak
erginlenmeyi başaramaz ya da başarmaz.
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K
 INA TÜRKÜLERİNDE KÜLTÜREL KODLAR: OCAK EŞİK KUŞAK TUZ

Yrd. Doç. Dr. Mehtap DEMİR1
Bu bildiri, halk kültürü sözlü verilerinin, gelenek görüngüleri, kök anlamlar ve sembollerin
okuması üzerine kurgulanmıştır. Kına, bir maddi kültür ögesi olarak işlevsel kullanımın yanı sıra
coğrafyasına ve tarihselliğine bağlı olarak değişkenlik gösteren bir sözlü kültür ögesi olarak görülmektedir. Bu bildiri kapsamında Anadolu Türk halk kültüründe bir kadın eğlencesi olan kına
gecelerinde icra edilen ve ‘Kına Türküleri’ olarak bilinen repertuvarın içeriğinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Anadolu kültüründe gelenekselleşmiş bir geçiş töreni olan kına yakma eylemi, kadının aile
evinden ayrılıp koca evine taşınmasının başlangıcı olan kına gecesi eğlencelerinde de yer almaktadır. ‘Kınalı Kadın’ bir kız çocuğu olarak doğduğu günden beri kına yakma eylemini yaşamış ve
farklı anlamlarla bedenine kına sürülmüştür. Bu geçiş töreninde ise kınalı kadın olmanın anlamı
törenin müzikli metinlerinde bir işaretleyici olarak bulunmaktadır.
Kına yakma, sebebi her ne olursa olsun geleneksel bir tören, sosyokültürel ve süreçsel bir
eylem olarak tanımlanabilir. Kına yakma adetleri ilk çıkış noktasından kültürel aktarım dinamikleriyle kolektif eylemlerdir. Öze ve geçmişe referans verirken, kültürel anlamlandırma kodlarına
sahiptir. Bu eylem hali ve kültürel birikim, uygulamanın coğrafi ve inançsal yönlerden çeşitli ürünlerini sunmaktadır. Bu ürünler, sözlü ve maddi kültür verileridir.
Kadının kına ile olan ilişkisi güzellik ve süslenmenin ötesinde doğurganlık, ayrılık, adanmışlık, kader-baht ve bağlılık olarak okunabilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal dayanışma ve
hediyeleşme bu törenlerin alt metnine yerleşmiştir. Her biçimde bir töreni olan kına yakma eylemi,
kadını düzen bağının ona getirecekleri yolunda eğitir, eğer acı çekecekse buna hazırlanmasını
sağlamaktadır. Gelin olacağı evin erk statüsüne bağlı olacağının, doğurganlığı ile geleneklerin
1 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
mehtapd@istanbul.edu.tr
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sürmesine, bağların güçlenmesine, törelerin kökleşmesine katkıda bulunacağının yani bu yolda
kendini adayacağının işaretidir. Kınalanmak, aynı zamanda mutluluk verici aitlik duygusudur, kınalı kadın dengeleri tazeleyen evlenme ve üreme eyleminin anahtarıdır.
Kına yakma eylemi, işlevi açısından her ne kadar düğün-eğlence- süslenme gibi neşeli
bir kültürel görüngüye sahip olsa da, müziksel sözlü veriler eylemin alt metninde bulunan kültürel
kodlar, dirlik, sürdürülebilirlik, bereket metaforunda vücut bulmaktadır. Kınalı Kadın, bekâreti teslim etme, bağlılık, adanmışlık kodlarıyla kına geceleri özenli bir törenle hazırlanmaktadır. Dünyevi
uygulamanın müziksel metinlerinde yani kına havalarında, kınaya atfedilen kutsiyet, kına töreni
ve uygulaması vesilesiyle verilen mesajlar, kadının kendi ağzından veya sosyal çevrenin ağzından söylenmektedir.
Bu bildiri kapsamında Türki gelenekte Ocak, Eşik, Kuşak ve Tuz sembollerinin kök kültürel kodları, kültür ve sembolizm okumaları ekseninde değerlendirilecektir. Araştırmanın evreni
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuvar arşivinde bulunan yetmiş beş kına havasını kapsamaktadır. Kültürel kod mefhumu, sosyal bilimlerin antropolojik ve halk bilimsel yaklaşımlarıyla
özetlenecektir. Nitel araştırma yönteminde yapılan betimsel analiz ile halk kültürünün geçiş törenlerinde icrası sıradan hale gelmiş bu müzikli metinlerin, sözlü aktarım yoluyla nasıl kültürel
kodlama yaptığı irdelenecektir. Yapılan incelemede ocak, eşik, kuşak ve tuz temalarının, işlevi ve
varlığı öne çıktığı için, özellikle bu temaların içerik analizi kültürel etnomüzikolojin yorumsamacı
yaklaşım teorisiyle desteklenecektir.
Arşivde kayıtlara geçmiş yetmiş beş kına havasının içerisindeki “Atladı Çıktı Eşiği” adlı
ezgi, benzer söz dizimi ile Anadolu’nun farklı yerlerinden derlenerek repertuvarda yer almıştır.
Burada ‘eşik’ mevhumunu kök kültüre ve sosyokültürel görüngüye zemin olması bakımından
irdelemek gerekmektedir. “Çaktılar Çakmak Taşını”, “Çatdılar Ocak Taşını”, “Çattılar Gazan Daşını” gibi benzer söz dizimiyle karşımıza çıkmaktadır. Anadolu kültüründe ocak, kazan ile ilgili
inanma ve gelenekler; birlik, bütünlük, sağlık, ebedîlikle ilgilidir. Kına yakma törenlerindeki metin
içeriklerinde kullanılan kuşak bağlanması terimi gelinin bekâretiyle ilgilidir. Kına yakma törenlerinin müzikli metinlerde geçen “Tuz kabını tuzsuz koyan” ifadesi kadına atfedilen bereket ve manevi tat vurgusuyla okunabilir. Anadolu’da tuz, şeker, un gibi yiyecekler bolluk ve bereket sembolü
olarak görülmektedir.

Kınalı Kadının Sosyalizasyonu
Kına yakma, sebebi her ne olursa olsun geleneksel bir töre, sosyokültürel ve süreçsel bir
eylem olarak tanımlanabilir. Kına yakma adetleri ilk çıkış noktasından kültürel aktarım dinamikleriyle kolektif eylemlerdir. Öze ve geçmişe referans verirken, kültürel anlamlandırma kodlarına
sahiptir. Bu eylem hali ve kültürel birikim, uygulamanın coğrafi ve inançsal yönlerden çeşitli ürünlerini sunmaktadır. Bu ürünler, sözlü ve maddi kültür verileridir. Kadının kına ile olan ilişkisi güzellik ve süslenmenin ötesinde doğurganlık, ayrılık, adanmışlık, kader-baht ve bağlılık olarak okunmalıdır. Bunun yanı sıra sosyal dayanışma ve hediyeleşme bu törenlerin alt metnine yerleşmiştir.
Her biçimde bir töreni olan kına yakma eylemi, kadını düzen bağının ona getirecekleri yolunda
eğitir, eğer acı çekecekse buna hazırlanmasını sağlamaktadır. Gelin olacağı evin erk statüsüne
bağlı olacağının, doğurganlığı ile geleneklerin sürmesine, bağların güçlenmesine, törelerin kök-
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leşmesine katkıda bulunacağının yani bu yolda kendini adayacağının işaretidir. Kınalanmak, aynı
zamanda mutluluk verici aitlik duygusudur, kınalı kadın dengeleri tazeleyen evlenme ve üreme
eyleminin anahtarıdır (Demir, 2017:203).
Geçiş ritüelleri (Van Gennep, 1960; Turner, 1969 Hogan, 2000) doğum ile ölüm ekseninde, insan yaşamında en önemli olan döngüyü kutsayan durumlardır. Bu iki sınır arasında,
evlenmek, ergen olmak, konumlanmak gibi birçok sosyal geçiş bu kutsama referansının bir yansımasıdır. Bu anlamda Kına eğlenceleri ve kına sürünerek yapılan uygulamalarda birkaç amaç
gözetilebilir. Bunlar; 1: Bezenme- süslenme 2: Kutsala tekabül ve kutsanma doğurganlık ilişkisi 3:
Rol dağılımının sabitleyicisi anne eş olarak statü değişimi 4: Kadın dayanışması 5: Aile evinden
ayrılık 6: Evlilik öncesi taahhüt niteliği, olarak sıralanabilir. Bu geçiş ritüleller, içinde farklı anlamları gözeten kültürel kodlara haizdir. Bu kültürel kodlar gelenek içerisinde kök kültürel veriler ile ilişkilendirilebilir. Bizim örneğimizde, geline kına yakılması esnasında etrafında dönme, ateş (mum)
taşıyarak dönme, kırmızı örtü ve giysinin sembolleşmesi başta olmak üzere, bu ritülerin önemli
bir parçası olan müzikli metinlerin (kına türküleri) verdiği mesajlar kök kültürel anlamlara referans
vermektedir. Bu uygulamalar zaman içerisinde, eklenerek gelen bir takım eksiltmeler, eklemeler,
anlam değişiklikleri, amaç değişiklikleri yaşasa da, geçiş ritüelleri içinde varlığı sürdürülmektedir.
Anadolu’daki kına ve kadın ilişkisinin en somut verileri, geçiş törenlerinde icra edilen ve
müziksel bağlamda türkü olarak adlandırılan, müzikli metinlerdir. Bu bağlam bizi kına yakma
törenlerindeki müzikli metinlerin hangi temalar üzerine yoğunlaştığı sorusunu incelemeye yöneltmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) müzik arşivinde özellikle kına türküsü veya
kına havası olarak belirtilmiş yetmiş dört müzikli metinde yapılan metin analizleri Kına türkülerinde kadının konumu hususunda genel bir liste çıkarılmıştır. Buna göre türkü sözlerinde geçen
vurgularda kadına dair temel ortak özellikler şu şekildedir:
1: Küçük yaşta gelin edilme
2: Alın yazısı-Kader
3: Gurbet ele gönderilme
4: Anneye babaya yapılan sitem
5: Anne ve babanın dışında kadının evlenmesi kararında söz sahibi olan yenge.
6: Gidilen yerde hissedilen zulüm ve kahır duygusu
7: Gelinin mal varlığı olarak yastık, yorgan ve döşek ile bohçasının olması
8: Kadının bir mal gibi satılması ve başlık parası mevhumu
9: Kadının, bu evde ben fazla mıydım düşüncesi ile babaya sitemi
10: Kadının, bu evde ben fazla mıydım düşüncesi ile anneye sitemi
11: Evin erkek çocuğu olmadığı için uzağa gönderilen kadın olmayı kabulleniş
12: Kadının, kendi isteği dışında sevmediği biriyle evlendirilmesi
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13: Kadının süslenmesi, gözüne sürme çekilmesi, duvak ve gül desenli örtülerle donatılması
14: Kadının gittiği evde kaynanaya itaat etmesi ve işlerini doğru yapmasına ilişkin öğütler
15: Kadının kendi ailesine mutsuzluğunu haber göndermesi
16: Kadına kına gecesi ve düğün günü erkek tarafından kuşak bağlanması-bekâret ilişkisi
17: Gelin olan kadının aile evinde son gecesinde kendini misafir addetmesi
18: Gelin olan kadının aile evindeki son gecesinde misafir olarak konumlandırılması
19: Kınanın kutlu olması
20: Erkek için söylenen kına türküleri (Demir, 2017: 210).

Repertuvar taraması neticesinde, metin incelemesinde öne çıkan ve sıkça kullanılan
Ocak, Eşik, Tuz, Kuşak temalarının geçtiği türkülerin listesi aşağıda sunulmaktadır:
Çattılar Gazan Daşını - Uşak/Eşme
Çattılar Gazan Taşını- Uşak
Çattılar Gazan Taşını- Manisa/Salihli
Çattılar Gazan Taşını- Afyon/Sincanlı
Çattılar Ocak Daşını- Yozgat/Akdağmadeni
Çattılar Ocak Taşını- Kayseri/Sarız
Çattılar Ocak Taşını- Manisa
Çattılar Ocak Taşını- İçel/Silifke
Çaktılar Çakmak Taşını- Sivas/Ulaş
Çattılar Ocak Taşını- Manisa
Gurdular Düğün Aşını- Manisa
Atladı Çıktı Eşiği- Konya/Beyşehir
Atladı Çıktı Eşiği- Nevşehir/Hacıbektaş
Atladı Geçti Eşiği- Erzincan/Kemaliye (Eğin)
Atladı Geçti Eşiği- Sivas
Atladı Gitti Eşiği-Bursa
Atladım Gittim Eşiği-Kayseri/Tomarza/Toklar
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Arşivde kayıtlara geçmiş yetmiş beş kına havasının içerisindeki “Atladı Çıktı Eşiği” adlı
ezgi, benzer söz dizimi ile Anadolu’nun farklı yerlerinden derlenerek repertuvarda yer almıştır.
Burada ‘eşik’ mevhumunu kök kültüre ve sosyokültürel görüngüye zemin olması bakımından
irdelemek gerekmektedir. Anadolu’da yaşam mekânının bir parçası olan eşiğin inançsal açıdan
kökeni vardır. Eşik kutsaldır. Üzerine ayak ile basılması veya oturulması uğursuzluk ve günah ile
ilişkilendirilir. Mekâna girerken veya çıkarken besmele veya dua yapılan bir bölümdür. Kültürel
görelilik açısından bazı toplumlarda sol ayakla, bazı toplumlarda sağ ayakla geçilmesinin gerekliliğine inanılır. İnanç biçimlerinde farklılık gösterse de Cennet ve Cehennem sorgusunu beklerken
geçilen yer anlamı vardır. Alevilikte eşik Hz. Ali’nin sembolüdür ve yola girişi temsil ettiğinden
kutsaldır. Hatta on iki imamdan birisi eşikte öldürülmüştür, bu yüzden eşiğe basmak günah olarak
bilinmektedir. Anadolu, Balkanlar ve Türkistan’daki âlim ve dini büyüklerin mezarlarına, yatırlara
girilirken eşikleri niyaz edilir, dualarla kapıdan şefaat beklenir (Bozkurt, 1990; Er,1996; Yörükan,1998).
Türk kültüründe eşik kapıdır. Kapı ise yeni bir dünyaya açılmaktadır. Bu nedenle saygındır, kutsaldır (Atmaca ve Adzhumerova, 2010). Türk destanlarında da eşik, ev anlamında
söylenmiştir (Ögel, 1991, s. 392-393). Tasavvuf kültüründe eşik uludur, mahviyeti işaret eder.
Eşiğe baş koymak, yüz sürmek bağlılık anlamındadır. Tekkelere eşik denilmesini sembolize eder
(Uludağ, 2001). Anadolu’da evlenip yeni evine giren gelin, yeni hayatını geçireceği eve girerken
evin eşiğini öperek bağlılığını gösterir. Kına türkülerine kodlanan bu durum önemli bir külttür. Bu
bilgiler ve türkü metinlerinin analizinde eşiği atlama, geçme, çıkma içeriği, fiziksel anlamda evin
dışına çıkmanın ötesinde, kadının yeni bir hayata başlaması, bu bilinmez yeni düzene bağlılık ve
bereketli olması düşünü hâkimdir.
“Çaktılar Çakmak Taşını”, “Çatdılar Ocak Taşını”, “Çattılar Gazan Daşını” gibi benzer söz
dizimiyle karşımıza çıkmaktadır. Anadolu kültüründe ocak, kazan ile ilgili inanma ve gelenekler;
birlik, bütünlük, sağlık, ebedîlikle ilgilidir. Ocak, ev ve aile anlamında saygı görmektedir. Ocak
tütmesi ya da ocak sönmesi dirliğin yaşaması veya yok olmasıyla ilintilidir. Ocağın közü erkek
iken, ocağa bakan, bekleyen, yaşamsallığı kazandıran kadındır. Kadın ocağı yaşatan, kazanı
kaynatan, ateşi sürekli yanık tutarak dirliği sağlayan ve soyun devamı için bebek doğuran kişidir.
Ateş ocağın devamlılığıdır. Taş, ateşin yanmasını sağlayan ve üzerine konulan kazanı taşıyan bir
malzemedir. Çakmak taşı ise birbirine sürüldüğünde alev çıkarmaktadır (Ergun, 2010;Karakurt,
2011). Ateşin oluşması yaşamsallıkla birebir örtüşen metafordur. Bu sembol, kına uygulaması
süresince gelinin etrafında yakılan mumlar ile kendini göstermektedir.
İncelenen kına türkülerinin metinlerinde ve kına yakma töreninin özünde kadını ağlatmak
öne çıkmaktadır. Kadının gözyaşından beklenen bereketi artıracağı düşüncesidir. Çetin’e (2008)
göre, gelinin gözyaşlarının bereketle olan ilişkisi, ölüp yeniden dirilmeleriyle mevsimsel döngüyü
simgeleyen Sümer tanrı kültlerinden hareketle Anadolu’da içselleşmiştir. Yas ve dökülen
gözyaşından sonra tanrıların dirildiği ve bereket tanrıçalarıyla evlendirildiği, böylece kıtlığın sona
erdiği ve bereketli ilkbaharın yeniden geri geldiğine inanılmıştır. Büyük bir coşkuyla kutlanan
bu süreçte, bereketin gelinin gözyaşlarından beklenmesi, geçmişteki kutsal evlilik törenlerinden
izlerdir.
Kalafat (2015), Anadolu’da yaygın olan ‘saçı’ geleneğini gözyaşı ile ilişkilendirmiştir. Saçı,
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bereket olsun diye çerez, buğday, bozuk para gibi bereketi simgeleyen yiyeceklerin gelinin başından serpilmesi olayıdır. Kına gecesinde ağlamayan kızın ayıplaması, onu ağlatabilmek için
ağıt özellikli parçaların okunması ve nihayet gözyaşı dökmesinin sağlanması, gözyaşının bir saçı
olabileceğini düşündürmektedir.
Kına yakma törenlerindeki metin içeriklerinde kullanılan kuşak bağlanması terimi gelinin
bekâretiyle ilgilidir. Koşay (1944), gelin olan kadına, genelde ailenin erkek üyeleri tarafından bağlanan kırmızı kurdele ve gümüş kemerden söz etmiştir. Ayrıca kadının kiloda hafif ve naif olduğunu belirtmek içinde beline bu kuşaklar bağlandığını belirtmiştir. Bu noktada, üç temel kodlama
ortaya çıkmaktadır: Bekâretin yanı sıra gümüş ve altın kemerle verilen maddi destek ve fiziksel
güzelliği vurgulayan niyetle kodlanan kuşaklar mevcuttur. Ersamuk (1995, s. 62), Antik Yunan
örnekleminde, kuşağın renginin bekâreti, bağın sıkılığının da kocasına bağlılık ve sadakati simgelediğini ifade etmiştir. Bir geçiş töreninin en önemli göstergesi olan gelin kuşağı, kadının aile
evinden koca evine geçişinde dua ile beline bağlanmaktadır ve ilk çocuğu olana dek bu kırmızı
renkli şerit saklanmaktadır. Bu uygulama kına töreninde seslendirilen müzikli metinlerinde yer
almaktadır.
Kına yakma törenlerinin müzikli metinlerde geçen “Tuz kabını tuzsuz koyan” ifadesi kadına atfedilen bereket ve manevi tat vurgusuyla okunabilir. Anadolu’da tuz, şeker, un gibi yiyecekler
bolluk ve bereket sembolü olarak görülmektedir. Topraktan ve denizden elde edilen tuz, toprak
ve su kültüyle ilişkilidir. Özellikle büyüyü ve inançları ilgilendiren konularda çok önem kazanmıştır. Doğa tanrılarını hoşnut eden tuz, kötülüklerden korur ki Türk kültüründe “Tuz-ekmek hakkı,”
deyimiyle köklü bir yere sahiptir (Okuşluk, Şenesen, 2011).

Sonuç
Kına, geçiş ritüellerinin, en çok kültürel verisine sahip, süreklilik gösteren bir gelenektir.
Kınalanmak; adanmışlık, kurban olmak ve bağlılık ile ilişkilidir. Ocak, Eşik, Tuz, Kuşak sembolleri birer metafor olarak halk ezgilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sembolleri birer kültürel
kod olarak görmek ve kök kültürel mesajlarını anlayabilmek bu bildirinin birincil amacı olmuştur.
Türkü metinleri incelendiğinde; ocak vurgusunun ateş kültüyle ilişkilendirerek yaşamsallığı sürdürmek amacını kodladığını okuyabilmekteyiz. Kadın havalarında bunun sıklıkla vurgulanması,
ocağı tüttürme ve dirliği sürdürme misyonunun kadına atfedildiğini vurgulayabiliriz. Çakmak taşı
ve ocak taşı, ateşin oluşması işlevsellik arzetmektedir. Eşik mefhumu, tarihsel çeşitliliğe haiz
farklı kültürel alanlarda varlık göstermektedir. Mekansal bağlamındaki, geçiş, atlayış sıçrayış anlamları metaforik olarak manevi uzamında kültürel kodlar oluşturmuştur. Anadolu Aleviliğinde,
Tasavvuf kültüründe, Türki geleneklerde geçişi güçlendiren, sınıflandıran bakış açılarına referans
vermektedir. Kına havalarında kadının geçişi, sınıf atlaması, koca evine gitmesi olarak metinlerde
yer almaktadır. Tuz, tat, lezzet bağlamını, türkü metinlerinde de korumaktadır. Bereket ve lezzet
anlamındaki kodlama, kadının geçiş yaptığı, yeni başlangıca ve yen sosyal çevresine uyumluluğunu referans veren bir söylemdir. Burada huzuru, iyiliği başlatan, kurgulayan ve sürdüren kişi
kadındır.
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TÜRK HALKININ KÜLTÜREL KÖKLERİNDE İLK “OYUN” USTASI
OLARAK ŞAMAN VE ŞAMAN AYİNİNDE PERFORMANS
DRAMATURGİSİ
							

Doç. Dr. Türel EZİCİ1

Giriş
Bu çalışmanın amacı, insanlığın on binlerce yıllık uzak geçmişinde bütün coğrafyalarda
olduğu gibi, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk halkının dinsel-kültürel köklerinde de özel bir yeri
olan Şaman’nın, profesyonel tiyatroda oyuncu başta olmak üzere, dramaturg, yorumcu, sahneye
koyucu ve tasarımcının prototipi olarak tarihteki ilk oyun ustası olma özelliğine dikkat çekmek;
şaman ayininin simgesel eylem düzeninden, iletişim ve yorum ortamını oluşturan araçlardan
hareketle performans dramaturgisini açımlamak; şamanın ve ayin özelliklerinin, henüz hayata
geçmemiş, kendi köklerinden doğan özgün Türk tiyatro geleneğinin oluşumundaki rolünü vurgulamaktır.
Bilindiği gibi Batı tiyatrosunda “oyun” un kökleri, Eski Yunan’da ölüp dirilen doğa tanrısı Dionysos adına yapılan tapınım törenlerinde koronun söylediği Dithyrambos’a (ağıt), ilk oyuncu ise
M.Ö. 600’lü yıllarda korodan ayrılan Thespis adlı bir rahibe dayandırılır. M.Ö. 5. Yüzyılda sanat
biçimi kazanan tiyatro, Dionysos yas törenlerinin –öncelikle- tragedya formunda seyirlik niteliğiyle
insan dünyasına uyarlanmasıdır. Batı geleneğinde ritüel kökenli bir iletişim sanatı olarak tarih
sahnesine çıkan tiyatro, söz, taklit, temsil, düşünce, yorum (hermenetik) araçlarını başlangıçta
akıl-duygu arasındaki çelişkiye, bu çelişkinin sonuçlarına dikkat çekmek üzere hem eğitici hem
de eğlendirici işlev üstlenerek kullanır. Bu gelenek içinde tiyatro sanatı tarihin her döneminde
değişen koşullarla birlikte farklı düşünce ve araçlarla ortaya çıkar. Modern sonrası tiyatro düşüncesi, modern zamanlarda bilime adeta yazgılanan araçsal aklın insan dünyasında yarattığı
1 Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro ASD. turel.
ezici@hacettepe.edu.tr
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çelişkileri tespit edip tartışır. 20. Yüzyılın başlarında Aristocu dram biçimini, ritüel köklerindeki saf
iletişim gücünü kaybeden konvansiyonel tiyatroyu kıyasıya eleştiren Antonin Artaud başta olmak
üzere, yüzyılın ikinci yarısından sonra Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugene Barba, Richard
Schechner gibi öne çıkan tiyatro araştırmacıları, arkaik kültürlerin saf ayin biçimlerinde temsil krizi
yaşayan çağdaş uygarlık için çıkış umudu ararlar. Kültürel antropolojide Victor Turner’in ortaya
koyduğu ritüel yapı ve süreçlerini, Clifford Geertz’in ritüellerin sembol dili üzerine yaptığı incelemeleri izleyen bu ikinci kuşak tiyatro araştırmacıları, klasik dramatik metnin ötesindeki arkaik
metinlerde, mitlerde, ritüellerde modern tiyatronun kaybettiğini öne sürdükleri dolayımsız iletişim
ve yorum olanakları ararlar. Kuramsal çalışmalarında arkaik metinleri, şamancıl teknikleri, ayin
biçimlerini yorumlar; konvansiyonel tiyatroya alternatif oluşturan uygulama örnekleri ile somutlarlar. Bu örnekler tartışmaya açılır, güncellenir. Tiyatronun köklerindeki dolayımsız iletişim-işlev
gücüne yeniden ulaşmasının yöntemlerini, daha çok Uzak Doğu, Afrika, Güney Amerika’daki
yerel kültürlerde arayan çoğu Avrupa kökenli tiyatro araştırmacısı2, zaman zaman oryantalizmin,
kültürel sömürgeciliğin etkisinde olmakla eleştirilseler de çalışmaları, çokkültürlü-kültürlerarası
alanda gerçekleştirilen tiyatro araştırmalarının ilk çağdaş, alternatif modellerini oluşturur.
Ülkemizde 1970’li yıllarda kendi yerel köklerinde, Anadolu’nun arkaik ifade kodlarında yeni
tiyatro biçimleri arayan tiyatro cereyanının3 yürütücüleri, Batılı alternatif tiyatro araştırmacılarının
yarattığı iklimden cesaret almış; onların metne bağlı, dördüncü duvarın gerisindeki kapalı biçim
içinde seyirciyle iletişim kurmaya çalışan geleneksel Avrupa tiyatrosunun “ölü tiyatro” olduğu yolundaki eleştirilerine katılmıştır. Bu tiyatro anlayışını izleyen ve ülkemizdeki tiyatro uygulamalarına eleştiri getiren Türk Tiyatro araştırmacıları, genellikle Batılı alternatif uygulamaların yöntemlerini izlemiştir. Ancak bu idealist çalışmalar ne yazık ki hak ettiği ilgiyi görememiştir.
Görüldüğü gibi özü insan olan tiyatro sanatının Batıda, her şeye rağmen birçok bakımdan
kendi disiplinlerarası alanlardan da beslenen dinamik bir dünyası vardır. Ülkemizde ise araştırmadan daha çok uygulamaya odaklanan tiyatro, Tanzimat Dönemi’nden beri Batılı gelenek üzerinden bir tiyatro göreneği olarak sürdürülmüştür. Somut olmayan kültürel mirasımız
içinde özel ve antik bir yeri olan başta Meddah, Köy Seyirlik Oyunları olmak üzere, Karagöz,
Ortaoyunu gibi geleneksel türlerimiz bu çalışmanın konusu olan şamancıl izleri taşırlar. Ancak
özgün, sürdürülebilir bir tiyatro geleneğinin inşası için Türk halk kültürünün, Anadolu’nun kadim
kültürlerinin arkaik kodlarının mümkün olduğunca köklerine inilerek incelenmesi, yorumlanması,
uygulamalarla somutlanması geç de olsa tiyatromuz için önemli bir çaba olacaktır. Şaman ve
şaman ayini bu kaynaklardan biridir.
Şaman inanışı ve şaman geleneği üzerine ulusal ve uluslararası planda halk kültürü,
etnoloji, antropoloji, Türkoloji, dinler tarihi, sosyoloji disiplinlerinde, disiplinlerarası alanlarda
yapılan çok değerli çalışmalar olduğunu biliyoruz. Ülkemizde tiyatro alanında da başta Metin
And’ın araştırmaları, Nurhan Karadağ’ın alan araştırmaları ve uygulamaları olmak üzere şaman
2 Daha önce Bertolt Brecht’in Uzak Doğu ifade biçimlerini kendi epik-diyalektik tiyatrosu ve dramaturgisi
için kullandığı da anımsanabilir.
3 Bu cereyan bilinen anlamda bir akım, ekol oluşturamamış; üniversitelerde, bazı ödenekli devlet kurumlarında az sayıda bilim ve sanat insanının araştırma, yorum ve uygulamaya yönelik çabalarıyla sınırlı kalmıştır. Bunlar içinde Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü, İstanbul Büyük Şehir Belediye Tiyatrosunda
kurulan Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı, (TAL), Ankara Deneme Sahnesi sayılabilir.
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geleneği ve diğer gelenekler üzerine üniversite tiyatro bölümlerinde önemli çalışmalar yapıldı.
Bununla birlikte tiyatro alanında bu konu üzerinde yapılan araştırma-yorum-uygulama faaliyetlerini üniversite çatısı altında bir tiyatro laboratuvarı disiplini içinde bütünleyen, sürekliliği olan
sürdürülebilir çalışmaların varlığından söz edemiyoruz. Şamanın ustalık ve yorum sanatıyla ilgili
bu çalışmanın, özellikle çağdaş tiyatroyu, performans dramaturgisini yabancı kuram, uygulama
örnekleri üzerinden tanıyan Türk tiyatro uygulamacılarına, -kolektif bilinçaltı ortaklığı nedeniyle
tanımada hiç de zorlanmayacakları- kendi kültür değerlerini araştırmanın, keşfetmenin gerekliliğini bir kez daha hatırlatmasını umarım.

Türk Halkının Kültür Köklerinde Şaman İnanışı ve Şaman
Kimi araştırmacılarca bir inanç biçimi, kimilerine göre bir din olan Şamanizmin tarih sahnesine çıktığı ilk coğrafyanın Asya-Sibirya bölgesi olduğu öne sürülür. Ancak dünyanın farklı kıtalarında, bölgelerinde, farklı zamanlarda farklı etkilenmelerle (göçler, kültürel değişimler vb. ) değişik
özellikler, tören biçimleri kazandığı görülür. Özkul Çobanoğlu “geleneksel Türk dini” olarak nitelediği Şamanizm’in, Türk halkının kültürel köklerinde araştırmacılarca paleolitik ve neolitik çağlara
kadar götürülen tarih öncesi bir geçmişi olduğuna değinir. Ona göre “Umay Ana”dan “Gök Tanrı”
ya uzanan değişim-dönüşüm süreci anaerkil düzenden ataerkil düzene geçiş süreciyle örtüşür.
Orman kültünün kaybolması ve yerine demir, demirci kültlerinin geçmesi süreci, kadın şamanlık
“kam” lığın yerine erkek şamanlığın geçmesini de sağlamış olmalıdır (Çobanoğlu, 2003: 26-29).
Dinsel ve kültürel bağlamı içinde Şamanizm her durumda, doğada ve görünür dünyada var
olan her şeyin canlı olduğuna; canlılığın devamına, kutsal döngü ve kozmik denge düşüncesine
dayanır. Bu inanışın sıra dışı kutsal kişisi, aracısı, ayinlerin yürütücüsü genel bir adlandırmayla
Şaman’dır. Birçok kaynaktan öğrendiğimize göre Şaman, Asya topluluklarında Saman, Samane
(Tohar, Sogd), Bö-Böge (Moğol, Buryat, Kalmuk), Bügü-Bilig, Büdi (Uygur), Büyü (Türkçe’de),
Bahsı-Baksı (Kazak, Kırgız, Türkmen), Sagun (Kartuk), Yum (Çuvaş), Udagan (Saka Türkleri’nde
kadın Kam), Oyun (Sakalar’da erkek Kam) olarak adlar alır.
Saka-Yakut Türkleri’nde erkek Kam’a verilen Oyun adı, sahne sanatlarıyla eşleşme kuracağımız anahtar adlandırmalarından biri sayılabilir. Sözcüğün etimolojisinde oyun kelimesinin
kökü olan oy- “hoplamak, zıplamak, sıçramak, atlamak” fiili canlı bir şekilde Saha Türkçesinde yaşamaktadır (Kirişçioğlu:1). Din adamı kimliğiyle sıra dışı, ciddi bir figür olması beklenen
Oyun’nun, Saka Türkleri’nde hoplayan, zıplayan, atlayan bir figür olarak adlandırılması ilginçtir.
Bu başkalaşma din adamı, rahip, bilici-kâhin, büyücü, sihirbaz nitelikleriyle kozmik güçlerle ilişki
içindeki şamanın zamanla otacı (ruhsal ve fiziksel şifacı), ozan, saz şairi, destancı, oyun kuran,
oyuncu gibi öne çıkan dünyasal ve estetik misyonuyla ilişkili olabilir. Çobanoğlu’nun Kurt-Ata-Ana
kültünün Kağanlık sisteminin kan ve soy tekeline alınmasına ve şamanların ruhani liderliğinin
zaman içinde kültürel değişimlere bağlı “otacı”, “ozan” uzmanlığıyla sarsıldığı yönündeki bilgisi
bu konuya bir açıklama olabilir (Çobanoğlu, 2003: 38). Koecherowa’ nın A.D. Avdeyev’ den aktardığına göre ise “Şaman mesleğinin özünde törene mistik yaklaşımın kaybolma belirtileri doğar.
Şaman “gösterme san’atı» nın ne kadar büyük ustası olduysa, inanç faaliyetlerindeki inanç unsuru o kadar zayıf rol oynadı. Yıllar boyunca esinlenmiş sanatçı olan şaman nesilleri tarafından
mükemmelleştirilen, bilinçli oyunculuğa yer veriyordu.” (Koecherowa, 1995: 78).
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Şaman ile birlikte Türkler’de Şaman inanışında da güç yitimi olarak okuyabileceğimiz bu
tespitler, Zeus panteonu yorumlarındaki gibi, uygar Apolloncu güçle dengelenen ilksel Dionysoscu gücün, doğada bütün özgürlüğüyle dolaştığı zamanlardan farklı olarak diyalektik bir statüye
yerleştirilmesiyle sınırlanan özgürlüğünü, dolayısıyla tiyatroda “oyuncu” ya dönüşen Dionysos rahiplerinin durumunu andırır. Aslında dünyasal düzendeki ödünsüz hiyerarşinin, doğa-insan-toplum parçalanmasının bir sonucu olarak ehlileştirilen Dionysos’un bu trajik durumu metaforik
olarak konvansiyonel Batı tiyatrosunun geleneksel köklerindeki en kadim mirası sayılır. Nietzsche’nin, giderek doğadan kopan, salt akla tutsak olan insanla canlılığını kaybeden tiyatronun
yeniden doğuşu için Dionyoscu gücün geri dönüşünü çağırdığı bilinir. Bu metafordan hareketle
biz de doğa ve doğaüstü güçlerin insan dünyasıyla iletişimini sağlayan, kozmik denge ve kutsal
döngünün tanığı, aracısı konumundaki oyun ustası şamanın kozmik yolculuğunda kullandığı
esrime tekniklerinin, ayin dramaturgisinin tiyatromuza getireceği otantik soluğu, keşfedeceğimiz
yeni biçimleri, teknikleri düşünebiliriz.

“Oyun” Ustası Olarak Şaman
Şaman kalıtımla soy sürerek, rüya ya da duru görü yoluyla ona ulaşan içsel çağrı yani
inisiyasyon ile ya da topluluk üyelerinin seçimiyle, şamanlığa hangi şekilde adım atarsa atsın,
asıl hünerini esrime yeteneğini geliştirerek, usta şamanlardan, ruhlardan esrime tekniklerini öğrenerek kazanır. Bu zahmetli eğitim sürecinde çeşitli sınamalardan, sınavlardan geçer. Eliade tarih
dışı ve kendiliğinden dinsel yaşamda4 eğitimin bu niteliğini kutsalın sınırsız tekrarı ilkesiyle açıklar
(Eliade, 1999: 13-15). Şamanın eğitimi hem kuramsal hem de uygulamaya yöneliktir. Şaman
geleneğin bilgisini edindiği kuramsal eğitim sürecinde şamanlık tekniklerini, ruhların adlarını ve
işlevlerini, topluluğun mitolojisini, soy ağacını ve gizli dilini öğrenir. Uygulama sürecinde ise rüyalar, kendinden geçme gibi esrime tekniklerini öğrenir (Eliade, 1999: 31-32). Şamanik çağrıda sırra
erme ve şamanın ustasından öğrendiği kozmik yolculuğunun her aşaması esrime deneyimlerinin
devreye konduğu bir aydınlanma sürecine tekabül eder. Esrime deneyimlerinin temel içeriğini
ise acı çekme, simgesel ölüm ve dirilme temaları içerir: Bedenin parçalara ayrılması-parçaların
birleştirilmesi. Göğe çıkış, yer altına iniş. İyi ve kötü ruhlarla konuşma vb. (Eliade, 1999: 5556). Eğitim ve uygulama deneyimiyle şamanlar dayanıklı bir ruha, bilenmiş bir zekaya ve espri
gücüne, sıra dışı bir konsantrasyon yeteneğine, dayanıklı ve enerjik bir bedene, şarkı söylerken,
şiir okurken çok iyi kullandıkları bir sese, kendi dillerinde çok zengin söz dağarcığına, mimik,
jest ve hareketlerinde inanılmaz bir taklit yeteneğine sahip olabilirler. Vantrologlar gibi karından
konuşabilirler, çok yükseğe sıçrayabilirler, ateş üstünde yürüyüp ateş yutabilirler, doğadaki çeşitli
sesleri, hayvan seslerini, özellikle kuş seslerini ustalıkla taklit edebilirler. Eliade bu tür yetenek
ve deneyimlere sahip olan bir şamandan, Yakutlar’da, ciddiyet, söz ve davranışlarında tutarlılık,
inandırıcılık, alçakgönüllülük, gurur ve öfkeden uzak durma gibi özellikler beklendiğini aktarır
(Eliade, 1999: 50). Kısaca Eliade’nin değindiği gibi kutsallığın teknisyeni haline gelen şaman
deneyim kazandıkça aynı zamanda bir oyun teknisyeni haline de gelmiş olur.5
Dikkat edilirse profesyonel oyuncunun seçimi ve eğitim sürecinden başlayarak mesleğini
4 Burada tarih dışılık ve kendiliğindenlik, günlük yaşamın askıya alındığı, kutsallığın yaşandığı zaman
aralığını imler. Bkz. Eliade, “Ebedi Dönüş Mitosu”.
5 Şamanın kutsal bir figür olmanın ötesinde bir zanaatçı mı, yoksa arkaik bir sanatçı mı sayılabileceği bir
başka değerlendirmenin konusu olabilir.
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en ideal ölçülerde icra deneyimi, şamanın potansiyel bir yetenek olarak şamanlığa tayininin, eğitiminin, geçirdiği sınavların, kazandığı ruhsal ve fiziksel deneyimin, tüm teknik hüner ve becerilerinin adeta bir simülasyonudur. Şamanlar oyun, müzik, dans alanlarında Batılı araştırmacıların
kısmen keşfettiği, bizim kendi araştırmacı ve uygulamacılarımızca keşfedilmesini umduğumuz
performans tekniklerinin çok geniş bir arşivine sahiptirler. Şaman ayininde taklit ve konuşma
bölümleri gibi dans ve müzik de performansın temel unsurlarından biridir. Yakut şaman göğe
çıkış seremonisinde her gök katından tekrar yükselişi yansıladığında kuş gibi el kol hareketleri
yapar ya da dans eder. “…dans her zaman ruhlarla birlikte havada gezmeyi temsil eder; kurbanı götürürken de dans edilir. Söylencelere göre eskiden sahiden havalanan şamanlar varmış…
tanık olanlar, ardında şamanın davuluyla gerçekten bulutların içinde uçan bir hayvan görürlermiş…” (Eliade, 1999:265).
Orta Asyalı şamanlar başta davul (tüngür), ağız kopuzu, at başlı keman (İgil) gibi ustalıkla çaldıkları müzik aletlerinin yanı sıra şarkı, taklit gibi performans bölümlerinde Anadolu’da
da görülen çeşitli ses tekniklerini (boğaz-gırtlak havaları) kullanırlar. Örneğin Tuvalı ve Moğol
şamanlar gırtlak seslerini bir enstrüman gibi kullandıkları 6 ayrı metodu olan khöömii ses-vokal
tekniğinde ustalaşmışlardır. Kırgız Manas söyleyicilerinde benzerini görebileceğimiz söyleyiş biçimleri ve ritimler aynı şamanik ses tekniğinin varyantları olmalıdır. Yakut’larda yurt’ta (çadır) icra
edilen dört aşamalık seansın girişinde, karanlıkta, “...gizemli sesler duyulur: sinirli sinirli ürkünç
esnemeler, histerik hıçkırıklar… Bir kızkuşunun acıklı ötüşü duyulur gibi olur, buna bir çaylağın çığlığı karışır, derken çulluğun ıslığı hepsini bastırır; aslında … bu sesleri çıkaran şamanın
kendisidir.” (Eliade, 1999:262). Batılı çağdaş performansın ilgi alanındaki bu ses tekniği halen
bizde oyuncunun vokal ve şarkı eğitiminde tanınmamaktadır.
Bu bölümü oyun ustası şamanı, başlı başına, total-bütüncül tiyatro yapan bir aktör olarak
değerlendiren Koecherowa’ nın sözleriyle tamamlayabiliriz:
Şamanın psikofizik eğilimi, profesyonel oyuncuda aranan beklentilerden
farklı değildi. Dolayısıyla şu özellikleri içermekteydi: Konsantrasyon yeteneği,
fiziksel yetenek, rolü yaşamada (oto-kontrol / trans durumunda bile), parlak bir
zeka, zengin bir sözcük hazinesi, kıvrak bir beden, anlamlı mimikler. Onun tek
kişide toplanan artistik siluetinde müzisyen, dansçı, şarkıcı, oyuncu ve ozan, tanrı
vergisi bir doğaçlama yeteneğiyle birleşmişti (Koecherowa, 1995: 78).

Şaman Ayininde Performans Dramaturgisi
Her şaman ayini odağında düzenleyici, kurgulayıcı, aracı, yorumcu, uygulayıcı olarak şamanın bulunduğu bütüncül bir simgesel eylemdir. Bu bütüncül simgesel eylem, topluluğun inanç
ve kültür özelliklerine göre öz, biçim, üslup ve araçlar bakımından bir tiyatro performansının dramaturgisindeki bütün ayrıntıları yansıtır.
Şamancıl ayin ile ayinin katılımcıları arasındaki ilişkide iletişimin esasları da performans
dramaturgisi özellikleri bakımından önem taşır. Bütün bu bilgiye amprik olarak sahip olan ve
uygulayan şaman aynı zamanda bir dramaturg ve sahneye koyucudur. Ayrıca ayinin uzam tasarımından kostüm, ayin eşyası vb. nin hazırlanmasına kadar yaratıcı tasarım ustası gibi çalışır.
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Ormanda ayin çadırı yurt’u kuracağı kutsal mekânı arayan, “gök direği” yapmak üzere seçtiği
kutsal ağaçta 9 çentik yontan Altaylı şamanın, ruh suretleri olarak tasarlayıp yaptığı kaz tasvirleri,
kutsal davuluna çizdiği semboller bile onun çok yönlü tasarım ustalığının kanıtlarıdır.
Şamanın dramaturgisinde kullandığı “iletişim” aksı bir sahne performansında olduğu gibidir. Özellikle meddah, hikaye anlatıcılığı gibi anlatı /canlandırma temelli tek kişilik oyun türlerinde daha da öne çıkan komünikasyon / enformasyon boyutunun, bu türlerin arkaik kökenindeki
şaman performansında daha sağlam bir yapıyı yansıttığı görülür. Ayininin dramaturgisinde asal
olan, tiyatro sanatında olduğu gibi, tasarımın simgesel bütün ögeleriyle birlikte bütüncül simgesel
eylem olan ayinin katılımcısıyla kuracağı güçlü dil, yani iletişimdir. Bu iletişimin niteliği şamanın
ayin kurgusu içinde mekânlar arası (gök, yer ve yeraltı) kozmik yolculuğunu yaparken ruhlar ve
diğer alegorik varlıklarla ilişkisinde yarattığı illüzyona, onun yansılama yeteneğine dayanır. Bunların bütünü şamanın, dolayısıyla şamancıl ayinin dilidir. Hiç kuşkusuz iletişimin gücü şamanın
gücüne, onun ustalığına bağlıdır. Şamanlar bir yazar, dramaturg, yönetmen, oyuncu, tasarımcı
gibi; söz, ses, devinim, ritim, müzik, dans, taklit vb. aracılığıyla hem iletişimin olanaklarını yaratıp
hem de insan dünyasına büyü yoluyla etkide bulunmaya çalışırken kendi hermenetiklerini, yorum
sanatlarını yaratır ve kullanırlar.
Habermas mitsel dünya imgelerinin bütünselci düşüncesinde, adlar ve adlandırılan
nesneler arasında büyüsel bir ilişki olduğunu öne sürer. Ona göre çağdaş dünyanın gelişmiş dünya
imgesinde ise adlar ve nesneler ayrıdır. Bu bakımdan mitsel düşüncede nesneler dünyası ve bu
dünyayı büyü yoluyla etkileme, onunla başa çıkma iç içe somutlaşabilir (Habermas, 2001:74).
Şamanın yorum sanatının bütün inceliği, etkinliği de buradadır. Arkaik ritüellerin, dolayısıyla usta
şamanın ayinde topluluk üyeleriyle kurduğu iletişimin gücü bu somutlaştırmadadır. Çağdaş dünyada konvansiyonel tiyatronun sahneyle seyirci arasında gerçek anlamda kurmayı başaramadığı
dolayımsız ilişki ve iletişim, Habermas’ın değindiği gibi gelişmiş dünya imgesindeki özne-nesne,
gösteren-gösterilen arasındaki ayrılıktandır. Artaud’dan başlayarak Batılı alternatif tiyatro kuramcı ve uygulayıcılarında insanlığın uzak geçmişindeki tören biçimlerine dönüş arzusunu tetikleyen
düşünce de budur: Ritüellerin bu ayrılığı ortadan kaldırma gücü. Giriş bölümünde değinildiği gibi,
bütün bu çalışmalar tiyatronun dünya genelindeki temsil krizine temellenir, bu krizden çıkmanın
yollarını ararlar. Çok zengin geleneksel kültür mirasıyla Türk tiyatro düşüncesinin de uygulama
örnekleriyle katkıda bulunabileceği bu tür çalışmalar insanlığın derinlerdeki köklerini araştıran
önemli bilimsel, sanatsal çalışmalardır.
Sonuç olarak; Asya’da, Anadolu’da halen yaşayan, kentlerde bile günlük yaşam içinde
izlerini gözlemleyebildiğimiz, arketipsel kodlarıyla ortak bilinçaltımızda zaten var olan şamancıl
performansın ve hermenetiğin bütün ögeleriyle yeniden keşfedilmesi olanaklıdır. Hem özgün
karakteri ve uygulamalarıyla ülkemizde Türk tiyatro geleneğinin oluşumu hem de çağdaş insanın
yaşamını kolaylaştıracak, ona iyi gelecek, olabildiğince doğru bir tiyatro yaşantısının inşası bakımından. Bunu gerçekleştirmek, aynı zamanda, küresel popüler eğlencenin ara yüzünde giderek
yok olmaya başlayan geleneksel köklerdeki bütün kültürel miras gibi şamancıl ayin ögelerinin de
değerinin yitip gitmesini nispeten önleyebilir. Tiyatro uzmanları ve uygulayıcıları geleneksel kültür
mirasının en özgün konularını, tarihsel kişilerini bilgisayar oyunlarında küresel eğlence için etkili
biçimde kurgulayanlar kadar özen ve gayret içinde olabilirler.
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ASKER TÜRKÜLERİNİN SOSYAL PSİKOLOJİK ZEMİNİ VE
İŞLEVLERİ

Yrd. Doç. Dr. Süleyman FİDAN1

Giriş
“Sosyal psikoloji, bireysel davranışlar üzerinde toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisini
ve toplumsal oluşumlarda psikolojik öğelerin rolünü araştıran bir disiplindir. Sosyal psikoloji hem
sosyoloji hem de psikolojinin kavram ve yaklaşımlarından yararlanarak insanın sosyal davranışlarını inceler. Toplumsal düzeyde kişilerarası etkileşimleri yani ilişkileri inceler. Kişiliğin biçimlenmesi, temel kişilik, iletişim, grup içi etkileşim, kitle psikolojisi, propaganda gibi konular sosyal
psikolojinin ilgi alanındadır. Sosyal psikoloji, bireysel davranışları kültürel, grupsal, kişilerarası ve
kişisel nitelikteki çok daha somut koşullar içerisinde ele alır” (İçli, 2009: 39; Tutar, 2016: 19). Bu
çalışmanın temel amacı askerlik etrafında oluşan ve/veya askerlikle ilgili bir geleneksel uygulamada icra edilen türkülerin sosyal psikoloji ara alanının ortaya çıkardığı ilkeler çerçevesinde değerlendirmek ve bu türkülerin toplumsal yaşamda ne gibi işlevleri yerine getirdiğini tespit etmektir.
Bu doğrultuda öne çıkan asker türkülerinden oluşum, icra, aktarım bağlamlarına uygun örnekler
seçilerek yorumlamalara gidilmiştir. Bu çalışmada temel yaklaşım olarak asker türkülerinin sosyal
yaşamda ne gibi işlevlere sahip olduğu tespit edilerek disiplinlerarası bir yaklaşım denemesiyle
sosyal psikolojinin temel prensipleri dâhilinde tespitlerde bulunulmuştur. Türkü metinleri sosyal
psikolojinin temel ilkelerinden güdülenme (motivasyon), frustrasyon, tutumlar, grup davranışları
açısından değerlendirilmiştir.
1 Gaziantep Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı, Etnomüzikoloji ve Folklor ABD. suleymanfidan@gmail.com
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1. Türk Askerlik Kültürü ve Asker Türküleri
Tarihin ilk düzenli ordusu M.Ö. 209 yılında Hun hükümdarı Mete tarafından kurulduğu
kabul edilmektedir. Buna dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi olarak M.Ö. 209
belirlenmiştir. Mete’nin ortaya çıkardığı 10’lu sistemle sosyal hayata ve devlet teşkilatına askerî
bir disiplin hâkim olmuş, bu da “ordu-millet” geleneğini meydana getirmiştir. Türk tarihi boyunca
asker-sivil ayrımı olmadan, bütün fertler her an savaşabilecek konuma gelmiştir. Yani B. Ögel’in
ifadesiyle ‘ordu halkı, halk da orduyu’ oluşturmuştur (1984: 21). “Her Türk asker doğar” mottosu/
sloganı; Allah’a kurban edilen koça, gelin olan kıza kına yakan Türk anasının, vatana kurban
olsun diye askere gönderdiği oğluna da kına yakması; asker ocağına peygamber ocağı denmesi gibi örnekler, “ordu-millet” anlayışının millî birlik ve bütünlük bilinci içinde devam ettiğini
göstermektedir (Fidan, 2008: 13). Bunun yanı sıra Türk toplumunun milletleşme sürecinin edebî
vesikaları olan Türk destanlarındaki “kahramanlık gösterip ad alma” motifi ve buna bağlı olarak
bireyin erginliğini tamamlaması; askerliğini yapmamış bir erkeğin evlenmeye uygun olmayan,
erginliğini tamamlamamış bir birey olarak kabul edilmesi durumunun yakın dönem sosyal hayatındaki yansımasıdır.
Ordu-millet anlayışı, Orta Asya bozkır coğrafyasından çıkıp Afro-Avrasya coğrafyasına
yayılan milletle birlikte millî karakter boyutunda devam etmiştir. Karakter, bir kimseyi veya bir
milleti diğerlerinden ayırt eden, onlardan farklı kılan hususiyetlerdir. Bir başka söyleyişle karakter,
toplum veya fert gibi bir sosyal varlığın davranışlarını belirleyen değerler sistemidir. Millî karakterde ülkenin bulunduğu coğrafî şartların, dininin, tarihinin, iktisadî durumun, maddî ihtiyaçları temin
vasıta ve usullerinin, komşularıyla olan dostluk ve düşmanlık münasebetlerinin, kısaca milleti
oluşturan her unsurun payı vardır (Niyazi, 2005: 144-147). Karakteri oluşturan bütün bu unsurlar,
toplumsal bellekte ürünler ortaya çıkarır. Toplumsal bellekte -dolayısıyla kültürel bellekte- aslolan
belleğin oluşturulması, korunması, geliştirilmesi, anımsanması, aktarılmasıdır. Sosyokültürel bellek, doğal olarak toplumsal ve bireysel kimliğin de temelidir (Özdemir, 2008: 13). Kültürel bellek,
iletişim süreçleri içinde dil aracılığıyla sanatsal dışavurum şekilleriyle somutlaşır. Bu noktada,
belleğin koruyucusu ve aktarıcısı olan dil, önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dil, iletişim açısından sadece bireylerin ve toplumun “aidiyet”ini inşa etmez; aynı zamanda
“bilgi”, “haber”, “deneyim” ve “birikim”lerin nesilden nesile aktarımını ve öğretimini de temin eder.
Böylelikle toplum hayatı, ilerleyip örgütlenir, gelenekselleşir; belirli bir “töre” ve “düzen”e kavuşur
(Yıldırım, 2000: 333). Bu hususta dilin, koruyucu ve aktarıcı özelliklerinin yanında, belli bir gelenek oluşturması yönüyle de toplumsal belleği tahsis eden bir unsur olduğunu vurgulamak yerinde
olacaktır. Sosyal bir varlık olan insan gerek fizyolojik ihtiyaçlarını karşılarken gerek estetik, değer
verme, kendini gerçekleştirme gibi manevi yönlerini tatmin ederken başkalarıyla ilişki içinde yaşar. “Herhangi bir nedenle bir araya gelmiş bu insan toplulukları kendilerinin olarak adlandırdıkları
bazı gelenekleri oluştururlar” (Dundes, 1998a: 143). “Bu gelenekler yapı bakımından donuk, statik, ortaya çıktıkları andan itibaren kendini tekrarlayan kalıplar değillerdir ve onlarının ait oldukları
milletin ihtiyaçlarına uygun biçimde değişen, gelişen, ortadan kalkan veya parçalanarak yeni geleneklerin doğmasını sağlayan dinamik bir yapıya sahiptirler” (Yıldırım, 1998: 82).
Türk sözlü kültürü içinde oluşmuş ve gelişerek devam eden, toplumsal ve bireysel açıdan
duyguların ifade edildiği geleneklerden biri de halk müziği geleneğidir. Genel olarak halk müziği,
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geleneksel ve sözlü olarak bir nesilden bir nesile aktarılan, yüz yüze iletişim ve sosyal etkileşimle
sık sık uygulanan, bölgelere ve etnik kökene bağlı müzik tarzlarından oluşur (Titon, 2006: 395).
Halk müziğinin temelinde insanların yaşama biçimi, kültürel değerleri, duygularını ifade ediş tarzı
yatar. Halk müziği geleneğinde öne çıkan türlerden biri de ulusun ortak sesi olarak yerel özelliklerle uyum içinde ortaya çıkan türkülerdir (Başgöz, 1992: 7-8’den akt. Mirzaoğlu, 2001: 76).
Folklorun, dolayısıyla bir folklor ürünü olan türkülerin sosyal yönü konusunda R. Bauman, yaptığı
araştırmalar neticesinde folklorun paylaşılan, birleşik bir kimliği olduğu kadar farklılığı ve ayrışıklığı, grubun birliği kadar karışıklığına neden olan ilişkileri ve grubun homojenliği kadar sosyal çeşitliliğini ifade ediş olabileceği ve bu araştırmalar folklor ürünlerinin sosyal ilişkilerin bir yansıması
değil, bizzat sosyal ilişkilerin aslî unsuru olacağını vurgulamıştır (Bauman, 2000: 48). Toplumsal
yaşamda halkın yaşayarak ürettiği bu türküler, edebiyat ve müzikle ilgili olmasının yanında -tarihî
bilgi verenleri- aynı zamanda birer sözlü tarih metnidir. Bunun yanı sıra türküler, bireyin iç dünyasında yaşananların dışavurumu olması nedeniyle psikoloji ve toplumsal bazda duyuşu ifade
etmesiyle sosyoloji, sosyal psikoloji gibi alanların bakış açılarıyla da değerlendirilebilir.
Türkülerin -genellikle kahramanlık türkülerinin- ortaya çıkması, toplumu veya bireyi etkileyen bir olay üzerinedir. Bu olaylar bütün bir milleti ilgilendirecek kadar büyük nitelikler taşıyabileceği gibi, dar çevrelerde meydana gelen türden de olabilir. Aşk, gurbet, ölüm, seferberlik,
doğal afetler, oymak kavgaları, eşkıya baskınları, bir kalenin düşmesi, bir vatan parçasının elden
çıkması gibi sosyal olaylarla; sevda, talihe kızma, şansa küsme gibi duygular türkülerin doğuş
şartlarını hazırlayan sebeplerin başında gelir. Bu olayı yaşayan veya bu duyguyu taşıyan sanatçı
kişinin bunları halk şiiriyle ifade etmesi türküleri meydana getirir (Özbek, 1994: 63-64). Kültürel
belleğin yansıması olan türküler, içerik bakımından içinde çeşitli ana konuların yer aldığı geniş bir
yelpaze gibidir. Araştırmacılar bu geniş yelpazede türküleri incelemek için ezgiye, konuya, biçime
göre sınıflandırmalarda bulunmuşlardır.
Çalışmanın temelini oluşturan metinler ise, bu tasniflerde “konusuna göre türküler” başlığı
altında, “asker türküleri ve tarihî olaylarla ilgili türküler” diye yerleştirilmiştir2. Birer sözlü kültür
ürünü olan bu metinler, geçmişten günümüze insanların günlük hayatta yapıp ettiklerinin, deneyimlerinin, savaşlarının, maruz kaldıkları afetlerin; bunların sonucunda sevinçlerinin, hüzünlerinin
sözlü bellekle somutlaştırılmasıyla ortaya çıkmış ve sözlü gelenekteki eğitim kanallarıyla nesillere
bilgi aktarmıştır.

2. Asker Türkülerinin İcracısı
Folklor, anlatı etrafında onu anlatan ve dinleyen tarafların oluşturduğu sosyal bir olay olarak görülmektedir. Bir folklor olayının icrası kişisel boyut (anlatıcı/oynayıcı), sosyal boyut (dinleyici /izleyici) ve söz boyutu (anlatılan) olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır (Çobanoğlu, 2002:
307). Burada icracı psikolojik boyutu temsil ederken sosyal bağlamdaki dinleyiciler ise sosyolojik boyutta yer alır. Bireyin dışavurumları, toplumun ortak duygularını ifade ediyorsa icranın bu
açıdan değerlendirilmesi gerekir. Asker türkülerine oluşturucu-icracı tip açısından bakıldığında,
türkülerin üç tarzda ortaya çıktıkları söylenebilir:
2

Türküler üzerine yapılan tasnifler için bkz. Özbek, 1994; Yakıcı, 2007.
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1-Askere giden kişiye yakınları tarafından yakılmış olan türküler,
2-Askerin yakmış olduğu türküler,
3-Türkü yakıcılar, âşıklar tarafından askere gidenin ve/veya geride kalanların ağzından
yakılmış türküler.
Tespit edilen türküler oluşturucu/icracı açısından genellikle ilk grupta yer almaktadır. Giden kişiye duyulan özlem, gurbet, ayrılığın ortaya çıkardığı olumsuzluklar geride kalanlarca yakılan türkülerle ezgisel bir üslupla dile getirilmiştir. İkinci grup olan askerin duygularını sözel-müzikal bir şekilde dile getirdiği türkülere de aşağıda yer verilmiştir. Üçüncü gruba giren, yani türkü
yakıcıların asker veya asker yolu bekleyenlerin ağzından söylenen metinler ise genellikle ağıt
formunda oluşturulmaktadır. Bu bağlamda birinci grupta yer alan icracıların yaktığı türküler şu
şekilde örneklendirilebilir:

Karlı Dağlar Karanlığın Bastı mı
Karlı dağlar karanlığın bastı mı oy oy,
Kahpe felek ayrılığın vakti mi?
Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur…
Asker ağam gelse yarelerim ey olur, ey olur, ey olur.
		

Bir bulut kaynıyor Sivas elinden oy oy,

		

Ucu telli mektup geldi yârimden,

		

Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur,

		

Asker ağam gelse yarelerim ey olur, ey olur, ey olur.

Allah şu askere ömürler vere oy oy,
Tezkeresini alıp geriye döne…
Karlı dağlar ne olur. ne olur. ne olur. ne olur.
Asker ağam gelse yarelerim ey olur ey olur, ey olur. (Tamses, 2006: 120)

Sivas yöresinde Zaralı Halil Söyler’den alınan bu türküde sevgilinin askere özlem, ayrılığın
verdiği sıkıntı hâli, feleğe kızma gibi bireysel duygular işlenmiştir. Farklı varyantlarla dile getirilen
bu türkünün psikolojik boyutunu oluşturan icracının/oluşturucunun içinde bulunduğu durum, icra
edilen türkü vasıtasıyla dışa vurulmaktadır. Türkü böylece, icra sürecinin sosyolojik yönünü temsil eden dinleyiciyle buluşmaktadır. Bunun neticesinde, bir taraftan icra edilen türkü aracılığıyla
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bir sosyalleşme süreci başlarken diğer taraftan dinleyiciyle buluşan türkü anonimleşme sürecine
girerek kültürel bellekteki yerini almaktadır.
İcracı/oluşturucu açısından birinci grupta değerlendirilecek bir diğer türkü örneği ise aşağıdaki gibidir:
Ağam Sen Gideli
Ağam sen gideli dışa çıkmadım,
Al mintanlı yiğitlere bakmadım,
Topladım zülfümü fese sakladım.
		

Konma bülbül konma dalım boş değil,

		

Eşimden ayrıldım gönül hoş değil.

Cefa dağlarında dokandım taşa,
Kardaş ekmeğini kakarlar başa,
Bütün emeklerim gitti boşa.
		

Eğil dağlar eğil bir gül alayım,

		

Asker karısıyım nerde kalayım. (Öztelli, 1972:655)

İcracısı/oluşturucusu kadın olan bu türkünün ilk bölümünde asker yolu bekleyen eşin,
kocasına vaziyeti aktarmakta ve namusunu koruduğu iletilmektedir. Bağlantı bölümünde ise bireysel açıdan ayrılığın verdiği üzüntü dile getirilmiştir. Ayrıca “Asker karısıyım nerde kalayım” ve
“Kardaş ekmeğini kakarlar başa” dizelerinden hareketle toplum hayatımızda görülen geniş aile
yapısının kimi durumlardaki olumsuz yansıması ve kadının ekonomik gücünü kazanamamasının
ortaya çıkardığı durumlar sosyal yönden değerlendirilebilir. Sosyal psikoloji açısından bu durum
psikolojik saha kavramıyla yorumlanabilir. Dış faktörlerden etkilenen bireyin psikolojik sahasında zaman zaman gerginlikler meydana gelir. Bu gerginlikler sahada, rahatlamaya dönük, gerginliği giderici değişimlere neden olur. Olumsuz durum, istikrarsızlığının ortadan kalkmasına kadar
devam eder. Hedefin değişmesine neden olan gerginlik giderilmediği taktirde olumsuzluklar artar
(Krech, 1998: 61-71).
İcracı/oluşturucu tip açısından ikinci grupta yer alan, askerin dilinden yakılan aşağıdaki
türküde de gurbet ve ayrılık acısı, gidip de gelememe sosyal bir boyutta verilirken bağlantı bölümünde aile bireylerinden uzak kalınması, haber alınamaması psikolojik boyuttaki yansımalardır. Asker; asker olduğunu, rütbesini, işini dile getirip, kuşlarla memlekete haber göndermesi ve
cevap beklemesi, sıla özlemi açıkça görülmektedir. Kuşlara dert yanmanın ve onlar vasıtasıyla
iletişim sağlamanın nedeni içsel duyguların tatmini olarak görülebilir:
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Asker ettiler beni kıdemli başçavuş,
Gurbet ellerinde oldum bir baykuş,
Hiç başıma gelmedi böyle bir iş.
Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru,
Anadan, babadan, yârdan bir haber yok mu? (Öztelli, 1972: 654)
Askerin ağzından söylenmiş türkülere M. Özbek’in Zaralı Küçük Halil’den derlediği ağıt
formundaki eseri de örnek olarak verilebilir. Asker memlekete dönmek için ümidini kaybetmiş,
acısını dizelere dökmüştür:
Babam gelsin şubeden pusulam sorsun,
Kınalı bacım da yasıma gelsin,
Çocukların emaneti boynuna olsun,
Ana benim geleceğim kalmadı. (Özbek, 1994: 323)

3. Asker Türkülerinin Oluşum-Aktarım Bağlamı
İcra edilmesi için iş türküleri, kına türküleri vb. gibi tek bir mekâna bağlı olunmayan asker
türkülerinin oluşum-aktarım bağlamları geniş bir yapı arz eder. Asker uğurlama törenleri, asker kınası, asker davulu, savaş meydanları, savaşa hazırlık, kışlalar, kışlada düzenlenen tertip geceleri
asker türkülerin ana oluşum-aktarım bağlamları olmakla birlikte duygu yoğunluğunun yaşandığı
ölüm, hastalık, özlem gibi durumlarda da asker türküleri dile getirilir. Savaş etrafında oluşan ağıt
ve kahramanlık tarzındaki türkülerden bazıları aynı zamanda sözlü tarih belgesidir ve bu metinler
G. Mirzaoğlu’nun da belirttiği şekilde uzun yıllar cereyan etmiş bir olgu içinde yaşanmış tarihî
gerçeklikler karşısında halkın duygusal tutumunu ifade eder (Mirzaoğlu, 2003b: 124). Çanakkale
Türküsü, Yemen Türküleri, Estergon Kalesi, Plevne Türküsü, Cezayir Türküsü, Sarıkamış Türküleri, Seferberlik Türküleri-Ağıtları, Budin Türküsü, Niş Türküleri, Özi Türküsü, Antep Türküsü gibi
Türk kültür coğrafyasının farklı bölgelerine varyantlaşarak dağılan sözel metinler, toplumsal bazda bir duyuşun sembolüdür. Bir bir düşen kaleler, ardı arda başlayan savaşlar, askerlik süresinin
uzunluğu, asker kurası türkülere farklı boyutlarda yansımıştır.
Metnin ve onun oluşturucusu sanatçının toplumsal düzlemdeki durumunu, Recep Cengiz
ve Ramazan Sarıçiçek, “Şiir Üzerine Sosyolojik Çözümleme: Âşık Paşa” başlıklı çalışmalarında
şu şekilde ifade etmektedirler:
Her şiirin, <sözlü kültür ürününün> bir görevi ve sorumluluğu yerine getirme
inancıyla, toplumsal yaşamda var olan durumu tespit etmeye yönelik, duygusal,
psikolojik ve sosyal özellikleri yansıtma ve sanatçının iç ve dış gruplarla olan
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ilişkilerini belirleme amacıyla yazıldığı görülmektedir. Aynı zamanda sözü edilen
etkenlerin en belirgin yönü, psikolojik ve toplumsal etkenlerle sanatçının kendi
bakış açısını hukuksal, etik, dinsel, vb. terimlerle göreceli olarak değerlendirip
ifade etmesidir. Sanat eserleri ile ilgili hiçbir tek faktörlü açıklama pratikte yeterli
olmamaktadır. Şüphesiz, şiirin karmaşık bir arka plana sahip olması ve sanatçının iç ve dış gruplar ile olan ilişkilerindeki karmaşıklığın açıklanması sosyolojik
bir yaklaşımı gerektirmektedir (Cengiz ve Sarıçiçek, 2011: 90).
Asker türküleri de bu açıdan çeşitlilik arz eder. “Pencerede Perde Ben (Amasya), Ceviz
Oynamaya mı Geldin Odama (Kayseri), Asker Oldum Giydim Yelek (Çukurova)” gibi türkülerde
daha önce belirtilen türkülerde bir taraftan sıla özlemindeki askerin evine geri ulaşma arzusu
yüklenirken; diğer taraftan vatan savunması, devlet ve millet bekası konusunda ise savaş meydanlarında, savaş hazırlık aşamasında sosyo-psikolojik bir olgu olan motivasyon unsuru olarak
ortaya çıkar. Mehterân gibi askerî müzik sistemi oluşturan Türk müziği içinde cengi harbî gibi
usuller de gelişmiştir (bkz. Mirzaoğlu, 2002b). Özellikle tarihî bir olay üzerine yakılan, marşlaşma
dairesine girmiş epik türkülerde motivasyon ön plandadır. Sivastopol Türküsü bu duruma örnek
olarak verilebilir:
Sivastopol Türküsü
Sivastopol önünde yatan gemiler
Atar nizam topunu yer gök iniler
Yardımcıdır bize kırklar yediler
		

Aman kaptan paşa izin ver bize

		

Sılada nişanlımız duacı size

Sivastopol önünde yıkık minare
Düşman dedikleri gelemez imana
Erenler geliyor bize imdada
		

Aman kaptan paşa izin ver bize

		

Sılada nişanlımız duacı size

Sivastopol önünde musalla taşı
Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı
Ölürsek şehit, kalırsak gazi
		

Aman kaptan paşa izin ver bize

		

Sılada nişanlımız duacı size (Tamses, 2006: 151)
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Sivastopol türküsü, 1853-1856 Kırım Savaşı dönemini konu edinmiştir. Türkünün kavuştak kısımları askerin bireysel duygularını ifade eden, duygu yoğunluğun üst seviyede olduğu
bölümler olması nedeniyle bireysel psikolojiyle ilişkiliyken bentlerde düşmanı hor görme, küçümseme ve erenler, kırklar yediler, şehitlik gibi dinî motifler yer almış, bu vesileyle askerin güdülenmesi düşünülmüştür. Benzer bir şekilde 1837 düşen Niş Kalesinin geri alınışı Niş Türkülerine şu
şekilde yansımıştır:
Kaçan geldi bu dört aslan
Kence başladılar yeksan
Birden Niş’de kâfir şaşdı
Bayrakları aşa aşdı (Hasan, 1987:95’ten akt. Fidan ,2011: 143)
Motivasyona bir başka örnek ise “Asker Yolu Beklerim” adlı türküdür. Türküde bir yandan
askere duyulan özlem sevgilinin ağzından dile getirilirken, diğer yandan da askerlik süresince
sıla, dolayısıyla ev için kaygılanmaması mesajı aktarılmaktadır:
Asker yolu beklerim,
Günü güne eklerim,
Sen git yârim talime de
Ben sılayı beklerim. (Özbek, 1994: 320)
Asker türkülerinin savaş meydanları ve savaşa hazırlık dışında bir başka icra bağlamı da
askere uğurlama törenleridir. Kimi yörelerde “asker kınası”, “asker davulu” adı verilen bu törenlerde asker olacak genç için psikolojik hazırlık yapılmasıyla birlikte, geride kalanlarla askerin vedalaşması gerçekleşir. Asker psikolojisi açısından bu gibi etkinliklerde çatışma hâkimdir. Asker,
bir yandan vatan borcunu yerine getirmenin, kutsal olarak görülen asker ocağında hizmet edecek
olmanın gururunu yaşarken diğer yandan ayrılığın, gurbetin, nelerle karşılaşılacağını bilememenin sıkıntısı içindedir. Bunun yanında “Gökçe Ağacın Kilimi” türküsünde ise gelin-kaynana çekişmesinde asker yolu bekleyen gelinin kendini motive edişi metne yansımıştır.
Askerin yaşadığı yukarıda sözü edilen durum, sosyo-psikolojik açıdan frustrasyon, diğer
bir ifade ile doyumsal yoksunluk olarak düşünülebilir. “Hedefe doğru gidilen yolda bir engel
çıktığında veya gerginlik giderilemediğinde ortaya çıkan duruma frustrasyon denir. Frustrasyon
durumunda yeni tatmin yolları ortaya çıkar, idrakte ve tanımada değişikler olur, şiddetli heyecan
durumları ortaya çıkar” (Krech, 1998: 86). Frustrasyon, insanın fizikî çevresi, biyolojik imkânlarının sınırlı oluşu, psikolojik telafi yollarının karmaşıklığı ve sosyal çevresinin mahiyetinden kaynaklanmaktadır. Nedenleri çok çeşitli olan frustrasyon, pek çok sonucu doğurabilir. En başta
psikolojik sahanın bir bölümündeki olumsuzluk tüm saha üzerinde etkili olmaktadır. Frustrasyon
sözcüğü olumsuz bir anlam içermesine rağmen, bireyde bazı olumlu sonuçlar da doğurabilir.
Bunlar hedefe yoğunlaşma, hedefin idraki ve yeniden organize edilmesi, alternatif hedefler bulmadır. Bunun yanında hedefe ulaşmada olumsuz sonuçlar da doğurabilir (Krech 1998: 86-104).
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Bu olumsuzluklar, savunma mekanizmaları şeklinde ortaya çıkar (saldırma, gerileme, çekinme
veya kaçış, bastırma, yüceltme, aklileştirme ve yansıtma, içe kapanma, özdeşleştirme). Asker
türkülerinin böylesi bir psikolojik durumu yansıttıkları ya da en azından böylesi bir ortamda oluştukları söylenebilir.
İcra merkezli yaklaşımlara göre folklor metinleri sosyal amaçların, bireysel rekabetin, grift sosyal ilişkilerin iletişimsel kaynaklarla karşılıklı etkileşimin topluluk
içinde icra edilmeğe yönelik kuralların ve kültürel olarak tanımlanmış olayların
yapılarının ürünleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlayışta gelenek, kolektiflik, toplumsallık ve geleneksellik ihmal edilmiş değildir. Tam tersine fert ve yaratıcılık gelenekle birbirini diyalektik bir biçimde etkiledikleri bağlamlarda durumlarına göre bir arada mütalaa edilmektedirler (Bauman, 2000: 46).
Askere uğurlama törenleri Türkiye’nin genelinde farklı boyutlarda icra edilmektedir. Geçiş
dönemi olarak görülen bu geleneğe bir örnek Melek Kerte’nin Adana özelinde yaptığı çalışmadır.
Adana’da bir askere uğurlama töreninde duadan sonra kına tepsisi getirilir, asker adayının sağ
serçe parmağına kına yakılır. Kına yakılırken söylenen türkülerden biri de “Duran’ın Ağıdı” olarak
da bilinen “Keten Gömlek”tir:
Keten Gömlek
Kışlanın önünde sıra sıra söğütler
Yüzbaşı oturmuş asker öğütler
Kimine iyi der, kimini körükler
		

Anama söyleyin anam ağlasın

		

Geriye kalanlar yalan ağlasın

Anama söyleyin damda yatmasın
İpek şalvarına uçkur takmasın
Duranım gelecek diye yola bakmasın
		

Verin künyemi de anam ağlasın

		

Geriye kalanlar yalan ağlasın

Askere verirler yakasız gömlek
Hiç biri demez ki biz bunu geymek
Askere yasaktır gelin kız sevmek
		

Anama söyleyin anam ağlasın

		

Geriye kalanlar yalan ağlasın (Kerte, 1999: 461)
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Uğurlama törenindeki temel amaç, kutsal bir görevin yerine getirilmesi esnasında karşılaşılabilecek her türlü olumsuzluğa, askeri ve geride kalanları hazırlamaktır. Askerin dilinden
söylenen türkü de gidip de gelmeme durumunda asker anasının yol gözlememesi telkininde bulunulmakta ve askerden geriye kalan sadece şan ve şerefle anlamlandırılmış bir künye olacağı
ifade edilmektedir. Toplumsal boyutta düşünecek olursak şehit olma durumunda en büyük acıyı
askere en yakın olan kişinin, yani asker anasının çekeceği, her ne kadar bir sosyal ritüel, grup
tarafından yerine getirilse de toplumun hissedeceklerinin asker anasının hissettiği seviyede olamayacağı dile getirilmektedir3.

4. Asker Türkülerinin İşlevleri
W. Bascom, dört ana başlık altında4 çerçevesini çizdiği folklor ürünlerinin işlevlerinden
(Çobanoğlu, 2002: 35-238), W. Ferris’in tespitlerinden (Ferris, 1997) ve G. Mirzaoğlu’nun zeybek
türküleri ile atma türküler üzerinde uyguladığı modelden (Mirzaoğlu, 2001: 2002a), İ. Başgöz’ün
çalışmalarından (Başgöz, 1996: 1-4; Başgöz, 2008: 142-146) hareketle asker türkülerinin içinde
oluştukları veya icra edildikleri bağlamlardaki işlevleri kısaca şu şekilde verilebilir:
Folklorun temel işlevlerinden biri hoşça vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirmedir. Asker
türküleri icra edildikleri uğurlama törenlerinde, tertip gecelerinde bu ana işlevle karşımıza çıkar.
Bunun dışında kına geceleri ve düğünlerde de asker türküleri söylenmektedir. Eğlendirme işlevine örnek olarak “Zalifim” türküsü (2/4’lük) verilebilir. Ankara-Çubuk’tan dinlenen bu türkü usullü
bir şekilde icra edilmektedir:
Asker oldum vatana (Zalifim)
Gidiyon mu kıtana (Zalifim)
Gışla boyu yol boyu (Zalifim)
Adam ederler toyu (Zalifim)
		

Gazak ördüm ağladım (Zalifim)

		

İlmek ilmek bağladım (Zalifim)

		

Seni gelecek diye (Zalifim)

		

Tandır sacı yağladım (Zalifim) (TRT Rpt. No: 3820)

3 “Keten Gömlek” türküsünde vurgulanması gereken bir diğer nokta ise kalıp ifadelerdir. Birinci bentte
geçen “Kışlanın önünde sıra sıra söğütler/ Yüzbaşı oturmuş asker öğütler” dizeleri asker ağıtlarında kalıp
ifade şeklinde sık sık rastlanılmaktadır. Burada geçen yüzbaşı ifadesi başka metinlerde binbaşı şeklinde
geçebilir (Elçin, 1990; Öztelli, 1972; Görkem, 2001; Mirzaoğlu, 2003b). Bu kullanımı Walter Ong, sözlü kültür
bağlamında edinilmiş deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasının yazılı kültürdeki gibi analitik olmayacağını,
bunun yerine ezberlemeyi kolaylaştırıcı bir takım seçili şiirsel kalıplarla bu aktarımın sağlandığını belirtmekte
ve kalıplaşmış ifadeleri de böyle bir sürecin ürünü olarak nitelemektedir (Ong, 2003: 75).
4 Hoş Vakit Geçirme, Eğlenme ve Eğlendirme İşlevi; Değerlere, Toplum Kurallarına ve Törelere Destek
Verme İşlevi; Eğitim veya Kültürün Gelecek Kuşaklara Aktarılarak Eğitilmesi İşlevi; Kişisel ve Toplumsal
Baskılardan Kaçıp Kurtulma İşlevi.
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İkinci işlev değerlere, toplumsal kurumlara ve törelere destek vermedir. Ürünün oluştuğu,
nakledildiği icra bağlamında kültürdeki ritüellerin toplumsal kurumlar ve değerler onaylanır. Böylece toplumsal kurum ve değerlerin güncelleşmesi ve güçlenip köklenmesi sağlanır. Bu hususta
tutum olarak kabul edebilecek olan değer yargıları, davranış düzeyinde ve dışavurum formu olan
folklor ürünleriyle gözlemlenebilir. Bir konudaki tutarlı ve karakteristik bir tepki olarak karşımıza
çıkan tutumları oluşturan temel etkenlerden biri de millî birlik ve kültürel değerlerdir. Asker türküleriyle toplumsal kurumlara ve törelere destek verilmekte, askerliğe bir kutsiyet atfedilerek değeri
onaylanmaktadır. Özelikle motivasyon amaçlı türküler hem toplumsal hem askerî bazda bu işlevi
yerine getirirler.
Birey, tüm toplum tarafından kabul gören değer yargılarına, uzun bir tecrübe sonucu, alışkanlıkların, âdetlerin, inanç sisteminin birleşmesiyle oluşan geleneksel davranış kalıplarıyla uyar.
Bu yargıların kişiye göre değişmediğini, tüm fertler için aynı koşullarda aynı kalıbın geçerliliğini bilir. Türk toplumunda askerliğin önemi, kışlaya kutsal bir mekân sıfatı yüklenerek aktarılmaktadır.
Buraya “peygamber ocağı” denilir. Böyle kutsal bir mekânda her bireyin askerlik görevini yerine
getirmesi gerektiği düşünülür. Aynı zamanda eğitim boyutunda bakıldığında asker ocağı, adam
olma ocağıdır. “Adam olmak” deyimi “terbiye olmuş olmak, iyi yetişmiş olmak, iş tutmuş bulunmak, mevkii sahibi olmak” (Dede 2005: 79) gibi anlamlar içerse de askerlik kültürü çerçevesinde
kullanımıyla vurgulanan askerliğini yapmış olmaktır, bir nevi erginlenmenin tamamlanmasıdır.
Bu ölçütü yerine getirmeyene son zamanlara kadar toplumda iyi gözle bakılmamış, evlenmesine
müsaade edilmemiştir.
İnsan, yaşam tecrübelerini, olaylar karşısındaki tutumlarını, dünyaya bakış açısını belirli
bir metin içinde aktarırken, o metne bir mesaj yükler. Toplumsal kabulün bireyi yönlendirme,
eleştirme, ona ders verme gibi eylemleri gelenek dâhilinde oluşan metne yansır. Metin zamanla
değişim-dönüşüm sürecinde yeni formlara kavuşabilir. Buna örnek olarak “Hey On Beşli” türküsünü verilebilir. Oluşum bağlamı açısından ağıt olarak doğduğu düşünülen türkü, her ne kadar
eleştirilse de zamanla ezgi ve ritim düzeyindeki değişimle ağıt formundan çıkmış, usullü hale
gelmiş, farklı bağlamlarda eğlendirme işlevi yüklenmiştir. Sözel metni de işlev dönüşümüne uygun olan türküdeki bu dönüşüm, metin-bağlam bağını koparmaktadır. Rumî takvime göre 1315
doğumlu gençlerin cepheye gönderilmesi üzerine toplumsal bazdaki üzüntünün dile getirildiği
türkü şu şekildedir:
On Beşli
Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
On beşliler gidiyor kızların gözü yaşlı
		

Aslan yârim kız senin adın hediye

		

Ben dolandım sen de dolan gel gediğe

		

Fistan aldım endazesi on yediye
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Giderim ilinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
		

Aslan yârim kız senin adın hediye

		

Ben dolandım, sen de dolan gel gediğe

		

Fistan aldım endazesi on yediye

Gidiyom gidemiyom
Sevdim terk edemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Aslan yârim kız senin adın hediye
		

Ben dolandım, sen de dolan gel gediğe

		

Fistan aldım endazesi on yediye (Öztelli 1972: 130)

Asker türkülerinin bir diğer işlevi ise kültürün devamlılığının sağlandığı işlev içinde değerlendirilen iletişim işlevidir (Mirzaoğlu, 2001: 79-80). Asker türkülerinde iletişim işlevi, sevgiliyle haberleşme, sılayı sorma, olup biteni aktarma şeklinde yansır. Aşağıdaki türküde askerin,
askerliğini, rütbesini, işini yani toplumsal bazdaki durumu dile getirip, kuşlarla memlekete haber
göndermesi ve haber beklemesi, sıla özlemi çektiği açıkça görülmektedir. Türkülerimizde geniş
bir şekilde yer alan kuş motifinin, bu türküde kavuştak bölümlerinde iletişim kanalı olarak seçilmesinin nedeni bireysel psikolojinin yansıması olarak içsel duyguların tatminidir:

Uçun Kuşlar
Asker ettiler beni kıdemli başçavuş
Gurbet ellerinde oldum bir baykuş
Hiç başıma gelmedi böyle bir iş
		

Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru

		

Anadan babadan yardan bir haber yok mu
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Güverteye çıktım uzandım yattım
Komutanı görünce selama kalktım
Anayı babayı sılaya saldım
		

Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru

		

Anadan babadan yardan bir haber yok mu

Evimizin önü duttur geçilmez
Bağımızda gazel sıktır seçilmez
Bir ben ölmeyinen ordu bozulmaz
		

Uçun kuşlar uçun İzmir’e doğru

		

Anadan babadan yardan bir haber yok mu (Öztelli, 1972: 654)

Halk bilgisi ürünlerin bir diğer işlevi, eğitim işlevidir. Eğitim konusunda askerlik etrafında
oluşan türkülerle bilgi aktarımı da yapılır. Asker türküleriyle kültürün devamlılığı sağlandığı gibi
bir arada bulunan grubun hangi davranış kalıplarının sergilemesi gerektiği, hiyerarşi, çevresiyle
iletişimde araç olarak kullanacağı dil öğrenilir. Ayrıca tarihî olayları ve savaşları konu alan türkülerle geçmişte yaşanmış kahramanlıklar, acılar görülerek askerlik geleneğinde belirli bir tavır
sergilenmesi sağlanır.
Bu işlevle ilişkili olarak düşünülecek olan bir başka işlev ise birleşme ve birleştiriciliktir ki
bu yolla bireysel amaçlardan, çatışmalardan sıyrılarak aynı gruba mensup olmanın sonucunda
davranışların grup dinamiği boyutunda ortaya çıkması görülür. Bahsedilen grup, birtakım benzer vasıflara sahip bulunan bireyler demek değildir. Grup, birbiriyle açık psikolojik ilişkileri bulunan iki veya daha fazla insan için kullanılan tabirdir. Grubun ortak özelliği, çeşitli bireyler arasında
psikolojik ilişkinin varlığıdır. Aylarca bir arada yaşayan askerler, bireysel kimliğin özelliklerinden
uzaklaşarak aidiyet duygusuyla sosyal kimliğin kalıplarını benimser ve olaylar karşısında benzer
tepkiler verir; duyguları ortak noktalarda birleşir. Aidiyet ve bir arada olma güvenlik duygusunu
da beraberinde getirir.
Türkülerin bir başka işlevi de kültür içindeki tören ve etkinlikler hazırlama ve bu tören
kalıplarının devamlılığının sağlanmasıdır. Uğurlama törenlerinde ve tertip gecelerinde sosyal
bağlamda bulunan izleyici-dinleyiciler ritüellerin ve türkülerin anlamlandırılmasını öğrenerek kültürel sürekliliğe katkı sağlamaktadırlar. Bu törenler ve türküler aynı zamanda toplumsal rolleri
belirleyici ve pekiştirici mahiyettedir. Askerin sosyal statüsünün önemi türkülerle dile getirilir. Hem
toplumun içinden biri olması hem de kurum kimliğini temsil etmesi askere olan saygıyı artırır.
“Bahriyeli” türkülerinde görüldüğü gibi bireysel olarak karşı cinsten olanların askere ilgisi, toplumsal beğeniye dönüşür:
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Bahriyeli I
Sevdim bir bahriyeli aman
Acep semti nereli
		

Denizde dalga

		

Gemide halka

		

Canım cicim bahriyeli

		

Çabuk beni sakla

Kadıköylü cilveli aman
Aslı Büyükdereli
		

Denizde dalga

		

Gemide halka

		

Canım cicim bahriyeli

		

Çabuk beni sakla

Bahriyelinin paltosu aman
Nedir onun korkusu
		

Denizde dalga

		

Gemide halka

		

Canım cicim bahriyeli

		

Çabuk beni sakla (Öztelli 1972: 77)

Bahriyeli II
Gemilerde talim var
Bahriyeli yârim var
O da gitti sefere
Ne talihsiz başım var
		

Hani benim Recebim

		

Recebim, sarı lira vereceğim

		

Almazsan karakola gideceğim

112
Yrd. Doç. Dr. Süleyman FİDAN

Müzik, Oyun ve Eğlence

Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
Benim yârim pek güzel
Gören gözler kamaşır
		

Hani benim Recebim

		

Recebim, sarı lira vereceğim

		

Almazsan karakola gideceğim

Gemi gelir yan verir
İskeleye şan verir
Şu İstanbul kızları
Koca diye can verir
		

Hani benim Recebim

		

Recebim, sarı lira vereceğim

		

Almazsan karakola gideceğim (Öztelli, 1972: 247)

Folklorun işlevlerinden bir diğeri ise toplumsal ve kişisel baskılardan kaçıp kurtulma mekanizması olmasıdır. Gurbet duygusunun askerde uyandırdığı sıkıntı ve askerliliği bitirmek zorunda
olma veya nişanlısını-kocasını bekleyen sevgilinin doğrudan ifade edemediği duyguları türkülerle
ifade etmesi bu işlevin asker türkülerinde çokça yer aldığını göstermektedir. Bir kadın ağızlı türkü
olarak da bilinen “İlimon Ektim Taşa” adlı türkü askerin dilinden ifade edilmiştir. Askerin sevgiliyi
arzusu, sarılma isteği söylenmekte, ancak buna askerliğin engel olduğu belirtilmektedir. Türkünün birinci ve üçüncü bölümünde tezkere ile askerliğin yaklaşmasının aynı bağlamda kullanılması türkünün doğrudan askerlikle ilişkisi olmadığını da destekler niteliktedir:

İlimon Ektim Taşa
İlimon ektim taşa ilimon yâr aman
Amanın bitmedi kaldı kısa oy oy
Kız ben seni alırdım ilimon yar aman
Amanın askerlik geldi başa oy oy
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İlimon da değil nar gelsin oy oy

		

Yanında yürek kar gelsin oy oy

		

Yârin beyaz kolları ilimon yar aman

		

Amanın sarıldıkça dar gelsin oy oy

İlimon ektim düze ilimon yar aman
Amanın bitmedi kaldı güze oy oy
Kız ben seni alırım ilimon yar aman aman
Amanın tezkere geldi bize oy oy (Öztelli 1972: 51)

Bu işlevle ilişkili olarak askerlik süresinin uzunluğu, asker kuraları gibi konularda toplumsal
bazda tepkiler türkülere yansımıştır:

Trabzon’un dört tarafı iskele
Ne aylık var, ne yıllık askere
Sultan Reşat vermez bize tezkere (Başgöz 2008: 58)

Sonuç olarak Türk milletinin karakteristiğini yansıtan askerlik kültürü etrafında oluşan sözlü kültür ürünlerinden olan asker türküleri, halkın yoğun bir şekilde duygu yüklediği, bir o kadar
da sade bir dille seslendirdiği metinlerdir. Türkü repertuarımız içerisinde bazen tarihî bir olayın
anlatımı, bazen gurbetin, özlemin, şehitliğin verdiği acının ifadesi, bazen de sosyal statünün simgesi olan bu türküler, icracı tip açısında da çok boyutluluk göstermektedir. Bireysel duyguların
toplumsal bazda dışavurumunun; asker, asker anası, nişanlı, sevgili, eş veya bir sanatçı kişinin
dilinden yakıldığı görülmektedir. Asker türkülerine yüklenen anlam da icracının askerle olan yakınlık derecesine göre değişmektedir. İcracının askerle ilgili hisleri, kendi psikolojik dünyasını
şekillendirirken icra ettiği türküye de yansır. Türkü, ilgili icra ortamlarında seslendirildikten sonra
da anonimleşme sürecinde toplumun genel beğenisine göre şekillenir ve toplumsal bellekte yerini
alır. Asker türkülerinin birçok işlevi yerine getirmeleri ve toplumun ortak sesi olmaları, toplumsal
bellekte edindiği konumu göstermektedir.
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Enstitüsü.
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BİR ÇOCUK OYUNUNUN DİAKRONİK İNCELEMESİ: AÇ KAPIYI
BEZİRGÂNBAŞI
A. Ceren GÖĞÜŞ1
Çocuk oyunları, ana yapısı değişmeden kuşaklar arası aktarılarak sürdürülen kültür ürünlerinden biridir. Bu yönüyle oyunların geçmişe dair ipuçları verdiğini söylemek olanaklıdır. Oyunun uygulayıcısı olan çocuklar çevrelerinde gördüklerini ve duyduklarını taklit ederler ve yine
çevrelerindeki doğal materyalleri kendilerine oyun aracı yaparlar.
Çocuk oyunlarının temelini kaçma, kovalama, saklama, saklanma, zıplama, sekme gibi
hareketler oluşturur. Bu hareketlerin yanında değnek, taş, top, ip gibi oyun araçları kullanılmaktadır. Bu hareket ve araçların kullanıldığı oyunlar kategorize edildiğinde birbirlerine benzediği görülür. Bunlara karşıt olarak içinde doğaçlamaya yer veren evcilik, kovboyculuk gibi rol yapma oyunları (dramatik nitelikli oyunlar) ile ezgili oyunlardaki söz, müzik ve hareketler diğer oyunlara göre
birbirlerinden farklı özellikler gösterir. Bu oyunları oynayan çocuklar, bir önceki kuşaktan veya
kendilerinden büyük çocuklardan öğrendiklerini tekrar ederek oyunu aktarmaya devam ederler.
Ezgili sözlere eşlik eden hareketlere kimi zaman yenileri eklenir. Bu yeni hareketler ve sözler de
kabul gördüğünde bir sonraki kuşağa aktarılacak yeni bir eylem kazanılmış olur.
Ahşap, metal veya pişmiş topraktan yapılmış oyuncakların kökeni, arkeolojik kazılardan
çıkan buluntuların incelenmesiyle derinleştirilebilmektedir. Oyunların köklerinin ise nereye kadar
gidebildiği ancak oyunu gösteren tablolar, kabartmalar, antik dönemlerden kalma oyun tablaları veya yazılı kaynaklar gibi somut kanıtlar olduğunda bilinebilir. Oyun içinde geçen kelimeler,
oyuncuların yaptıkları taklide dayalı hareketler oyun hakkında bazı ipuçları verse de geçmişi
hakkındaki yorumlar, eklenecek her yeni bilgi ile değişmeye hazırdır.
Bu bağlamda ele alınan, Aç Kapıyı Bezirgânbaşı oyunu, sözlü aktarım yolu ile günümüze
ulaşmış, içinde yaşadığımız son yüzyılda Anadolu coğrafyasının hemen her yerinde çocuklar
tarafından hâlâ oynanmakta olan ezgili oyunlardan biridir. Aç Kapıyı Bezirgânbaşı oyunu, şarkı
1
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içinde geçen sözcükler ve oyundaki hareketler ile birlikte incelenirse nereye kadar geri gidebilir?
Bu soruya cevap aramak için oyunu diakronik yöntemle ele alıp incelemek gerekir.

Aç Kapıyı Bezirgânbaşı Nasıl Bir Oyundur?
Oyun en az dört kişi ile oynanır. Oyunculardan ikisi sayışarak çıkarılır. Çıkan oyuncular
kendilerine, diğer oyunculardan gizledikleri, meyve veya çiçek isimi gibi, birer isim verirler. Karşılıklı olarak kollarını yukarı kaldırarak el ele tutuşurlar. Diğer oyuncular şarkıyı söyleyerek sırayla
el ele tutuşmuş olan ebelerin kollarının altından geçerler.
“Aç kapıyı bezirgânbaşı, bezirgânbaşı
Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin
Arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun
Bir sıçan
İki sıçan
Üçüncüde kapana kaçan” diyerek bir ve ikinci oyuncuyu kolları arasına hapsedip bırakırlar, üçüncüyü kolları arasına sıkıştırıp diğer oyuncuların duymayacağı bir sesle kendilerine
verdikleri isimleri söyler ve bir tercih yapmasını isterler. Söylediği isim kime aitse oyuncu, o ebenin arkasında durur. Şarkı ve geçişler son oyuncuya kadar devam eder. Son oyuncu da tercihini
yaptıktan sonra grupların arasına bir çizgi çizilir. Takımlar çekişerek diğer takımı çizgiden kendi
tarafına geçirmeye çalışır. Geçiren taraf diğerine “çürük elma” diye bağırır.
Bu oyun Bezirgânbaşı, Hankervan, Kapan Kale, Çürük Elma, adlarıyla da bilinmektedir ve
varyantları vardır. Oyunun şarkısı Hüseynî makamında söylenmektedir.

Oyun Bize Hangi İpuçlarını Verir?
Oyunla ilgili en önemli ipucu oyununun şarkısında söylenen sözlerdir. Oyunun sözlerine
bakıldığında aslında sözlerin karşılıklı atışma biçiminde söylenmesi gerektiği ancak günümüzde
çocukların bu sözleri hep birlikte aynı anda söyledikleri görülmektedir. Sözler, iki taraf arasında
geçen bir diyalog olduğunun işaretini verir.
1936 yılına ait bir kaynakta İstanbul’da Çürük Elma adıyla oynanan oyunda ebeler kapandaki son oyuncuya soruyu şöyle sorarlar: “Şehzadenin gümüşlerinden yapılı tahtını mı istersin
yoksa pırlantadan tacını mı?”2.
Ferruh Arsunar (1908), 1955 tarihli3 kitabında, 1937 yılında Balıkesir’de derlediğini belirterek Hankervan oyununda kollarını yukarı kaldırmış çocukların han kapısını temsil ettiğini söyler.
Oyunun sözleri ise; Aç kapıyı kapıcı başı, kapıcı başı/ Aç kapıyı kervanım geçsin, kervanım
geçsin. Kapıdaki iki kişinin cevabı: Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin? Diğerleri: Arkadaki ipek
2
3

M. Naci Ayral: Çocuk Oyunları. Halk Bilgisi Haberleri.1936. 159-160. s.
Ferruh Arsunar: Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler.
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yüküm yadigâr olsun, yadigâr olsun4 dediklerini tespit etmiştir.
Caferoğlu’nun 1941’de Isparta’dan derlediği bir varyantta ise sözlerin şöyle söylendiği
saptanmıştır;
-

Aş gapıyı bezirgânbaşı, bezirgânbaşı.

-

Vallahi açmam, billahi açmam, gapı hakkı ne verirsin, ne verirsin?

-

Arkamdaki cevahir topu yadigâr olsun, yadigâr olsun.5

Bu sözlerde geçen; kervan, ipek yükü, cevahir topu veya şehzadenin gümüşlerden yapılı
tahtı/ pırlantadan tacı gibi terimler zenginliği, deveye yüklenen malın değerli olduğunu bildirmektedir. Sözlerde en dikkat çeken kavram, hitabın yapıldığı ve oyuna adını veren “bezirgânbaşı”dır.

Bezirgânbaşı Kimdir?
Bezirgân, İslam Ansiklopedisi ne göre, “eskiden ticaret, sarraflık, resmî ve özel müesseselere mal temini işleriyle uğraşan büyük tüccar” anlamına gelir. Kelimenin aslı Farsça “bâzârgân”
veya “bâzergân”dır. Türkçede ne zamandan beri kullanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte
Fatih dönemine ait kanunname ve yasaknâmelerde bu kelimeye sıkça rastlanmakta, “başta ipek
ve kumaş olmak üzere her türlü ticaret ve alım satım işleriyle uğraşan tüccar” anlamına gelmektedir6. Kelimenin Hicri on ikinci ve on üçüncü yüzyılda Hıristiyan tüccarlar için halk arasında
kullanılan bir tabir olduğu da kaynaklarda yer almaktadır7.
Bezirgânbaşı ise, Büyük Türkçe Sözlüğe göre “padişahın kullanacağı çuha, bez, tülbent
gibi eşyaları sağlamak ve bunları korumakla görevli kimsedir.”
Bezirgân tek başına tüccar anlamına gelmekteyken bezirgânbaşı saraydaki bir görevliye
işaret eder. Bezirgânbaşı kimdir sorusu, “tarihte bezirgânbaşı kadrosu ilk olarak ne zaman ortaya
çıktı?” sorusunu da beraberinde getirir.
Kaynaklara göre bezirgânbaşı, Kızlar Ağası da denilen Darüssaade Ağasına bağlı bir
görevlidir. Darüssaade, Topkapı Sarayı’nın harem bölümüne verilen addır. Darüssaade Ağası da
Osmanlı Sarayının ve bütün Enderun, Harem-i Hümayun ağalarının en büyüğü idi ve bu ağalar
padişah ve ailesine yakınlıkları nedeniyle Osmanlı dönemi siyasi hayatında önemli roller oynamışlardır. Darüssaade Ağası, Babüssaade Ağası da denilen Enderundaki en nüfuzlu kişi olan
Kapı Ağasına bağlıdır8.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı adlı eserinde9 D’Ohsson’un
1791 tarihli kitabına gönderme yaparak10 bezirgânbaşının da “sarayın, birun denilen dış hizmetlerinde bulunan çadır mehter başısı, hazinedar başı, pişkeşçi başı gibi darüssade ağasına tabi”
4
5
6
7
8
9
10

Ferruh Arsunar: Türk Çocuk Oyunlarından Örnekler. 31-32.s.
Nebi Özdemir: Türk Çocuk Oyunları. 2006. 8 s.
İslam Ansiklopedisi. 6. Cilt. 103. s.
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. 1. Cilt. 183. s.
İslam Ansiklopedisi. 24. Cilt. 338.s.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı. 180. s.
D’Ohsson: Tableau Général de L’empire Ottoman. Paris 1791. C 7. Fasıl 1, Kısım 5.
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olduğunu söyleyerek bu kadronun saray içindeki konumunu belirtir.
Uzunçarşılı, yine aynı eserde, 1453’te İstanbul alındıktan sonra, Fatih Sultan Mehmet’in
bir süre daha Edirne’deki sarayda oturduğunu ancak Edirne saray teşkilatına dair hemen hiçbir
kayıt olmadığını söyler11.
Fatih Sultan Mehmet 1478’de Yenisaray yani Topkapı Sarayı’nı yaptırıp buraya yerleşmiştir. Osmanlı devlet teşkilatının bu taşınmayla birlikte yeni sarayda şekillendiği bilinmektedir. Bu
bilgiler ışığında bezirgânbaşı görevinin bu tarihlerde kayıtlara geçmeye başladığı söylenebilir. Bu
görevli daha önce varsa bile yazılı kaynak olmadığından bir tarihlendirme yapabilmek mümkün
görünmemektedir.

Kapı Hakkı Ne Olabilir?
Osmanlı Döneminde 19. yüzyıl başlarına kadar kervan ticareti azalarak da olsa devam
etmiştir. Kervanlar genellikle 450 deve, 100 katırdan oluşurdu. Küçük kervanlar 100 deve iken,
büyük kervanlar ise 1000 deveye kadar çıkabilirdi. Kervanlar istedikleri yerde duramazlardı. Daha
önceden tespit edilmiş olan konaklama yerlerinde, yani kervansaraylarda konaklarlardı12. Bu kervanlar Asya tarafından Anadolu’ya girdikten sonra belirli noktalarda gümrük vergisi öderlerdi.
Oyunda geçen “kapı hakkı” teriminin bu gümrük vergisi ile aynı anlamı taşıdığı düşünülse de
bezirgânbaşı gümrük vergisi tahsil eden bir görevli olmadığından bu olasılık ortadan kalkar. Bu
nedenle “kapı hakkı”nın, tüccar tarafından Bezirgânbaşına mallarını saraya satabilmek için verdiği haraç olduğu veya iyimser bir bakış açısıyla bunun resmiyete bağlanmış bir ödeme şekli olduğu düşünülebilir. Bu haraçla Bezirgânbaşının gönlü alınacak, onun aracılığıyla getirilen değerli
kumaş ve erzaklar haremdekiler için satılabilecektir.

Arkadakinin Yadigâr Olması Ne Demektir?
Yadigâr, bir kimseyi hatırlatan nesne veya kişi anlamına gelen bir sözcüktür. “Arkadakinin
yadigâr olması” ifadesini daha iyi anlayabilmek için oyundaki hareketlere dikkat etmemiz gerekir.
Bir dizi çocuk sırayla kolların altından geçmektedir. Hareketin bize gösterdiği, bir deve kervanının geçişi olduğuna göre, bu sözlerle bir sonraki devenin taşıdığı yükün istenilen kapı hakkına
karşılık olarak bezirgânbaşına verileceği bildirilir. Kervancının malları sarayın kapısından içeri
sokabilmesinin yolu “kapı hakkı” olarak Bezirgânbaşına taşıdığı yükün bir parçasını yadigâr olarak vermesidir. Verilen bu haraçla bir sonraki alışverişte bezirgânbaşı tüccarı verdiği bu yadigârla
hatırlayacaktır.

Kapan Neyi İfade Eder?
Oyunun sonunda üç tekrardan sonra “kapan”da bir oyuncu kalır ve iki ebeden birinin arkasına geçerek oyuna devam eder. Oyunun varyantları olduğu daha önce belirtilmişti. Ezginin sonunda söylenen “bir sıçan, iki sıçan, üçüncüde kapana kaçan” sözlerindeki “kapan” sözcüğünün
kimi yerlerde “delik” veya “dolap” olarak söylendiği de saptanmıştır.
11 İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı. 11. s.
12 Doç. Dr. Erol Özvar: Osmanlı’da Gümrükler ve Kervanlar. (Osmanlı Medeniyeti: Siyaset, İktisat, Sanayi
içinde) 121. s.
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En çok tespit edilen varyanttan yola çıkarak “kapan”ın neyi simgelediği üzerinde duralım:
Kapan sözcüğü, sözlükte “pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tartıldığı
resmî büyük kantar ve bu kantarın bulunduğu yer” olarak tanımlanır13.
Latince “campana”dan Farsça’ya, buradan “kabbân” olarak Arapça’ya ve “kapan” olarak
da dilimize girdiği kaynaklarda yer almaktadır.
Osmanlı Döneminde İstanbul’un başlıca iş ve ticaret merkezleri olan ve Haliç girişinde ayrı
birer merkez durumundaki kapanların en ünlüleri Eminönü’ndeki Unkapanı, Galata’da Yağkapanı
ve Tahtakale’de Balkapanı’dır.
Bu kapanlarda zahire türünden ihtiyaç maddeleri alınıp satılır, ekspertiz, ölçüm, fiyatlandırma ve dağıtım işleri gerçekleştirilirdi.
Unkapanı, Fatih Sultan Mehmet döneminde, İstanbul’un fethinden sonra, şehirde yaptırılan büyük kapanlardan biridir ve aynı adla bir semt adı olarak varlığını sürdürmektedir.
Eminönü’nde bulunan Balkapanı da en eski ticaret hanlarından biridir. XVI. yüzyıl hanlarından olan bu kapan bir Bizans yapısının bodrum temelleri üzerine inşa edilmiş ve Fatih Sultan
Mehmed tarafından Ayasofya’ya vakfedilmiştir. Mısır Çarşısı inşa edilmeden önce kahve, şeker,
pamuk perakendeci tüccar ve esnafa Balkapanı’nda dağıtılırdı. Galata’daki Yağkapanı’nda da,
Balkapanında olduğu gibi İstanbul’a dışarıdan gelen bal, yağ, don yağı, pamuk, keten, zeytinyağı,
kahve, şeker, sabun, peynir gibi çeşitli ihtiyaç maddeleri depolanmakta ve satılmaktaydı.
Oyuna şimdi yeniden bakalım;
Görülen: Şarkı eşliğinde, ellerini birleştirerek yukarı kaldırmış iki oyuncunun kolları altından sıra ile geçen çocuklar.
Gösterilen: Temsili bir han veya saray kapısından içeri giren deve katarı.
Duyulan: Bir çocuk oyununun şarkısı
Duyurulan: Bezirgânbaşı ile kervan sahibi arasında geçen haraç pazarlığı.
Anlaşılan: İstenen bedelin ödenmesinin ardından yani deve katarının taşıdığı yükün bir
kısmının bezirgânbaşına kapı hakkı (haraç) olarak verildikten sonra diğer malların saray için
yüklü bir ücrete satılması.
Aç Kapıyı Bezirgânbaşı oyunu yapılan incelemeler ışığında yorumlanacak olursa, dramatik olarak nitelenebilecek bu oyun, gerek iki oyuncunun kolları ile bir mekân oluşturarak, gerek
sırayla geçen oyuncuların deve kervanını canlandırarak bize yaşanan bir olayı aktardığı söylenebilir. Oyunda geçen bezirgânbaşı ile kervan sahibi (bu kişiler aynı zamanda mekânı ve develeri
temsil eden oyunculardır) arasında geçen pazarlığın geçmişte buna benzer bir şekilde yaşandığı
düşünülmektedir.
13

Büyük Türkçe Sözlük. TDK.
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Edindiğimiz ipuçlarından;
•

Oyunun, Galata’daki Yağkapanı da düşünüldüğünde, Galata civarını da kapsayacak
şekilde, İstanbul’un Tarihi Yarımada olarak bilinen Topkapı Sarayı, Eminönü ve Unkapanı’nı da içine alan bir bölgede ortaya çıktığını,

•

Bezirgânbaşı düşünüldüğünde, oyunun en erken 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında ortaya çıkmış olabileceğini,

•

Oyunun ilk olarak, saraya yakın bir bölgeden veya saray içinden çocuklar tarafından
taklit yoluyla canlandırıldığını,

•

21. yüzyılın ilk çeyreğinde hâlâ oynanmakta olan bu oyunun, göç yoluyla İstanbul’dan
Anadolu’ya yayıldığını ve varyantlarının oluştuğunu söyleyebiliriz.

Bunlar elbette yorum. Sosyal bilimlerin zor tarafı, elde edilen bulguları değerlendirip yorumlayarak doğru bir sonuca ulaşmaktır. Göstermek istediğim, bir çocuk oyununun yalnızca bir
oyundan ibaret olmadığı. Tarihler bizi yanıltsa da çocukların aslında iyi birer gözlemci, aktarıcı,
aktarıcıdan öte her birinin kültür taşıyıcısı olduklarını göstermektir.
Çocuklar oynadıkları oyunla bize zaman ve mekâna dair referanslar vermektedir. Son on
beş yılda ortaya çıkışına tanık olduğumuz “Kapkaççılık” adı verilen kaçma kovalamaca oyununun, bir dönem sıklıkla yaşanan sokak hırsızlığından veya “Kurtlar Vadisi Oyunu” diğer adıyla
“Polat Alemdarcılık” gibi bazı oyunların ise popüler televizyon dizilerinden kaynaklandığı açıktır.
1950-1980 yılları arasında “Kovboyculuk” oyununun, bir dönem revaçta olan kovboy filmlerinden
veya Tommiks, Teksas gibi çizgi romanlardan esinlenerek ortaya çıktığı görülmektedir. Bu oyunlar, aşağı yukarı on yıllık sapmalarla tarihlendirilebilen, kaynağı belli olan oyunlardır.
Çocukların aradan yüzyıllar geçse de yaşanan bir olayı gerek sözlere dökerek, gerek
hareketler yoluyla dramatize ederek bize o anı bugün de yaşatabilmeleri dikkat çekicidir. Bu nedenle çocuk oyunları derlemelerinde oyuna basit bir eylem olarak bakılmamalıdır. Bu oyunların
içinde; Aç Kapıyı Bezirgânbaşında olduğu gibi, sosyal ve ticari ilişkilerin, geçmişten günümüze
devam eden kültürel mekânların izlerini bulmak ve yorumlamak mümkündür.
Çocukların iyi birer gözlemci ve aktarıcı olmaları özellikleri değerlendirilerek bizlere oyunla
ne göstermeye çalıştıklarına dikkat edilmelidir. Özellikle, Develer Geliyor Mardin’den, Kurt Baba,
Yağ Satarım Bal Satarım gibi ezgili, dramatik nitelikli veya rol yapma oyunları olarak tanımlanan
oyunlar ele alındığında, bu tarz oyunların bize psiko-pedogojik ve sosyal açıdan birçok veri sağlayacağı, oyun araştırmalarına farklı bir bakış açısı kazandıracağı görüşündeyim.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL1

Giriş
Yabancı dil öğretiminin tarihi boyunca, dilin nasıl öğretileceği önemli bir tartışma konusu
olmuştur. Bu sebeple süreç boyunca birçok farklı yöntem geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Yabancı
dil öğretim yöntemleri, bir yabancı dili öğrenme, bilgi birikimini kazandırma aracı olmanın ötesinde, öğretim çalışmalarında öğrenciyi daha yetkin bir öğrenen haline getirmenin yolunu gösterme
çabasında olan sistemlerdir (Memiş ve Erdem 2013: 298). Yabancı dil öğretiminde var olan yöntemlerin çeşitliliği, dil öğretiminde hangi yöntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde
getirmektedir. Bir kişi üzerinde faydalı olabilecek bir yöntem, başka bir kişi üzerinde aynı ölçüde
başarılı olmayabilir (Tarcan 2004: 6). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem, öğretimin kuramsal temellerini belirler. Bu sebeple kullanılan yöntemlerin temel prensiplerini, sınırlarını, kullanım şekil ve özelliklerini iyi bilmek önem taşır.

Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılan Başlıca Yöntemler
Yabancı dil eğitiminde kullanılan sistemlerin sınırları, isimleri ya da çeşitleri değişiklik gösterebilmekle birlikte, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce kabul edilen ve yaygın bir biçimde kullanılan yabancı dil öğretim yöntemleri şunlardır (Memiş ve Erdem 2013: 299):
Kural öğrenme ve karşılaştırmalı çalışmalar üzerinde duran Dilbilgisi ve Çeviri Yöntemi; dil
bilgisi yöntemine tepki olarak doğan ve öğrenilen dil ile yaşam arasında bağlantı kuran Dolaysız
Yöntem; yabancı dilin anadil gibi öğrenilmesini savunan Doğal Yöntem; 1930’larda Amerikan
ordusunda uygulanan ve 1950’lerde okullarda yaygınlaşan, dinleme-anlama-konuşmaya büyük
önem veren İşitsel - Dilsel Yöntem; dilin bir alışkanlık ürünü değil, yaratıcı bir süreç olduğunu
1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı - Müzikoloji Bölümü öğretim
üyesi, müzikolog ve tarih bilimci. feyzan_goher@yahoo.com
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savunan Bilişsel Yöntem; bilişsel yöntemin eksik kaldığı düşüncesiyle, dilin iletişim ve kültürü birleştiren daha genel bir teorinin parçası olduğunu savunan İletişimsel Yöntem; yöntemleri karma
olarak kullanan Seçmeli Yöntem; çalışmalarına müzikli eğitimi de dâhil eden ve akla ve/veya bilince dayalı olmayan etkileri denetim altına alarak yabancı dil eğitiminde kullanan Telkin Yöntemi;
bireylerin toplum içinde hata yapma korkusu ile baş etmesini de hedefleyen Danışmanlı (Grupla)
Dil Öğretim Yöntemi; 1972 yılında Fransa’da geliştirilen, öğretmenin sessiz, öğrencilerin aktif
olmasını hedefleyen Sessizlik Yöntemi; konuşma ile eylemin eşleştirilmesini amaçlayan Tüm
Fiziksel Tepki Yöntemi; ses kayıt, kısa film vb. materyallerden yararlanan İşitsel-Görsel Yöntem;
öğrencilere verilen ödevler ve bunların takibine dayanan Görev Temelli Yöntem; hedef dilin konu
içeriğine ve kişinin ilgi alanlarına göre şekillenen İçerik Merkezli Yöntem.
Eğitim, bireylerin tüm yönleriyle gelişmesini kapsayan bir sistem olduğu için, pedagojik yaklaşımlar sadece öğrencilerin bilişsel yönüne değil, aynı zamanda duyuşsal ve duygusal ihtiyaçlarına da hitap edebilecek nitelikte olmalıdır. Dil öğretiminde, bütüncül öğreniminin
gerçekleşmesine katkıda bulunan müzikle öğretim, çağdaş yaklaşımlar arasındadır (Batdı ve
Semerci, 2012: 126).
Betimsel karakterli bu çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde müziğin bir
araç olarak ne şekilde kullanılabileceğine yönelik çalışmalar, yöntemler, öneriler sunulmuştur.

Müziğin Bir Araç Olarak Kullanıldığı Telkin Yöntemi
Müzikli eğitim, yukarıda değinilen Telkin Yöntemi içerisinde bir araç olarak kullanılabilmektedir. Telkin Yöntemi (Suggestopedia), Bulgar psikoterapist ve eğitimci Georgi Lozanov
tarafından ruhbilimin verilerinden yararlanılarak 1960 sonrasında geliştirilmiştir. Lozanov, dil öğretiminde bu yöntemi kullanan bir öğretmenin öğrencilerinin, geleneksel öğretim yöntemleriyle
dil öğrenen öğrencilere göre, yaklaşık 3 ile 5 kat arasında daha hızlı öğrenebileceklerini iddia
eder. Bu yöntem, öğrenmenin olumlu öğrenme psikolojisiyle iyi sonuçlar verdiğini, bunun da telkinle mümkün olabileceğini savunur (Doğan 2012: 306). Telkin yönteminin en ilgi çekici özellikleri, sınıfın dekorasyonu, müzik kullanımı ve öğretmenin otoriter tutumudur. Yabancı dil öğretim
ortamları rahat iletişim kurulacak şekilde düzenlenmekte ve öğretimde müzikten etkin bir biçimde
yararlanılmaktadır (Memiş ve Erdem 2013: 308-30). Bu yöntemde, ders ortamının aydınlık, ferah,
ilgi çekici ve konforlu olması, etkili öğrenme açısından önem taşır. Telkin yönteminde yabancı
dildeki günlük konuşmalar, fondan gelen bir müzik eşliğinde söylenir ve/veya dinlenir. Müzik,
genellikle sözsüzdür ve rahatlatma, motive etme amaçları ile kullanılır.
Telkinle öğrenme yönteminde, diyaloglar çok önemsenir ve üç aşamada öğretilir. Birinci
aşamada diyalog, gerekli açıklamalar yapılarak baştan sona kadar öğrencilere okunur. İkinci aşamada vurgu ve tonlamalara dikkat edilerek diyalog tekrar müzik eşliğinde okunur, gerekli yerlerde
anadilde açıklamalar da yapılabilir. Üçüncü aşamada öğrencilerin rahat koltuklarında oturarak
gözleri kapalı bir şekilde, klasik müzik eşliğinde diyaloğu dinlemeleri ve akılda tutmaları istenir
(Demirel, 2010: 60). Bu sistemde ayrıca dilbilgisi kurallarının öğretimi, melodi eşliğinde veya
kuralları şiirselleştirilerek, öğrencilere grup halinde tekrarlattırılarak yapılır. Bununla birlikte kişinin saklı yapabilme gücünü ortaya çıkartmak için, öğrenme ortamında “yapabileceklerinizde bir
sınır yok, dilerseniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz” gibi telkinler verilir. Telkin yönteminde müziğin
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yanı sıra, drama, hayal kurma, resim yapma gibi uygulamalarla, öğrenmeye karşı oluşabilecek
engeller azaltılmaya çalışılır (Memiş ve Erdem 2013: 309). Bunlarla birlikte telkinle öğretim yöntemi, tek başına bir dil öğretim yöntemi olarak kabul görmez. Az sayıda kişiden oluşan ve yetişkin bireyler üzerinde uygulanabilmesi, bu sistemin alanını daraltmaktadır. Oysa müzik herkese
yöneliktir ve onun öğretme gücünden herkes etkili şekilde faydalanmalıdır. Ayrıca yabancı dil
eğitiminde müziği sadece telkin yönteminin bir aracı olarak düşünmemek gerekir. Müziğin şarkılar yoluyla kelime dağarı, dil bilgisi kuralları, doğru telaffuz gibi yetileri geliştirme gücünü de göz
ününde bulundurmak önemlidir.

Müzikli Eğitim Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Görüşler
Müzikli eğitim sadece yabancı dil eğitiminde değil, diğer branşlarda da uygulanmaktadır.
Yapılan araştırmalarda, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının sayı ve
işlem kavramlarını kazanmalarında, müzikli oyun etkinliklerinin kullanılmasının oldukça verimli
olduğu saptanmış (Yılmaz, 2006); anaokulu çocuklarının dil gelişimlerinde müzik eğitiminin oldukça etkili olduğu belirlenmiştir (Denk, 2000).
Daniel Cassany (1994)’e göre şarkıları dinleme, öğrenme ve söylemenin sınıf içinde paha
biçilmez bir önemi vardır. Öğrenci, ritim, hız ve doğru sesletimin nasıl olması gerektiğini müzikli metinler aracılığı ile çalışmalıdır. Cassany, öğrencilerin bu egzersizler yoluyla, bilgiyi tekrara
yönelik diğer pek çok egzersizden çok daha keyif alarak öğrendiklerini de vurgular. Tim Murphey ise Music and Song adlı kitabında şarkıların dil öğretimindeki işlevine detaylı bir şekilde yer
vermekte; Piaget (1923), Livingstone (1973) ve Krashen’in (1983) geliştirdiği kuramlara ve şarkı
yoluyla dil öğretim yöntemleriyle ilgili ileri sürdükleri kavramlara değinmektedir (Gökşenli 2011:
15; Murphey 1992: 6-7).
Şarkıların dil eğitimi üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan araştırmalardan bazıları
şunlardır:
Hurwitz’in okuma anlama üzerine yaptığı bir çalışmada, bir şarkının dizeleri parçalara
ayrılarak öğrencilerden bunları anlamlı bir bütün olacak şekilde birleştirmeleri istenmiş ve sonucun okuma becerilerini geliştirdiği saptanmıştır. Konuşma becerilerini geliştirme noktasında ise
Ronald A. Berk, 2008 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında müziğin üretici beceriler üzerindeki
etkililiğine değinmiştir. Annemarie Nichols da 2008 yılında yaptığı çalışmasıyla, şarkıların sözel
ifade gücünü arttırarak sosyal iletişimde ilerlemeler sağladığını belirtmiştir (Batdı ve Semerci,
2012: 127; Berk 2008: 54-65). Batdı ve Semerci’nin lise 12. sınıfta okuyan öğrenciler üzerine
yaptıkları çalışmada, şarkıların yabancı dil öğretiminde, özellikle dil becerilerinin geliştirilmesinde,
son derece önemli bir role sahip olduğu ortaya konmuştur. Çalışmada, öğrencilerin kendini ifade
etme ve işbirliği içinde çalışma gibi olumlu yönleri ile konuşma becerilerini; ilgi çekici, kapsamlı
ve yoğun dinleme sağlamasıyla dinleme becerilerini; üretkenlik, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirmesiyle yazma becerilerini; metinlerin kolay öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlayarak okuma
becerilerini geliştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Yabancı dil eğitiminde müziğin etkisi konusunda Işıl Güneş Modiri tarafından 2010 yılında okul öncesi çocuklarda yabancı dil eğitimine yönelik bir çalışma yapılmıştır. 5 yaş grubu
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çocukları ile deney ve kontrol grupları üzerinden yapılan bu çalışma sonunda, anlamlı farklılıklar
tespit edilmiştir (Modiri, 2010: 505-510).
Ebru Yener Gökşenli tarafından gerçekleştirilen ve İspanyolca eğitiminde müziğin öğretim aracı olarak kullanılmasına yönelik yapılan araştırmanın sonuçları, şarkıların ikinci yabancı
dil öğreniminde ve dil ediniminde titizlikle ele alınması gerektiğini, melodiler ve ritim aracılığıyla
öğrencilerin zihninde dönüp dolaşan bir sese (din in the head) dönüşebildiklerini göstermiştir
(Gökşenli, 2011: 40-43).
İbrahim Nişancı’nın gerçekleştirdiği “Türkçe Şarkıların Dil Öğretiminde Kullanımı” başlıklı
çalışmada ise popüler Türk şarkıları üzerinden, şarkının konusu, içinde yer alan sözlerin anlamı,
şarkı sözleri doğrultusunda boşluk doldurma çalışmaları gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır (Nişancı, 2013: 180-189).
2008 yılında gerçekleştirdiğimiz “Müziğin Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Kelimelerin Bellenmesine Katkısı: İlköğretim Dördüncü Sınıf ve Üniversite Öğrencileriyle Yapılan İki Çalışma”
başlıklı araştırmada da dikkat çekici sonuçlar elde edilmiştir. Bu araştırmada özel bir okulda öğrenim gören ilköğretim dördüncü sınıf öğrencileri iki gruba ayrılmıştır. İngilizce öğretmenlerinin
kendilerine öğretmeyi hedeflediği İngilizce fiillerin üç hali, bir gruba sevimli, basit bir ezgi ile diğer
gruba ise klasik İngilizce dersi içinde öğretilmiştir. Çocuk şarkılarının sık sık majör tonda yazıldığı
görülür. Bu majör tonların daha neşeli hisler bırakması ile ilgilidir. Deney grubuna uyguladığımız
ve sözlerinde İngilizce fiillerin hallerinin yer aldığı şarkı da do majör tonunda yazılmıştır. Şarkıda
her bir fiilin üç halinin bir ölçüde tamamlanarak akıllarda bütünlük oluşturması amacıyla, 3/4’lük
ölçü kalıbı tercih edilmiştir. İlk haftanın sonunda şarkı ile öğrenen öğrencilerin büyük kısmının,
İngilizce fiillerin üç halini bildikleri; diğer grubun ise yarısından daha az bir bölümünün başarılı
olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmanın ardından 2 ay sonraki sınavda da şarkı ile öğrenen grubun daha başarılı olduğu görülmüştür. İngilizce eğitiminde bizzat yaşadığımız bir soruna çözüm
olarak yazmış olduğumuz bir şarkı ise gerund ve infinitive fiillere yöneliktir. Bu, akademisyenlerin
geçmek zorunda oldukları bir İngilizce sınava yönelik olarak bestelediğimiz bir şarkıdır. Şarkının
sözlerinde sadece gerund fiiller yer almış; şarkı sözü olmayan fiiller ise infinitive olarak belirtilmiştir. Kendi üzerimizde son derece büyük faydasını gördüğümüz bu şarkıyı, üniversite öğrencileri üzerinde uyguladığımız kısım ise, daha önce sözünü ettiğimiz bildirimizin ikinci bölümünü
oluşturdu. Aynı sayıda gerund fiil listesi (şarkının 3 tekrarıyla toplam 60 adet gerund fiil) bir gruba
şarkı sözleri olarak, diğer gruba ise ezberlenecek liste olarak verilmiş; iki grup arasındaki başarı
farkı, deney grubu lehine iki kattan daha fazla olmuştur. Bu çalışmanın sayısal verileri için 1. Müzikoloji Günleri Bildirilerine bakılabilir (Vural Göher, 2008).

Müzikli Eğitimin Etkileri
Çalışmada daha önce değindiğimiz telkin yoluyla öğrenme esnasında seçilmiş müziklerin
dinletilmesi, olumlu sonuçlar verebilecek olmakla birlikte, bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz
konu, yabancı dilde hedeflenen kelime ya da dil bilgisi kurallarının bir melodi yani şarkı eşliğinde
öğretilmesidir. Şarkıların dil eğitiminde kullanılmasının pek çok önemli etkisi ve sonucu vardır.
Aşağıda bu etkilere değinilmiştir:
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Şarkı Söyleme Beyindeki Dil Edinim Mekanizmasını Çalıştırır.
Umberto Eco’ya göre müzik, sesletiş sistemleri ve yapılanması farklı, özgür bir dildir. Bu
dili, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bir anahtar gibi kullanmak, son derece olumlu sonuçlar verebilecektir. Nörologların bulguları, müzik ve dil yapısının beynin aynı bölümünde işleme
girdiğini gösterirken, müzikal yapının ve dilsel sözdiziminin burada aynı paralelde yer aldığını
bildirmektedir (Maess ve Koelsch, 2001).
Gerek ritmi, gerek melodisi, gerekse tekrara dayalı yapısı ile şarkılar, 1965 yılında dilbilimci Noam Chomsky tarafından, insan beyninde simgesel dil öğrenme becerisini ifade eden Dil Edinim Mekanizması’nı harekete geçiren etmenler olarak gösterilmiştir (Gökşenli, 2011: 17). Murphey, şarkıların Chomsky’nin bahsettiği “Dil Edinim Cihazında” yer alan tekrarlama mekanizmasını
tetikleyebileceğini ortaya atmış ve yabancı dil öğretimindeki önemine değinmiştir (Murphey, 1992:
7). Krashen, (1983) de şarkıların istem dışı tekrarlamalara yol açmasının Chomsky’nin ortaya attığı ve beyindeki “Dil Edinim Cihazı” diye adlandırdığı bölgenin varlığına bir delil olduğunu belirtir.
Şarkılar Tekrarlar Yolu İle Kelime Kazanımını Sağlar, Öğrenmeyi Pekiştirir ve Duygusal
Hafızaya Etki Eder.
Dil Edinim Mekanizmasına etki eden şarkıların temel özelliklerinden birisi, dinleyici üzerinde psikolojik, algısal ve kültürel olarak tek bir metni okumanın yapabileceğinden çok daha fazla
etki bırakmasıdır. Leon’a göre (2008) şarkılar, duygusal hafızamızın bir bölümünü oluştururlar
ve sadece kokular, tatlar ve fotoğraflar onlardan daha güçlü bir anımsatıcı etkiye sahip olabilir.
Yabancı dilde kelime öğretimi ve öğrenilenlerin hatırlanması üzerine yapılan araştırmalar değerlendirildiğinde, şarkıların kelime öğretiminde büyük fayda sağladığı görülmektedir (Batdı ve
Semerci, 2012: 127).
Murphey, çocukların şarkı sözlerini ben-merkezli dile benzeterek, tekrar etmekten hoşlandıklarını; insanların etrafta duydukları sesleri bazen kendi beyinlerinde, bazen de sesli tekrarlamaya meyilli olduklarını belirtmektedir (Murphey, 1992: 7).
Düz metinlerin ya da ezberlenmesi gereken kalıpların, klasik öğrenme tekniklerine göre,
bir melodi eşliğinde öğrenilmesi, çok daha kalıcı olmaktadır. Müziğin bu gücü, yüzlerce yıldır
kullanılmaktadır. Ezberi zor olan dini metinlerin ilahiler eşliğinde öğretilmesi, bu kullanımlardan
birisidir. Günümüzde gençlerin belirli ritmik kalıplar eşliğinde, sayfalarca süren Rap parçalarının
sözlerini ezberleyebilmeleri de bu şekilde mümkün olmaktadır. Yabancı dil eğitiminde, dil alışkanlığı ve öğrenilen kalıplar ile kelimelerin devamlı kullanılması çok önemlidir. Bu açıdan müzik,
mucizevi bir etkiye sahiptir. Öğrenci, hoşuna giden bir şarkıyı defalarca, zevkle tekrar edebilir ve
böylece hedeflenen beceriyi kazanmış olur.
Şarkıların yapısı gereği nakarat bölümlerinde sürekli tekrarlar yapılmaktadır. Bu tekrarlar, dil gelişim sürecinde hızlı ilerlemeye ve akıcılık kazanmaya yardımcı olmaktadır. Şarkıların
sağladığı bilinçsiz öğrenmeler ve duyuşsal boyut, öğrenmede önemli birer materyal olmalarını
sağlar.
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Şarkılar Engellenmişlik Duygusunu Ortadan Kaldırır, Utangaç ve Sessiz Öğrencileri Derse
Katar
Müzikli eğitim, sosyal becerilerin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Şarkı ile
öğrenme, rahat ve endişesiz bir ortam sağlayarak, öğrencilerin öğrenmeye engel olan kaygı ve
korku duygularından kurtulmalarını sağlamaktadır (Berk 2008: 45). Şarkıların olumlu psikolojik
etkisi, yabancı dildeki kelimeler öğrenilirken hissedilebilen engellenmişlik duygusunun gerilimini
ortada kaldırır; beğeni ve zevk duygusunu arttırır (Zengin ve Kurbanov, 2003: 202). Şarkılar,
hayatı eğlenceli hale getirdiği gibi, dil öğrenimini de daha keyifli hale getirilebilmektedir (Brewer,
1995: 2).
Şarkılar ayrıca, sessiz ve utangaç öğrencilere öğretmenleri ve diğer arkadaşları önünde konuşma cesareti verir. Araştırmalar, şarkı yoluyla öğrenmenin öğrencilerin aktif katılımlarını
arttırdığını ve sınıfa iletişimsel bir boyut kazandırdığını göstermektedir (Batdı ve Semerci, 2012:
127). Müzikle öğretim, sınıftaki kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Toplu olarak şarkı
söylemenin, grup üyelerini kaynaştırdığı pek çok araştırma ile ortaya konmuştur. Kendisini daha
rahat ve mutlu hisseden bireyin dil öğrenimi de daha iyi olacaktır.
Şarkılar Derse İlgi ve Motivasyonu Arttırır
Müzikli öğretim, ders içinde olumlu bir hava yaratır. Bu da kişinin öğrenme isteğini ve verimi olumlu etkiler. Şarkılar, öğrencinin ilgisini, dikkatini, motivasyonunu bir noktada toplamak için
son derece yararlı araçlardır. Nişancı (2013: 173-178), Kosova, Bosna-Hersek ve Irak’ta gerçekleştirdiği çalışmalara dayanarak, Türkçe öğretirken karşılaşılan en büyük problemlerin başında,
öğrencilerin ilgisizlikleri ve motivasyon eksikliklerinin geldiğini; dört ana beceriyi içinde barındıracak ve pratik imkânı sağlayacak şekilde hazırlanmış bir şarkı dersinin bu büyük probleme çare
olabileceğini belirtmektedir.
Şarkılar Sesletimi / Telaffuzu Geliştirir
Yabancı dil öğretiminde müzik kullanımı, sadece kelimelerin öğretilmesini değil; doğru
telaffuzu da beraberinde getirir. Bilmediği bir dilde, yabancı aksanı olmaksızın şarkı söyleyen
şarkıcılar, bu konuda güzel birer örnektir. Müzikle birlikte söylenen kelimeler, hele de müzikal
zekâsı yüksek kişilerde, ana dile oldukça yakın şekilde telaffuz edilmektedir.
Şarkılar Konuşma Hızını Arttırır
Dili duraksamadan, hızlı ve akıcı bir şekilde kullanmayı sağlayan şarkılar, bu sebeple dili
geliştirme sürecini de hızlandırır (Hisar, 2006: 26). Şarkıların melodik ve ritmik yapısı, yabancı dil
kullanan kişilerin hızlı ve akıcı konuşabilmelerine yardımcı olur.
Şarkılar Çeşitli Öğrenme Basamaklarını Harekete Geçirir
Bilimsel araştırmalara göre, öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı arttıkça,
öğrenmenin kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. Müziğin yabancı dil öğretiminde kullanımı,
öğrencinin öğreneceği dili işittiği, bizzat kullandığı bir araçtır. Şarkılar aynı anda söyleme/ko-

130
Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

Müzik, Oyun ve Eğlence

nuşma, dinleme, kültür edinimi, okuduğunu anlama, uygulama yapma gibi pek çok dil öğrenme
basamaklarını işlevsel hale getirebilir.
Şarkılar Sınıf Ortamı Olmaksızın Her Yerde Her An Kullanabilen Meteryallerdir
Şarkılar sadece sınıf içinde değil, öğrencilerin evde veya bireysel öğrenme yapabildikleri
her yerde kullanılabilen materyallerdir.
Şarkılar Öğrenilen Yeni Dilin / Türkçenin İçinden Çıktığı Kültürü Aktarır, Yeni Öğrenilen
Dili Sevdirir
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde müziğin kullanılması, yeni öğrenilen dilin
daha sevimli ve sıcak gelmesini sağlayacak en önemli unsurların başında gelir. Müzikli öğretim,
sınıfa gerçek yaşamdan izler girmesine, Türk kültürünün hissedilmesine de yardımcı olabilir. Hele
de basit makamlardan geçkiler içeren şarkılar, öğrenilen yeni dili, içinden çıktığı ortamla birlikte
hissettirir. Şarkılar ayrıca, öğrenilen dile karşı sevgiyi de perçinlemektedir.

Müzikli Eğitime Yönelik Öneriler
Çoklu zekâ kuramında müzikal zekâ türü dikkate alındığında, çok iyi planlanmış şarkılarla
dolu bir dersin, dilsel becerileri harekete geçirerek olumlu öğrenme sonuçları doğurduğu
görülmektedir (Batdı ve Semerci, 2012: 127). Müzikli eğitim gerçekleştirilirken dikkat edilmesi
gereken hususlara aşağıda değinilmiştir:
Müzik kullanılarak yabancı dil eğitiminde, dikkat edilecek ilk husus, şüphesiz yabancı dil
öğrenen kişi ya da grubun yaşı olacaktır. Seçilen melodiler grubun yaşının elverdiği ses sınırına
ve beğeni düzeyine göre seçilmelidir. Eğitim verilen grubun yaş düzeyi ve ilgisine bağlı olarak
müzik beğenisinin de değişeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Nişancı (2013: 176), müzikle dil eğitimi sırasında başarılı dersi sağlayacak materyalin ilk
özelliğinin otantik olması; yani, şarkıların dil eğitimi amacıyla değil, o dilin doğal konuşanları için
hazırlanmış olması gerektiğini belirtir (Nişancı, 2013: 176). Burada söz edilen o dilde yazılmış
ve sevilen parçaların dil öğretiminde aynen kullanılmasıdır. Bu etkili bir yöntem olmakla birlikte,
bize göre amaca ve derse yönelik yazılmış şarkılar da yabancı dil eğitiminde son derece etkindir.
Müzikal anlamda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, melodinin aklıda kalıcılığıdır.
Çünkü melodinin kolay akılda kalması, sıkça tekrar edilmesini sağlayacak en önemli faktördür.
Sık tekrar da sözlerin, dolayısıyla yabancı dille aktarılması hedeflenen kelimelerin öğrenilmesini sağlayacaktır. Türkçe öğretiminde kullanılacak şarkıların tonal ve makamsal yapısı dikkatlice
seçilmelidir.
Majör tonlar ya da Rast, Çargah vb. Makamlar, gerek yarattıkları parlak etki, gerekse dizi
özellikleri bakımından bilhassa küçük çocuklara uygun düşebilecektir. Bunların yanı sıra Türkçe
öğretimi ile birlikte Türk kültürünün de aktarımı şarkılar yoluyla yapılabilir. Şarkıların sözleri ve
yazıldıkları makamlar bunu sağlayabilir. Basit makamlarda yazılmış şarkılar, öğrenilen yeni dili,
içinden çıktığı ortamla birlikte hissettirir.
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Yabancı dil eğitiminde kullanılacak müzikal eserler, sevilen melodilere söz yazılması
şeklinde de olabilir. Ancak bu durum çeşitli prozodi (söz – müzik uyumu) sorununu da beraberinde
getirebilir. Böylesi bir yöntem izlenecekse, prozodik hatalara düşmemek son derece mühimdir.
Çünkü nota değerleri ile Türkçedeki açık – kapalı hecelerin uyumsuz olması, öğrenmeyi son
derece olumsuz etkiler. Bununla birlikte yabancı dilde belirlenen kelimelerden oluşan sözlere yeni
beste yapılması, böyle bir sorunu ortadan kaldırabilir. Ancak bu durumda da besteyi yapan kişinin
müzikal bilgi, deneyim ve zevke sahip olması son derece önemli olacaktır. Çünkü hoşa gitmeyen
bir melodi, sevilmez ve tekrar edilmez.
Seçilen parçanın güzel melodili olması, öğrencilerin öğrenmeyi engelleyen olumsuz filtreleme (affective filter) yapmalarına engel olur (Nişancı, 2013: 177).
Seçilecek ton gibi ölçü anahtarı da (ölçü kalıbı) (2/4, 3/4 gibi) şarkının sözleri ve öğretilecek yaş gurubu göz önünde bulundurularak seçilmelidir. (Yukarıda sözünü ettiğimiz dördüncü
sınıf öğrencileri ile yapılan çalışmada 3/4’lük ölçü kalıbının tercih edilme nedeni gibi)
Şarkılar, yeni kelimelerin, dil bilgisi kurallarının, yer, yön, sayı, işaret sıfatlarının öğretimini
kolaylaştırır. Alfabeyi, sayıları, sağı-solu veya vücudun bölümlerini şarkının ritmine göre fiziksel
hareketler yaparak öğretmek, son derece kalıcı sonuçlar verecektir. Ayrıca öğrencilerin doğru
telaffuza / sesletime sahip olabilmesi için de şarkılardan faydalanılması mühimdir.
Bu noktada müzikal zekâ önemli bir etken olacaktır. Şüphesiz ki müzikal zekâsı yüksek,
ya da halk arasında söylendiği şekilde müzik kulağı olan kişiler, diğerlerine göre daha çabuk
eserleri öğrenecek ve belki de telaffuzları daha doğru şekilde gerçekleştirecektir. Ancak müzik
eğitimcileri, kimi istisnai durumlar hariç, her kişinin az ya da çok müziğe yeteneği olduğunu düşünürler. Bununla birlikte burada amaçlanan detone olmadan bir eseri söylemek değildir. Dolayısıyla herkesin kendi kendine de olsa şarkı söylediği gerçeğinden yola çıkarak, hoşa giden bir melodi
eşliğinde yabancı dile ait kelimeleri öğretmektir.
Şarkılar hem çocuklar, hem de yetişkinler için Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
önemli yer tutmaktadır. Özellikle yabancı dil öğretiminin başlangıç aşamasında, dili tanıtmak ve
hissettirmek için şarkıları dil öğretim sürecine dâhil etmek gerekir.
Kişiye bilgileri severek öğretme konusunda çok önemli bir araç olarak ortaya çıkan müzikli
eğitim, yabancı dil eğitimi ile son derece uyumludur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde
de müzikli yaklaşımlar geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Sonuç
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde müzikli eğitimden faydalanılması, öğrenme sürecinin hızlanması, öğrenmenin kalıcı ve etkili olması için son derece önemlidir. Akılda kalması
zor kelimelerin, dil bilgisi kurallarının, yer, yön, sayı sıfatlarının şarkı sözleri içinde öğrenilmesi,
klasik ezberleme biçimlerinden çok daha kalıcı olabilmektedir. Şarkının sevilerek tekrar edilmesi
için, dersin içeriğine göre yazılacak olan eserin tonu / makamı, ölçü sayısı, ritmik yapısı, melodik
karakteri uzman kişilerce gerçekleştirilmelidir. Müzikli eğitimde derse göre yazılacak şarkıların
yanı sıra, popüler Türk müziği şarkıları da seçilebilir. Öğretilen şarkının konusu, sözlerinin anlamı
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Türkçe eğitiminde kullanılabilir. Müzikli öğretim, telkinle yabancı dil öğretiminin bir parçası olarak
da kullanılabilir. Bu durumda öğrenme esnasında rahatlatıcı ve öğrenme sonrası dinginleştirici müziklerin kullanımı söz konusudur. Şarkılar yoluyla öğretim, Türkçe sözlerin doğru şekilde
telaffuz edilmesini sağlayacak; konuşmanın akıcılığını, hızını geliştirecektir. Kişinin sınıf içinde
kendisini rahat ifade etmesi, dil öğrenimine motive olması açılarından da müzikli Türkçe öğretimi,
büyük bir önem taşır.
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ANADOLU KÖYLÜ TEMSİLLERİ OYUN VE RİTÜEL KALIPLARI
Doç. Dr. Selçuk GÖLDERE1

Giriş
Bugün üzerinde yaşadığımız, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetleri üzerinde barındırmış
ve kaynaştırmış topraklar bütünü olarak Anadolu insanı, hayatı boyunca edindiği bilgileri sürdürebilmek, genişletebilmek ve derinleştirebilmek için sanatı yaratmıştır. Sanat, insanın hayat
kavgasında kendi gücünü ve karşısındaki güçleri tanımasına yardımcı olmuştur. Sanat, insanın
gelişimi boyunca öğrenmeye, düzeltmeye, geliştirmeye ve değiştirmeye katkıda bulunmuş, bunu
yaparken kendine özgü güzelliğini ortaya koymuştur.
İlk insanın sanatının, hayatın kendisinin estetik biçimler ile birlikte yeniden sunulduğu bir
süs, bir aksesuar olmadığı, tam tersine hayatın kendisi olduğu bilinmektedir. Hayata ışık tutar,
yol gösterir ve onu güçlendirir. Sanat, toplumu düzenleyen kuralları değerlendirmeye alarak bu
kuralları belirten değer yargılarını eleştirir, düzeltir, yeniler. Sonuç olarak başlangıçta sanatçı da
, sanatın alıcısı da aynı kişidir. İnsanoğlu yaratırken coşar, kendi gücünün bilincine varır. Sonra
sakinleşir, becerisi giderek gelişir. Bu süreçte ait olduğu ve yaşadığı toplum ile birlikte katıldığı
‘sanat’ olayından güçlenmiş olarak çıkar.
Sanatın doğmasına neden olan ritüeller iki temel amaca hizmet ederler. İlki tabii, doğal
gücü paylaşmak, tabiat doğrultusunda güçlenmek, uyum sağlamak, diğeri ise birlikte güçlenmek,
tabiatla olduğu kadar toplumla güçlenmek, birbirinden güç almak, bir kaynak tabiata egemen
olmaktır. Sanat kollektif çoşku doğurarak insanı çalıştırmaya yöneltmiş, onu eğitmiş, işine lezzet
katmış, üretimini artırmıştır. Tabiatı çok iyi gözler, tabiat olaylarını ifade etme becerisini geliştirir.
Taklit yeteneği ile tarım ve hayvancılık ile ilgili alanlarda tecrübesini yanyana getirerek doğaya ve
1
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doğal olana ait davranışlar edinir. Bu davranışları edindikten sonra ezgi ve ritimle güzelleştirerek
sanat formuna dönüştürür. Amacı sanat etkinliği ile birlikte hayatın kendisini yeniden insanoğluna sunmak ve doğa ile güçlenmektir. Anadolu’nun birçok yerinde yaygın olarak halihazırda
yaşamaya devam eden, sahipsiz ve tek başına bırakıldıkları için yalnızca ‘halk dansları, folklor,
etnik dans, köylü dansları, seyirlik oyunlar, halk oyunu’ başlıkları altında anılan, ulusal ve kültür
kodu ile de giderek yalnızlaştırılan törenler, aslında Anadolu insanının hayatı boyunca kendini,
toplumunu ait olduğu ortam içinde kendine ait doğasının gücünü paylaşarak hem güçlü hale
geldiğinin hem de aynı doğa gücü karşısında kendi bireysel ve toplumsal gücünü eleştirmesinin
göstergeleri, batının rotasını çevirerek doğunun malzemelerini ‘taklit etme, anlama ve algılama’
adımlarını attığı 21.yy’da Anadolu’ya ait eşsiz bir sanatın ilk-örnekleridir. Bu çalışmada Anadolu’da karşımıza çıkan, bir takım kutsal danslar ve oyunlardan oluşan, adına genel anlamda köylü
tiyatrosu da denilen ilk-örneklerin ritüel ve oyun kalıpları üzerinde durulacaktır.
Türkler ve Anadolu’da yaşayan diğer kavimler tarih içinde İslâm kültürünü kabul ettikten
sonra eski dinlerinden kalan birçok inanç, gelenek ve ayinlerini kendi dinlerine sokmayı başarmışlardır. İnan ve Artun bu konuda şöyle derler: “Şamanizm gelenekleri İslâm dininin uygulamaları içinde, sanki İslam talimatındanmış gibi yüzyıllar boyu sürüp gitmektedir(İnan,1954:204).
(Artun,1987:29http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_tekirdag_01.pdf ). Artun ise konu ile
ilgili görüşünü 3. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresindeki bildirisinde desteklemiştir: “Köy seyirlik oyunları tarih boyunca göçlerden, çeşitli kültürlerden ve birikimlerden etkilenmiştir. İslâmiyet öncesi Türk kültürü bugünkü kültürün temelidir. Köy seyirlik oyunlarında Orta
Asya, Anadolu, İslâmiyet ve ortak Balkan kültürünün izlerini görebiliyoruz. Bu gelenek zamanla
beslenerek yeni bir biçime bürünmüştür.” (Artun, 1996: 86).
Çalışmanın özü gereği bugünkü batı kaynaklı sanatın ‘eğitici, öğretici ve eğlendirici’
tanımlarının karşısına hiç düşünmeden koyabileceğimiz, binlerce yıllık geleneklerden beslenen
Anadolu köylüsünün yaşamını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için ürettiği, basit gibi görünen
ve yetkinliği tartışılan, fakat günümüze kadar süregelen kutsal uğraşlar, bizlere ve binlerce
yıllık gelenekten beslenen bu topraklara ait bir yaşam ve vazgeçilmez bir sanat tanımı ortaya
koymaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi sanat öncelikle insan yaşamı için vazgeçilmez,
zorunlu bir etkinliktir. Ortak duygu ve düşüncelerden üreyen, yansıyan ve kuşaklararası sözlü
aktarım ile yaşatılan bu fikirlerin daima var olacağını kanıtlayan bu doğal süreç, yine bir grup
gelenek karşıtı modern/çağdaş sanat/sanatçının rolünü günümüz yaşamı ve sanatının içinde yeniden tanımlayacaktır.
Bir zamanlar işlevsel niteliği olan, oynandığı toplumun kültür düzeyine ve oynandığı çağa
bağlı bu anonim oyunlar, doğanın çözülmesi oranında ilk çıkış özelliklerini yitirseler de, güncelleşmeye yeni bir bakış açısıyla kabuk değiştirerek günümüz insanının eğlence aracı olsalar da
tiyatronun kaynakları olma özellikleri açısından modern ve çağdaş sanatın alternatifleri olarak
yeni sanatın arayışları açısından varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerdir.
İlkel insan yaşamından başlayarak, Orta Asya, Anadolu ve İslâm kültürlerinin bu oyunları
etkileyişlerine bakıldığında, bu oyunlarda Orta Asya kültürünün izlerini, Orta Asya Türklerinin
inanç ve yaşama biçimlerini, Anadolu’ya gelen ve oradan Avrupa ortalarına kadar giden Türklerin, yerli halkın kültürlerini etkilemiş ve onlardan da etkilenmiş oldukları reddedilmez bir gerçektir.
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İslamiyet’i kabul eden Türkler yeni bir kültürle karşılaşmışlardır. Bu kültürden etkilenmelerine
karşın kendi geleneksel kültürlerini de sürdürmüşlerdir.
Bugün Türklere ait olan, geçmişte ise birçok kültürün izlerini sürebildiğimiz Anadolu toprakları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda konu ile ilgili derlemelere kolaylıkla ulaşılıyor.
Kültürlerin karşılaşması, birbirini etkilemesi ve değişim, vazgeçilmez olarak sürmekte. Göçebe
bir toplumun, yerleşik olan bir diğer toplum ile karşılaşması, yüzyüze gelişi kaçınılmaz olarak
yeniyi, ‘statik olan bir şeyin dinamikleşmesi’ sürecini de getirecektir. Aynı durum günümüz Anadolu köylüsünün doğum, sünnet, düğün, askerlik, ölüm gibi geçiş ritüellerinde uyguladığı temel
işleyişleri de tanımlar. Bu ritüeller ile birlikte yeni yerlerde yeni insanlar ile karşılaşan insan, yeni
yaşayışların da baş sorumlusu olur. Göç, sürgün, kan davası ve kuraklık gibi zorunlu sebepler
ile yer değiştirmeye maruz kalan insan kendi kültür malzemesini başka yerlere taşımış, başka
yapılar ve başka formlar içinde sunmak zorunda kalmıştır. Yerlere göre farklılıklar gösteren bu
aynı kültüre ait farklı malzemeler ile, yalnız bir kültüre aitmiş gibi görünen ve fakat birçok kültüre ait olan sadeleşmiş ve aslını yitirmiş hibrit malzeme, bugün Anadolu köylüsü temsillerinin
ilk örnekleridir. Konularına ve oynandıkları zamana göre değişikliğe uğrayan ve bu değişiklikler
çerçevesinde alt başlıklara ayrılarak sınıflandırılan temsiller içerik, oynanış şekli, kostüm, konu,
karakterler ve oyun aralarında icra edilen tamamen o yöreye ait türküleri itibariyle de, toplumun
küçük bir modeli niteliğini taşırlar.
Karakterler o toplumda daha önce görülen ya da görülme ihtimali yüksek olan insan figürlerinin abartılı bir yansımasıdır. Belirli bir metne bağlı kalmadan oynanan bu temsiller o toplumdaki insan ilişkileri üzerinde olumlu etkiler gösterir. Temsilde oyuna dâhil olan bir oyuncu isim
vermeden komşusuna dargınlığını belli edebilir ya da daha önce yapılan bir şakanın öcünü karşısındakini kırmadan, mizahi bir üslupla alabilir. Böylelikle temsiller insanlar arasındaki paylaşımın,
sohbet ve muhabbetin zarar görmeden devamını sağlar.
Temsiller üzerinde yapılan incelemeler bizlere bugün Anadolu insanının düşünen, düşündüğünü paylaşan ve paylaştığını yaşamaya ihtiyacı olan sosyal bir varlık olduğunu gösteriyor.
Acılarını, sevinçlerini, mutluluklarını birebir paylaştıkları bu oyunlar aynı zamanda o toplumun
kimlikleri olarak doğaya, geçmişe ve kültüre sıkı sıkıya bağlı etkinliklerdir. Anadolu, tarih içerisinde Orta Asya, Mezopotamya ve Akdeniz’i birbirine bağlayan bir köprü, bir ticaret merkezi ve
beyliklere başkentlik yapmış siyasi merkezler olmuştur. Bu stratejik konumu ve siyasi özelliği,
bölgenin kültürünü, sosyal hayatını ve ekonomisini aynı paralelde etkileyerek canlı tutmuştur.
Anadoluda yaşayan boyların kökenlerinde, Türkmenlerin Orta Asya kaynaklı göçebe Türk
çiftçi kültürü yaşar. Bu kültür özellikle seyirlik oyunlarında, saya törenlerinde, yöresel yemeklerde
daha belirgin olarak ortaya çıkar. Türkler aralarında kan bağı bulunan bölgedeki diğer Müslüman
zümre ile uzun dönem birlikte kardeşçe yaşamışlardır. Göç edip yerleştikleri yerlerde zamanla
oradaki yerli halk ile kaynaşması ile aradaki sosyo-kültürel farklılıklar yok denecek noktaya gelmiştir. Ülkemizde 1960›lardan sonra görülen yurt dışına göçün fazlaca olması sonucunda bir
kısım Türk insanı, memleketine geri dönmüş; büyük bir kısım ise yurt dışında yaşamaya devam
etmiştir. Yaşanan bu kültürel alışverişler; kültüre, toplumsal hayata ve dile yansımıştır.
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Anadolu Köylü Tiyatrosu
Anadolu tiyatrosunda ritüellerin uzantısı olarak törensel nitelikler öne çıkar ve bu ritüeller
daha çok Anadolu’ya has bir takvim geleneği içinde anlam kazanırlar. Eski oyunların değiştirilmiş
biçimi ile güncel konuları işleyen yeni oyunlar da vardır. Millet olarak Orta Asya’dan getirdiğimiz
ırki unsurlarla, İslam medeniyeti çerçevesi içinde benimsediğimiz sanatsal değerlerin, Anadolu
coğrafyasındaki buluşmaları sonucunda ortaya çıkan bu oyunlarda Anadolu köylüsünün yaşam
tarzının etkileri açıkça görülür.
Metin And, Anadolu köylülerinin kültürü olan köy seyirlik oyunlarının, dramatik sanatın yer,
soy, imparatorluk, İslâm ve batılılaşma gibi beş önemli etkinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu
söyler (And,1983:7-8). Bugün araştırmacıların kökenini büyüye dayandırdığı bu oyunların ritüel
işlevlerinin komedi unsurlara yenilerek yalnızca eğlence amaçlı oyunlara dönüşmesi, eski oyunların yalnız çatılarının korunarak yenilerinin yaratılması ve güncel çeşitlemelerinin günümüzde
sürdürülmesi kaçınılmaz bir sondur.
İlk dönemlerde insan, Fisher’e göre, ilkel topluluklarda ava çıkmadan önce çılgın toplu
danslar yapar. Topluluğun güven duygusunu arttıran, avına karşı üstünlük duygusu veren bu
törenler tehlikeli, anlaşılmaz, ürkütücü tabiat karşısında güçsüz bir yaratık olan insana büyü etkisi
yapar. (Fisher,1985:37). Nutku ise ilkel oyunlardaki oyuncuların ellerini çırparak ya da ayaklarını yere vurarak tartım bulduklarını, ardından ezgilerin işin içine girdiğini söyler. İlkel insanın av
oyunlarında karşılaştığımız taklit, eylem ve topluca katılma dediğimiz tiyatronun üç temel ilkesinin
bu oyunlarda da devam ettiğini, tiyatronun kaynağındaki büyüsel gösteriyi ortaya çıkaran bir araç
olduğunu dile getirir (Nutku,1985:17-18). Elçin, ilk insanın duygu ve düşüncelerini ifade için tabiat
ve hayvan sesleriyle jest ve mimiklerden faydalanarak taklidi meydana getirdiğini, taklidin zaman
içinde temsili doğurduğunu, sözden önce başladığını ve hayatı hareket halinde göstermeye
çalışan dram sanatının nüvesi olduğunu belirtir (Elçin, 1991:31). Örnek olarak ise bu oyunlarda
oyuncuların canlandırdıkları kişileri sembolleyen maske taktıklarını, dramatik nitelikteki bu oyunların kültik özlü olduğunu ve dinsel alana girdiğini ifade eder (Örnek, 1971:183). Kostic, Anadolu
seyirlik oyunlarının çoğunda eski ritüel kalıntılarının izlerine rastlanıldığını söyler. Oyunların bazı
bölümlerinde bulunan motifler bu görüşü doğrular. İlkel insanların ya da toplulukların, yaşamlarını
daha iyi sürdürebilmek için büyü, tören gibi çeşitli yollara başvurduğu düşünüldüğünde, bugün
yapılan incelemelerde ritüel kökenli köy seyirlik oyunlarıyla şaman ayinlerinin kurgusunda benzerlikler olduğu görüşü boş bir görüş değildir. Yine batılı etnologların seyirlik oyunların kökenini ritüellere ve eski av âdetlerine bağladığı bilinmektedir. Kostic’e göre ritüellerin doğanın bilinmeyen
yönünü simgeler olmaları aynı zamanda hayvanlarla olan totemizm kültürünün bir kalıntısıdır.
Hayvan maskesini takmak onunla özdeşleşmektir. Bu kültür av ekonomisine de bağlıdır. Çünkü
hayvancılık ve tarımda doğa kültü birinci sırayı alır (Kostic,1972:6-11). Prosic ise her ritüelin bir
sembolden oluştuğunu söyler. O’na göre eşyanın faaliyet ve görüntüsü, olayın ise saha ve zaman
boyutu vardır. Bütün bunlar aynı zamanda yaşayan bir olayı yaratır. Ritüellerin amacı, fizikî deneyim ile bir yandan da toplumsal normlara, toplumsal yapının dayandığı prensiplere ve bu dünya
ile öbür dünyanın ilişkisine dayanır (Prosic,1976:33-50). İnsanlar ilk çağlarda avın verimli olması
için hayvan kılığına girip sihir ve büyü yapmışlardır. Sonra tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle
bu avcılık törenleri değişikliğe uğramıştır. Son olarak And ve Karadağ’a göre bir seyirlik oyunun
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dramatik olarak nitelendirilmesinde bazı özellikler aranır. And, köy seyirlik oyunlarının dramatik
nitelendirilmesi için en az kendisinden başka bir kişiliği, bir olguyu ve yaratığı canlandırmayı arar
(And,1974:119). Karadağ ise tiyatronun, iki ana ögesinin olduğunu, bunların ise oyuncu ve seyirci
olduğunu söyler. Tiyatronun sanatsal kaygıdan çok toplum ya da din açısından işlevsel olduğunu
dile getirir (Karadağ,1978:119).

Anadolu Köylü Temsilleri
Anadolu’da kutsal danslar ve oyunların oluşturduğu köylü tiyatrosu, ‘seyirlik oyunlar’ diye
adlandırılır. Anadolu’ya ait, köylünün hayatı ile iç içe geçmiş durumda ve köy insanının yaşamının doğrudan yansıması olmuş bu kutsal malzemeler, hem bu topraklar üzerinde yaşamış ve
birbirini yakından etkilemiş, hem bu topraklara göç ederek eski yerleri yeni yerlere eklemiş, yeni
yerleri kendine yurt edinmiş, hem de bu topraklardan yola çıkarak başka coğrafyalara yerleşmiş
bulunan kadim kültürlerin etkileşimlerinin sonucudur. Günümüzde Türk milletinin zengin kültürünü ve hayal gücününün temsilcisi olarak yaşatılan ilgili kutsal malzemeler çeşitli araştırmacıların
görüşleri altında farklı söylemler ile sınıflandırılmaktadır. Amacımız bütün bu yerli araştırmalar
sonucu ortaya konulan değerli görüşleri yeniden tespit etmek, tasnif etmek, doğrulamak, düzeltmek, eleştirmek, geliştirmek değil, bunun yerine günümüz sahne sanatlarının teori ve pratikleri
doğrultusunda geliştirilen uluslararası çalışmalar ve evrensel sanat görüşleri ile ortaya konulan
‘yeni sanat anlayışı’ prensipleri ışığında yeniden değerlendirmek ve Anadolu kültürünü ilk-örneklerden biri olarak yeniden göstermektir.
Ahmet Kutsi Tecer, Anadolu’nun düğünlerde, bayramlarda veya yılın belirli günlerinde,
köylülerin kendi aralarında oynadığı, hala da oynamaya devam ettikleri orijinal yapılı bu dramatik
nitelikli ilk-örneklere ‘köylü temsilleri’ der. Tecer’e göre bu topraklar üzerinde yaşayan Anadolu köylüleri asıl olarak ‘iptidai mahiyette dramatik tezahürler olmaktan ileriye geçemeyen’ köylü
oyunları oynarlar. Tecer ‘köylü tiyatrosu’ terimini kullanmak yanlıştır der. Bu orijinal etkinliklerin
adına köylü temsilleri derken, bu etkinliklerin Anadolu’nun köklü geçmişinin şahitleri olduklarını
da göz ardı etmez. Tarıma ve hayvancılığa uygunluğu nedeniyle birçok uygarlık, kültür ve etnik
gruba ev sahipliği yapmış, bu nedenle öncelikle coğrafi yapısı, tarihi, sosyal, kültürel ve etnik
yapısı ile zenginlik gösteren Anadolu’nun kendi köylüsünün eski zamanlardan beri dahil olduğu
bu tören, büyü ve oyunlar yolu ile aktarabildiği kültürüne ait ilk-örnekleri, köylünün gelenek ve
göreneklerini, İslamiyet öncesi ve sonrası dini ibadet ve törenlerini, toplum yaşayışını, geçim
kaynaklarını ve gelir sağladığı bu kaynaklarla ilgili özel günlerini sunan bir konuya bağlı kalarak
oynanan doğaçlama yapılardır.

Oyun ve Ritüel Kalıpları
Anadolu’da köylerde oyun yapma, oyun çıkarma, adet yapma gibi yönelimler içinde oynanagelen seyirlik oyunlar genellikle fazla uzun değildir ve ‘bereket olsun, şenlik olsun, mevsimler
değişsin’ diye yapılagelmektedir. Birçok oyun kısa süreler içinde sergilenir. Oyunların aralarında
oyuncuların diğer oyunlara hazırlanabilmeleri için gerekli süre, yine köylünün ürettiği türküler,
danslar ve sözsüz oyunlarla doldurulur. Metin And, Anadolu’da bu geleneğin kendisini başka
bir biçimde isimlendirmediğini söyler. And’a göre yapılan iş ‘oyun çıkarmak, oyun yapmak’ gibi
deyimlerle karşılanır.
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Metin And’ın ‘Dionisos ve Anadolu Köylüsü’ adlı eseri, köylü oyunlarının tarihi ve kültürel
bakımdan incelenmesinde ilk ve en önemli eserdir. Eserde oyunlar köken ve gelişim süreci başlıkları altında incelenir. And, oyunların kökenini eski toplumlarda, özellikle de Yunan toplumundaki bolluk-bereket için yapılan şenliklere ve ritüellere dayandırır ve oyunlara bambaşka bir yönden
bakar. Ayrıca faklı ülkelerdeki oyunların benzer yönlerinden ve aslında kalıntıların ne kadar ortak
olduğundan söz eder. Tecer’in ardından ‘Dionisos ve Anadolu Köylüsü’ adlı çalışmasında And
‘seyirlik oyun terimi’ni ilk kez kullanır. 1970 yılında ise And, ‘100 Soruda Türk Tiyatro Tarihi’ eseri
ile geleneksel Türk tiyatrosu hakkında açıklamalarda bulunur. Ardından 1973 yılında Pertev Naili
Boratav ‘100 Soruda Türk Halk Edebiyatı’ adlı eser ile ‘seyirlik halk oyunları” başlığı altında Türk
tiyatrosunun geleneksel kısmına giren ürünleri ve bu ürünlerin içeriklerini inceler. Değerli Nurhan
Karadağ konu ile ilgili araştırmaları sonucunda yazdığı ve bu süreçler sonucunda damıttığı ve
sahnelere taşıdığı zahmetli çalışmaları ile ‘seyirlik oyunlar, seyirlik köylü oyunları, Anadolu seyirlik oyunları, Anadolu köylüsünün seyirlik oyunları, köylü seyirlik oyunları, Anadolu seyirlik köylü
oyunları’ gibi ifadelerle anılan köylü oyunlarını çağdaş sanat sahnelerine taşımıştır. 1978 yılında
‘Köy Seyirlik Oyunları’ adlı eserinde seyirlik oyunların özü ve teknik özelliklerini, metin yapılarını
ve oyunların oynanış şeklini başlıklar altında toplayarak hem teknik bakımdan bir analiz yapar
hem de oyun öğelerini gösterir. Karadağ, köy seyirlik oyunlarında gözlediğimiz ritüellerin kökeninin, avcılık dönemlerindeki av âdetlerine kadar uzandığını, avın verimli geçmesi için sihir ve büyü
yapıldığını, kazma tarımına geçilmesiyle ise bolluk ve bereket amacıyla yapıldığını dile getirir.
Karadağ şöyle der: “Ritüellerin özünde doğayla barışık olma isteği vardır. Tarihin ilk zamanlarından beri her kültürde ay, mevsim ve yıl değişiklikleri törenlerle aktarılır. Köylü, kendi yaşantısının
daha verimli olması için zorunlu ve bilerek bu törenlere katılırdı” (Karadağ,1978: 9-11).
Artun, konu ile ilgili yazılarında, oyunların kaynağı olarak kutlama, tören ve şenlikleri gösterir. Türk kültüründe İslâmiyet öncesi bahar bayramlarının yapıldığını, kışın soğuğundan sonra
canlanan doğanın sevinçle karşılandığını, bu olayların sevgiyle kutlandığını söyler. Doğadaki her
değişikliğin her kültür için bir dönüm noktası, kutlama, tören, şenlik nedeni olduğunu ekler. (Artun,
1994: http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/57.php ). Tecer’in öğrencisi Süleyman Kazmaz’ın ‘Köy
Tiyatrosu’ adlı eseri konu ile ilgili bir diğer kaynaktır. Nurhan Tekerek ise bu köylü oyunlarının
görevsel olduğunu dile getirir. Ölüp dirilme, ak-kara ve eski ile yeni çatışması üzerine kurulu olan
ritüellerden beslenen dramatik köylü oyunlarının yılın belli günlerinde ya da mevsim dönümlerinde oynanan törensel ve büyüsel oyunlar olduğunu söyler. Tekerek’e göre sürekli olarak ve yılın
belli günlerinde, belli amaçlarla oynanan köylü oyunlarında köylünün bu oyunların konularını ve
oyun basamaklarını önceden bilmektedir. Seyirci ile oyuncunun köylülerin kendisinin olduğu bu
yapılarda bu anlamda seyirci ve oyuncu arasında varsayıma dayanan ortak bir anlaşma vardır.
(Tekerek, 2007: 67).
Köy Seyirlik oyunlarındaki kimi özellikler köylünün ibadet ritüeliyle benzerlikler taşımaktadır. Otantik oyunlarda kız kaçırma, ölüp dirilme, yiyecek toplama, topluca yeme ve kutsama,
oyunların sürekli yenilenme ve güncel olandan etkilenme ve güldürü ortak motiflerdir. Yapı açısından ‘göstermeci’ olarak nitelendirilen dramatik köylü oyunları, köyde bu işi yapan köylüler
tarafından, yine köylülere oynanır. Yani oyuncusu da, seyircisi de köylünün kendisidir. Bu yüzden
seyirci oyunun içindedir. Artun’a göre, seyirlik oyunların özü, köylünün düşünce yapısı ve yaşam
görüşüyle birlikte biçimlenir. Köy oyunlarının belli bir çatısı vardır. Ritüellerdeki ortak başlıklar,

140
Doç. Dr. Selçuk GÖLDERE

Müzik, Oyun ve Eğlence

evlenme, kız kaçırma, gelin kaçırma, damat tıraşı, bolluk, ölüp dirilme, ak-kara çatışmasıdır. Bugün eğlence amaçlı oyunlarda ise oyunların konuları değişmiştir. Daha çok -evlenmek istediğini
söyleyemeyen genç, Cumhuriyet öncesi okul eğitim, taşlamalar, hayvan taklitleri, evlilik törenleri,
seyircinin oyuna getirmesi, şakalaşmalar, kelime oyunları gibi farklı konular ile karşılaşılmaktadır.
(Artun, 1987: 29-39).
1984’de Memet Fuat, ‘Tiyatro Tarihi’ adlı eserinde ilkel tiyatrodan bahseder. Türk tiyatrosunun gelişimi adına Orta Asya ve Anadolu süreçlerini birlikte izler. 1985 yılında And, ‘Geleneksel
Türk Tiyatrosu/ Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri’ adlı eserde Türk tiyatrosunu ‘Köylü Tiyatrosu Geleneği’ ve ‘Halk Tiyatrosu’ diye iki ana başlık altında inceler. Ak-kara öğesi ve erotik öğe temaları altında iki ana kısımda, oyunların aslında nelerden etkilendiğini anlatır. Niyazi Akı 1989’da
‘Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi’ kitabında Türk tiyatrosunun gelişim evrelerinden başlayarak modern tiyatroya kadar gelişimini anlatır. Artun, Anadolu’daki köylü temsillerinin en önemli ögelerinden biri olan ‘Cemal Ritüeli’ ile ilgili olarak yaptığı araştırmalar sonunda, oyun ve ritüel kalıplarına
ilişkin olabilecek yönetici figüründen bahseder. Artun’a göre ritüelleri yöneten ve oyunu yönlendiren kişi gelenek ve görenektir. Ritüelde yönetici olan kişi -cemal, çavuş, çerebaşı (kamburağa),
tortu, kurukafa, teke, çoban, terdali- adlarını alır. Bu kişiler oyunları dededen atadan görmüşlerdir
ve oyunu en iyi bilen kişilerdir. Oyuna katılanlar, yönetici görünümündeki bu özel oyuncuya kesin
olarak uyarlar. Köylüye ait büyüsel oyunlarda karşılaştığımız seyirci ve oyun yeri anlayışı orijinal
bir özellik taşır. Bu yapı günümüzde doğunun yanında daha baskın nitelikli çağdaş, batı tiyatro
modeli sahnelerinin ön sıralarında yer alan örnekler ile karşılaştırıldığında farklılık gösterir. Bu
oyunlar sahnelerde değil, köylünün evlerinde oynanır. Düğünlerde nişanlarda, kına gecelerinde
oynanan oyunlarda belirli bir oyun yeri yoktur. Köylüler nerede toplanılıyorsa o yer oyun yeridir.
Seyirci oynanacak oyunu daha önceden bilir. Bazen de bu oyuna katılır. Seyirci oyunun nerede
oynanacağını ve zamanını önceden bilir. Oyun sonrası gelecek defa nerede toplanılacağı da o
toplantıda kararlaştırılır. Artun, “büyüsel oyunların belli bir takvimi vardır. Meydanlarda ve evlerin
önünde oynanır” der. (Artun, 1987: 29-39)
Köylülerden oluşan bu oyuncular grubu, bilinen anlamda profesyonel mesleği ‘oyunculuk’
olan kişilerden oluşmaz. Bu anlamda Tecer’in görüşünü destekleyen uygulamalarda, Anadolu
köylerinde kış gecelerinde oynanan oyunlar ilkel törenler olarak kalmalıdırlar. Köylünün kendi
yaşamı adına destekleyici ve geliştirici temsiller olarak yeterli olacak sanat, ilk-örnekleri köyün
meydanlarında, ya da erkeklere ve kadınlara ait salonlarda oynanırlar. Ana çizgileriyle akışları
belli bu kutsal oyunlardaki söyleşmelerde oyuncular olabildiğince özgürdür. Bütün kız rolleri için
erkeklerin kadın kılığına girdiği, bütün erkek rolleri için de kadınların erkek kılığına girdiği bu
törensi yapılarda, kılık değiştirme asal yapıdır. Gizlemek adına değil değişmek adına tekrarlanan
bu yapı içinde amaç iyi bir tiyatro yapmak değil, törensiliğin korunmasıdır. Bu yüzden törenler ve
oyunlardaki rollerin oynanışında getirilen kılık değiştirme ya da kadın-erkek kısıtlamalarının tek
ve asıl sebebinin, söylenildiği ve inanıldığı gibi günümüz İslam dini uygulaması olduğu düşüncesi
tarafımca yetersiz ve yanlış bir yaklaşımdır. Pek nadir olarak erkeklerin ve kadınların birbirlerinin
oyunlarına katıldıkları bu yapısı gereği belli inanışlara ait günümüzde hala akrabalıklar dışında
kuralların bozulmadığı Anadolu’ya ait bu kutsal toplantılardaki bozulamaz kurallar ilk akla geldiği
gibi doğrudan toplumun töreleri ile ilgili değil, kadim geleneklerden kalan törenlerinin ilk yapısı
ile ilgilidir. Elbette günümüzde giderek aslından uzaklaşmış uygulamalar kaçınılmaz olarak belli
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yanlış anlaşılmaları ve yanlış uygulamaları da barındıracaktır. Ritüel nitelikli oyunların devamı
olarak ele alınmak zorunda olan günümüz seyirlik oyunları, eskiye ait bu özel yapılar ile tam olarak
anlaşılabilecek oyunlardır. Arkaik ve antik dönemlerdeki ‘kız kaçırma ve ölüp dirilme’ törenlerinin
devamı niteliğinde yeniden ele alınabilecek törenler ile ilgili araştırmalar yıllar öncesine dayalı
büyük inanışların referansları olarak yeniden değerlendirildiklerinde Antik Mısır, Antik Yunan,
Yunan Öncesi, Akdeniz İnanışı, Mezopotamya, Asya gibi kültürlerin izlerini ve bu kültürlerin
etkileşimlerini yeniden ortaya koyarlar.
Ritüel ve oyunlarda müzik ve dans vazgeçilmez ögelerdir. Müziksiz ve danssız/halk oyunsuz bir seyirlik oyun düşünülmez. Oyun çıkarılmadan önce veya genellikle oyunun sonunda toplu
oyunlar oynanır. Kadınların kına geceleri ve kış gecelerinde oynadıkları oyunlarda daire, çömlek
darbuka, tef, vardır. Ritüel nitelikli oyunlarda ise davul, zurna, tef, çan, zil, tulum, teneke, kaval
gibi enstrümanlar vardır. Anadolu’da görülen bu ritüel ve oyunlarda belli bir dekor anlayışına rastlanmaz. Oyunun oynandığı yer ve mekan, doğal olarak dekor olarak varsayılmaktadır. Örneğin,
kış geceleri kadınlar arasında oynanan oyunlarda dekor köy odası olurken, ritüel nitelikli oyunlarda bu defa da köy meydanı ve evlerin önü dekor oluyor (Artun, 1987: 29-39).
Kılık değiştirme, ritüel ve oyunların vaz geçilmez kalıpları arasında yer alır. Klasik tiyatro anlayışı içinde dile getirdiğimiz tiyatro ve dekor ilişkisinin yerini alan doğal mekan seçimi ile
birlikte bir karakter yaratmak adına değil, ritüelde ve oyunda gerekli bir tip, bir oyun kişisi olmak
adına kostüm değişikliğine önem verilir. Anadolu’da erkek ve kadın oyunlarının oynanış alanlarının birbirinden ayrılması sebebinin, yalnızca İslam etkisi ile getirilen sınırlandırmalar olarak ele
alınmasının; genel bir yanlış anlama, yanlış yönlendirme, ritüellerin ve oyunların oynanış amacının tam olarak bilinmemesinden dolayı olduğu kanısında olduğumu üzülerek söylemek isterim.
Erkek ve kadınların birbirinden ayrı, yalnız kendi aralarında oynamak zorunda kaldıkları bu yanlış
genel inancın tersine, ritüellerin yapıları gereği özellikle erkek ve kadın toplulukların kendi aralarında oynadıklarını bildirmek, ne yazıktır ki zorunlu bir görev haline gelmiştir. Kadınların erkekleri,
erkeklerin ise kendi aralarında kadınları yansılamaları, onların yerlerine oyuna çıkmaları, ilkel
çağlardaki bereket ritüellerinin zorunlu kalıpları olarak bugünkü oyunlara kadar gelmişlerdir. Bu
ritüel kalıplı oyunların en önemli olanları kız kaçırma oyunlarıdır.

Kız Kaçırma Oyunları
Erkekler ve kadınlar arasında ayrı ayrı oynanan ritüel kaynaklı kız kaçırmaya dayanan
oyunlar Anadolu’da bugün köylü oyunlarında hala yaşamaktadır. Tek başına kız kaçırma oyunları
şeklinde erkekler ve kızlar arasında oynanan bu oyunlar, daha çok erkekler arasında oynanır.
And, kız kaçırma oyunları ile ilgili şöyle der; “Karaman ve köylerinde, Gaziantep Yavuzeli ilçesi Kaleobası köyünde ve Ankara’nın Beypazarı ilçesinden derlenen oyunlar olup ‘kız kaçırma’
adıyla bilinmektedir. Oyunlarda temel motif kızın kaçırılması üzerine kurulmuştur.” (And 2003:
192-195). Nurhan Karadağ ise çalışmalarında, Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Akpınar köyünden
derlediği oyunlardaki kadın kılığına giren bir delikanlıyla diğer gençler arasında geçen ‘kız kaçırma’ oyun metinlerine yer verir (Karadağ 1978: 114). Köksal, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı
Ortakent kasabasından derlediği ‘kız kaçırma’ oyununda, kaçırılan kızların dedenin emriyle Arap
tiplemesini bulmaya gittiğini, Arap’ın kızları kaçıranları dövmeye yetkisi olduğunu ifade eder (Köksal 1969: 45). Artun, Tekirdağ’ın Kılavuzlu köyünden derlenen ‘kız kaçırma’ oyununda, Taşumur142
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ca köyünden derlenen ‘gelin kaçırma’ oyununda ve Naip köyünden derlenen ‘Ayşe’ oyununda,
Ortacaköy’den derlenen ‘ölüpdirilme’ oyununda, Oğuzlu köyünden derlenen ‘gelin-güvey’ oyununda, Husunlu köyünden derlenen ‘tulum çıkarma’ oyununda ve Generli köyünden derlenen
‘kız kaçırma’ oyununda farklı motiflere yer verir (Artun 2008: 70-71). Taşkale ise Tunceli’ye bağlı
Tozkoparan köyünde oynanan ‘kız kaçırma’ oyununda, kızı kaçırılan babanın şikâyeti üzerine
kaçıranları jandarmaların hâkimin önüne getirdiğini, ceza olarak kaçıranların ifade verirken altlarındaki kilimlerin çekilerek düşürülmeye çalışıldığını aktarır (Taşkale 1977: 168-169).
Konya’da bu oyun Kadınhanı ilçesinde, düğünlerde kına yakmak için kız evine gidilirken
oynanır. Oyunda iki kişi efe olup yüzlerini kazanların altındaki islerle boyayarak, başlarına bir
şapka geçirip, üzerlerine ters çevrilmiş giysileri giyerek ve ellerine de birer sopa alarak oynarlar.
İki kişinin kadın elbiseleri giyerek kız kılığına girdiği ve yüzlerine de kadın makyajı yaptıkları oyunlarda, efelerin kızları koruduğu görülür. Kızlar müzik eşliğinde oynarken, gözlerine kestirdikleri
birine kaçtıkları gibi, oradaki gençlerin de kaçırdığına rastlanır. Kızları korumakla görevli efeler,
kızları kaçıranlara sopa atabilir, şayet kızları erkelerin elinden kurtaramazlarsa kaçıran köylülere
bahşiş vermek zorunda kaldıkları olur. Oyun kınaya gidip geldikten sonra düğün sahiplerinden
bahşişlerin alınmasıyla son bulur.
Diğer yandan kadınların kendi aralarında oynadığı kız kaçırma oyunları hayli dikkat çekicidir. Kazmaz, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Akdoğan köyünden derlediği ve kına
gecelerinde oynanan oyunda kızı kaçıran, erkek kılığına giren iki genç kızdan bahseder. Oyunda
kaçırılan kızın mahkemede kaçıran kişiyle evliliği istemesiyle tatlıya bağlandığını, kızın istememesi durumunda kaçıranlara ceza verildiğini söyler (Kazmaz, 1950: 36). Bu oyunun bir diğer benzeri ise İzmir’in Seferihisar ilçesinden 1960’lı yıllarda Özsu tarafından derlenmiştir. Kaçırılan kızın
annesinin kaçırılmaya müdahale ettiğini gördüğümüz oyun, bu yönü ile farklılık gösterir (Özsu
1960: 2172). Esin ise Tokat’a bağlı Yazıbağı köyünden derlediği bir diğer oyunda, kaçan kızın
gönüllü olarak sevdiğine kaçtığını, kaçan kızın bulunmasının ardından araya muhtar ve bekçinin
girmesiyle kızın ailesini razı edildiğini aktarır (Esin 1986: 23-26).
Erkek ve kız oyunlarından farklı olarak içlerinde ‘kız kaçırma motifi’nin yer aldığı diğer
oyunların başında ‘Arap Oyunu’ gelir. Oyun ülkemizin birçok yöresinde bilinir ve oynanır. Oyunlarda kız, kızlar ya da gelin ya Arap tarafından kaçırılırlar ya da Arap tarafından korunurlar. Elçin’e göre oyunun Anadolu’da Arap adıyla Yozgat, Muğla, Antalya, Muş, Bilecik, Konya, Kayseri,
Denizli, Sivas; Arapoğlu adıyla Yozgat, Kayseri; Arapoğlunun Kız Kaçırması adıyla Kayseri; İnce
Arap adıyla Konya; Kenanoğlu adıyla Çorum; Efe adıyla Manisa, Afyon; Gizir adıyla Adana; Deve
veya Arap adıyla Tokat; Kadıbaba adıyla Kastamonu; Yüzağartma adıyla Sivas; Papas adıyla
Kahramanmaraş; Dede ile Gelin adıyla Erzincan ve Elekçi adıyla Yozgat çevrelerinde oynandığı
bilinmektedir (Elçin 1977: 39-40). ‘Deve Oyunu’nda ise yine ana motif deve temsilinin yapılmasıdır, ancak oyunlarda deve temsilinin yanında erkeklerin kız kılığına girdiği görülür. Genellikle
kızlar etraftaki kişilerce kaçırılmaya çalışılmaktadır. Oyun Kars, Sivas, Erzurum, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Zonguldak, Kayseri, Çorum, Nevşehir, Adana, Mersin, Manisa, Tokat, Amasya,
Denizli, İzmir, Kütahya, Niğde, Samsun ve Uşak’ta oynanmaktadır (Elçin 1977: 7-8; 16- 28).
Günümüzde ‘ölüpdirilme ve kız kaçırma’ motifi çoğu oyunlarda birlikte görülebilir. Özhan; “Bu
oyunlarda kızları elde etmek ve kaçırmak için iki güç arasındaki çatışma sonunda birinden biri
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ölür veya bayılır, kızlar bulunup getirilince tekrar dirilir ya da ayılır. Kırşehir Kızılca köyünde oynanan ‘Arap Oyunu’, Tokat’ın Çamlıca ve Çayeli köylerinde oynanan ‘Deveci Oyunu’, Karaman’ın
Taşkale kasabasında oynanan ‘Arap Oyunu’ bu türden örneklerdir” der (Özhan 1997: 296). Bu
oyunlardaki erkeklerin ya da kızların (köylünün) kız ya da erkek kılığına girerek temsili olarak kız
kaçırmasının asıl sebebi, günümüzde algılandığı gibi eğlence değil, daha çok kız kaçırmayı ritüellerde olduğu gibi yeniden canlandırma fikrine hizmet etmektir. Oyunlardaki kız kaçırma motifinin
ritüel kökenleri bugün gelenekle birleşmiş olsa da, eski devirlerde baskın yaparak kızın kaçırılması, bugün düğünlerde oyun olarak karşımıza çıkan formundan oldukça uzaktır. Ritüel kaynaklı bu
oyunların simgeleşmesinde ve hatta kadınlar arasında bile oynanmasının temelinde de yine bu
orijinal durum yatmaktadır. Erkeklerin kendi aralarında kadın, kadınların ise yine kendi aralarında
erkek olmak için kılık değiştirmelerinin temelinde yatan, çalışmanın daha önceki bölümlerinde
belirtildiği gibi, ataerkil aile yapısı ya da İslam etkisinden daha ön safhalarda yer alır.
Kadın kılığına giren erkeklerin kadın elbisesi giyerek bir kadın figürünü yansılamaları,
batılı anlamda kadının taklidi değil, kadınların olmadığı bir yerde kadınları var saymaktır. Bu
varsayım içinde kadın makyajı yapmazlar. Erkekler bıyıklarını kesmezler. Başlarına taktıkları bir
başörtü, üstlerine geçiriverdikleri bir etek, bir hırka ile kadın olabilirler. Kadınlar da aynı ihtiyaç
içinde kendi aralarında erkeklerin ritüeller gereği kadınların aralarına giremedikleri bir ortamda
erkekleri yansılarlar. Bu değişim ve dönüşümler için bugün sahnelerde kullanılan makyaj malzemeleri değil, baca isi, kömür, un gibi doğal malzemeler kullanılır.

Ak-Kara/ Ölüpdirilme Ögesi
Ak ve kara figürler, erkek ve kadın tiplemeler için yüzlerini ve ellerini siyaha ya da beyaza
boyayan oyuncular, yaşlı rolü için de samandan kambur yapar, yapraktan sakal takarlar. Ritüelin
ve oyunun içeriğine, girilen kişiliğe göre giysiler seçilir. Aksesuar önemli ögedir. Gerçek aksesuarların yanı sıra yalancı aksesuarlarda kullanılır. Hatta canlı aksesuar da kullanılır. Kostüm bazen
stilizedir. Efekt canlı olarak sesle yapılır. Bazen erkek kılığı için bir kasketle yetinilir.
Günümüz Anadolu köylü temsillerinde, seyirlik oyunlarında, yalnızca eğlenmek için çıkarılan oyunlara oyuncu mantığı girmiştir. Eskiden oyuncuyu yöneten inanç devreden çıkmış, yerini
bilinç almıştır. Töresel ve büyüsel oyunlara kadın- erkek, yaşlı, genç, çocuk cinsiyet ayırmadan
katılır. Oyunun çatısı ve biçimlenişi köylüyle bütünlenir. Ritüellerde adak hediye verme vardır.
Müzik ve dans oyunun bütünleyicisidir. (Artun, 1987: 29-39 http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/
artun_tekirdag_01.pdf ).
Anadolu’nun farklı bölgelerinde köylerde farklı kesimlerden seyircisini ritüel bir törenin ekseninde birleştiren, kendi ekseninde seyircinin sorunlarına cevap getirme amaçlı etik bir görev
üstlenen oyunlar aşağıda sırasıyla ele alınacaktır. Manevi kişiliğimizin ve toplumsal yapımızın şekillenmesinde büyük rol oynayan Anadolu kültür ortamı aynı zamanda hem milli kültürümüz hem
de insanımızın ve toplumumuzun yaşayış biçimi ve dünya görüşümüzü ortaya koyan maddi ve
manevi değerlerimizdir. Kökleri tarihin derinliklerine uzanır. Farklı kültürleri çağlar boyunca kendi
potası içinde eritmiş, günümüzdeki kimliği ile varlığını devam ettirmekte olan Türk halk kültürü ve
bu kültürün temel taşı olarak konularını doğrudan günlük hayattan alan Türk halkının yaşamının
içinden kesitler sunan ve kökleri eskiye dayanan adet ve inançlar, birbirleri ile vazgeçilemez ilişki-
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ler içindedirler. Bu adet ve inançlar içinde yer alan köylü oyunları Türk köylüsünün günlük hayatıyla bütünleşmiş olsa da, yine de köy halkının ve köy toplumunun geleneksel kültürüne bağlı ögeler
olma özelliğini yitirmemiş, geleneğin içinde yer alan bir kültürel miras olarak Anadolu köyleri ve
köylülerinin toplumsal ve ruhsal yapılarını yansıtmaya devam etmektedirler. Eski çağlarda tapınma, bolluk törenleri ve büyüsel amaçların kalıntıları olan bu temsiller, Türk milletinin gelenek ve
görenekleri, ekonomik durumu ve doğa-insan ilişkileri bağlamında değerlendirildiklerinde bugün
karşımıza Türk halkının doğum, ergenliğe erişme, sünnet, evlenme, askerden dönme, hapisten
çıkma, dinsel ve ulusal bayram kutlamaları, panayırlar, törenler ve şenlikler gibi etkinliklerinde
varlıklarını göstermektedirler. Kılık değiştirme ve maske takmanın zorunlu olduğu bu etkinlikler
için Metin And “Dramatik sanatın en önemli niteliği olan, bu kendisinden başkası olmak, Anadolu’daki dramatik oyunlarda en önemli öğedir” der (And, 2012:29).

Seyirlik Oyunlar
‘Araboğlu Oyunu’nda oyuncuların kılık değiştirmesi, yüzlerinin ve görünür yerlerinin isle
karartılması, koyun postundan sakal takılması oyunlardaki dramatik özelliğe işaret eden etmenlerdir. Oyunda sarıklı ve kürklü, ‘Arapoğlu’ lakaplı kız babası ve yanında kızları rolünde kız kıyafetleri içerisinde yüzü mendille örtülü iki erkek yer alır. Oyunda ellerinde palaska taşıyan iki zaptiye ile bostan korkuluğu gibi, beyaz bir giysi giydirilmiş ölü rolü oynayan biri Araboğlu ve kızlarına
eşlik ederler. Oyuncular yanlarında köylülerden oluşan bir kalabalıkla birlikte davul-zurna eşliğinde oynayarak ve naralar atarak önce kız evine giderek bahşiş alırlar daha sonra oğlan evine dönerler. Anadolu‘da köylü temsillerinde ‘kız kaçırma’ ve kaçırılan kızın yeniden bulunması konulu
pek çok oyun olduğu, ölüp yeniden canlanma yerine, kaçırılan kızın yeniden bulunması temasının işlenmekte olduğu düşünülürse söz konusu oyunların ‘ölüp-dirilme’ konusunun çeşitlemeleri
olduğuna karar vermek uygun düşer. ‘Arap ve Kızları Oyunu’nda ise kız kılığına girmiş, yüzleri
mendille kapalı bir grup erkek, başlarında babaları rolündeki bir Arap figürü ile birlikte at arabası
eşliğinde alana girerler. Arap’ın eli yüzü isle boyalıdır. Kafasında çarşaftan bir sarık sarılı olup,
keçi ya da koyun postundan bir sakal ve elinde meşe palamutlarından ya da patatesten yapılmış
bir tespih vardır. At arabasında atların yerinde insanlar vardır. Kızlar, müzik eşliğinde oynarlar.
Köyün gençlerinden biri Arap’ın bütün karşı koymalarına rağmen kızlardan birini kaçırır. İhtiyar
üzülür ve ağıt yakar. Oyunda kızı kaçıran genç, eli falakalı zaptiyelerce yakalanır ve mizah içerikli bir çok uygulama ile cezalandırılır. ‘Cemal Oyunu’nda iki kişinin sırtlarına merdiven konularak deve rolünue hazırlanırlar. Deve maketinin ön tarafa bir kazma yardımı ile deve başı yapılır
ve üzeri kilim, sicim ya da battaniye gibi malzemelerle kapatılarak bir semer takılır. Davul, zil ve
zurna eşliğinde oyuna katılan oyuncularıyla birlikte bütün köyü gezer ve her evin kapısında söyleyişlerde bulunan söyleyici müzik eşliğinde oyunlar oynatır ve güldürücü şakalarla eğlenceyi
devam ettirir. Gezilen yerlerden toplanan çeşitli hediyeler ve yiyeceklerin bir kısmı köyün en yoksuluna verilir, bir kısmı ile de yemek yapılarak hep birlikte yenilir. Bu oyun genellikle tohumun
toprağa atıldığı ilk gün veya hasat sonunda oynanan tarımsal nitelikli bir oyun, bir bolluk ritüelidir.
Oyun Anadolu köylerinde yaygın olarak görülmekte, birçok yörede de aynı adla ya da benzer
adlar ve başka adlarla oynanmaya devam etmektedir. Boratav’a göre kimi törensel-büyüsellerde
türküler, maniler evler dolaşılarak yiyecek toplanırken söylenir. Bu uygulamanın iki önemli işlevi
vardır. Kutsamaların uğur ve bolluk getireceği belirtilir, hem de armağan verilmesi hatırlatılır.
Vermeyen için sonucun iyi olmayacağı uyarısında bulunulur” (Boratav, 1971:22-30, And,
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2012:127-128). ‘Çoban Oyunu’nda bir çoban, bir kurt ve birkaç koyun kılığında kişiler yer alır.
Oyun gereği kurt sürüye dalıp koyunlardan birini yakalar. Çoban bunun farkına varır, ama elinden
bir şey gelmez. Çoban bir koyun postu ile sürü sahibinin yanına gelerek, postu ve koyun rolündeki kişiyi sürü sahibine teslim etmeye çalışır. Sürü sahibi, koyunun kendisine ait olduğunu bir türlü
kabul etmek istemez. Koyunun belirgin bir fiziksel özelliğini dile getiren ve kendisine getirilen koyunun bu özellikleri taşımadığını ifade edici sözlerle birlikte koyun kılığındaki oyuncunun kulağını
kıvırmak, üzerine salça çalmak gibi güldürü öğesi içeren davranışlarla oyunu devam ettirir. ‘Damat Tıraşı’nda ise bir sandalyede oturan damat ve bir elinde temizlik fırçası ya da süpürge diğer
elinde balta, nacak, orak ya da satırla damadın yüzünü tıraş etmeye çalışan bir berber karşımıza
çıkar. Damat şaka olsun diye sabunlu fırçayla ya da süpürgeyle fırçalanır, sonra balta ya da diğer
aletlerden biriyle, bazen de su yerine tükürükle tıraş edilir. Damadın erginleşme ritüelinin bir
uzantısı olan oyunda damadın başına bir kova deterjanlı sabunlu su döküldüğü de olur. Seyirciler, tıraş süresince damadın çevresinde halay çekerek, mâni söyleyerek eğlenirler. And, Anadolu
köylüsü için bu gibi oyunların kutsal olduğunu, uğur getirdiğini, bolluk yarattığını, hasta sağaltma
gibi çeşitli işlevleri olduğunu söyler (And, 2012:125). Bu nedenle köylünün bu temsilleri profesyonel bir oyuncunun mesleki ve sanatsal anlamda sahnede görevini yerine getirme amacından
farklı bir biçimde, daha çok ritüel amaçlı ve bu törenlerdeki kurallara uygun olarak büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğini söyler. ‘Deve Oyunu’nda damat evinden kız evine yürütülen bir deve maketi üzerinde çeşitli gereçlerle süslenmiş bir beşik yerleştirilir ve içine bir yavru köpek konulur.
Devenin içine biri ön, biri arka tarafta olmak üzere iki kişi girer. Önde damat evince hazırlanan
sini, arkada köyün erkekleri, onun arkasında davul-zurna eşliğinde deve ve deveci, kız giysisi
giymiş iki oyuncu, en arkada da kadınlar oynayarak kız evine gelirler. Sini kız evine bırakılır, kız
babasından bahşiş alınır ve oğlan evine dönülür. ‘Et Satma Oyunu’ satıcı, yazıcı ile birkte Arap,
Çerkez ve Hıdır adlarında üç yardımcı ile oynanır (Sevinç, 1973:282). Erkeklerden bir kısmına
oyun gereği et satılır ve oyuncuların aldığı etler, borç olarak hanelerine yazılır. Sıra alacakları
toplamaya geldiğinde borçluların bir kısmının borçlarını ödeyemediği görülür. Bu durumda satıcı,
yardımcılarına sırasıyla ve gerektikçe kırbaç vurur, tekerlemeler söylenir. Köylerde oynanan en
önemli oyunlardan biri ‘Kız Kaçırma Oyunu’dur. Oyunda köylü gençlerden biri kız kılığına girer.
Genç erkeklerden biri kız kılığına giren bu gencin elinden tutarak annesine götürür ve kızı kaçırdığını söyler. Genç ve kaçırılan kız, oğlanın annesinin elini öper ve hemen ardından gencin evin
dışında bekleyen arkadaşları eve girerler ve eğlence başlar. Anne, gençlere yemek ikram eder.
Bu durumun Yunan öncesi medeniyetlerdeki geleneklerde karşımıza çıkması tesadüf değildir.
Atina yakınlarında bir yerleşke olan Eleusis’de toprak ve buğday Tanrıçası Demeter’in kızı Persephone-Kore’nin kaçırılmasına karşılık gelir. Yaşlı Demeter’in karalar giyinmiş, elinde meşaleyle
kızını araması, kızının kaçırılmasından sonra tarlalarda sap-saman bitmemesi, sabanların işe
yaramaması, Hades’in Kore’ye nar yedirmesi ve böylece onu yeraltına bağlaması, kızın aynı
toprak ürünleri gibi yılın yarısını (kışı) yer altında, diğer yarısını yeryüzünde geçirmesi, yeryüzüne
çıktığında annesiyle buluşması, kızın annesine kavuştuğunda yağmurun yağması ve ekinlerin
bitmeye başlaması, insanların açlıktan kırılması motifleri hiç değişmeden Anadolu köylü oyunlarında karşımıza çıkar. ‘Kalaycı/Körük Oyunu’ dört kişiyle oynan bir oyundur. Körük rolüne giren
kişi yere yatar ve sürekli olarak oyunda körük gibi üfler. Körüğü ileri geri hareket ettirerek çeken
kişi çırak, kalay yapan kişi ise ustadır. Dışardan gelen bir oyuncu çırağa seslenir, ustasına haberler getirdiğini söyler. Ustanın sırasıyla ebesi, babası ve karısının ölüm haberi gelir. Usta bu ha-
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berleri hiç umursamaz. En son karısının öldüğü haberini alır ve bu haber üzerine yıkılır. Oyunun
sonunda ustanın iş yerini kapatma kararı ile birlikte körüğü çeken çıraktan körük niyetiyle oturan
kişinin ağzına, gözüne külü, çamuru, yağı ne varsa çalmasını ister. Oyun, körük niyetiyle ortaya
konulan oyuncunun erginleşmesine, ustanın üretim sürecinin çırağa devredilmesine ilişkin
semboller barındırır. ‘Öğrenci Okutma Oyunu’nda köylülerden birisi hoca olur. Tespihi, asası,
içine su dolu tas oturtulmuş sarığıyla, erkeklerin arasından kendisine uygun birkaç kişiyi öğrenci
olarak seçer ve onlara diz çöktürür. Sonra öğrencileri sırasıyla okutmaya başlar. Hocadan sonra
öğrenciler de birer birer yineler. Bunun üzerine hoca, iyi öğrenci olarak nitelendirdiklerine tespihini ve asasını armağan eder. En iyi olarak nitelendirdiği öğrenciyi de başındaki sarığı ters çevirerek öğrencinin başına geçirmek şeklinde ödüllendirir. Sarığın içi su dolu olduğu için öğrenci ıslanır. Düzgün (1999:120) ‘Sinsin Oyunu’ meydanda büyük bir ateş yakılarak oynanan kutsal
danslardan biridir. Alp “Anadolu’da ateş kökleri geçmişe ait önemli bir inanç kaynağıdır. Orta
Asya Türklerinde hastaların iki ateş arasından geçirilerek iyileştirileceği inancı, bir ölüm durumunda topluluğun ateş üzerinden atlama törenleri ilgi çekicidir” der (Alp, 2009:65). Genç erkeklerden
bir oyuncu hızla ortaya çıkar, davulun ritmine göre dört yana dönerek oynar. Bu arada bir diğer
oyuncudan korunması gerekir. Çünkü meydana yeni çıkan oyuncu eskisine yumrukla ya da düğüm yapılmış bir mendil ya da bir ip parçasıyla vurabilir. Yeni oyuncu geldikten sonra ilk oyuncu
meydandan ayrılarak halkın arasına karışır ve öcünü alabilmek için fırsat kollar. Sonra ikinci
oyuncuyu öteki oyuncular izler. Oyun böyle sürer gider. Büyük meydan ateşi sönmeğe başladığı
zaman bütün oyuncular el ele verirler ya da serçe parmaklarıyla tutuşurlar; davulcu ve zurnacıyı
da aralarına alarak toplu bir oyun oynarlar. ‘Tarla Sınırı Oyunu/Sınır Kavgası’ köylünün temsilleri içine kendi günlük yaşamını da yansıttığı oyunlardan biridir. Gençler, köylülerden birinin ellerini ve ayaklarını bağlarlar. Temsili olarak iki tarlanın ortasına, sınıra oturturlar. Kendileri de gencin sağına soluna dizilirler. Sağındaki arkadaşı, “Bizim tarlanın sınırına geçmiş” diyerek onu eli ya
da ayağıyla taş yuvarlar gibi yuvarlar. Bu kez de solundaki arkadaşı, “bizim sınırı geçmiş” diye
itekleyerek diğer tarafa yuvarlar. Gence yapılan bu kadar eziyetten sonra ebe değiştirilir. Sınırı
belirlemek için muhtar rolünde bir başka genç oyuna dahil olur. Muhtar üzerine çıktığı bir taşı çiğner, sonra da ayaklarıyla tutup sınıra koyar. Elçin (1977:48-49, Akt. Gönen, 2011:119) ‘Köse
Oyunu’nda iki hasım arasında bir savaş anlatılır. Bu hasımlardan birinin ölmesi, sonra ölenin ya
büyüyle ya da kendi kendine dirilmesi konusu işlenir. Ölüp dirilen tanrılar olarak bilinen Dionisos,
Adonis, Attis, Osiris ve hatta İsa’nın hayvansal ve bitkisel yaşamın doğup ölmesiyle ilişkilendirilmesinin temelinde Anadolu halk kültürü yatmaktadır. Oyunda gençler aralarından birini köse olarak seçerler. And (2012:316) Anadolu’da ‘köse’ ismiyle anılan bir çok oyun olduğunu ve bu oyunların anlamları ve işlevlerinin birbirinden farklı olduğunu ifade eder. Bazı oyunlarda oyuncuya
koyun yününden pala bıyık ve sakal, başına şapka, sırtına ise aba takılır. Beline birkaç çıngırdak
ya da deve çanı bağlanır. Bir başka oyuncu gelin olur. Gelin entari giyer, başına da bir atkı takar.
Gencin birinin omuzuna heybe konulur. Gençlerden bir başkası da tilki olur. Hep birlikte türkü
eşliğinde köydeki sürü sahiplerinin evleri dolaşılır. Köse ile gelin oyun oynarlar. Oyun sonunda
köse evin ağasının kucağına yatarak ölme numarası yapar. Gelin, kösenin başına oturur ve yas
tutar, ağıt yakar. Sonuda Köse yattığı yerden kalkar. Ölünün dirilmesiyle üzüntü şenliğe dönüşür,
kutlamalar yapılır. Evin ağası kösenin bahşişini verirken evin hanımı da yağ ve bulgur verir. Bu
arada tilki evden kap kacak, kaşık çalar. Evler arasında köy gençlerinden bazıları gelini kaçırıp
saklar. Köseyle delikanlı arasında kavga başlar. Kavga sonunda delikanlı, gelini köseye teslim
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eder. ‘Yastık Güreşi’ oyununda yastıkla güreş yapacak biri ve yastığı tutmak için de bir başkası
görev alır. Oyun çeşitli güreş figürleriyle izleyiciye sunulur. Yaşlı bir insanın yaşamla mücadelesinin simgelendiği bir oyundur. Oyun izleyiciler için hem güldüren hem de düşündüren iletilerle
doludur. (Düzgün, 1999:38). ‘Yumurta Üfleme Oyunu’nda ortaya bir sehpa, üstüne de bir yumurta konulur. Bu yumurtayı üfleyerek aşağıya düşüren kişiye bir ödül verilecektir. Gönüllü iki
kişinin gözleri bağlanır ve sehpanın başına karşılıklı oturtulurlar. Gönüllü gençler yumurtayı üflemek için hazırlandıklarında diğer gençler sehpanın üstündeki yumurtayı bir tabak unla değiştirirler. Gözleri bağlı gençler yumurta yerine unu üfledikleri için her ikisi de değirmenden çıkmış tazıya dönerler. ‘Keşgem Baba’ oyununda yüzünde yalnız göz yerleri ve dilini çıkarmak için ağız
yerinde delik bulunan beyaz bir gömlek sarılı, üzerine beyaz bir pantolon giymiş, ellerine beyaz
çorap geçirmiş yetmişin üzerinde yaşlı bir figür ile karşılaşılır. Bu adamın dili kıpkırmızıdır ve konuşurken ‘s’ harflerine bastırarak konuşur. Elinde bir bastonla kamburunu çıkararak ağır ağır
yürür. Ayağının biri topaldır. Keşgem Baba ölmüş yeniden dünyaya gelmiş bir figürdür. İçeri girince herkes şaşkınlık içerisinde Keşgem Baba’ya sorular yöneltir. Ardından gençler Keşgem Baba’nın eteğinden çekerler, o da onları bastonuyla kovalar. Sonra istek üzerine ağır ağır oynar.
Artık geldiği yere gitmesini isterler, o da geri geri giderek çıkar (And, 1968:229, Akt. And,
2012:230). ‘Saya Oyunu’nda yine eli yüzü isle boyalı, koyun postundan sakalı olan Arap lakaplı
yaşlı bir adam ile genç bir kadın kılığına giren bir oyuncu ve tilki rolünü oynayan bir başka oyuncu
eşliğinde kalabalık bir kafile, köyde her evi, özellikle de sürü sahiplerinin evlerini gezerek aşağıdaki
maniyi okurlar. Hemen ardından oynanan oyunda rol gereği yaşlı adamın (Arap) çok genç bir
kızla evlendiği ve kızın bu durumdan memnun olmadığı için kaçıp gittiği varsayılır. Yaşlı adam
tilki kılığındaki kişiye halkı koklatarak kızı buldurur. Yaşlı adam kıza neden kaçtığını sorduğunda
kız çeşitli bahaneler uydurur. Oyun süresince tilki, ihtiyara “Bu kız sana değil bana yakışır” der.
And’a göre (2012:89-93) Anadolu Türklerinin kültürü üzerinde Türkler’in eski yurdu Orta Asya
kültürünün ve şamanlığın izlerine rastlanır. Kurt, tilki, kertenkele, ayı, som balığı, yılan vb. gibi pek
çok hayvan türü ş̧amanın oyununa girer. Şaman, hayvanları yalnızca hareket ve sesle taklit etmekle yetinmez bazen onların postlarını giyerek kılık değiştirir. Bu oyunda da şaman etkisi tilkinin
konuşma ve hatta geline sahip olmak istemesi gibi insan davranışları sergilemesinde görülmektedir. Oyun yaşlı adamın kızın kendi eşi olduğunu ispat etmek için verdiği büyük mücadele ile
devam eder. Yaşlı adam bu amaçla seyirciler arasından bir arabulucu seçer. Bu arabulucu meydana çıktığında diğer oyuncular tarafından sopalarla dövülerek, dışarı atılır. Bu oyun özellikle
sürü sahiplerinin kapılarında oynanarak bu evlerden tuz, ekmek, yağ gibi gıda maddeleri toplanır.
Toplanan yiyecekler köy meydanında pişirilir. Bir kısmı köy halkıyla birlikte yenilir, bir kısmı da
herkese azar azar dağıtılır. Bu yiyeceklerden hayvanların yemlerine de bolluk ve bereket olsun
diye katılır. ‘Kocaların Yüzünü Ağartmak’ adlı kadın oyunu şakaya dayanır (Sevinç, 1973:282.
Akt. And, 2012:205). Bu oyunda gençlerden birkaçı genç kadın kılığına girerler. Kadın kılığındaki
erkeklerden her biri seyirciler arasından birer eş seçip yanlarına otururlar. Bir elleriyle de kirman
çevirirler. Avuçlarının içinde un vardır. Oyunu yöneten ana kılığındaki erkek “Kızlarım, evinize bir
misafir gelince, kocalarınızın yüzünü ağartın” der demez, avuçlarındaki unu kocalarının yüzüne
sürerler. ‘Kasnak Oyunu/Cüce Oyunu’nda hem erkekler hem de kadınlar arasında oynanan bir
oyundur. Kuklayı andırır. Oyunun baş kişisi yüzünü tüllü bir kasnakla örter. Eteğini yukarı çekip
ellerini saklar. Göbeğinde insan yüzü çizilmiştir. Bu yüzün omuz düzeyine gelen yere bir oklava
bağlanır, bunun iki ucu omuz kabul edilip buraya kollu bir gömlek giydirilir. Müzikle göbek ve kol
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yerine geçen oklava hareket ettirilerek oynanır (And, 1968:229, Akt. And, 2012:238). Bu oyun
Anadolu’da ‘cüce’ adıyla da oynanır (Düzgün, 1999:86). Derlenen oyunlar ve bunlara bağlı mitosların saptanmasından sonra çeşitli öğelerin gerek Anadolu’daki oyunlarla, gerek başka ülkelerdeki aynı türden oyunlarla karşılaştırılarak işlevlerinin incelenmesi sonucu, yalnız bilimsel bakımdan
değil, ulusal sanatın zenginleştirilmesi, sanatta kendi benliğini bulmakta aydınlatıcı ve esin kaynağı oluşu gibi pratik yararlarının büyük olacağı kanısına varılmıştır. Alp, K. Ö. (2009). Orta Asya’dan Anadolu’ya Kültürel Sembollere Giriş. Eflatun Yayınevi. Ankara.

Sonuç
Anadolu’daki oyunlar ritüel nitelikli ve büyü kökenli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu oyunlar
zamanla törelerin belirlediği kalıplar içine sokulmuş olsaklar da köylü ilk çıkış zamanındaki asıllarını koruyamamış ilkel törenleri ve gelenekleri korumasını bilmiştir. Bu oyunlar tarihsel/sosyal/
kültürel nedenlerle ve göçlerle değişikliğe uğramış olsalar da köylü bu ritüel nitelikli oyunları her
zaman bilmiş, tam olarak uygulamış ve bütün köy olarak oyuna katılmıştır. Orta Asya kültürünün
ve şamânizm izlerinin yoğun olarak görüldüğü bu ritüellerde eski Türklere ait izler hala korunmaktadır. Bu oyunların temelini genel olarak tarım ve büyü oluşturur. Ancak bu ritüellerde hayvan
ve ataların kültü de yaşamaktadır. Maskesiz olarak yapılan bu gösteriler tarıma dayalı kültürün
adetleri olarak yaşamaya devam ederler. Aynı zamanda hayvancılık geleneğine bağlı bir kültürün ritüellerinde doğa ve totemizm kültü, atalar kültüyle birlikte yaşatılmakta, iki kült birbiri ile
sorunsuz bir biçimde birbiri içine karıştırılmaktadır. Gelin kılığına girmiş erkek Cajkonoviç’e (Cajkonovic,1973:287) göre tarım veriminin tanrıçasıdır. Evlenme kültü ise verimlilik kültüyle bağlıdır
(Kostic,1972:6-11). Her ikisinde de verimililik bağları vardır (Antonijevic, 1979: 112). Anadolu’daki
ritüellerde başka kişiliğe girmek, halk âdetlerinde sık sık unutulmuş aziz ve kutsal kişilerin yerini
almaktadır. Anadolu ritüellerinde maskeli oyuncuların kullandığı ziller, çanlar, en eski şenliklerde
de görülmektedir. Mitolojiyle ilgili sahnelerde zillerin daima kullanıldığı düşünülürse tarım ve hayvanların verimliliği için yapılan bu törenlerde (Bahtin, 1978 :232) komik haraketlerin dışında derin
bir analizle eski dinlere ait izler bulmak mümkündür. Verimlilik büyüsü müstehcen sahnelerle
ortaya çıkmaktadır. Bunu bütün Anadolu’da bulabiliriz. Fallus ile yapılan saldırganlık, fallasun bir
fetiş olduğunu ortaya koyar (Antonijevic,1979:112-115). Gelin ve evlilik motifi, verimlilik motifidir.
Ürünün verimli olması için yapılan verimlilik büyüsüdür. Ritüeller arasında yapısal ve fonksiyonel
benzerlikler derinlemesine araştırıldığında ritüellerin köy aile düzeyindeki önemi ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak Anadolu temsillerinde karşımıza çıkan oyun ve ritüel kalıpları bizleri yıllar önce
var oladuğunu bildiğimiz eski inanışların oyun ve ritüel kalıplarına götürür.
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MEDYA ARAÇLARININ ÇOCUK OYUNLARINA ETKİLERİ
Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ1

Giriş
Oyun, hoşça vakit geçirmeye yarayan etkinliklerin genel adıdır. Belli kurallar etrafında
oynanan oyun, yediden yetmişe herkesin ilgi alanına giren bir eğlence biçimidir. Büyüklerin ve
çocukların oynadıkları oyunlar şekil, içerik, yer, zaman, işlev, cinsiyet ve materyal bakımından ele
alınabilir. Oyun kültürü, içinde bulunulan sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik ve teknolojik şartlara
göre dönüşüme ve değişime uğrayabilir. Değişen şartlara göre kendini güncelleyen oyunların
yanı sıra yerini yenilerine bırakarak ortadan kaybolan oyunlar da bulunmaktadır. Oyunların değişimi ve dönüşümü konusuna çocuk oyunları merkeze alınarak yaklaşıldığında dikkat çekici
sonuçlara tesadüf edilir. Bu hususta özellikle teknolojik gelişmeler üzerinde durulmalıdır. Teknolojinin gelişmesi kültüre dayalı her alanda olduğu gibi çocuk oyunlarını da hem olumlu hem de
olumsuz yönde etkilemiştir. Gerek medya gerekse çocuklara yönelik çeşitli sektörler, kitle iletişim
araçları ve seri üretim mekanizmaları aracılığıyla etki alanlarını genişletmişlerdir. Günümüzde
çocuklara yönelik pazarda üretilen oyun ve oyuncaklar günlük yaşamın her aşamasına yayılmış
durumdadır. Kırtasiye araçları, giysiler, ev eşyaları, lokantalardaki çocuk menüleri, TV programları, filmler, çizgi filmler, çocuklar için hazırlanan mecmua ve yayınlar, oyuncaklar, dijital oyunlar,
masa oyunları, okullarda kullanılan eğitim materyalleri ve süsler, oyun parklarındaki araçlar popüler kültürün ürettiği unsurlarla doludur. Bu çok sesli ve birçok kültürün birbirine karıştığı ortamda
eşyaya, giyinmeye, yemek yemeye, edebiyata, müziğe, dansa, oyuna ve oyuncağa dair kültür
öğelerinin gerek popüler kültürle gerekse diğer kültürlerle etkileşime girmemesi mümkün değildir.
1 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, aoguvenc@atauni.
edu.tr.
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Son on yılda bilginin sınırsız kaynağı olarak tanımlanan internet teknolojisinin Türkiye’nin
en ücra noktalarına kadar ulaşması yalnızca şehirlerde değil, kasabalarda, köylerde, mezralarda
yaşayan insanların da hızlı ve etkin bir şekilde diğer kültürlerle etkileşime geçmesine aracı olmuştur. Önceleri hem bilgisayar hem de altyapı düzeyinde donanım gerektiren internet kullanımı
günümüzde cep telefonu teknolojisiyle kolaylaşmış ve yaygınlaşmıştır. Uydu bağlantısı sayesinde kablolu altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyulmadan internete bağlanılabilmektedir. Bilhassa
yoğun ilgi gören TV kanalları, radyolar, gazeteler ve dijital oyunların internet ortamına geçmesi
bu yayınlara yurdun en ücra köşesindeki insanların da kolaylıkla ulaşmasına vesile olmuştur.
Birkaç yıl öncesine kadar oyun oynamak veya bir şeyler seyretmek için disklere, belleklere ihtiyaç
duyulurken internetin sonsuz veri kaynağı bu araçları da gereksiz hale getirmiştir. Artık internet
tabanlı hizmetler sunan bilişim şirketleri kullanıcılarına elektronik ortamda sanal depolama alanları tahsis etmektedir. Böylece mevzubahis çok sesli kültür ortamıyla interneti olan herkes iletişim
kurmaya başlamıştır. Bunların yanı sıra video ve resim paylaşım siteleri, forumlar ve arkadaşlık
siteleri interaktif iletişimi eğlenceli bir hale getirmiştir. Artık farklı şehirlerdeki çocuklar tabletleri,
telefonları veya bilgisayarları aracılığıyla birbirleriyle oynayabilmektedirler. Dijital oyun sektörü
günümüzde öyle bir konuma gelmiştir ki oyun şirketleri sponsorluğunda uluslararası oyun müsabakaları düzenlenmekte ve bu müsabakalara Türkiye’den de çocuklar ve gençler katılmaktadır.
Çocuklar medyada karşılaştıkları filmleri, programları ve oyunları elektronik ortam dışına
da taşımayı bilmişlerdir. Sokakta veya evde bir araya gelerek sevdikleri bir filmin kahramanından
veya konusundan esinlenip yeni oyunlar türetmişlerdir. Hırsız-polis, silahçılık, askercilik, kovboyculuk, süper kahramancılık, selenacılık gibi oyunlar sinema filmlerinden ve dizilerden esinlenilerek ortaya konulan oyunlardan başka bir şey değildir. Bunların yanı sıra yine sokakta çocuklar
tarafından oynandığı tespit edilen bayrak yarışı, survivor, o ses Türkiye oyunları da TV’deki spor
programları ve yarışma programlarından hareketle kurgulanmış oyunlardır. Diğer taraftan oyuncak pazarının oyun kültürüne kattığı oyunlar da vardır. Sözgelimi silahçılık oyunu su tabancaları
ve plastik mermi atan oyuncaklarla birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Bu oyunlar yetişkinlere
göre de tasarlanmıştır. Yetişkinlere özel hazırlanan sahalarda paintball adı verilen silahlarla oynanan bu oyun bir nevi büyükler için silahçılıktır. Ayrıca genellikle kız çocuklarının oynadıkları
evcilik oyunu oyuncak şirketlerinin ürettiği oyuncak ev eşyalarıyla daha da çekici bir hale gelmiştir. Bu tür oyuncakların iyi bir pazar payı elde etmelerinde şüphesiz çocuk kanallarında gün boyu
yayınlanan reklamların etkisi büyüktür.
Erzurum merkezde yapılan araştırmalarda çocukların medyada gördükleri çeşitli programlardan hareketle yeni oyunlar geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Çocukların geliştirdikleri bu yeni
oyunlar, şehrin farklı ekonomik ve kültürel yapıya sahip bölgelerinde değişme göstermektedir.
Çocuklar kendi sosyal yaşamlarına ve medyada gördüklerine göre çeşitli oyunlar geliştirmişlerdir.
Çocuk oyunları üzerine yapılan gözlemlerde çocukların yalnızca yeni oyunlar geliştirmedikleri
mevcut oyunları günün şartlarına göre güncelledikleri dikkat çekmiştir.
Çocuk oyunlarının değişimi ve dönüşümünü etkileyen medya araçları şunlardır:
Sinema filmleri, dizi filmler, çizgi filmler, spor programları ve televizyon programları.
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1. Sinema Filmleri
Yedinci sanat olarak nitelendirilen sinema çağımızda en büyük etki alanına sahip iletişim
aracıdır. Sinema, anlatımı hareket halindeki görüntüler aracılığıyla sağlayan bir sanattır. Filmler
toplumsal yaşama ait biçim, figür ve temsilleri kendilerine özgü tekniklerle sinemasal anlatılar
biçiminde seyirciye aktarır. Sinema, tıpkı diğer gösterim türleri gibi, toplumsal gerçekliği inşa
eden kültürel temsiller sistemi içinde önemli bir konuma sahiptir. Önceleri yalnızca toplu gösterim
yapan salonlarda izleyiciyle buluşan sinema, devam eden süreçte teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlere girmiştir. Günümüzde cep telefonlarıyla bile film seyredilebilinmektedir. Bu, artık her
ortamda film seyredilebileceği anlamına gelmektedir. Dünya sinema piyasasını şüphesiz ABD
sinema sektörü yönlendirmektedir. Aslında ikinci dünya savaşına kadar Avrupa’nın elinde tuttuğu
sektör, daha sonra Avrupa’nın büyük bir bölümünü etkileyen savaşın etkisiyle ABD’nin eline geçmiştir. Bu hususta savaştan kaçan yapımcılar, yönetmenler, senaristler, aktörler, aktrisler kısaca
sinema sektöründe çalışan yetenekli kişilerin ABD’ye göçmeleri etkili olmuştur. ABD, sinemanın
toplum üzerindeki etkisini erken fark etmiş, sinemayı savaş zamanlarında propaganda aracı olarak kullanmayı iyi bilmiştir. Bununla birlikte kendi tarihini ve kültürünü dünyaya yine sinema aracılığıyla pazarlamıştır. İlk ve en başarılı kovboy çizgi romanlarının İtalyanlar tarafından İtalya’da yapılmasının ardında 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ardı ardına çekilerek dünyaya pazarlanan
kovboy filmleri bulunmaktadır. Türkiye’de ilgiyle izlenen bu filmler o kadar beğenilmiştir ki
Yeşilçam da kovboy filmleri yapmaya başlamıştır. 60’lı ve 70’li yıllarda yapılmış onlarca Türk kovboy filmi mevcuttur. Bu filmler doğal olarak izleyici kitlesinin önemli bir kısmını oluşturan çocukları
da etkilemiştir. Bilhassa dışarda bir araya gelen çocuklar kovboyculuk adıyla oyunlar türeterek
oynamaya başlamışlardır. Müjgan Üçer, 40’lı yılların sonu 50’li yılların başında çocukluk yıllarında Eskişehir’de oynanan çocuk oyunlarından bahsederken kovboyculuk oyununa da dikkat çekmiştir (Üçer 1985: 125). Ayrıca Nebi Özdemir, konuyla ilgili kapsamlı çalışmasında kovboyculuk
oyununu savaş taklidi oyunlar grubunda ele almıştır (Özdemir 2006: 298). “Kovboyculuk oyunu
nasıl oynanır?” sorusu basit bir şekilde cevaplanamaz çünkü bu oyun Türkiye genelinde aynı adla
anılsa da her çocuğun hayalinde farklı bir şekilde tasarlanmıştır. Koşarken bacakların arasına
alınan bir süpürge veya uzun bir değnek at olarak kullanılır. Fabrikasyon oyuncak silah veya tahta parçası, gazete kâğıdı vb. bir nesneden yapılmış silah niyetine kullanılan obje oyunun temel
malzemesidir. Hatta bu oyunun yaygın bir şekilde oynandığını gözlemleyen oyuncak sektörü,
içinde şerif rozeti, kelepçe ve silah bulunan basit setleri piyasa sürmüş, bu setler köy bakkallarında bile satılmıştır. Ancak popüler kültürün ürettiği bu oyun kovboy filmleri modasının geçmesiyle
ortadan kalkarak yerini polisçilik veya hırsız polis oyununa bırakmıştır. 60’lı yılların sonlarında
başlayan polisiye film furyası dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de sarmıştır. Sert, karizmatik ve
suçluları kendi yöntemlerine göre bulup cezalandıran kanun adamlarının dönemi başlamıştır.
Bu süreçte Yeşilçam’da da yüzlerce polisiye film çekilmiştir. Hatta Mickey Spillane’nin yarattığı
dedektif Mike Hammer’ın maceraları ülkemizde o kadar çok tutulmuştur ki orijinali 34 kitap olan
serinin Türkiye’de 200’ün üzerinde macerası yayımlanmıştır. Spillane’nin yazdıklarının dışındaki
maceraları Kemal Tahir, Orhan Boran, Halit Kıvanç kaleme almıştır. Polisiye romanların, çizgi
romanların ve filmlerin hüküm sürüdüğü yıllarda çocuk oyunları da bu popüler türden etkilenmiştir. Mahalle aralarında, sokaklarda, bahçelerde, evlerde hırsız-polis, polisçilik, dedektifçilik adları
altında birçok oyun üretilmiştir. Orhan Okay, çocukluk hatıralarıyla birlikte İstanbul’u anlattığı Bir
Başka İstanbul eserinde çocukluk yıllarında filmlerin etkisiyle ellerine aldıkları tahta tabancalarla
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hırsız-polis oynadıklarına değinmiştir (Okay 2012: 104). Polislerin ve dedektiflerin yerel otoritesini
bozan ajan filmleri de yine aynı süreçte seyircinin karşısına çıkmıştır. Ülkeden ülkeye giderek
çeşitli maceralara atılan ve sıra dışı silahları olan ajanlar kısa sürede ilgiyi üzerlerine çekmeyi
başarmıştır. 70’lerin sonu ve 80’lerin başlarında beyaz perdede komandolar, özel birlikler ve
tek kişilik ordular boy göstermeye başlamıştır. Çocuk oyunları bu döneme de ayak uydurmuş,
tabancaların yerini tüfekler, taramalı silahlar almıştır. Askercilik, Komandoculuk, Ramboculuk bu
filmlerin etkisiyle ortaya çıkan oyunlardır. Oyunlarda herhangi bir düzen yoktur. İyi ve kötü olarak
ikiye ayrılan çocuklar oyuncak silahlarıyla birbirlerini vurma yarışına girerler. Ancak ateş etme
ve öldürme hayali olduğu için önceden belirledikleri bir senaryo veya oyun içerisindeki anlaşmalar çerçevesinde oyunu sürdürürler. Ateş eden çocuk, karşısındakine “öldün” dediği zaman
vurulan çocuk oyundan çıkar. Bu oyun içindeki anlaşmaya örnektir. Oyun öncesinde iyinin kazanacağı veya kimlerin vurulacağı belirlenirse bu da oyun öncesi anlaşmaya örnek olur. Devam
eden süreçte su tabancaları, sahte mermi atan tabancalar veya tüfeklerle birlikte vurulan kişi
gözlemlenebildiğinden bu anlaşmalara da ihtiyaç kalmamıştır. Aynı dönemlerde uzay savaşlarını
konu edinen filmler de seyirciyle buluşmuştur. Gerek dünyada gerekse uzayda kötülerle savaşan
savaşçılar çocuk oyunlarında yeni bir döneme kapı aralamıştır. Sinema sektörüyle koşut çalışan
oyuncak sektörü filmlerdeki birçok unsurun oyuncağını piyasaya sürerek çocuk oyunlarını şekillendirmiştir. Gelenekle modernin bireşimi olan ışın kılıçları, uzay tabancaları, ışıklı veya lazerli
silahlar oyunlardaki yerini almıştır. 80’li yılların başında fantastik filmler ilgi odağı haline gelmiştir.
Süper kahramanlar etrafında meydana gelen olayları konu edinen filmler günümüzde de hala
yoğun ilgi görmektedir. Yapılan derlemelerde dikkat çeken süper kahramancılık oyunu, fantastik
sinemanın çocuk oyunlarını nasıl şekillendirdiği hususunda verilebilecek yerinde bir örnektir. Bu
oyunda çocuklar kendilerine birer süper kahraman seçerek onun rolüne bürünürler ve hayali
düşmanlara karşı birlikte savaşırlar. Oyunun bir diğer formunda ise süper kahraman rolüne giren
çocuklar hayali düşmanlar yerine birbirleriyle mücadele ederler. Ancak burada fiziksel bir mücadeleden ziyade söze dayalı mücadele söz konusudur. Her çocuk rolüne girdiği kahramanın öne
çıkan güçlerini göz önünde bulundurarak rakibine “sana şu gücümle saldırıyorum” der, rakip de
aynı şekilde kendi kahramanının özelliklerine göre karşılık verir. Örneğin “Örümcek Adam” olan
çocuk karşısındakine “sana ağ atıyorum” der, karşısındaki “Yarasa Adam” rolündeki çocuk ise
“bumerang bıçaklarımla ağlarını yırtıyorum” diyerek kendisini savunur. Oyunlarda oyuncakçılardan temin edilen süper kahraman kostümleri ve silahları da kullanılmaktadır.
Filmler yalnızca kahramanları itibariyle oyunları etkilemez. Filmlerde geçen çeşitli oyunlar
da oyun kültürüne girebilir. Taş-kâğıt-makas oyunu bu bağlamda örnek verilebilir. Çin ve Kore
kaynaklı bu oyunun günümüzde uluslararası yarışmaları düzenlenmektedir. Genellikle filmlerde
kahramanların bir şeyi yapma veya yapmama hususunda kimin önce davranacağını belirlemek
için oynadıkları bir oyun olan taş-kâğıt-makas, Türkiye’de çocuklar ve üniversiteli gençler arasında oynanmaktadır. Çocuklar oyun sırası veya eşe seçmede öncelik hakkı kazanmak için sıklıkla
olmasa da bu yönteme başvurmaktadırlar. Türk oyun kültüründe aynı işlevi gören yazı-tura atma,
aldım-verdim ve sayışmaca gibi teknikler varken taş-kâğıt-makasın da bu teknikleri arasına girmesi dikkat çekicidir.
Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu 2002 yılında kurulmasına rağmen pek fazla ilgi görmemektedir. Ancak özellikle Amerikan Futbolu’nun Türkiye’deki
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geçmişine bakıldığında takvimler otuz yıl önceyi gösterir. Türkiye’de Amerikan Futbolu ilk defa
1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasında oynanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerinin kurduğu takım ilk maçını Amerikan Donanması ile yapmıştır. Türk takımları arasındaki ilk maç, 1993 yılında “Bogaziçi Elephants” ile “İstanbul Pistoflar” arasında yapıldı. Devam
eden süreçte Hacettepe, İTÜ, Marmara, ODTÜ, Ankara, Gazi, Ege, Başkent, Koç, Bilgi, Süleyman Demirel üniversitelerinde Amerikan Futbolu takımları kurulmuştur (İK1). Türk gençlerinin bu
sporlara yönelmelerinin arkasında Amerikan filmlerinde yer alan Amerikan futbolu ve beysbola
dair motiflerdir. Hatta konusu bu sporlar üzerine kurulu birçok film mevcuttur. 2002 yılında bir
lisans ödevi için yaptığım bir araştırma sırasında Erzurum’daki bir kamu lojmanında yaşları 10 ile
15 arasında değişen çocukların boş bir alanda beyzbol oynadıklarına şahit oldum. Ellerine aldıkları sopalarla tenis topunu karşılayan bu çocuklar becerebildikleri kadarıyla beyzbol oynuyorlardı.
Çocuklara bu oyunu nereden öğrendiklerini sorduğumda televizyondaki bir filmden gördüklerini
söylediler.
Filmlerin oyun kültürüne bir başka etkisi ise dijital oyunlar aracılığıyladır. Çocukların ve
gençlerin ilgiyle oynadıkları bazı dijital oyunların kaynağı ilgiyle izledikleri filmlerdir. Anlaşılacağı
üzere ilgiyle seyredilen filmlerin devam eden süreçte oyunları da yapılmıştır. Avatar, Lord of The
Rings (Yüzüklerin Efendisi), Harry Potter, Spider Man (Örümcek Adam), Alien vs Predator (Alien
Predatore Karşı), The Chronicles of Riddick (Riddick Günlükleri), Back To The Future (Geleceğe
Dönüş), James Bond, Ice Age (Buz Devri), Kungu Panda, Lego İndiana Jones, Star Wars, Terminator bu konuda verilebilecek örnekler arasındadır. Bu yönelimin tersi durumu da söz konusudur.
Yani filmi yapılan oyunlar da vardır.
Bununla birlikte çocukların ve gençlerin satın aldıkları şaka oyuncakları da oyun ve oyuncak konusunun bir başka boyutudur. Bu oyuncaklar arasında vampir dişleri, kültleşmiş korku
filmi kahramanlarının (Fredy, Jason, Chucky, Testere, Çığlık) maskeleri bulunmaktadır. Bütün bu
ayrıntılar sinema ve dizi sektörünün şakaya dayalı oyun kültürünü de etkilediğini göstermektedir.

2. Dizi Filmler
Radyolarda sunulan arkası yarınların televizyondaki şekli olarak başlayan ve büyük bir
sektör haline gelen dizi film yapımcılığı geçtiğimiz son 10 yılda büyük bir mesafe kat etmiştir.
Öyle ki Türki’ye dizi film ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Yalnızca Türk dizileri değil, yabancı diziler de gerek kapalı devre TV sistemlerinde, karasal ve uydu yayını yapan kanallarda
ve internette Türk halkı tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu ilgi o kadar yoğundur ki belli başlı
dizilerin yayınlandıkları saatlerde günlük yaşamı etkileyecek derecede durgunluk yaşanmaktadır.
Bu ilgiden çocuk oyun ve oyuncakları da nasibini almıştır. Oyuncakçılarda satılan ertuğrul kılıçları
ve Turgut Alp baltaları yerinde birer örnektir. Bu oyuncaklar çocukların oynadıkları oyunlara da
şekil vermiştir.
İnternette oynanan dijital oyunlar arasında dizilerden tasarlanan Arka Sokaklar, Kurtlar
Vadisi oyunlarına tesadüf edilmiştir. Bunlar ve benzeri oyunların çoğu yabancı oyunlar üzerinde
yapılan Türkçe yamalarla güncellenmiştir.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesine Bağlanan Köy Vasfını Henüz Kaybetmemiş Beş Yerleşim Biriminde Halk Kültürü Değişmeleri başlıklı proje çalışması kapsamında yürütülen derleme
faaliyetleri sırasında Altınbulak köyünde Selenacılık adlı bir oyuna tesadüf edilmiştir. Oyun bir dönem televizyonda yayınlanan Selena adlı diziden esinlenilerek üretilmiştir. Oyunda kız çocukları
tıpkı dizide olduğu gibi çocuklar el ele tutuşup üç defa Selena’yı çağırdıklarında Selena rolündeki
çocuk gelerek diğer çocuklara yardım eder.
Konuya geniş perspektiften yaklaşıldığında son yıllarda oldukça popüler olan Game of
Thrones dizisinin oyuncakları ve dijital oyunları dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun ilgi
görmektedir. Diğer taraftan sokak oyunlarında çocukların zombi gibi davranarak birbirlerini korkuttukları tespit edilmiştir. Bu da yine son yıllarda tüm dünyada popüler olan Walking Dead dizisi
etkisiyle ortaya çıkmış bir oyundur. Oyunda çocuklardan zombi olarak seçilenler diğerlerini yakalamaya çalışırlar. Yakalanan oyuncu zombi olur ve diğer oyuncuların peşine düşer.
Türkiye’de son yirmi yılda basketbol spor dalında önemli uluslararası başarılar kaydedilmiştir. John Naismith’in 1891 yılında çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlaması için tasarladığı
basketbol kısa sürede yaygınlaşarak dünyanın en popüler sporlarında biri haline gelmiştir. Türkiye’de basketbol ilk defa 1906 yılında Robert Koleji’nin bahçesinde oynanmış, ilk şampiyona 1927
yılında İstanbul’da yapılmıştır (Hacaloğlu 2016: 49). Ancak icat edildikten yalnızca 15 yıl sonra
Türkiye’ye gelse de basketbol sporu uzun yıllar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde
oynandı. Ancak özellikle 80’lerden sonra Anadolu’nun genelinde basketbola karşı ilgi her geçen
gün artmaya başladı. Türk basketbol otoritelerinden bazıları bu ilgiyi 1980-1982 yılları arsında
TRT’de yayınlanan Beyaz Gölge Adlı diziye bağlamaktadırlar. Konusu bir basketbol hocası ve
yönettiği lise takımının maceralarını konu edinen diziyle birlikte basketbol Türkiye’de evlere girmiş oldu (İK3). Eski milli basketbolcu ve Efes Pilsen Basketbol Takımı idari Menajeri Alper Yılmaz
kendisiyle yapılan bir röportajda “Dizi Türk insanının basketbolun farkında olmasını sağladı. Elbette diziden önce de Türkiye’de basketbol vardı, ancak ‘Beyaz Gölge’den sonra bir anda herkes
basketbol oynamaya başladı” (İK2) sözleriyle dizinin Türkiye’de ortaya çıkan basketbol kültürü
üzerinde ne kadar etkili olduğuna dikkat çekmiştir.

3. Çizgi Filmler
Aslında her yaş grubuna hitap eden çeşitleri olmasına rağmen çizgi film genellikle çocuklara yönelik bir tür olarak değerlendirilmiştir. Oysa özellikle son yirmi yıldır üretilen batı kaynaklı
çizgi filmler arasında büyüklerin de ilgiyle izleyebileceği ürünler bulunmaktadır. Çocukların çizgi
filmlere ilgi göstermelerini sağlayan faktörler arasında bu filmlerin renkli ve dikkat çekici çizgilere
sahip olmalarıdır. Bunların yanı sıra çizgi filmler çocuklara yönelik halk anlatılarının görselleşmiş
şekilleridir. Çizgi filmler anlatı türlerine ait birçok motif içerirler. Tıpkı sinema ve dizi filmlerde
olduğu gibi çizgi film de çocukların oynadıkları oyunları şekillendirmektedir. Çizgi filmlerle birlikte
çocukların dünyasına robotlar, uzay istasyonları, canavarlar, konuşan arabalar, farklı evrenler,
sihirli eşyalar, uzay gemileri, olağanüstü güce sahip süper kahramanlar vb. unsurlar girmiştir.
Çocuklar oynadıkları oyunlarda sevdikleri kahramanların rollerine girmekte veya çizgi film patentli
oyuncakları oyunlarında kullanmaktadırlar. Araştırmalarda tespit edilen Pepe, Keloğlan ve Rafadan Tayfa oyunları çizgi filmlerin oyun şekline büründüklerini somut birer örneğidir. Sözelimi bir
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çizgi film kanalında yayınlanan Dr. Dottie adlı çizgi filmin oyuncakları çocukların da evlerinde çizgi
filmdeki kızı taklit ederek oyun oynamalarına olanak tanımaktadır. Oyuncak sektörü neredeyse
her çizgi filmin oyuncağını piyasaya sürerek oyun ve oyuncak kültürünü yönlendirmektedir.
Bu hususta değinilmesi gereken bir başka husus ise çizgi filmlerden hareketle tasarlanan
dijital oyunlardır. İnternette çocukların çevrimiçi oyun oynayabilecekleri birçok site bulunmaktadır.
Oyun sitelerinde çocukların beğenisine sunulan binlerce oyun arasında onların televizyonda veya
sinemada ilgiyle seyrettikleri çizgi filmlerin oyunları da mevcuttur. Çocuklar istedikleri oyunları
çevrimiçi veya satın alarak çevrimdışı oynayabilmektedirler. Tom ve Jery top sektirme oyunu,
Pepe harfleri bulma oyunu, spaydırman, keloğlan kara vezirin peşinde, rafadan tayfa defans,
örümcek adam dr. ahtapota karşı, dora yılbaşı hediyeleri, barbi saç bakımı, barbi ayakkabı tasarımı, dora orman eğlencesi, kaykaycı scooby doo, simpson sahil yarışı, hulk süper kahramanlara
karşı, şirin ve şirine, çılgın hırsız doktorda, pepe kutup macerası (İK4), shrek, avatar ağaçların
tepesi, road runner, rotaty, hortlak tweety (İK5), taş devri motor yarışı, niloya macerası (İK6), kungu panda antrenman, tazmanya canavarı, power rangers (İK7), sünger bob kayıp hazine, ajan
gadget, şirinler savaşı, maşa ve ayı, taş devri kaykay (İK8) bu oyunlardan yalnızca birkaçıdır.

4. Spor Programları
Sporun profesyonel ve amatör olmayan şekilleri birer oyundur. Aslında sportif faaliyetlerin kaynaklarından biri de çocuklar, gençler ve büyükler için tasarlanmış oyunlardır. Futbol tüm
dünyada oynanan bir spordur. Başka bir ifadeyle dünyadaki en yaygın spordur. Bu sporun mahalle aralarına kadar inen farklı şekilleri birer oyundur. Günümüzde yapılan saha çalışmalarında
çocukların elektronik oyuncaklar ve dijital oyunları tercih etmelerine rağmen futboldan
vazgeçemedikleri görülmüştür. Futbol, her yerde oynanabilme özelliğine sahip bir oyundur. Kale
yerine iki taş, top yerine herhangi bir nesne konularak futbol ve türevleri oynanabilir. Günümüzde
hem yerli hem de yabancı futbolcular tüm özellikleriyle tanınmaktadırlar. Sayısı artan spor kanalları, programları ve internet bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan çocukların
özellikle futbola ilgisi üreticileri de harekete geçirmiştir. Çocuklara yönelik üretilen sakız, çikolata vb. ürünlerin içinden çıkan futbolcu kartları çeşitli oyunların çıkmasına da vesile olmuştur.
Büyüklerin oynadıkları iskambil oyunlarına benzeyen bu oyunlar ütmeye yöneliktir. Anlaşılacağı
üzere çocuklar bu resimleri yalnızca koleksiyon amacıyla değil oyunlarda kullanmak amacıyla
biriktirmektedirler. Bununla birlikte çocuklara yönelik ürünlerden çıkan kartlar sadece futbolcu
veya sporcu içerikli değildir. Çizgi film kahramanları, film kahramanları, araba modellerini tanıtan
kartlar da mevcuttur. Bu tür kartlar seri halinde müstakil olarak da satılmaktadır. Yaygın olarak
kâğıt, kart, papel, papil gibi adlarla anılan oyunların farklı türevleri vardır. Bunlardan en yaygını
pişti adlı kâğıt oyunundan esinlenilerek oluşturulmuş oyundur.
Spor programları aracılığıyla öğrenilen başka spor dalları da çocuk oyunlarına konu olmaktadır. Özellikle olimpiyat oyunlarını ve atletizm yarışlarını seyreden çocuklar dışarıda koşu,
atlama, fırlatma içerikli oyunlar oynamaktadırlar. Derleme faaliyetlerinde karşılaşılan bu tür oyunlardan biri bayrak yarışıdır. Sayılarına göre gruplara ayrılan çocuklar bayrak niyetine ellerine
aldıkları bir nesneyi belirledikleri koşu alanının muhtelif yerlerine yerleşen takım arkadaşlarına
ulaştırarak yarışı kazanmaya çalışırlar.
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5. TV Programları
Sinema filmi, dizi film ve çizgi filmler dışında ilgiyle izlenen bir başka yayın türü de TV
programlarıdır. Genellikle yarışma içeriğine sahip programlar çocuklar tarafından taklit edilmektedir. Derleme çalışmalarında en çok rastlanan oyunlar “O Ses Türkiye”, “Survivor” ve “WipeOut”
kökenli oyunlardır. Programdaki formata uygun bir şekilde oynanan O Ses Türkiye oyununda
çocuklardan birkaç tanesi jüri olarak sırayla şarkı söyleyen arkadaşlarına puan veririler. Survivor (Sörvayvır çocukların telaffuzuyla) ve WipeOut (çocukların telaffuzuyla Vaypout) oyunlarında
çevrelerinde buldukları materyallerden parkur hazırlayan çocuklar oluşturdukları parkurlardaki
engelleri birbirlerinden önce bitirmeye çalışırlar.

Sonuç
Medyanın çocuk oyunlarına etkisi çok yönlü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur.
Çünkü medya çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Günümüzde medya ürünlerinden hareketle
üretilen oyuncaklar çocuk oyunlarının yapısını da değiştirmektedir. Çocukların geliştirdiği oyunları yanı sıra büyüklerin geliştirip pazarladığı oyunlar da vardır. Ancak medya araçlarından esinlenilerek ortaya çıkan oyunlar medya ürünlerinin revaçta olduğu süre içerisinde oynanır ve devam
eden süreçte yerlerini popüler olan başka bir medya ürününden üretilen oyuna bırakırlar. Medya
araçlarından hareketle üretilen oyunlar geleneksel oyunlardaki gibi bir düzene sahip değillerdir.
Çocuklar izledikleri programların hevesiyle bir süre ürettikleri bu oyunları oynayıp hevesleri geçince bırakırlar. Çünkü bu oyunlarda geleneksel oyunlardaki gibi rayına oturmuş kurallar yoktur.
Çoğu oyun kendini destekleyen fabrikasyon oyuncaklar eşliğinde oynanır. Dolayısıyla bu oyunlar
için gerekli oyuncaklar olmadığında çocuklar geleneksel oyuncaklara yönelirler. Erzurum’da yapılan araştırmada çocuklar her ne kadar medya ürünlerinden hareketle ürettikleri oyunları ve dijital
oyunları oynuyorlarsa da geleneksel oyunlardan da o ölçüde vaz geçmemişlerdir. Saklambaç,
deve-cüce, köşe kapmaca, yakar top, istop, körebe, seksek, dokuztaş, yerden yüksek, nesi var,
yağ satarım bal satarım, ebelemece, uzuneşek, birdirbir zımba, koşu yarışı, ip atlama, kulaktan
kulağa, mendil saklama, el kızartmaca adlarıyla bilinen geleneksel oyunlar da çocukların oynadıkları oyunlar arasındadır.
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BİR ÖĞRETME-ÖĞRENME SİSTEMİ OLARAK ‘MEŞREP’LERDEN
‘MEŞK’E HALK TÜRKÜLERİNİN YAŞAMA ORTAMI VE
GÜNÜMÜZE ULAŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER
Yrd. Doç. Dr. Murat KARABULUT

Türk müzik kültüründe; halk türkülerinin bugünlere gelmesinde birçok yol ve yöntemin
uygulandığını söyleyebiliriz. Anadolu coğrafyasında çeşitli eğlence adları ile bilinen Sıra gecesi,
Kürsübaşı, Yatsı Oturumları, Gezek, Oturak Âlemleri, vb. yanında, âşıklık geleneği, düğün ortamı veya güçlü kaynak kişiler vasıtasıyla geçmişten günümüze ulaştığını biliyoruz. Aslında ne
söylersek söyleyelim Türk müzik kültürü geleneği bizi Orta Asya coğrafyasına götürmektedir. Bu
coğrafyadaki müzik geleneğindeki uygulanan yöntemleri ne olduğunu bilmeden türkülerin oluşum
gelişim yayılma durumunu anlamada güçlük çekilecektir. Bu gerçeği hesaba katarak böylesine
zengin müzikal ve güçlü yapıların günümüze kadar nasıl ve ne şekilde ulaştığına ilişkin önemli
ipuçları vardır. Birinci olarak bahse konu olan coğrafya da özellikle de Uygur bölgesindeki Meşrep geleneği dikkat çekicidir. Bu gelenekte icra şekilleri belli bir kurala göre yapılmaktadır. Sözü
edilen Meşrep geleneği ile Türkiye’de yapılan halk eğlence geleneklerinin birçok ortak yönünün
olduğu gayet açıktır. Meşrep geleneğinde icra edilen müzikal yapının makamsal bir özellik taşıdığını görüyoruz ki, Türk müzik geleneğindeki makamsal müzik formlarının kökeninin, kaynağının
oralara dayandığı su götürmez bir gerçektir.
Buna rağmen çeşitli Türk toplulukları arasında yaygın olarak icra edilen halk ezgilerinin
de müzikal işleniş bakımından farklı olduğunu da biliyoruz. Bir başka soru bu geleneğin izleri nerelere kadar yayılmış ve sürmektedir? Bu sorunun cevabını anlamak için çok daha geniş
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araştırmalara ihtiyaç vardır. Asıl sorulması gereken ise tebliğimize de konu olan sistemde nasıl
bir öğrenme-öğretme yöntemi uygulanmıştır? Bu bilgiler aynı zamanda müzik kültürümüzün tarihi gelişimine ışık tutacak niteliktedir. Her şeyden önce türkülerin doğduğu yaşadığı ve varlığını
sürdürebildiği geleneksel icra ortamlarının durumunun bilinmesi ile sağlıklı bilgilere ulaşılabilecektir. Yukarıda da söz ettiğimiz üzere Türk Müzik tarihindeki kırpık ve dağınık bilgileri bir araya
getirecek yorumlayacak ciddi çalışmalara, araştırmalara ihtiyaç vardır. Türk müzik kültürünü salt
Anadolu coğrafyası ile sınırlandırmak konunun bir yönünü eksik bırakacaktır. Orta Asya coğrafyasından Balkanlara uzanan geniş bir alan yapılacak çalışmalar devasa kültürü anlamamızı
sağlayacaktır.
Soru konargöçer bir hayat tarzı yaşayan Türkler nasıl oluyor da bu zengin müzik kültür geleneğini Anadolu coğrafyasına kadar getirebiliyorlar? Bu durumu araştırırken karşımıza meşrep,
meşk, usta-çırak, geleneksel icra biçimleri ve öğretme yöntemleri çıkıyor. İcra ortamları geleneğinde türkülerin öğrenilmesinin temelinde ezbere dayalı bir yolun izlendiği görülür. Aşağıda daha
da ayrıntılı verilecek olan Ezbere Dayalı Öğretme sistemi yukarıda sözü edilen icra mekânlarında toplu icra yapılan geleneksel ortamlarda sözel icra ön plandadır. Türküyü sürekli tekrar edişler
türkünün kalıcı olarak öğrenilmesinde en etkili bir yol olduğu gayet açıktır. Aynı zamanda bir
ustanın aşığın yanında uzun süre bulunarak onun söylediği çaldığı türküleri hafızaya almak ustalaştığında ise bunu aktarmaktır. Bu yol ki Âşık Çırak veya Usta Çırak ikileminde müzikal yapıların
çalgı ustalığının gelişmesinde önemli bir işlev görmektedir aynı zamanda. Aslında bu yöntemde
zekâ ön plana çıkmaktadır. Belli bir seviye ye ulaşan çırağın maharetini yeni ve farklı alanlara
taşımasını kültürleme, ustasından öğrendiği aldığı bilgiler kültürlenme bu bilgileri farklı yerlere
taşıma oradan yeni bilgileri oralara götürmede kültürleşme sürecini ifade ettiğini söylemek mümkün. İkinci bir yöntem cemiyetler tarafından izlenen nota ve meşk eğitiminin bir arada yürütülmesi
yöntemi, hem meşk sisteminin menfi bir sonucu olan eserlerin unutulması sorununu ortadan
kaldırmış, hem de meşkin tavır ve icra üzerinde yarattığı olumlu etkinin sürmesini sağlamıştır.
Ayrıca verilen düzenli konserlerle öğrencilerin profesyonel müzik yaşantısına adım atması da
sağlanmıştır. Bu açılardan bakıldığında günümüz Türk Müziği eğitim sistemi açısından prototip
olabilecek bu sistem zamanla unutulmuş ve milli bir müzik eğitim metodu oluşturma konusunda
sağlayabileceği katkılar göz ardı edilmiştir (http://osmanli.site/...).
Tebliğimize konu olan meşrep, meşk, barana vb. adlar ile yapılan müzikli icra ortamları
müziklerin doğuşu yayılışı ve sürdürebilirliği açısından elbette başka olaylar ve uygulamalar vardır ki bunlardan da bahsedilecektir.

Meşrep’lerden Meşk’e Öğretim Sistemi
Meşrep geleneğinin yapısında kuvvetli bir geleneğe bağlı öğrenme ve öğretme sistemi
vardır. Her bir ayrıntı folklorik zenginliği ifade eder. Sistem kendi bünyesinde kurumsal bir öğretim içerdiğinden ailelerinde çocuklarını mutlaka göndermek istediği cazip içerisinde çocukluktan
itibaren adeta bir kültürel okuldur. Bu açıdan meşrepler çağın kültürel rol model okulları olarak
görebiliriz.
Tarihi İpek Yolu güzergâhında önemli ticaret duraklarından Semerkant, Buhara, Taşkent,
Kumul, İli, Dolan gibi Orta Asya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki köklü yerleşim
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yerlerindeki kültürel uygulamalar ancak sözlü aktarım yolu ile gelebilir ya da bu coğrafyada yaşayanların Anadolu coğrafyası ile bir bağlarının olması gerekti. Her iki ihtimalin olduğunu geleneğin
izlerinden bile anlaşılmaktadır. Asya coğrafyasındaki meşreplerde öğrenilen ve öğretilen makam
geleneğinin Osmanlı müzik eğitim sisteminde bir model öğretme yöntemi olarak kullanılması dikkat çekicidir. Meşk kavramı Türk musikisi tarihi geleneğinde bir öğretim sistemidir. Kavramın
tarihi derinliği ve kökleri vardır. Yüzyıllardır müzik kültürün aktarılmasında bu yöntem izlenmiştir.
Hatta bu sistemin uygulamaları dikkate alındığında gerek bugünkü sanat ve halk müziklerinin
öğrenilmesi ve öğretilmesinde en etkili öğretim sisteminin de olduğu gayet açıktır. Meşk geleneksel her tür sanatı ifade etse de asıl kullanım alanı olarak Osmanlı döneminde saraylarda daha
baskın eğitim modeli olarak uygulanmıştır. Halk müziğindeki karşılığı usta-çırak, sanat müziğinde
üstat-talebe kavramından pek farklı değildir. Öğrencinin meşk de ya da usta çırak ilişkisinde olduğu gibi çalış, okuyuş ve tekniklerini tam olarak kavrayabilmesi ancak ustasına yani öğreticisini
dikkatle takip etmesine bağlıdır. Cem Behar konu ile ilgili şu tespitte bulunmaktadır. Yüzyıllar
boyunca “çağdaş” olmayan bir eğitim sistemi uygulayan ve bu eğitim ve aktarım sistemiyle bir
repertuar oluşturan, öğreten, yaşayıp gelişebilen bir musiki geleneği vardı karşımızda. Bu saatten
sonra bu geleneğin kalıntıları üzerine monte edilecek “çağdaş” bir eğitimin nasıl olması gerektiği
konusunda ahkâm yürütmek yerine, bu geleneğin esasının nasıl oluştuğuna, geleneğin içinde
nasıl bir eğitim yöntemi uygulandığına ve “çağdaş olmayan” eğitim sistemine rağmen geleneğin
kendini nasıl yenilediğine daha yakından bakılmalıydı” (Behar, 2016: 11) şeklindeki ifadesi bir geleneği kendi bağlamında incelenmesi gerektiğine de vurgu yapmaktadır. İşte bu görüş geleneksel
icra ortamlarının temel felsefesini de yansıtmaktadır bir bakıma. Bu sistem acaba nasıl bir eğitim
ve ne türden icralarla kendini yenileyip yaşatabilmiş ve bugüne gelebilmişti? Ya da geleneksel
müzik temelli icra ortamları bu meşk öğretim sisteminin neresinde yer almaktadır? Meşk öğretme
sisteminin geleneksel icra ortamlarındaki yerini ve aynı yıllarda yani yetmiş seksen sene öncesine kadar kültürel hayatın en anlamlı yerinde var olmasını nasıl açıklamak gerek? Bu soruların
cevabını Cem Bahar vermektedir. Bundan yetmiş seksen yıl öncesine kadar geleneksel Osmanlı/
Türk musikisinin öğretimi ve aktarımı bütünüyle meşk adı verilen yönteme dayanırdı. Hem ses
veya saz öğrenimi hem de öğrencilerin bir eser dağarcığı edinmeleri, meşk etmekle gerçekleşirdi.
Meşk ederek müzik öğretmenin ve öğrenmenin basit bir araç, herhangi bir pedagojik yöntem olarak görülmesi eksik ve yanlış olur. Dört buçuk yüzyıllık Osmanlı/Türk musiki geleneğinde meşk
sayısız müzisyen kuşakları tarafından bir öğretim yöntemi olarak benimsenmekle kalmamış, aynı
zamanda ses ve saz eserleri repertuarının da yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa intikalini sağlamıştır. Bu iki işlevi birbirinden ayırmak imkânsızdır. Meşk bir yandan ses ve çalgı öğretimini ve icra
üslûplarını şekillendirmiş, bir yandan da eser repertuarının nesiller boyu aktarımını ve zamanla
yenilenip değişmesini sağlamıştır (Behar, 2016: 11).
Meşk ederek müzik öğrenmenin etkisi bununla da kalmamıştır. Geleneksel musiki meşki
ve doğurduğu ilişkiler, birçoğu bugün dahi geçerliliğini koruyan bazı temel ahlâki ve estetik değer yargılarının taşıyıcısı olmuştur. Meşk zincirlerinin devamlılığı sayesinde de bu yargılar Türk
müziği dünyasına iyice yerleşmiş, bu dünyanın yazılmamış fütüvvetnamesi, anayasası olmuştur.
Meşk aslında bütün bir müzik geleneğinin ortak zemini haline gelmiş, kuşakları, bestecileri, icracıları ve icra üslûplarını bir arada tutan ortak bir aidiyet duygusu oluşturmuş, yani bu sanat alanının
tümü için hem estetik hem toplumsal bir harç görevini yerine getirmiştir (Behar, 2016: 12).
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Öğrenme - Öğretme Sistemi Olarak Meşrep ve Türkülerin Doğuş Hikâyesi
Eskiden Orta Asya coğrafyasının sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili pek fazla bilgi yoktu.
Bu coğrafyadan bilgileri oradan ülkemize yerleşen Uygur Türkleri ve başkaları tarafından yapılan
gezi ve seyahatlerden tespit edilen bilgilerle sınırlı idi. Günümüz iletişim çağında artık her kültürün en ince ayrıntılarına kadar farklı kültürlerle ilişkisini anlamak ve tespit ederek karşılaştırmak
daha kolay hale geldi. Yazılı kaynak ve bilgi olmadan bu kültür nasıl oluyor da sözlü kültür aktarım
yolu ile günümüze kadar ulaşabilmişti? Şimdi fotoğrafı net bir şekilde baktığımızda geleneğe
sıkı sıkıya bağlı ve millet olma şuurunun temellerini meydana getiren folklorik uygulamalar bu
zincirin en önemli halkasını ilk basamağında yer almaktadır. Bu durum kültürel bir eğitim sistemi
olarak düşünüldüğünde içinden ders alınacak pek çok bilgininde olduğu görülecektir. Geleneğin
oluşumunda ve inşasında kültürel bir yapı taşı olan bu toplanma mekânları folklorik temelli her
unsurunda uygulama alanıdır. Aynı zamanda türkülerin de sanat ve estetik kazanmasında test
edilebilir mekânlar olarak görmek gerek. Elbette bütün türkülerin burada doğduğunu iddia etmiyoruz. Buradaki durum icra sahnesi ve türkü ve makam geleneğinin sanatsal boyutudur.
Bilinen bir gerçektir ki türkülerin doğması sosyal ve kültürel bir olaya dayanır. Bu olayın
temelinde toplumsal konular vardır, aşk, sevgi, gurbet, ayrılık, savaş, ölüm vb sosyal konular bir
şekilde türkülerin doğuşuna ve çeşitlenmesine vesile olur. İlk doğdu şekli ile daha sonraki söyleniş ve çalınışında dağlar kadar fark olabilir. Bunun icracıları ezgiyi çok farklı kalıplara sokarak
değişmesini sağlar. Bu süreç etkilenme, etkileşme, etkileme üçgeninden söz edebiliriz. Bunlardan hangi unsurun hangi etkinin daha baskın olduğunu anlamamız imkânsızdır. Çok da önemli
değildir. Bu sürecin sonunda kültürleme, kültürlenme ve kültürleşme ile toplum ve millet olma
bilinci kazanılmasına yardımcı olur.
Türklerin tarihinde Karahanlılar dönemi son derce önemlidir. Karahanlılar dönemi Türk
müzik sisteminin şekillendiği ve kurala dayalı geleneğin oluştuğu dönemdir. “Bir musikinin yücelebilmesi için, fikir hareketleri ve dil ürünlerinin belirli bir düzeye erişmesi, gerekli ilk faktörlerdendir.
İslam’ın hâkim unsurları Arap, Fars ve Türk sanatında yükseliş hareketleri bu bölgede XI. yüzyıldan başlayarak meyvelerini vermiştir. (Karabulut 2002 e-kitap). Aynı zamanda bu dönem sosyal
ve kültürel hayatın şekillenmesi dikkat çeker. Müzik makamlarının doğması ve yayılması da yine
bu döneme rastlar. Elbette daha sonraki dönemler de bir o kadar önem arz eder. Ancak bu yıllar
müzikal kimliğinin oluşmasına ilk önemli evre olarak gözükmektedir. Özellikle Uygurlar arasında
yaygın olan meşrep geleneği bu dönemden itibaren görülür. Yine İli, Dolan, Kumul vb makam
geleneklerinin tam olarak şekillenmesi bu yıllara rastlamaktadır.
Uygur Türklerinde hafız ve sazende olarak tesmiye edilen kişiler ömrünü halkın ve toplumun manevi dünyasını yansıtan türkü ve makamları korumaya, bölgeden bölgeye yaymaya ve
kuşaktan kuşağa aktarmaya adamış sanatkârlardır. Arapçada Kur’an okuyan anlamına gelen
hafız kelimesi Uygurlarda müzikle hikmet ve türkü söyleyen kişileri ifade etmektedir. Çalgıcıları
ifade etmek için de sazende sözcüğü kullanılmaktadır (Mahmut, 2015: 41).
Uygurlar arasında “Âlim olacağım dersen okula git, adam olacağım dersen meşrebe git
(Âlim bolay disen meşrepke bar” atasözü çok yaygındır. Hatta edepsiz, ahlaksız davranan ve
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lüzumsuz konuşan kişiler için “meşrep görmemiş (meşrep körmigen)” denilmektedir (Öger, 2014:
73).
Aslında bu atasözü her şeyi açık ve net olarak anlatmaktadır. Kültürel öğrenme ve öğretme sistemi kökleşmiş bu geleneğe güvendiklerini de ortaya koymaktadır. Sistemin içyapısında
arkadaşlık, kardeşlik, birbirine saygı, vatanseverlik, yardımseverlik, öz güven, sosyalleşme, kültürünü tanıma gibi manevi değerlere sahiplik, dayanışma, tahammül edebilme, eğitim değerleri
sistemi günümüz modern çağında vermeye çalıştığımız değerler bütünü ile de ne kadar örtüştüğünün göstergesidir.

Meşrep-Meşk ve Kültürel İcra Ortamlarında Öğrenme ve Öğretme Sistemi
Türk Müziğinin (halk musikisi) ilk yazılı nota örneklerinin 17. Yüzyıl’ da olduğunu biliyoruz. Ali Ufkinin Mecmua-i Saz-ı Söz adlı eseri notalı sistemin en değerli hazinesi kabul edilebilir.
Notanın kullanılmadığı dönemler için sistemin nasıl ve ne şekilde olduğuna ilişkin bilgileri anlamamız için sözlü kültür geleneğinde uygulanan halk eğlencelerini incelemek şarttır. Bu sistemde
karşımıza özünde ezbere dayalı bir yöntemin kullanıldığını anlamak mümkündür. Bunu anlamak
için Türk kültür hayatında binli yıllardan itibaren varlığı tespit edilen eğlence merkezli kültürel icra
ortamlarında aramak gerekir. Kürsübaşı, Sıra Gecesi, Oturak Âlemi, Barana, Yaren gibi müzik
ağırlıklı uygulamalarda meşk öğretme sisteminin varlığı göz ardı edilemez. Buradaki öğrenme
ve öğretme sisteminin bir bakıma meşk sistemi ile birçok yönden benzerlik arz ettiği gayet açıktır. Türkülerin icra şekilleri çalış ve üslupları görerek, yaşayarak, tecrübe ederek, deneyerek ve
hepsinden önemlisi uygulayarak kültürel belleklere kazınmakta ve kalıcı tesir oluşturmaktadır.
Bu yolla öğrenilen türkü-ezgi kalıplarının devamı ve sürekliliğini de sağlanmaktadır. Meşk te de
böyledir. Tekrar ve hafıza esasına dayanan meşk sistemi, notanın kullanılmadığı zamanlarda işlevsel olup, binlerce eser ve üslûbun asırlarca sonraya taşınmasını sağlamıştır. Bir musiki eğitim
sistemi olan meşk, dönem içinde metod olarak, hafızaya verilen önemi göstermenin yanında, bir
üstattan öğrenmenin de içinde olduğu “bir eserin güftesine uygun bir ifade tarzı ile bestelendiği
makamın özellikleri de dikkate alınarak, usûl ve formun bozulmadan ve bestekârın estetik anlayışına saygılı kalmak kaydı ile icracının kendi estetik anlayışını da katarak icra ettiği” bir modeli,
üslûbu da sunar (Gerçek, 2008: 151-158).
Türkü icralarında ezgisel melodik yapıların hafızaya alınıp sürekli tekrar edilerek öğrenilmesi esasına dayalı icra ortamlarında yöntemin aslında tam bir kurallar silsilesi olduğu gerçeği
vardır. Ancak başka bir gerçeği de vurgulamak gerekir ki yazılı ve notaya dayanmayan müzikal
bilgilerin zaman içerisinde çok farklı değişim geçireceği açıktır. Türkülerin içinde bulunduğu sözlü
gelenek, söyleyene hem ezgisinde hem de sözlerinde kendine göre değişiklikler yapma imkânını
verir. İki türkücü tarafından aynı şekilde söylenen ve iki ayrı köyde derlenip de tamamen uygunluk
gösteren hiçbir türkü yok gibidir (Franz, 1975: 86-94). Erhard Franz Türk Halk Türküsü Sanatından
Örnekler İcadiye’den Üç Seçme Türkü Metni (Der tslâıh, Nr: 52, Berlin, 1975, s. 86 • 94)’ dan çeviri
(Öztürk: 1995).
Buna rağmen yüz yıllar boyunca türkülerin günümüze kadar nasıl geldiğine ilişkin elimizde
geleneğin icra edildiği kültürel mekânlar, âşıklar, ozan, kaynak kişiler, düğün geleneği vb. uygu165
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lamaları biliyoruz.

Halk Türkülerinde Usta -Çırak “Ezbere Dayalı Öğrenme” Geleneği ve
Sistemi
Kültür kullanıldığı ilk dönemlerinden bugüne çok farklı manalara büründü. Tarihi süreçte
kültürün sosyal bir olgu olarak hayatın ayrılmaz bir unsuru olarak dikkatle incelenmesini gerekli
kılmıştır. Bu bakımdan geleneksel halk müziğinde toplumsal müzik kodlarının derinliklerine nüfuz
eden “ezbere dayalı öğrenme yöntemi “geleneğin sistematiğini her açıdan ve dikkatle incelemek gerek. Bu sistem müzik kültürü birikimlerinin sosyal hayatta anlam derinliklerini kültürel
iletişim dili olarak bir sonraki nesle taşınmasından kullanılan bir öğrenme yöntemi olmuştur. Farklı
coğrafyalarda farklı üslup stil tarzda da olsa Bugün şayet geleneksel Türk Müziğinden söz edilecekse bu yöntemin önemi göz ardı edilemez. Bütün bu sebepler kullanılan bu yöntemi son derece
önemli kılmaktadır.
Yazılı yani notalama sisteminin olmadığı dönemlerdeki icra şekilleri ve yapıları; ezbere
dayalı öğrenme sistemi geleneğinin sıklıkla belki de tek bir yol, yöntemi geçerli son sığınak olarak
kullanıldığını söylemek abartılı olmasa gerek. Yüz yıllardır müzik kültürünün bir sonraki nesillere
korunarak, geliştirilerek ve zenginleştirilerek aktarılmasında bu yöntem göz ardı edilemez. Her
şeye rağmen teknolojideki baş döndürücü gelişme ve değişmelerde düşünüldüğünde bile ezbere
dayalı öğrenme geleneğinin bugünde kullanılan geçerli bir yöntem olduğu görülmektedir.
Anadolu şehirlerindeki halk meclislerinde bilhassa esnaftan insanların katılımıyla düzenlenen çeşitli eğlencelerin bezm ve işret geleneğiyle olduğu kadar fütüvvet ve ahilikle de ilgisi
vardır. Sıra gecesi, harfene/herfene, yaren sohbeti gibi geleneksel halk meclislerinde hikâyelerin
anlatıldığı, çeşitli oyunların gösterildiği ve musiki icra edildiği günü müze yansıyan uygulamalardan da anlaşılmaktadır. Divanlardan devşirilen gazellerin meşk geleneğiyle kuşaktan kuşağa
aktarıldığı Urfa, Harput, Diyarbakır ve tasavvufi çeşnisi belirgin olmakla birlikte Erzurum musiki
meclislerinde okunan gazel, divan, tecnisler hem söz hem de nağmeleriyle halk zevkini şehir kültürü ve çalgılarıyla birleştiren mahalli klasiklerdir. Bu terkip ve birikim, katılanların hüzün, keder ve
neşelerine sahihlik atabilecekleri yetkinliğe ve kıvama sahiptir (Macit, 2010: 85).
Eskiden meşk, usta çırak adı verilen musiki temelli icra ortamlarının yerini bugün bilgisayar, mp3 vb gibi teknolojik cihazlar almış olsa da hala geçerliği olan kültür eğitim sistemi olarak
varlığını sürecini devam ettirdiği de bir gerçekliktir. Ustanın yerini sürekli tekrar edebilen CD, DVD
vb. almış bir türkünün yüzlerce defa dinlenilmesi imkânı doğmuştur. Yüzlerce kez tekrar eden bir
ezgi yapısının öğrenilmemesi gibi bir durum ortadan kalkmış ve aynı ezgi yapılarının binlerce
kişi tarafından benzer şekilde hafızalara alınmasını ve öğrenilmesini daha kolay hale getirmiştir.
Teknolojinin sunduğu bu imkâna rağmen ezberleme yöntemi burada da geçerli bir sistem gibi
durmaktadır. Özellikle müzik notalarının öğrenilme zorluğu nedeniyle nota öğrenme yerine bir
ezginin sürekli tekrar edilerek dinlenilmesi daha pratik bir yöntem gibi durmaktadır. Müziğin temel
kuralı olan notaya bağlı olarak okuma yöntemi ile ezbere dayalı öğrenme sistemi zıt bir görüntü
arz eder. Çünkü nota belli bir zaman diliminde söylenen ezgi yapıları olup o andaki icrayı dondurarak tespit ve icra etmektir. Ezber ise her an değişen kuralı yokmuş gibi görünen ama kendi
iç dinamiğinde belli kuralları olan, söyleyene çalana ve icra ortamına göre şekillenebilen müzikal
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yapılardır. Ana yapı her zaman korunur ama ana yapıyı besleyen ve zenginleştirerek geliştiren
yeni müzikal stillerin oluşmasına da etki eder. Ezber geleneğinde birinci derece, okuyan aktaran
kişidir. Bir taraftan usta veya ustalarından öğrendiği teknikleri dikkatle müzik kodlarına yerleştirirken diğer taraftan da kendi üslup, yorum, stil ve tarzlarını da katabilir. Aslında ezber yöntemi
müzikal icra tekniklerinde destansı bir hikâyeden başka bir şey değildir. Hafıza derinliklerine olan
etkisi, yazılı kuralı olmayan ama kendi dinamikleri ile yüz yıllara dayanan bir öğretme sistemi olan
bu gelenek bir başka önemi tarihi müzik bilgilerinin hafızalarda şifrelenmesidir. Yöntemin uzun
süreli öğrenme süreci onu kültürel kodlarda daha uzun ve kalıcı olarak saklanmasını sağlar. Her
insanın öğrenme ve öğrendiğini hafızada tutma becerisi farklıdır. Bundan dolayıdır ki ezber sistemi bulunan belki de en iyi yol ve yöntemlerden biridir.
Söyleyene, çalana, icra ortamına göre değişim ne demektir? gibi haklı soruya pek çok cevap vermek mümkündür. Müzikal stiller ve teknikler her zaman icra edildiği ortama göre (coğrafik,
sahne topluluk vb.), değişimlere açık olduğu gibi, çalan ve becerisi yüksek yani ustalar tarafından
okunduğunda da kendi iç dinamik yapısında değişime uğrama ihtimali son derce yüksektir. Bu
durum kültürel yayılma (difüzyon) kavramı ile açıklanmaktadır. Örneğin farklı zamanlarda aynı
icra gurubundan derlenen, kaydedilen ve notalanan bir müzikal yapıda pek çok değişimler açık
olarak görmek mümkündür. Bu değişim süreci olumlu mu yoksa olumsuz mudur? Sorusu akla
gelmektedir. Bu sorulara açık ve net cevap vermek oldukça zordur. Her şeyin bir şekilde değiştiği
gibi müzikal yapılarında sürekli değiştiği gerçeğini biliyoruz. Böyle olmasındandır ki, bir anlamda
halk ezgilerinde bu kadar çeşitlilik ve kalıcılık vardır. Bunu bir kültürel zenginlik olarak düşünmek
gerek.

Sonuç
Yukarıda sözü edilen icra geleneklerinin ve bu geleneğin şifrelerinin arka planının doğru
anlaşılması ile kültürel miraslarımızın kaybolmadan nasıl ve ne şekilde korunacağı ve yaşatılacağı konusuna daha fazla önem vermek gerekliliği vardır. Günden güne değişen dünyamızda
en hızlı değişen alan kültür olmaktadır. Bugün hala yüzyıllardır süren meşrep geleneğini, meşk
öğretme sistemini ve türkülerin günümüzdeki yorumlayacak önemli konular bizi beklemektedir.
Değişim toplum hayatının her katmanında var olduğuna göre günümüzde bunların sunulmasında
daha aktif yöntemleri hayata geçirmek zorundayız. Günümüz değişim dinamiklerini de dikkate
alan yaklaşımları göz ardı etmeden farklı sistemleri ortaya koymamızın aciliyeti vardır.
Özellikle milli eğitim sisteminde yıllardır oturtmaya çalışılan değerler silsilesi kültürün bu
folklorik geleneğin kodlarında var olduğu halde bunu hayata geçirilmesinde herkese sorumluluklar düşmektedir.
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TÜRKİYE MÜZİK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL
ÇALGILARIMIZIN YAYGINLIK KAZANAMAMASI ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Doç. Dr. Barış KARAELMA1
“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” diye söyler Atatürk. Buradan Cumhuriyet’i korumanın yolunun kültürel değerlerimizi korumaktan geçtiği anlaşılmaktadır. Türk kültürünün önemli
yapı taşlarından biri olan müzik de bu anlamda genetik kodları bozulmadan korunması gerekir.
Terminolojik olarak müzik türlerinin adlandırılmasında bugüne nasıl gelindiğine kısaca
göz atmak yararlı olacaktır. Osmanlı döneminde saray ve İstanbul civarında icra edilen müziğe
sadece “musiki” denilmekteydi. “Türk musikisi” olarak adlandırma Türkler tarafından yapılmamış, Osmanlı İmparatorluğunu gözlemlemek için İstanbul’a gelen Avrupalı gezginler tarafından
kullanılmıştır. Bu gezginlerin Osmanlı sarayında dinledikleri müzik, çalgıları, melodik yapısı ve
tek sesli oluşuyla Avrupa’daki müzikten farklıydı. Bu nedenle “Türk Musikisi” olarak adlandırdılar.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma evresinde ağırlık kazanan Batılılaşma hareketleri müzik alanında da kendini göstermiştir. Bu anlamda Osmanlı sarayına piyano, viyolonsel gibi Batı
müziği çalgıları gelmiştir. 1826’da Yeniçeri Ocağının kapanmasıyla birlikte bu ocağa bağlı bir
askerî müzik kurumu olan Mehterhane de kapatılmıştır. Ordunun askerî müzik ihtiyacı için Batı
bandosu temelli yeni bir kurum oluşturulmuş ve bu kurumun başına Fransız ve İtalyan ordularında uzun süre bando şefliği yapmış olan Giuseppe Donizetti getirilmiştir. Muzıka-i Hümâyun
adını taşıyan bu kurumda bando, orkestra, opera, operet, koro, enstrümental veya sözlü Batı
müziğinin bir bütün olduğunu gösteren bir program uygulanmıştır (Özcan, N. İA, c.31, sf.422-423,
İstanbul-2006).
1
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Ülkede kendine yaşam alanı bulan bu yeni müzik türünün varlığından itibaren Garp
musikisi –Şark musikisi (Türk Musikisi), Alaturka-Alafranga musiki gibi adlandırmalar kullanılmaya
başlanmıştır. Çoğu zaman da döneme hâkim olan Batı musikisi sadece “musiki” olarak adlandırılmıştır. Örneğin 19. yüzyılda Zati Bey tarafından kaleme alınmış “Musiki Nazariyatı” adlı kitap
majör-minör gamlar, akorlar vb. gibi Batı müziği teorik bilgileri içermektedir. Günümüzde Türkiye’de aktif olarak kullanılan çalgılar “Batı müziği ve Türk müziği çalgıları” olarak 200 yıla yakın
süredir sınıflandırılmaktadır.
Bu araştırma kapsamında öncelikle arşiv kaynaklarındaki Osmanlı döneminde üniversite
düzeyinde eğitim veren kurumlarda görülen müzik eğitimine bakılmıştır. Bu okullar tarih sırasına
göre Darülfünun, Sanayi-i Nefise, Darülbedâyi, Darülelhan’dır.

Darülfünun
23 Temmuz 1846 yılında kurulan Darülfünun’da (bugünkü İstanbul Üniversitesi) seçmeli
olarak müzik eğitiminin yapıldığı görülmektedir. Ayrıca piyano ve keman dersleri verilmektedir.
Darülfünun’dan mezun olmuş birinin Maarif Nezaretine yazdığı muallimlik talebini içeren
dilekçede musiki dersi aldığını gerekirse piyano derslerine girebileceğini belirtmektedir. Ayrıca
bestesi Mehmet Zati Bey tarafından yapılan Darülfünun Marşı, okulun resmi marşı olup piyano
ve vokal için çift ses olarak bestelenmiştir.

Sanayi-i Nefise
1 Ocak 1882 tarihinde kurulan Sanayi-i Nefise’de (Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi) müzik müfredatı oldukça zengindir. Özel bir müzik sınıfı, kadrolu müzik eğiticileri bulunan bu okulda müzik dersleri 1905 yılından itibaren verilmekte olup eğitim yine keman, piyano
ve nota okuma ağırlıklıdır.

Darülbedâyi
Darülbedâyi 1914 yılında kurulan Osmanlının konservatuvar niteliğindeki ilk kurumudur.
Bir tiyatro okulu olarak açılması düşünülen konservatuvara sonradan bir Batı bir de Türk Musikisi
eğitimi veren bölümler açılmıştır. Bu okulda daha çok performansa yönelik bir eğitim verilmektedir. Arşiv kaynaklarında herhangi ders programı, müfredat cetveline rastlanmamasına rağmen
mevcut eğitimci kadrosuna bakıldığında Türk ve Batı müziğinden gerek teorisyen gerekse icracıların olduğu görülmektedir.

Darülelhan
Darülelhan ise Osmanlının ilk sistemli konservatuarıdır. 1 Ocak 1917 tarihinde yayımlanan talimatnameye göre okulun kurulması bir musiki encümeni tarafından gerçekleştirilmiştir.
Encümen âzâları, Abdulkadir Töre, Yusuf Ziya Paşa, Ali Rıfat Çağatay, Zekâizade Ahmet Irsoy,
İsmail Hakkı Bey ve Tanburi Cemil Bey’dir (Özden, E. 2015-1). Bu okulun amaçlarından biri
öğrenci yetiştirmenin yanı sıra Türk Musikisi repertuarını notaya almak ve gerekli düzeltmeleri
yapmaktır. Yine okulun talimatnamesinden edinilen bilgilere göre Halk müziği teorik olarak işlen-
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miştir. Darülelhan’da halk müziği anlamında ilk türkü derleme çalışmaları yapılmıştır.
Bu okulun talimatname’sinden:
Yedinci Fasıl
“Muallimin”
40. Madde: Darü̈’l-elhân’da ney, tanbûr, keman, sine kemanı, kemençe, ud, kanun, lavta,
santûr, kudüm, def, arp, viyolonsel, alto ve piyano denilen mûsikî aletiyle gınâ talîm edilir. Bu mûsikî aletinin muallimleri mûsikî encümenince intihâb olunur ve kendilerine saat hesabıyla münasip
ücreti tâlimiyye verilir.
İç Tüzük niteliğinde hazırlanmış Ders Müfredat Programında “Türk Musikisi Tarihi” konusu
Şark Musikisi Tarihi üst başlığında işlenmekte, bu belgede “Türklerin halk musiki tarihine bir
nazar” başlıklı bir kısım da yer almaktaydı.
Bu vakte kadar “Türk halk müziği” ya da “Halk müziği” şeklinde adlandırılmayan bu müzik türünün resmi olarak “Türklerin halk musikisi…” şeklinde müfredata konduğu görülmektedir. Ancak çalgı eğitimi olarak bağlama, kaval, kemane, mey, zurna vb. gibi halk çalgıları Darülelhan müfredatına yer almadığı söylenebilir. Darülelhan’ın Türk Müziği bölümü 1926 yılında
kapatılmıştır.

Cumhuriyet’ten Sonra Açılan Eğitim Kurumlarındaki Durum
Cumhuriyet ile birlikte müzik eğitim kurumu denilince ilk akla Musiki Muallim Mektebi gelmektedir. Musiki Muallim Mektebi Atatürk’ün emriyle 1 Eylül 1924 tarihinde kurulmuş olup bu
okulun açılmasındaki amaç yeni kurulan devletin okullarına müzik öğretmeni yetiştirmektir. Bu
okul için hazırlanan talimatnamede aşağıdaki maddeler dikkati çekmektedir.
Musiki Muallim Mektebi Talimatnamesi 1341 (1925)
Madde 1 Mûsikî Muallim Mektebi lise ve orta mektepler ile bilumum muallim mektepleri
için mûsikî muallimi yetiştirmek maksadıyla tesis olunmuştur.
Madde 2 Mûsikî muallim mektebi idare heyeti; bir müdür, bir müdür muavini, bir dâhiliye
müdüründen, talim heyeti lüzumu kadar sabit ve muvakkat muallimlerden ibarettir. Müdürün behemehâl garp mûsikîsine layıkıyla vakıf olması ve bu vukufunu yüksek mûsikî mektep ve müesseselerinden istihsâl eylediği şehadetnameler ile isbât eylemesi şarttır.
Madde 8 Mûsikî Muallim Mektebinde tedris edilecek dersler şunlardır:
Mûsikî Nazariyatı, Armoni, Kompozisyon, Kontrpuan, Mûsikî Tarihi, Mûsikî Kırâatı, Vokal, Türkçe ve Edebiyat, Bedîyat (güzel söz), Umûmî Medeniyet Tarihi, Türk Medeniyeti Tarihi,
Türkiye Coğrafyası, Ruhiyyât, Fen Terbiye ve Usûl-ü Tedris, Fransızca, Tabiat Tetkîki, Tatbiki
Hikmet ve Kimya, Amelî ve Tatbîki Hesap ve Hendese, Umûmî ve Mesleki Hıfzıssıha, Vataniyat
ve Mesleki Ahlâk, Terbiyeî Bedeniyye.
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Maddde 9 Mûsikî Muallim Mektebinde talim edilecek aletler şunlardır:
Keman, Piyano, Fülüt, Viyolonsel (Bunların yalnız biri mecburidir).
Yukarıdaki Talimatname maddelerine bakıldığında Musiki Muallim Mektebinin Batı müziği
eğitimi vermek amaçlı kurulduğu görülmektedir. Burada bilinçli olarak THM-TSM teorik derslerine
ve çalgılarına ait eğitim yönetmeliğe dahil edilmemiştir.
Müzik öğretmeni yetiştiren bu kurum haricinde Eğitim Fakültelerinin kökeni kabul edilen
Osmanlıdan günümüze öğretmen yetiştiren kurumlardaki müzik eğitimi de incelenmiştir. 1848
yılında ortaokul öğretmeni yetiştirme amacıyla kurulan “Darülmualimin-i Rüştiye” ile kız öğretmen
okulu olan “Darülmuallimat” (1870)’ta haftada bir gün müzik derslerinin yapıldığı ve piyano, keman eğitiminin verildiği görülmektedir.
Bu iki okul daha sonradan birleştirilerek ilkokul, ortaokul ve liselere öğretmen yetiştiren
Darülmuallimin-i Aliye adını almıştır. Bu okulda da piyano ve keman çalgıları öğretildiği gibi Fa
ve do anahtarlarında solfejden transpozisyon bilgisine kadar müzik derslerinde ne işleneceğine
dair her şey arşiv belgelerinde mevcuttur. Ancak Türk müziği ve çalgılarına yönelik bir eğitime yer
verilmediği burada da açıkça görülmektedir (Özden, E.2015-2).
Darülmuallimin-i Aliye Fransa eğitim sistemi modeline uygun olarak düzenlemişti. Bu okul
Cumhuriyetin İlanından sonra Yüksek Muallim Mektebi, 1934’de de Yüksek Öğretmen Okulu adı
altında eğitim vermeye devam etti.

Köy Enstitülerinde Durum
Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihinde kabul edilen 3803 Sayılı Yasaya göre kurulmuştur. Köy Enstitüleri köye öğretmen yetiştirme bakımından önceki çabalara benzemekle birlikte;
kuruldukları yerler, eğitim ve öğretim etkinlikleri ve kuruluş amaçları yönünden farklılıklar göstermektedir. Çünkü̈, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra köyün kalkınmasında öncülük yapacak diğer
meslek erbaplarının da yetiştirilmesi amaçlanmıştır (Şeren 2008).
Bu okulda müzik dersi Genel Kültür ve Öğretmenlik Bilgisi Dersleri kapsamında beş yıl
boyunca yılda ikişer saat olarak verilmiştir.
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Köy Enstitülerinde Müzik dersi için düşünülen planda:
Mandolin, el ve ağız armoniği kullanma ve halk müziği parçalarını ustalıkla söyleme becerisinin kazandırılması, modern müzik parçalarını dinletme yer almaktadır.
“… Her enstitüde başta radyo olmak üzere gramofon, mandolin, davul,
zurna, kaval, gibi müzik aletlerinin bulunması şarttır. Bunların alınması için hiçbir
şey esirgenmemeli… Çocukların kendi kendilerine kaldıklarında alıp öğrenecekleri
aletler çok sayıda alınmalı ve serbestçe dağıtılmalıdır…” (İ.H.Tonguç, Mektuplarla
Köy Enstitüsü Yılları, s.50)
Köy Enstitülerinde Müzik Eğitimi Kılavuzuna Göre Müzik Dersleri (Amaçlar, Esaslar, Konular)
1. Dersin amaçları: Talebenin:
a) Müzik parçalarını dinleme ve notaya uygun olarak teganni etmek, bir
alet yardımıyla çalma yeteneğini geliştirmek,
2. Müzik öğretiminde göz önünde tutulacak esaslar:
a … Talebenin bir saz çalmasını esas faaliyet olarak kabul etmelidir.
b …Müzik seslerini tanıtmak için birçok müzik aletleri sayılabilir. Bu aletlerin sabit perdeli, körüklü bir saz olması lazımdır. Bunların başında armonium
gelir. Bulunamadığı takdirde bu is için akordeon kullanılması uygundur.
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3. Ders konuları:
h. Müzik dersinde kazandırılması istenen teknik esasların bir sazla çalınması (ağız mızıkası, mandolin, keman, akordeon gibi.)
Köy türkülerinin çalınması ve söylenmesi
Köy türkülerinin öğretilmesi ve notaya alınması.
2007 yılında yapılan yüksek lisans tezinde 14 farklı Köy Enstitüsünden mezun olmuş
30 kişiye “Köy enstitülerinde müzik dersi denilince neler hatırlıyorsunuz?” sorusu sorulmuştur
(Özyüksel E.G. 2007).
		

%80’i çalgı eğitimi (bütün çalgılar)

		

%13’ü Halk müziği eseri seslendirme

Mezunların “Müzik dersinde zorunlu sınıf çalgısı olarak enstrüman kullanılıyor muydu?”
sorusuna;
Mandolin, keman, akordeon, Piyano ağırlıklı olmak üzere az sayıda bağlama, kaval, ud
çalgılarını çaldıklarını belirtmişlerdir.
Köy enstitülerinin bölgenin coğrafi yapısına göre eğitim vermesi göz önünde bulundurulduğunda enstitüler arasında küçük uygulama farklılıklarının olması beklenen bir durumdur. Bu
farklılık gerek müzik gerekse çalgı eğitimi için de söz konusudur. Bazı enstitülerdeki müzik derslerinde bölgenin mahalli sanatçılarından yararlanıldığı görülmektedir.
Ruhi Su ve Aşık Veysel’in Ankara Hasanoğlan Köy Enstitüsünde, yine Aşık Veysel (Uçan2016) Eskişehir Çifteler ve Samsun Ladik -Akpınar Köy Enstitüsünde usta öğretici olarak görev
yapmış, bağlama ve halk türküleri öğretmişlerdir. Âşık Veysel Kara toprak şiirini Hasanoğlan Köy
Entitüsünde yazmıştır. Samsun Ladik -Akpınar Köy Enstitüsünde Müstahdem kadrosunda görev
yapan Âşık Veysel’in fotoğrafı o dönemki ‘Akpınar Öğretmen Lisesi Memurları’ panosunda da yer
almaktadır.

174
Doç. Dr. Barış KARAELMA

Müzik, Oyun ve Eğlence

Kars Cilavuz Köy Enstitüsü’den bir fotoğraf

Eldeki belge, araştırma ve görüntülerden Köy Enstitülerinde mandolin, akordeon ve keman çalgılarının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Kars Cilavuz Köy Enstitüsünden bir
fotoğraf karesi bu duruma iyi bir örnektir. Köy Enstitülerinde de geleneksel çalgıların sistemli bir
biçimde öğretilmediği söylenebilir.
27 Ocak 1954 tarihinde çıkarılan 6234 sayılı “Köy Enstitüleri ile İlk öğretmen Okullarının
Birleştirilmesi Hakkında Kanun”la Köy Enstitüleri kapatılarak Köy Enstitüleri’nin adı İlköğretmen
Okulu olarak değiştirilmiştir. İlköğretmen okullarında da müzik eğitimi Köy Enstitülerindeki gibi
verilmekteydi. Öğretmen okulları son mezunlarını 1976’da vermiş, sonrasında lise statüsüne
dönmüştür.
Günümüzde Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Lisans Programındaki durum
Yükseköğretim Kurulu’nun tüm Sınıf Öğretmenliği programları için uyguladığı ortak programda III. yarıyılda 3 saatlik “Müzik”, IV. yarıyılda da 3 saatlik “Müzik öğretimi” olmak üzere toplam 6 saatlik bir ağırlığı vardır.
Müzik (1-2-2) Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık
kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür
ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme,
eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
Müzik Öğretimi(1-2-2) Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm
ve melodiden yararlanarak orf çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı
öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi
ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi,
İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.
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Mevcut mevzuata göre ilkokul 1-4. sınıflarda müzik derslerine sınıf öğretmenleri girmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç
Geleneksel çalgılarımızın sistemli olarak Türk eğitiminde yer almadığını açıkça söyleyebiliriz. Müzik eğitimi amaçlı kurulmayan diğer eğitim kurumlarında müzik dersi gerek Osmanlı
gerekse Cumhuriyet döneminde Batı temelli işlenmiş olup geleneksel çalgılar yaşam alanı bulamamıştır. Müzik eğitimi amaçlı kurumlarda ise her ne kadar Darülelhan’da sistematik biçimde ud,
kanun, ney, tanbur vb. gibi çalgıların eğitimine başlanmış olsa da bu eğitimin ömrü kısa sürmüştür. Bu okulda Halk müziği türündeki çalgılarımıza da resmi statüde öğretilmediği görülmektedir.
Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda da durum pek farklı değildir. Mesleki müzik eğitimi ve
müzik öğretmeni yetiştirme işi Cumhuriyetin ilk yıllarıyla başlamış olmasına rağmen bağlama
öğretiminin mesleki müzik eğitimi yapan bu kurumlara girişi 1973 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü
Müzik Bölümü ile olmuştur. Hemen takibinde 1976 yılında İstanbul’da açılan Türk Müziği
Devlet Konservatuarı’nda yapılan çalışmalarla bağlama öğretimi konusunda önemli çalışmalar
kaydedilmiştir (Yener 2003).
Günümüzde ülke çapındaki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarının büyük çoğunluğunda
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında yer alan program kullanılmakta olup geleneksel
çalgılarımızdan sadece bağlamanın adı ders adında parantez içerisinde gösterilmek suretiyle yer
almaktadır. Okul çalgıları I-II-III (Gitar-Bağlama-Blok Flüt) adı altında işlenen bu derste bağlama
çalgısı sadece 1 dönem ve toplu olarak öğretilmektedir. Haftada 2 saat işlenen bu dersin 30 dakikası bütün bağlamaların akortlanması ile geçmektedir.
Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programı 2014 yılında müfredat değişikliğine
gitmiştir. Bu programda piyanonun yanı sıra bağlama da iki yıl bireysel işlenmekte olup zorunlu
statüye getirilmiştir. Bu program aynen Giresun Üniversitesi’nce de uygulanmaktadır.
Aynı programda ilk iki yıl THM Teori ve işitme eğitimi, THM koro (dört yarıyıl), son iki yıl
TSM Teori ve işitme eğitimi, TSM koro dersleri (dört yarıyıl) işlenmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı da Gazi Üniversitesinin bu programına benzer bir programı Güzel
Sanatlar Liselerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya geçirmiştir. Bu okulda da bağlama, piyano gibi zorunlu çalgıdır. THM ve TSM dersleri hem teorik hem de repertuar
bakımından işlenmektedir.
Çalgıların milli eğitim sistemine uygunluğunda özellikle öğrencilere yönelik olan bazı
kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar taşınabilirlik, sağlamlık, kolay ses
elde edebilme, ekonomik ve akortlu olmaları gibi kriterlerdir. Geleneksel çalgılarımızın birçoğu bu
kriterlerin büyük kısmını taşımadığı için halen günümüzde bile önerilememektedir.
1936 yılında günümüzde Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak bilinen eğitim kurumunun başına Alman müzik eğitimcisi Eduard Zuckmayer getirilmiştir. Zuckmayer’in girişimleriyle Rönesans çalgısı ve Alman eğitim sisteminde yaygın olarak kullanılan blok
flüt (recorder) Türk eğitim sisteminde de yavaş yavaş yerini almıştır. Çünkü bu çalgı geleneksel
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perdeleri barındırması dışında taşınabilirlik, sağlamlık, kolay ses elde edebilme, ekonomik ve
akortlu olmaları gibi kriterlerin tamamını kapsamaktaydı. Yakın zamana kadar bu çalgı yaygın
olarak eğitim sisteminde kullanılmaktaydı.
18 Temmuz 2017 tarihine kadar blok flüt Milli Eğitimin vazgeçilmez çalgısıydı. MEB’in yeni
müfredatında bu çalgı programdan çıkarılmıştır. Çıkarılmasının sebebi olarak geçmişten günümüze yaşanan bazı olumsuz tecrübeler ve bu çalgının geleneksel müzik türlerimizdeki sesleri
tam olarak verememesi söylenebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı gerek Temel Eğitim (1-8) gerekse Ortaöğretim müzik müfredatında
(9-12) geleneksel çalgılarımızın olmasa da geleneksel müziğimizin hak ettiği itibarı iade etmiş ve
bu konular ağırlıklı olarak programa yansıtmıştır. Müfredatta Geleneksel Türk müziğinin yanı sıra
Batı müziği ve diğer kültürlerin müziklerinden örnekler de yer almaktadır.
Geleneksel çalgılarımızdan bağlama, müzik eğitiminde yaygınlık kazanmaya en yakın çalgı olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Öğretmen Yetiştirme programı
hâlihazırda güncellenmekte olup tüm Müzik Öğretmenliği programlarında bağlama çalgısının
zorunlu olması beklenmektedir. Özdek (2005), yaptığı çalışmada bağlamanın halen daha ulusallaşma sürecini tamamlamadığını belirtmektedir. Bu kültür ürününün evrenselleşebilmesi için
ilk önce yerelleşme sürecinden başlayarak tam manasıyla bir ulusallaşma sürecini tamamlamış
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu anlamda bağlama çalgısının müzik öğretmenleri için bir
ders aracı olarak kullanmalarını sağlamak, bağlamanın ulusallaşması için atılacak büyük bir adım
olacaktır. Diğer geleneksel çalgılarımızın da müzik öğretmeni tarafından çalınması öğrenciler
açısından rol model oluşturacak gerek o çalgıların gerekse kültürümüzün yaşatılması ve geliştirilmesine ortam hazırlayacaktır.
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OPERA VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN BULUŞMASI: KARYAĞDI
HATUN OPERASI1
Dr. Ayça Nur KİP AKYOL2

Giriş
Opera, tiyatro ve müziğin temelleri üzerinde şiir, şarkı, dans, dekor, kostüm, resim, mimarlık ve oyunculuk sanatlarının birleşimidir. 16. yüzyıl İtalyan Rönesans’ının bir ürünü olan opera,
farklı ülkelere yayıldıkça farklı bakış açıları ve stillerde değerlendirilmiştir. Her ülkenin kendi tarihsel ve toplumsal gerçekleri deneyimleri ve de karakterleri ulusçu bir bağlamda opera eserlerine yansımıştır. Bu da o ulusların geleneklerinin ve her türlü motifinin operada yer bulmasıdır.
Türkiye’de bestelenen opera eserlerine bakıldığında, konuları mitolojik, tarihsel ve gerçek hikâyelere dayalıdır. Özellikle Türk kültürüne dair hikâyelerin işlendiği operalarda müziksel ve görsel
özellikler o kültürün özelliklerini mümkün olduğunca tarihsel olarak yansıtır.
Karyağdı Hatun operasında olduğu gibi Anadolu’ya ait halk hikâyeleri operaların konusunu oluşturabilmektedir. Operada sanat yoluyla kullanılan ve sahnelenen geleneksel kültür unsurları, geleneksel kültürün başka bir sanatın içinde korunmasını sağlar.
Librettosunu Nezihe Araz’ın yazdığı Karyağdı Hatun operası ilk olarak 1983 tarihinde
Okan Demiriş tarafından bestelenmiştir ve iki yıl sonra 21 Aralık 1985 tarihinde dünya prömiyeri
gerçekleştirilmiştir. Karyağdı Hatun operasının konusu mutlulukla başlamakta ve sonu ise acıyla
bitmektedir. Öyküde hamile bir kadının kara aşermesi ve kar yağması mümkün olmayan bir mevsimde bu dileğinin kabul olması anlatılmaktadır.
Karyağdı Hatun’un gerçek hayattan biri olarak Karyağdı Hatun adlı opera eserinin sahnelendiği alanda, Ankara Devlet Opera ve Balesi (Ulus) binasına yakın yerlerde yaşamış ve mezarı
da bu alandadır. İslam ve tasavvuf inancı içinde kadın evliyalar da yer almaktadır. Anadolu’nun
pek çok bölgesinde evliya inancı içinde “Yedi Kızlar”, “Hatun Sultanlar”, “Ana ve Bacı” adlarıyla
anılan çok sayıda kadın yatır ve türbe bulunmaktadır. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan
ve 15. yüzyılda yaşadığı bilinen Karyağdı Hatun (Sultan) türbesi de bunlardan biridir. 985/ M.
1577 yılında yapıldığı anlaşılan ve kitabesinde “Gül-ü Nazikter” yazan türbenin hikâyesi Okan
Demiriş’e ilham kaynağı olmuştur. Opera sanatı, içinde yaşanılan kültürden bu örnekteki gibi
beslenmektedir (Kip Akyol, 2016: 46).
1
2

Yazarın doktora tezinden üretilmiştir (Bkz. Kip Akyol, 2016).
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Telif Hakları Koordinatörü ve Koro Sanatçısı
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1. Karyağdı Hatun
İslam ve tasavvuf inancı içinde kadın evliyalar da yer alır, onlara da adak adanır. Hayatı
hakkında bilgi bulunmayan ve 15. yüzyılda yaşadığı bilinen Karyağdı Hatun (Sultan), halkın “Yedi
İffetli Kadın” (Schimmel, 2011: 54) olarak değer atfettiği kadın tasavvufçular ve evliyalar arasında
anılmaktadır. Yaşar Kalafat’a (2004: 37) göre “Esasen er olmak, gönül eri olmak erkekliğin ve
dişiliğin üzerinde âdeta belirleyici üst kimlik sıfatıdır denilebilir. Erlik bir misyon taşıyıcılığı ise ki
öyledir; bu taşımayı muhakkak erkekten beklemek halk sufizmine de aykırıdır. Halk sufizminde
“Dişi veliler”, cinsiyet olarak fiziksel yapı itibarıyla dişi olanlar değildir. Dişi veliler, büyük veliler
kategorisini oluşturur. Büyüklükleri daha verici ve daha üretken oluşlarındandır”. Araz (1978: 83),
“Nerede bir kadın evliya türbesi veya öyküsünü bulsam, sevincime biraz da belirsiz bir hüzün, bir
çaresizlik karışır.” derken belki de kadınların daha verici ve üretken olmalarına atıf yapmaktadır.
Kalafat (2004: 38-53) Anadolu’nun pek çok bölgesinde evliya inancı içinde “Yedi Kızlar”, “Hanım/
Hatun Sultanlar”, “Ana ve Bacı” adlarıyla anılan çok sayıda kadın yatır ve türbelerini incelemiştir.
Karyağdı Hatun da türbesi bulunan ve kendisinden çok onunla anılan bir kadın evliyadır.
Karyağdı Hatun Türbesi Ankara Ulus’ta bulunmaktadır ve türbenin kapısının üstündeki
Türkçe kitabede “Gül-ü nazikter” yazılı olmasından orada yatanın kadın olduğu anlaşılmaktadır.
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile türbe arasındaki yürüme mesafesi en fazla beş dakikadır.
Bu Tanyu’ya (1967: 75) göre ise İtfaiye (Opera) meydanında bulunan ve kubbeli olan bu türbenin
kitabesinden H. 985/M. 1577 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Türbeye hafta içi az sayıda ziyaretçi gelirken, Cuma günü ziyaretçi sayısı daha fazladır.
Bu yapı, küçük avlusunda Cuma günü kalabalık ziyaretçilerle birlikte el emeği üretimlerini ve
kuşyemi satan kadınlar ile güvercinleri akşam ezanına kadar ağırlar. El emeği ürünlerini satan
kadınların tezgâhlarında yün patikler, kenarı oyalı yazmalar, yünden el beziler ve de lifler bulunur.
Diğer türbelerden farklı olarak burada hiç erkek satıcı görülmez. Cuma günü ellerinde kesme
şeker kutusu ya da lokum paketiyle dolaşan kadınları da orada görmek mümkündür. Onlar satıcı
değil, sadece dilekleri yerine gelmiş olan kadınlardır. Adakları gerçekleştiğinden dolayı şeker
dağıtmaktadırlar. Türbenin dışında bazen para isteyen dilencileri de görmek mümkündür (Kip
Akyol, 2016: 49).
Karyağdı Hatun Türbesi’nin dış duvarında özel bir dua yazılıdır. İçeri girerken ayakkabılar
dışarıda bırakılır. Kadınların başını kapatmaları için türbe kapısının kenarında başörtüsü de bulunur. Kaynaklarda (Tanyu, 1967: 76-77) yer alan bilgiler bu gözlemlenenlerin yıllar önce de benzer
bir şekilde olduğunu göstermektedir.
Günümüzde türbeyi bekleyen bir erkek görevli bulunmaktadır. Ancak yıllar önce türbeye
bakıp, gözetip temizleyenin bir kadın olduğu ve türbenin hemen yanındaki bir kulübede oturduğu
da bilinmektedir (Tanyu, 1967: 77). Karyağdı Hatun opera eserinin başında aria’sını söyleyen
yaşlı bir kadın Türbedar rolü de vardır. Bu arya, “Erenler anası, kadınların hası, bilgili, görgülü,
sevgili kadın, ana kadın” diyerek Karyağdı Hatun’u anlatır.
15. yüzyılın ortalarında yaşamış Karyağdı Hatun’un gerçek hikâyesi oldukça karanlıkta
kalmış durumdadır. Karyağdı Hatun’un türbesindeki kitabedeki şiiri Araz (1978: 83) şöyle aktarır:
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“Ah! Vaveyla ki cellad felek
Hâke saldı bu gül-i nazikteri
Cennetinden kabrine revzenler aç
Rahmin ile bula daim ruşeni
Erdi hatiften de ânın tarihi
Cilvegâhı ola cennet gülşeni”

Karyağdı Hatun adlı opera eserinin librettosunu da yazmış olan Nezihe Araz, yukarıda yer
alan kitabedeki şiiri eserin ilk perdesinde aynen kullanmıştır. Eserin ilk perdesi koronun seslendirdiği bu sözlerle açılır. Türbedeki kitabede bunun dışında başka bir bilgi yoktur. Araz (1978: 83) da
“İyi ki kitabe var da türbede yatanın bir gül-i nazikter olduğunu anlatır” demektedir. Araz’ın (1978)
ve Tanyu’nun (1967) aktarımlarına göre hikâye Ankara’da geçer: Ankara’nın güzel kızı ile yağız
efesi birbirlerini çok severler ve evlenirler. Evlendikten hemen sonra kız hamile kalır ve aş erer.
Ağustos ayında kar ister. Herkesin uyuduğu bir akşam bahçeye çıkıp kar yağması için dua eder.
Hacet kapıları açılır ve kar yağmaya başlar. Gelin kız da gün ağarıncaya kadar yağan karlardan
yer. Sabah olunca Ankara’yı bembeyaz karlar içinde görenler şaşırır. Gelin kızın öyküsü çabucak
yayılır. Gelin yediği karlardan hastalanarak yatağa düşer. Bir süre sonra da vefat eder.
Araz (1978), Anadolu’nun başka yerlerinde de Karyağdı Hatun Türbeleri gördüğünü belirtmiştir. Başı mutlulukla başlayan sonu ise acıyla biten bu öyküde hamile bir kadının kara aşermesi
ve kar yağması mümkün olmayan bir mevsimde bu dileğinin kabul olması, anneliğe kutsallık atfeden bir kavramsallaştırmaya işaret eder. Annelik ve masumiyet beyaz karlarda vurgulanır. Eser
sahnelenirken de sahnede yağan beyaz karla ve gelinin uçar gibi sahnede havalandırılmasıyla
bu masumiyet seyirciye anlatılmak istenmiştir. Yağan kar aynı zamanda kadın gücünü, anne
olma arzusunun doğa kanunlarına dahi hükmedebileceğini simgelemektedir.

1.1. Karyağdı Hatun Operası
Türkiye’de bestelenen opera eserlerine bakıldığında konularını mitolojik, tarihsel ve gerçek hikâyelerden almaktadır. Librettosunu Nezihe Araz’ın yazdığı Karyağdı Hatun operası ilk
olarak 1983 tarihinde Okan Demiriş tarafından 3 perdelik bir opera eseri olarak bestelenmiştir ve
iki yıl sonra 21 Aralık 1985 tarihinde dünya prömiyeri gerçekleştirilmiştir. Bir aşk ve yaşam hikâyesine dayanan eser özgün şarkıların/müziklerin yanı sıra bilinen ulusal halk şarkıları ve ilahilere
dayalıdır.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 21 Aralık 1985’te dünya prömiyeri gerçekleştirilip
yaklaşık 26 temsil kapalı gişe oynayan eserin, 27 yıl sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde
15.12.2012 tarihinde prömiyeri gerçekleşmiştir. Karyağdı Hatun adlı opera eserinin tüm sahneleme süreci katılımcı gözlemle ve görüşmelerle etnografik bir çalışma çerçevesinde araştırılmıştır
(Kip Akyol, 2016: 16). Opera eserinde Karyağdı Hatun’un hikâyesine göre belirlenmiş karakterler;
Yazgülü (Evliya Kadın), Canali (Yazgülü’nün kocası), Ana, Türbedar ve Hala’dır. Karyağdı Hatun
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ile ilgili günümüze aktarılan tarihsel metinler çok sınırlıdır. Bu yüzden eserde işlenilen karakterler
kısmen hayal ürünüdür. Karyağdı Hatun’un yaşadığı ve türbesinin olduğu bilinmekle birlikte eserde sahnelenen diğer karakterler ise librettistin hayal dünyasının ürünüdür (Kip Akyol, 2016: 57).
Eserin konusu şöyledir; birinci perde Karyağdı Hatun’un türbesine yapılan ziyaretle başlamaktadır. Hemen ardından bir köy ortamında türküler ve oyunlar eşliğinde düğün kutlanır. Yazgülü ile Canali’ye köy halkınca düğün armağanları verilir. İkinci perde de Yazgülü hamile kalmıştır
ve bu müjdeli haberi eşi ile ailesine verir. Sonrasında Yazgülü yaz ortasında kara aş erer. Canali
ve köyden adamlar yollara düşerek kar kuyuları ararlar ve ne yazık ki elleri boş dönerler. Üçüncü
perdede Yazgülü yaz gecesinde “Kar istiyorum” diyerek dua eder. Bir mucize gerçekleşir ve kar
yağmaya başlar. Yazgülü yağan karları toplayıp yer. Canali ve annesi olanları görünce şaşkına
döner. Lapa lapa yağan kar ile uzun süre dışarıda kalan Yazgülü sırılsıklam olup, hastalanır. Koro
“Bir sonsuz beyazlık” derken, Yazgülü gözlerini sonsuza dek kapar.

1.2. Karyağdı Hatun Operası’nda Anadolu Motifleri
Operanın sahnelemedeki dekor, kostüm, aksesuar ve dans ögeleri de göz önüne alındığında, geleneksel kültürün birçok ögesinin bu operayla sahneye yansıtıldığı görülmektedir.
Örneğin, eserde tasarlanan geleneksel başlık gümüş para ve takılarla süslenmiştir. Tüm koro
sanatçıları düğün sahnesinde bu geleneksel başlıklardan takmıştır.

Fotoğraf 1: Gümüş para ve takılarla süslenmiş Anadolu kadın başlığı
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Operanın birinci perdesi Karyağdı Hatun türbesine yapılan ziyaret ile sahne başlar. Türbe
ziyaretleri geleneksel kültürün de bir parçasıdır.

Fotoğraf 2: Karyağdı Hatun Türbesi’nin operada simgelenmesi.

Fotoğraf 3: Gerçek Karyağdı Hatun Türbesi ve sandukası.
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Fotoğraf 4: Karyağdı Hatun Türbesi’nin ziyaretçileri.

Fotoğraf 5: Gerçek Karyağdı Hatun Türbesi’nde dua okuyanlar.
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Karyağdı Hatun operasında birinci perdede türbe ziyaretinin ardından bir köy ortamında
türküler ve oyunlar eşliğinde düğün kutlanır. Yazgülü ile Canali’ye köy halkınca düğün armağanları
verilir.

Fotoğraf 6: Karyağdı Hatun’un düğünü ve hediye verme sahnesi.

Düğünde armağan vermek geleneksel kültürün bir parçasıdır. Akrabalar ve düğüne davet
edilen misafirler yeni evelenen çifte altın, para ve yöreye göre değişen farklı nitelikte hediyeler
verirler. Karyağdı Hatun operasında da sahnede yeni evlenen çifte kumaşlar, takılar ve beşik
hediye edilerek geleneksel kültür yansıtılmaya çalışılmıştır.
İkinci perdenin bir bölümünde Karyağdı Hatun arkadaşlarıyla gergefle nakış işleyerek sohbet eder. Bu sahnede kullanılan gergefler geleneksel şekliyle tahtadan yapılmıştır. Bu sahnede
yer alan koro sanatçılarının saçlarına belikler takılmıştır. Belik Anadolu’da sıkça rastlanan genç
kızlar arasında yaygın bir saç stilidir. Bu sahne süresince gerçek iğnelerle ve gergefle nakış işleyerek, geleneksel kültür yansıtılmaya çalışılmıştır (Kip Akyol, 2016: 63).
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Fotoğraf 7: Karyağdı Hatun ve arkadaşlarının gergefle nakış işleme sahnesi.

Karyağdı Hatun operasını 27 yıl sonra sahneye koyan Aytaç Manizade; Karyağdı Hatun’un yaşadığı rivayet edilen 15. yüzyıla ait kıyafetlerin yazılı olarak tasvir edildiğini, ancak görsel olarak yararlanılabilecek malzemeye ulaşamadıklarını, Etnografya Müzesi’ni gezip bu konudaki kitapları taradıklarını, Anadolu Selçuklu dönemiyle ilgili uzman görüşlerine başvurularak
kostümlerin hazırlandığını söylemiştir (Kip Akyol, 2016: 68).
Karyağdı Hatun operasında gelenekler müzikle ve oyunculukla sahneye taşınmıştır. Düğün sahnesinde Ankara oyun havalarında seğmenler dans etmiştir. Opera sanatçılarına seğmen
halk danslarını öğretmek için dışarıdan bu dansı yapan seğmenler gelerek özel ders vermiştir.
Son sahnede de “Sordum Sarı Çiçeğe” adlı ilahi, bestecinin orkestra ve koro düzenlemesiyle tüm
koro tarafından söylenmiştir.
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Sonuçlar
Araştırmaya konu olan ve opera ve geleneksel kültürün buluşmasına örnek olarak incelenen Karyağdı Hatun operasındaki Anadolu geleneksel motiflerine ait müziksel ve görsel unsurlar
şöyle belirlenmiştir:
Karyağdı Hatun operasının bestesinde bestecinin kendine ait melodilerinin yanı sıra halk
türküleri ve bilinen ilahiler de eserin içinde yer almıştır. Bestecinin eklektik olarak yarattığı müziğinde Türkiye’de bilinen eserleri -özellikle düğün sahnesinde- kullanması, halka yakın olma
amacında olabilir. Bu da Türk bestecilerin ulusalcılık bağlamında başvurduğu bir yöntem çerçevesinde değerlendirilebilir. Yani bestecinin amacı, ulusal ezgilerle hem operanın konusundaki
ulusal kültür özellikleri sunmak hem de toplumla opera arasında yakınlık kurmak denilebilir. Çünkü besteci toplum tarafından bilinen ezgiler dışında operanın aria biçimlerinde özgün ve topluma
yabancı gelecek bir müziksel yapı tercih etmiştir.
Danslarda kimi zaman bale adımları olsa da çoğunlukla halk danslarından özellikle de
Seğmen danslarından örnekler vardır. Bu da müzikte olduğu gibi danslarda da oryantal ve oksidental bir birleşim olarak düşünülebilir.
Bu operanın dekorunda yer alan tahtadan yapılmış gergefler, kız almaya gelirken kullanılan at, köy meydanı ise Anadolu geleneklerinin görsel bağlamda sahne üzerinde sergilenmesidir.
Kostümlerde de geleneksel Anadolu motifleri hâkimdir ve aynı şekilde aksesuarlarla da desteklenerek bu unsur sahneye taşınmıştır. Bunlar da yerelin opera gibi Avrupa kültürü yaratısında ulusal bağlamda simgelenmesidir. Bu opera aslında burada sunulanın dışında uzmanları tarafından
folklor malzemeleri açısından da analiz edilebilir.
Anadolu kültürüne ait tasavvufi özellikteki bir karakter üzerine kurulan hikâye, opera yapıtı
olarak yukarıda sayılan kültürel özelliklerle birleşmiş ve bunlar bu opera vasıtasıyla izleyiciyle
buluşturulmuştur. Bu da opera sanatının sadece kendisinin olması dışında, çeşitli bağlamlarda
bir aracılık ve kültür aktarıcısı olduğunu gösterebilir.
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DÂRÜ’L-ELHAN’DA USÛLÂT-I MÛSİKÎYYE DERSLERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Gamze KÖPRÜLÜ1

Giriş
Türk mûsikîsi kültürüne hizmet amacı ile kurulan Dârü’l-Elhan’ın açılması ile önemli bir
göreve talip olunmuş ve misyon yüklenilmiştir. Gerek nazariyât gerekse uygulama alanına hizmet
eden okul Türk mûsikîsi kültür ve bilincine sahip neferler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Dârülelhan,
savaş yıllarının çetin şartlarına rağmen açılmış ve o döneme rağmen uzun sayılabilecek bir süre
eğitimini devam ettirmiştir. Bu sürekliliği sistemli ve otoriter bir yapıya borçludur. Okul için hazırlanan talimatname oldukça ayrıntılı ve açık bir üslupla yazılmıştır. Dersler başladıktan sonra
verilen müfredat mûsikiye ait temel derslerin tamamını kapsamaktadır. Ses ve sesin özellikleri,
mûsikî tarihi, usûl, nota, solfej, saz dersleri, dinî mûsikî, Batı mûsikîsi ve edebiyat gibi bu alanda
verilmesi gereken tüm derslerin programda yer aldığı görülmektedir (Özden, 2015, s.70).

Resim 1. Dârü’l-Elhan Faslı Mûsikî Heyeti
1

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, gamze.koprulu@gop.edu.tr
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Müfredat içerisinde yer alan ders programı aşağıdaki gibidir.

Birinci Sınıf
1. Mebhas-ı savtden malumat-ı evveliye,
2. Mûsikî hurufu: Nota’nın tarz-ı tahrir ve kıratı ve mûsikî hurûfu anahtarlarıyla (Gam natürel) ve (gam modere) tarifatı ve Osmanlı mûsikîsinde müstâmel (kullanılan) perdelerin esâmîsi
ile çeyrek sesler hakkında malumat-ı kifaye,
3. Darb ve mûsikî usûl ve evzan tarifatı ve mûsikî hurûfunun sûret-i tatbîki Sofyan, Düyek,
Ağır Düyek, Çifte Sofyan, Aksak, Ağır Aksak, Aksak semâî, Yürük semaî, Vals, Evfer, Devrihindî,
Devrirevan vezinlerinin tatbikat-ı ameliyesi,
4. İlahiyat ve âyin-i şerif,
5. Mûsikî tarih-i umûmîsinden malumat-ı evveliye,
6. Sazlar için birinci sene (Mûsikî emsilesi: metod).

İkinci Sınıf
1. Mebhas-ı savtden malumat-ı mütemmime (tamamlayan),
2. Makamât-ı esasiye ve müteferriâtı hakkında malumat-ı kâmile, makâmâtın (mûsikî hurufu: nota) ile tarz-ı tahrîri,
3. Çifte Düyek, Çenber, Fahte, Devr-i kebir, Berefşan, evzanı ile bunların hey’et-i mecmuasından teşekkül eden (Zincir) vezni ve (Evsat, Frenkçin, Lenkfahte, Fer-i Hafif, Nimsakîl,
Muhammes, Nimdevir) evzanının tatbikât-ı ameliyesi ve mûsikî hurufu ile tarz-ı tahrir ve kıratları,
4. (Kübrâ= Majör) (sagir=minör) kavaidi ve (Armoni) mebadis (Fa ve Do) anahtarları ve
(sınaat-ı telif= bestekârlık) hakkında malumat-ı evveliye,
5. Tarih-i umûmî-i mûsikîden malumat-ı mufassala,
6. İlahiyat ve âyin-i şerif,
7. Sazlar için ikinci sene (mûsikî emsilesi=metod).
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Üçüncü Sınıf
1. Mebhas-ı savtden malumat-ı mükemmele ve âlât-ı mahsûsa ile tatbîkât-ı fenniye,
2. Darbeyn, Remel, Sakil, Havi, Darb-ı Feth vezinlerinin tatbîkât-ı ameliyesi,
3. Armoni hakkında malumat-ı mütemmime,
4. Muhtelif anahtarlarla mûsikî kıratı ve anahtarların alaturka mûsikîye sûret-i tatbîki,
5. (Sınaat-ı telif= bestekârlık) kavaidi,
6. Mufassal mûsikî tarih-i umûmîsi ve terâcim-i ahval,
7. İlahiyat ve âyin-i şerif,
8. Sazlar için üçüncü sene (Mûsikî emsilesi=metod).

Dördüncü Sınıf
1. Üç sene zarfında talim olunan mûsikî evzanı (vezinler) ile telifat,
2. Mûsikî tarih-i umûmîsi hakkında malumat ve tedkîkât-ı mükemmele,
3. Sanat-ı telif=bestekârlık hakkında malumat-ı mufassala (detaylı),
4. Armoni hakkında malumat-ı mufassala,
5. Sazlar için dördüncü sene (mûsikî emsilesi: metod) ve ikmâl (Kara, 2010, s.32).

1926 yılında Dârü’l-Elhan ders müfredâtı iç tüzüğünde usûl dersi içerisinde sadece uygulamaya değil aynı zamanda usûl nazariyesine de yer verilmiştir. İç tüzükte yer alan usûlat
bölümünde “Sanâtı mûsikîyenin aksamı muhtelifesinden: Usûlât ve evzân mûsikîyenin ehemmiyeti, usûl mebâhisin üç sınıfa göre taksimini icâb ittiren esbâb, usûlün lüzum ve ehemmiyeti,
evzânı mûsikîyenin kıymeti, mûsikî fenni tahsilinde usûlün esas olması ve usûlü hakkıyle idrâk
idememekten mütevellid mahzurların izâhı, bilcümle usûlatın teşkiâtı, darbların mahiyeti, mûsikî
üstatlarının darbların sürat bidâetini bir esasa rabt itmek içün kabul ittikkleri üç tür ve bunun izâhı,
ahâd ve eskâl, (ahâd)’ın (tek) ve (eskâl)’in (düm) lafızlarına müşâbeheti içün tek, düm lafızlarını
madde-i usûl gibi va’z itmeleri (teke) (tekâ) (tâ-hek) lafızlarının niçin ve nasıl istîmâl idildiklerine
dair izâhât, usûlün tarif ve beyânı (İçtüzük,1926, s.32) cümleleri ile usûl nazariyesinden bahsedilmiştir.
Nota yardımıyla uygulamalı olarak icrâ edilen usûlatın birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için
dağılımı bulgular kısmında işlenmiştir.
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Bulgular
1. Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıfa Ait Türk Mûsikîsi Usûl Dersi
İçeriği
24 Teşrîn-i Sânîânî 1332 (7 Aralık 1916) yılında şûrâ kararında alınmış olan ve Bakanlar
kuruluna sunulan açılış olurunun ardından oluşturulan Dârü’l-Elhan ders müfredatında yer alan
eğitim programında2 sunulan ders içeriğine göre usûlatta zaman kavramına dikkat edilmediği
düşünülebilir. Dikkatli incelendiğinde birinci sınıfta dört zamanlı sofyan ile başlayan usûl dördün
katları olan düyek ve ağır düyek ile devam etmiş, ardından dokuz zaman ve çeşitlerine, üç zaman ve katlarına, ardından da yedi zaman ve katlarına geçilmiştir. İkinci sınıfta ilk olarak zencir
usûlünü oluşturan 16 zamanlı çifte düyek, 24 zamanlı çenber, 20 zamanlı fahte, 28 zamanlı devr-i
kebîr ve 32 zamanlı berefşan usulüne yer verilirken ardından bugün büyük ve küçük zaman olarak değerlendirilen farklı usûl zamanlarına yer verilmiştir. Üçüncü sınıfta ise büyük zaman olarak
değerlendirilen darbeyn, remel, sâkil, hâvi, darb-ı fetih usûllerine yer verilmiştir.

Resim-2. 1916 Yılı Dârü’l-Elhan Usûlât Dersi İçeriği3

2
3

BOA, DUİT, 22/ 2.
Mûsikî Encümeni ve Dârülelhan Talimatnamesi ile Dârülelhan Programı, s.3-4.
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Tablo-1. 1916 Yılında Yayınlanan Usûlât Dersi İçerikleri

• 1916 Yılı Ders İçeriği

• Usûlât

• Birinci Sınıf

• Sofyan, düyek, ağır-düyek, çifte sofyan, aksak, ağır-aksak,
yürük semâî, vals1, evfer, devr-i hindî, devr-i revan

• İkinci Sınıf

• Çifte düyek, çenber, fahte, devr-i kebir, berefşan, zencir, evsat,
frenkçin, lenk fahte, fer, hafif, nim sâkil, muhammes, nim devir

• Üçüncü Sınıf

• Darbeyn, remel, sâkil, hâvi, darb-ı fetih

• Dördüncü Sınıf

• Üç sene zarfında ta’lim olunan mûsikî evzanı ile te’lîfat

2. Türk Mûsikîsi Usûl Dersi Saatleri
1926 yılında yayımlanan iç tüzüğün şark mûsikî bölümüne ait 31. maddesinde yer alan
bilgiye göre; “solfej ve (tegannî ve usûlâtı mûsikîye) tedrisatı onar kişilik gruplarda haftada birer
saat devam etmek üzere icrâ edilir” (İçtüzük, 1926, s.222-23). Maddede verilmiş olan bilgiye göre
haftada da birer saat nazarî ve uygulamanın bir arada verildiği usûl dersleri, verilen dersin verimli
geçmesi amacıyla on kişilik bir sınıf mevcudu ile birden fazla gruba uygulanmıştır.

3. Türk Mûsikîsi Usûlâtının Sınıflandırması
İkinci sınıf solfej dersinde “Türk mûsikîsinde bilcümle notaların hurufatı ve basit usûllerin
tarifi” (İçtüzük, 126, s.29) maddesince usûllerin basit olarak sınıflandırılması aynı zamanda birleşik olarak da sınıflandırıldığı fikrini bize vermektedir. Bununla birlikte 1 Haziran 1340/1921 tarihli
Dârü’l-Elhan mecmuasında Musa Süreyya Bey’e ait Memleketimizde Opera başlıklı makalede
(Kolukırık, 2014, s.213) usûlâtın küçük ve büyük olarak sınıflandırılması, usûller konusunda basit-birleşik, küçük- büyük olarak sınıflandırma içerisine tabi tutulduğunu göstermekte ve tahminlerimizi kuvvetlendirmektedir.

4. Türk Mûsikîsi Usûlâtının Tatbiki
Dârü’l-Elhan programında yer alan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf usûl derslerinin açıklaması içerisinde yer alan “evzânın mûsikî hurufu ile tarz-ı tahrir ve kıraatleri”4 cümlesinden hareketle
usûl derslerinin nota eşliğinde öğretildiğini ve öğrenildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca şark
mûsikîsi birinci sınıf solfej dersleri içerisinde yer alan “basit notaların usûl ve kıraat ile icrâsı”
maddesinde solfej uygulamasında da usûlün basit notalarla icrası belirtilmektedir.

5. Türk Mûsikîsi Usûl Sınavları
Mûsikî Encümeni ve Dârü’l-Elhan Talimi Suretinde yer alan sekizinci faslın 50 ve 51. maddelerine göre Dârü’l-Elhan da; okul açıldıktan üç ay sonra birinci, altıncı ayda ikinci, dokuz ay
sonra da üçüncü sınav yapılmaktadır. Bestekârlık (Sınaat-ı telif) dersi hariç tüm sınavlar sözlü
1 Batı mûsikîsi içerisinde yer alan ve üç zaman olan vals, Türk mûsikîsinde semâî ismi ve “düm tek tek”
darpları ile kullanılmaktadır. Dârü’l-Elhan ders müfredatı içerisinde vals olarak kullanılmıştır. Gerek isim
gerekse darb bakımından Türk mûsikîsi üslûbuna uygun olarak düzenlenen usûlün program içerisinde de
Türk mûsikîsinde kullanılan semâî ismi ile yer verilmiş olması gerektiği düşüncesindeyiz.
4 Bkz. 2.sınıf ders programı 3. madde.
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olarak yapılacaktır5. Sınav notları dört ve aşağısı zayıf, beş-altı orta, yedi-sekiz iyi, dokuz-on çok
iyi olarak değerlendirilmiştir (Kara, 2010, s.32).

6. Mûsikîde ÎKÂ
Mûsikîde ÎKÂ başlığı ile sunulmuş olan ve “İnsanın vücudunda (îkâ), şarklılarla garplıların
îkâ nazariyeleri arasındaki fark, eski Türk mûsikîşinaslarının kullandıkları îkâlar, zamanımızda
müstâmel îkâlar hakkında amelî ve nazarî mufassal mâlûmat” (İçtüzük, 1926, s. 50-51) açıklamasını içeren fasılda; edvâr geleneği içerisinde yer alan îkâ sistemi, insan vücudunda yer alan
düzen ve îkâ, doğu ve batı mûsikîsinde usûl farklılıkları, günümüzde kullanılan usûller hakkında
nazarî ve uygulama açısından açıklamalar yer almaktadır.

Sonuç
Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıfa Ait Türk Mûsikîsi Usûl Dersi İçeriği
’ne İlişkin Sonuçlar
Birinci sınıfta öğretilecek olan usûl zamanları iki zamanlıdan yukarı doğru verilmemiş sofyan, düyek, aksak gibi farklı zamanlara geçilerek öğretilmiştir. Verilen usûllere bakıldığında dört,
sekiz, dokuz, altı, üç, yedi gibi birbirinin katları zamanlar olduğu dikkat çekmektedir. Öğrenim
açısından daha kolay olabileceği düşüncesi ile bu tür bir uygulamaya yer verilmiş olabileceği
düşünülebilir. Ayrıca üst sınıflarda yine usûllerin günümüzde büyük ve küçük zaman olarak adlandırılan değerlendirme ile karışık olarak sıralanması birinci sınıfta öğrencinin usûl vurma kabiliyetine erişmiş olması düşüncesine bağlanabilir. Ayrıca dördüncü sınıf içeriğinde öğrenilmiş olan
usûller ile beste yapımının ön planda olması sebebiyle birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yoğun
ve kapsamlı bir usûl dersinin işlenmiş olduğu aşikârdır.

Türk Mûsikîsi Usûl Ders Saatleri ’ne İlişkin Sonuçlar
Haftada birer saat ve onar kişilik gruplara uygulanan usûl dersleri öğrenci yoğunluğu ile
ilgili olabileceği düşünüldüğünde verilen dersin birden fazla gruba uygulandığı görülmektedir.
Haftada bir saat verilen ders ilk bakışta az gibi görünse de solfej, çalgı icrâ ve üçüncü sınıftan
itibaren görülen bestekârlık dersi de buna dâhil edildiğinde haftada üç ya da daha fazla usûl dersi
uygulamasının yapıldığını söylemek mümkündür.

Usûlâtın Tatbiki ’ne İlişkin Sonuçlar
Türk mûsikîsinde usûl ve repertuvar eğitimi açısından önemli bir eğitim şekli olan meşk
sistemi Dârü’l-Elhan’da artık nota temelli bir eğitim sistemine dönüşmüştür. Solfej dersi içerisinde
basit notaların usûl eşliğinde icrası -burada amaç solfej eğitimi olsa da- usûl öğretimi açısından
bakıldığında kısmî de olsa metodolojik bir usûl eğitim yönteminin kullanıldığı fikrini ortaya çıkarabilir.

Türk Mûsikîsi Usûlâtının Sınıflandırılmasına İlişkin Sonuçlar
5

Mûsikî Encümeni ve Dârü’l-Elhan Talimi Sureti, 1333, s.10-11.
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Bilindiği üzere edvar geleneği içerisinde îkâ başlığı altında yer alan usûller basit-birleşik
ya da küçük- büyük şeklinde herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. İncelenen nazariyat
eserleri içerisinde Tanbûrî Cemil Bey’e ait Rehber-i Mûsikî isimli eserin 66. sayfasında büyük
îkâlar başlığı mevcut ancak bunu dışında bir sınıflandırma yoktur. Büyük-küçük, basit-birleşik
sınıflandırmasının Arel-Ezgi-Uzdilek nazariyâtı6 ile başladığı bilinmektedir. Bu bilgiden hareketle
Dârü’l-Elhan eğitimi içerisinde Arel-Ezgi-Uzdilek nazariyatının benimsendiği çıkarımında bulunulabilir.

Türk Mûsikîsi Usûl Sınavlarına İlişkin Sonuçlar
Üç, altı ve dokuz ay sonunda yapılan usûl sınavlarının sözlü olarak uygulanması derste
geçilen eserlerin usûl vurarak okunması temeline dayanmaktadır. Maddeden anlaşıldığı üzere
öğrencinin usûlü yazıp yazamadığı konusunda bir yoklama yapılmamaktadır. Bu uygulama büyük ihtimalle derslerde de uygulanmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında dersin bir yönü ile eksik
kaldığını söylemek yanlış olmaz. Usûlün yazılış şeklinin bilinmesi usûlün vurulması adına daha
kolaylaştırıcı bir etkendir.

Öneriler
Dârü’l-Elhan usûl derslerinde uygulanan yöntem bugün Türk mûsikîsi eğitimi veren
kurumlarda da uygulanageldiği gibi nota temelli meşk eğitim yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntem ders sırasında birliğin sağlanması, eserlerin notaya alınarak gelecek kuşaklara aktarılması
yönünde olumlu yönleri yanında, fem-i muhsin bir icrâ ve tavır zenginliğinden uzak icraların ortaya çıkmasına da zemin hazırlamaktadır. Mûsikîde arûz gibi önemli bir kuralın göz ardı edilerek
meşk bilinci olmayan öğrenciye usûl eğitiminin verilmesi tek başına usûl vurmaktan öteye geçmemektedir. Türk mûsikîsi eğitimi veren kurumlarda birinci sınıftan itibaren aruz eğitiminin verilmesi
eserin ruhuna ulaşma, güfte telaffuzlarının doğru vurgulaması, kuru teknik bir icradan uzaklaşma
ve meşk bilincine sahip öğrencilerin yetişmesi konusunda faydalı olacağı kanısındayız. Ayrıca
öğrenciye usûllerin pekiştirilmesi noktasında sadece nota okuyarak usûl vurma yanında; usûl
diktesi, deşifre ve usûl, farklı eserler dinleterek usûl bulma, farklı nota değerleri üzerinde usûl
alıştırmaları gibi çeşitli uygulamalar yapılabilir. Geçmişten alınan örnekle birinci sınıftan itibaren
öğrenciye gösterilen usûllerin farklı mertebelerinde etütler yazdırılması ve son sınıfta küçük formdan büyük forma doğru beste çalışmaları yapılması Türk mûsikîsi usûllerinin sağlam temellerle
öğretilmesi ve öğrenilmesi hususunda önemli ve yapıcı çalışmalar sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Usûl dersi için yapılan bu inceleme ve değerlendirme diğer ders içerikleri için de uygulanabilir, programın iyi irdelenmesi günümüzde geçmişten nasıl faydalanabileceğimiz konusunda Türk
mûsikîsi eğitimi müfredatına önemli katkılar sağlayacağı kanısındayız.

6

Ezgi, 1985, s.1; Arel, 1993, s.74.
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THE LION OF PLEVNA IN THE SONGS OF BOSNIAKS FROM
SANDŽAK
Naka NİKŠİĆ, PhD, Assistant Professor1

Introduction
During the centuries of the Ottoman Empire rule, the Bosniaks from the Sandžak of Novi
Pazar (more commonly known only as Sandžak)2 fought on various fronts as members of the
Ottoman army. Among other things, they participated in the defense of Plevna in 1877, and
witnessed, as the historical sources cite, one of the most challenging military battles of the 19th
century. Many songs have been sung about this historical event, and about Gazi Osman Paşa,
who led the Ottoman army in the battles to defend Plevna, throughout the territories occupied by
the Ottoman Empire. Önal recorded as many as 29 songs on this topic on the territory of Bulgaria,
Romania, the Ukraine, Turkey, Kazahstan and Iraq (Önal, 2007). In the music tradition of the
Bosniaks from Sandžak, there are also songs about Gazi Osman Paşa. They are all lyrical and
it is supposed that they emerged when the fighters “started returning home”, towards the end of
1878 or the beginning of 1879 (Bejtić, 1953: 391). Some of them can be found in ethnomusicological collections, but there are those which have not been recorded. Only one of them is known
to the wider audience in Sandžak, where it is frequently sung. This was why I decided to find and
within this paper present these songs. In order to understand why they “survived” in the music
tradition of the Bosniaks from Sandžak 140 years after the battle for Plevna, we should take brief
glance a the life of Gazi Osman Paşa, as well as his significance and the role he played in this
historical event.

Gazi Osman Paşa – his life and work
An important military and political personality Osman Nuri, better known as Gazi Osman
Paşa in Turkish, was born in 1833 in a place called Tokat. He began his military education in
Istanbul in the Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi, and then in 1844 he continued his education in the
askerî idâdîyej Zildi3. He then enrolled in the Mekteb-i Harbiyye’ye and in 1853 graduated from
1 University of Belgrade, Teacher Education Faculty
2 The Sandžak of Novi Pazar was one of the 52 sandžaks which were a part of the Ottoman Empire. The
territory it covered took various forms of organization within the Empire from the middle of the 15th century, up
until 1912. Today it is divided between three countries – Serbia, Montenegro, and Bosnia and Herzegovina. It
is mostly populated by a Bosniak population, which, irrespective of the state borders, shares the same cultural
heritage, and thus share the same songs.
3 In the paper, the names of schools, ranks, functions and orders are given in the Turkish language,
precisely because for most of them there are to suitable English translations.
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school with the rank of mülâzim-ı Sânî. As soon as he enrolled in the Erkânıharp sınıfı he was
enlisted into the Rumelian army. For his merits in the Crimean war, on 21 March 1855 he was
awarded the rank of mülâzım-ı evvellik. Upon his return to Istanbul he worked in the Erkânıharp
sınıfı, and then in the Erkânıharp Dairesi. In 1856 he became a kolağası. From 1859 - 1861 he
held office in Bursa, after which he was sent to Lebanon because of the uprising of Yûsuf Kerem
in Syria, and then in 1866, to Crete because of a Greek rebellion. Due to the devoted service he
showed on that occasion, Bilhassa Serdârıekrem Ömer Paşa promoted him at the time to the
rank of miralay and awarded him with a Mecidiye nişanı of the 3rd order. In 1868, following his
success in Yemen, he was promoted to the rank of mirlivâ, but as a result of illness in 1871 he
returned to Istanbul. Following his recovery, he was named the redif livalık of the third order and
for a while he remained in the military center Manastir. In 1873 he was transferred to the Division
Command in Novi Pazar4 where he was given the rank of feriklik rütbesi. Immediately following
that, Osman Paşa was transferred to the Central Command in Istanbul, and soon after that to the
Skadar, and then the Bosnian command. As a result of a conflict with the valija of Bosnia, Derviş
Paşa, in 1875 he was transferred to the Headquarters of the Fourth Army, in Erzurum, and then,
in the same year was transferred to Niš. From Niš he was relocated to the Command in Vidin. In
1876 Knjaz Miloš declared war on the Ottoman Empire. In the battle which ensued immediately
after that, Gazi Osman Paşa and his unit defeated the Serbian army and garnered great fame,
and so that very same year he was awarded the Mecediye medal of the second order, and the
rank of müşirlik rütbesi (Hülagü, 2015: 464).
When on 24 April, 1877 Russia declared war on the Ottoman Empire, Gazi Osman Paşa
was located in the Vidin Command of the Western Army. On 7 July, 1877, following commands,
and with a battalion of 25 000 soldiers from Vidin, he reached Plevna. On 8 July he successfully
stood up against the first Russian attack5. The Russian forces were quick to gain reinforcements
and on 18 July attacked Plevna for the second time6 and were once again defeated. On 7 September the Russians with the help of the Romanians once again attacked and were defeated7.
As a result of this victory, Osman Paşa was awarded the title of gazija. On 13 September the
Russians attacked Plevna, and so the defenders of the fort, due to a lack of ammunition and food
due to long-term shelling, decided to move ahead. Osman Paşa, on the morning on 10 December
with an army 40000 men strong and divided into two parts, was hit by shell fire from the Russian-Romanian cannon fire while he was crossing the river Vid. Once he and his closest associates
determined that there was nothing more to be done, he was forced to surrender. He spent some
time in captivity in Bugoto, Bucharest, Harkov and Russia. On that occasion, the Russian tzar
awarded him with the double headed eagle for courage and called him the Lion of Plevna. He
was released through the intervention of the high officer Serasker Müşir Rauf Paşa. He returned
4 Novi Pazar is the largest city in the Sandžak of Novi Pazar and was an important Ottoman military base.
Most of its inhabitants, although they readily sing one of the songs of Gazi Osman Paşa at their festivities
(there will be more information on this in the remainder of the paper), they do not know who he was, nor that
he spent time as an officer in Novi Pazar, and that the Bosniaks from Sandžak fought under his command in
the battles for Plevna.
5 This bloody struggle is known as the First Battle for Plevna, and was the first battle of the Russians on
the Rumelian front during the Ottoman-Russian war 1877-1878.
6 However, the twenty-six hour long resistance and counter-attack resulted only in another defeat of the
Russians.
7 They did not manage to achieve success, not even in the third battle fought for Plevna which took place
on 7-11 September.
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to Istanbul on 12 or 13 March, 1878 (Hülagü, 2015: 465). On 5 November, 1878, after just having
been made the captain of the Sultan’s guard, he became a palace Marshall and retained that
position until his death. He died on 4-5 April, 1900 on a Friday night and was buried next to the
turbet of the Sultan Mehmeda Fatih (Hülagü, 2015: 465).

Songs about Gazi Osman Paşa in ethnomusicological collections
Searching for songs about Gazi Osman Paşa in the music tradition of the Bosniaks from
Sandžak, we first analyzed the content of the existing ethnomusicological collections. The analysis included a total of 1013 songs (Table 1.):
Number of songs
about Gazi Osman
Paşa

Number

Number of
analyzed
songs

Ethnomusicological collection

1.

Vasiljević, М. А. (1953). Narodne melodije iz Sandžaka.
Beograd: SANU

5001

2

2.

Василевич, М. (1967). Югославские народные песни
из Санджака, Записаны от народнога певца Хамдии
Шахинпашича. Москва

300

2

Vukosavljević, P. et al. (1984). Narodne melodije igre
i nošnje Peštersko-sjeničke visoravni. Beograd: Radio
Beograd2

213

0

1013

4

3.

Total

Table 1 The results of the analysis of ethnomusicological collections8

The results of the analysis of the content of ethnomusicological collections indicate that
there are four songs about Gazi Osman Paşa. These songs include: Slavu slavi Osman Paša u
Stambolu gradu (The Paşa revels in his festivities in the great city of Istanbul) (Example 1.), Zaplakala Šećer Đula (Sweet Rose is lamenting) (Example 2.), Đes’ Osmane, đesi more (Where’s
thou, Osman, where are you to be found) (Example 3.) and Proplakala Šećer Đula (Sweet Rose
is shedding tears) (Example 4). Once we have analyzed the music structure and texts of these
songs, we reached the conclusion that the songs Đes’Osmane, đesi more and Proplakala Šećer
Đula, are merely variants of the song Zaplakala Šećer Đula. Therefore, we can speak of the song
Slavu slavi Osman Paša and the song Zaplakala Šećer Đula as occurring in two more variants.
1 The number of songs in this collection is 400. However, this actual number is much higher because
some of these songs can be found in variants that are significantly different from one another and which
Vasiljević designated with the letters (а, б, в, г). Therefore, we analyzed the variants as separate songs so
that the total number of the analyzed songs belonging to this collection is 500.
2 The collection Folk Melodies, Dances and Clothes of Pester-Sjenica Plateau (Narodne melodije, igre i
nošnje Peštersko-sjeničke visoravni) is both an ethnomusicological and ethno-core study of Pester Plateau
dating from the nineties of XX century. The collection is divided into three parts. Vukosavljević was responsible for the first part on ethnomusicology, which contains the records on the vocal and vocal-instrumental
tradition of Pester Plateau. The second part of the collection, focused on the ethno-core research, was edited by Olivera Vasic. It is the study of the folk dances, common dancing places and their role in everyday life
of the local people. The third part of the collection was edited by Jasna Bjeladinović and it is a description of
male and female traditional clothes worn in the region of Pester Plateau.
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Example 1 Slavu slavi Osman Paša u Stambolu gradu (Vasiljević, 1967: 138)9

The translation of the lyrics into English10:
The Paşa revels in his festivities in the great city of Istanbul,
Revels in festivities, lights a pipe, and strokes his white beard.
Around him are all his ministers and all of his marshals.
- Osman Paşa, you traitor, why did you betray my army,
Why did you betray everything Turkish and everything Muslim?
Osman Paşa wrings his hands together, pacing up and down the room:
“I didn’t, oh emperor, not a one, I swear it on my faith!
I’ll get my hands on king Đuro in a week’s time,
I’ll throw him in the dungeon, until the day of his death!”
9 The ethnomusicological collection of Vasiljević, М. (1967). Югославские народные песни из Санджака,
Записаны от народнога певца Хамдии Шахинпашича. was printed in Moscow, and so in addition to the
original lyrics of the songs, there is also a Russian translation.
10 It is often the case that people over time in folk songs change historical events and participants. So it
was in this song that Gazi Osman Paşa was accused of betraying the Ottoman army. He claimed never to
have done so, and that he would “capture king Đuro”. In addition to numerous historical data which we have
access to regarding the battles for Plevna, the name of this king is nowhere to be found. So it is difficult to say
who this king Đuro from the song is. Thus I assume that the folk singer placed “king Đuro” from some other
historical event into the context of this song and deemed him the protagonist of the action (it is possible that
we could be dealing with the Georgian king Đuro VIII).
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Example 2 Zaplakala Šećer Đula (Vasiljević, 1967: 26)

The translation of the lyrics into English:

Sweet Rose is lamenting
Osman Paşa’s faithful love,
Where’s thou Osman, where’re you to be found,
My mind aches with worry for you!
Here I am, Sweet Rose,
Around Plevna and Sofija,
My enemy has surrounded me,
Has enslaved my entire army!
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Example 3 Đes’osmane, đesi more (Vasiljević, 1953: 240-241)

The translation of the lyrics into English:

Where’s thou, Osman, where are you to be found,
My mind aches with worry for you?
“Here I am, my Rose,
I’m planting roses around the city;
My enemy has captured me,
Has spared my life,
And so, Rose, in solitude,
I think of you every night!”

202
Naka
NakaNİKŠİĆ,
Nikšić, PhD, Assistant Professor

Müzik, Oyun ve Eğlence

Example 4 Proplakala Šećer Đula (Vasiljević, 1953: 241)

The translation of the lyrics into English:
Osman Paşa’s faithful love,
in Istanbul on the Bosphorus,
in her white castle, speaks:
“Where’s thou Osman, where’ve you been,
Where has your army been lost?
Where’s thou Osman, where’re you now,
My heart aches for you!”
- “Here I am, my young Rose,
Beneath the white city of Plevna,
The entire army that the emperor had given me,
All of it, my Rose, I’ve buried,
My enemy has captured me,
But has spared my life,
And spared my sabre.
Now I have no one to call my own,
Except God and my steed!”
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Songs about Gazi Osman Paşa in the living music tradition
In the living music tradition of the Bosniaks from Sandžak we came across two songs. The
first one was Zaplakala Šećer-Đula (Sweet Rose sheds her tears) (Example 5) which can often
be heard during the festivities of Bosniaks (weddings, circumcision celebrations, births). When
it comes to the melody of the song Zaplakala Šećer-Đula, it is sung to the melodic pattern of the
Turkish national song Tuna nehri11. However, the differences in terms of text are significant. Namely, while in the Turkish folk song Tuna nehri there is word of Gazi Osman Paşa’s military feats,
in the song Zaplakala Šećer-Đula12 there is word of the love and yearning between Gazi Osman
Paşa and his wife Šećer Đula13, which is quite normal, if we take into consideration the fact that
love songs – sevdalinke – are characteristic of the music tradition of the Bosniaks14. The lyrics to
this song can be found in the seventh-grade language arts reading material in Bosnian and used
as in-class material during classes taught in the Bosnian language in Serbia (Ništović, 2015: 49).
However, what is interesting is that this song was not included in the music textbooks for older
elementary school children in which, in accordance with its sound characteristics, it could be used
as a part of music appreciation activities.

11 For more information on the changes which occurred in the melody of this song compared to the Turkish
song Tuna nehri see Şenturk, N., Nikšić, N. (2013). Geleneksel Boşnak Müziğinde Türk Halk Şarkıları, IV.
Uluslararasi Turk Kulturu Kurultayı, 491-502. Anakara: Halk Kulturu Arastirmalari Kurumu.
12 In the collections of sevdalinkas and anthrologies we came across several versions of the lyrics to the
song Zaplakala Šećer Đula. For more information see Bašić, 2002 and Gunić, 2006.
13 From Turkish sources we find out that Gazi Osman Paşa was married to Zatigül Hanım, the sister of
Neşet Paşa, and that from this marriage they had four children – sons Nureddin, Kemaleddin, Cemaleddin
ad Huseyin Abdulkadir (Hülagü, 2015: 465). However, in Bosniak sources we come across texts which
indicate that Osman Paşa’s love was from Sarajevo or Trebinje. Here is what Trebinjac says in his text: “Svi
pripovjedači o pozadini ove divne sevdalinke izostavljaju objasniti ko je šećer (slatka) Đula, ta ljepotica za
kojom čuveni Gazija Osman - paša pati i kojoj se jedino obraća u najtežim trenucima. Po nekim usmenim
predanjima radi se o šećer slatkoj Sarajki, ali neki tvrde da je riječ o medenoj trebinjskoj djevojci.” (Trebinjac,
2015) (“All the storytellers fail to provide the background information for this beautiful sevdalinka, that is, who
this Sweet Rose is, this beautiful girl for whom Gazi Osman Paşa suffers and the only one he addresses in
his most difficult moments. According to some oral traditions, it could either be a beautifully sweet girl from
Sarajevo, but other claim it to be a honey sweet girl from Trebinje.”)
14 A sevdalinka is a type of song in which through allegory it is possible to show desire through love and
suffering born out of love. It sings about the pain that comes from the inability to satisfy and fulfil one’s desire
for love, since there is time and space before them, and sometimes even an obstacle of an individual, social,
family, traditional or emotional-psychological nature (Rizvić, 1994). In sevdalinka songs we find described
sudden and longed-for encounters, the frustration of having the object of one’s affection marry someone else,
be it a man or woman who is married off, lamenting being married to someone you do no love, the desire to
be liked by someone, defiance, trepidation, loneliness, and the solitary life of a man prone to drinking and a
life in taverns.
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Example 5. The song Zaplakala Šećer Đula in the living music tradition of the Bosniaks (Žero, 1995: 427)
• Tekst pjesme

• The lyrics of the song translated into English:

• Zaplakala Šećer-Đula

• Sweet Rose Sheds Her Tears

• Osman Paše vjerna ljuba:

• Osman Paşa’s faithful love:

• “Moj Osmane, gdje si bio?

• “My Osman, where have you been?

• Gdje si vojsku izgubio?”

• Where has your mighty army disappeared to?”

• “Evo mene, Đulo mlada,

• “Here I am, my young Rose,

• Pokraj Plevna, starog grada.

• Next to Plevna, the old city.

• Što mi care vojske dade,

• All the might of the army the sultan gave me,

• Sve mi, Đulo, za din pade.

• All of it, my Rose, I lost for my faith.

• Ja sam, Đulo, ropstva pao,

• And I myself, Rose, am captured,

• Britku sablju otpasao.

• My sabre no longer hangs at my waist.

• Pa sad nemam nikog svoga,

• Now I have no one by me,

• Osim Boga i svog đoga.

• Except God and my steed.

• Đogo mi je oćorio,

• My steed is blinded,

• A ja, Đulo, obolio.

• And I, my Rose, am ailing.

• Kad mi đogo gladan hrže,

• When my steed neighs with hunger,

• Ja se Đulo, vezan tržem.

• I, Rose, bound writhe.

• Đulo mlada, preudaj se,

• My spring Rose, marry again,

• Meni nikad ne nadaj se.

• Do not hope to see me again.

• Dušman me je zarabio,

• My enemy has captured me,

• Sa tobom me rastavio!”

• Has separated the two of us!”
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The other song that we have found in the living music tradition of the Bosniaks of Sandžak
is the song Pokraj Plevne i Sofije (Next to Plevna and Sofija) (Example 6.). We recorded this song
from Avdija Avdić, born in 1945 in the village of Mojstir, Bistrica, near Bijelo Polje, in the northern
part of Sandžak (a part which is today located in Montenegro). He holds a master’s degree in
history, and so is aware of the historic importance of the battles of Plevna and the credit that
goes to Gazi Osman Paşa so he often sang this song in order not to forget it. The recording of his
singing and the conversation we had with this singer is a part of the audio archive of the author
of this paper (Nikšić, 2016). The song was recorded using the Finnish method. It is my estimate
that it could be used as in-class teaching material for music education classes, which would also
help in the processing of the so-called eastern question15 in seventh-grade history classes which
are taught in the Bosnian language.

Example 6. Pokraj Plevne i Sofije

• Tekst pjesme

• A translation of the lyrics into English:

• Pokraj Plevne i Sofije

• Next to Plevna and Sofija

• krvavo se sunce vije.

• A blood-red sun hangs in the sky.

• Sunce grije, krv se lije,

• The sun burns, the blood pools

• Od Moskova i Rusije.

• From Moscow and Russia.

• Iz Stambola sultan javlja:

• From Istanbul the sultan speaks:

• „Osman-pašo, lalo moja,

• “Osman Paşa, my precious tulip,

• Gazija si ljutog boja!“

• You are the Gazija of this bloody battle!”

15 The eastern question is a concept related to the slow loss of power and disintegration of the Ottoman
Empire from the 18th century and the redistribution of its territories which were points of interest of other
great powers – Austria and Russia, and the Balkan peoples which were striving for liberation.
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Conclusion
In the battles for Plevna, Gazi Osman Paşa led the Ottoman army which was composed
of numerous Bosniak soldiers. Because of his exceptional bravery and his exceptional military
skills, many songs were sung about him. By analyzing the ethnomusicological literature and researching the living music tradition of the Bosniaks of Sandžak we found a total of 6 songs about
Gazi Osman Paşa. Five of them were recorded - 4 were a part of ethnomusicological collections,
and 1 was in a collection of sevdalinka songs. The sixth song, titled Pokraj Plevne i Sofije was
recorded for the first time as part of the preparation for this paper and was published for the first
time in it. This will enable it to be permanently preserved from disappearing completely. It is
my hope that this presentation of the songs about Gazi Osman Paşa will incite further interest
in them, and thus that they will be the subject matter of new research and performances. I also
think that they might, as teaching material, be included in music education classes being taught
in Serbia in the Bosnian language, thus correlating music education classes, history classes and
Bosnian language classes, it is not only possible but also necessary to work on nurturing the
culture of the Bosniaks.
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ROMANYA/ KÖSTENCE VE TULCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN
MÜSLÜMAN TATAR TÜRKLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Tanju OZANOĞLU
Romanya’da Tatarların yoğunlukla yerleştikleri bölge Dobruca’dır. Dobruca bölgesi, kabaca Tuna nehrinin Karadeniz’e yaklaşırken Silistre’den sonra kuzeye doğru dönmesiyle oluşturduğu dirsek ile Karadeniz arasında kalan bölgedir. Genellikle bugün Bulgaristan sınırları içinde
kalan Varna’nın kuzeyindeki düzlüklerden başlatılarak Tuna deltasındaki Tulca şehrine kadar
olan yerleri içine alır.
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Köstence ve Tulca bölgesi;
Tatarların bölgeye gelmeleri, Kırım’ın Rusların eline geçmesi ve bölgede yaşanan savaşlarla örtüşür. Bu göçlerin büyük bir kısmı Dobruca’ya yapılmıştır. Bu ilk kitle göçü dalgası ile
birlikte Dobruca’da Kırım Tatar kolonisi meydana gelmeye başlar.
En büyük kitle göçü ise 1856’dan itibaren gerçekleşir. Kaliakra ve Köstence vilayetleri
neredeyse birer Tatar vilayeti haline döner. Mecidiye gibi büyük kasabalar ve yeni yeni köyler
bu göçte gelenleri iskân etmek için kurulur. Osmanlı’nın ilk göç nizamnamesi bu göçleri yerleştirmek için kaleme alınır. Bölgenin nüfusu artık, %70’e yakın oranda Müslümanlardan meydana
gelmektedir. Dobruca Türkleri folklorunda lehçe farkları görülse de ifadelerinde Osmanlı Türkçesi
ile Tatarca denilen Kırım Türkçesini kullanmaktadırlar.
2012 yılında Romanya’da Tatarların yoğun olduğu Köstence ve Tulca bölgesinde, yöreye özgü halk müziği ve oyunları konusunda derleme yapılmıştır. Müslüman Tatar Türkleri, Tulca’da “Demokratik Türk Birliği Derneği” (Uniunea Democrata Turca Din Romanıa) ve Köstence’de “Romanya Demokrat Müslüman Tatar Türkleri Birliği” (Uniunea Democrate a Tatarilor
Turk-Musluman din Romania) çatısı altında geleneksel kültürlerini yaşatmaktadırlar. Bu iki dernek “Türk-Tatar Birlikleri Federasyonu” altında birleşerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fotoğraf -01 Tulca şehrinde Tatar Türk Kıyafetli kadınlar
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Fotoğraf -02 Tulca / kaynanalar topluluğu

Tulca bölgesinde Demokratik Türk Birliği çatısı altında birçok kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Geleneksel kültürü yaşatmak üzere kurulan, 1940- 1960 doğumlu kadınlardan oluşan koro,
yöre türkülerinin ve Osmanlıdan kalan şarkıların icrası ve aktarımı bakımdan büyük önem taşımaktadır. Bölgede yerel halk tarafından özellikle yüzlerce yıl öncesine dayanan kına türkülerinin
korunması, kınalarda mani söyleme geleneği de devam ettiği tespit edilmiştir. Kınalarda bu geleneği sürdüren kadınlar “şın” ya da “mani ustası” olarak adlandırılmaktadır. Bölgede ozan özelliği
taşıyan icra eden ve söyleyen sanatçılara ”keday” denilmekte ve son yıllarda bu tür sanatçıların
artık yetişmediği tespit edilmiştir.
2008 yılında Tulca’da yer alan Kobadin şubesinde koro kuruldu. 12 kişiden oluşan ve
“Gökkuşağı” adı verilen koroda yöreye ait türkü ve şarkı repertuarı oluşturularak çalışmaya başlanmıştır.
Tulca’da yaşayan Dobruca Tatarları daha akıcı bir Türkçe konuşmaktadır. Yörede derlenen birçok türkünün de hikâyesi vardır ve kuşaklararası aktarımla bugüne kadar gelmiştir. Tulca
bölgesinde halk tarafından bilinen türkülerin bazıları şunlardır:
Bölge

Türkünün İsmi

1

Dobruca

Kahve içtim fincandan, dudaklarım mercandan

2

Dobruca

Ben bir Romen kızı gördüm Tuna boyunda

3

Dobruca

Kız Ayşe’nin saçları yar yar aman

4

Dobruca

Dayler dayler viran dayler

5

Dobruca

Çemberiminde gül oya (varyant)

6

Dobruca

Tat kızı

7

Dobruca

Aylalaşalım şalalaşım (hikâyeli türkü)

8

Dobruca

Oniki ördek arasında tanınırsın (hikâyeli türkü)

9

Dobruca

Oğlan oğlan boynuma dolan.

10

Dobruca

Bir güvercin olaydım Sabriye
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Bazı türküler incelendiğinde;

Fotoğraf-03 Tulca/Kaynanalar Topluluğu

Fotoğraf-04 Tulca/ Yöre halk oyunları ekibi
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Kahve içtim fincandan dudakları mercandan
Al kamayı marikom kurtulayım şu candan
Elma attım geline, gelin aldı eline
Yazıkta olsun o incecik beline düştüm sarhoş eline

Kız nerdesin nerdesin aç pencereni perdesi
Aldanmayı vur benim, kurtalıyım şu candan
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TAT KIZI*

LAZ KIZI

Ey tat(1) kızı, tat kızı

Hay, laz kızı laz kız

Yanakların kırmızı

Yanakları kırmızı

Elma verdim almadı
Sakız verdim çaynadı.(2)
Ey tat kızı, tat kızı
Yanakları kırmızı

Yoldan buldum bir kuzu(da)
Burma burma boynuzu
Yoldan buldum bir kuzu(da)
Aldatalım şu kızı

Ağzında mercan dişi
Dersin, seba yıldızı

Yavuz geliyor baştan
Yelkenleri kumaştan

Ey tat kızı, tat kızı
Gökçe olur gözleri
Çölde çoban görseler

Bir evlendik olmadı
Evlenecğim baştan

Çağırıp alır özleri(2)
Hay laz kızı laz kızı
Kahve pişir köpürsün

Yanakları kırmızı

Dök fincana durulsun

Gerdanına gül açmış

Sıra sıra sofralar

Sandım sabahyıldızı

Toymuza kurulsun

1-Tat: (Kırım Türklerinin, deniz boyla-

rında yaşamış olan bir kabilesinin adı.
Genellikle kumral saçları, mavi gözleri
(gök rengi) ve kızılca çehreleri ile diğer kabilelerden ayırt edilebiliyorlardı.
2-Dişleri arasında çiğnedi

Dobruca’da “Tat kızı” ve “Laz kızı”
olarak iki varyantı olan türkü en bilen
oyun türküsüdür. Romenler de bu
türkü ve oyunu benimsemişler, bu
türkülü oyunlarına Camparale adını
vermişlerdir.

3-Kendileri
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Ay, şalaşım, şalaşım,şalaşım,

Ekevmızde bır boyda,bır boyda

Kulge pışken qalaşım.

Mevlam yazğan,asabay.

Sen şalaşqa kelgende,kelgende

Ayd(ı) oynayıq,oynayıq,oynayıq,

Tay soyarman,asabay.

Toy yasayıq,asabay.

Tatar aşı pışırıp,pışırıp,

Bız eşıkte,sız torde,sız torde,

May quyarman,asabay.

Şıñlaşayıq, asabay.

Uyım aldı şuqurşıq,şuqurşıq,

Ay, şalaşım,şalaşım,şalaşım,

Şaytan qazğan,asabay

Kulge pışken qalaşım.
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Uçqan quştan qarılgaçtan(uçan kuştan kırlangıçtan)
Men yarmni sorayman(bn yarimi sorarım)
Bilmiy kibi alamayman (bir mektubunu alamam)
Otura da cılayman (otururda ağlarım)

Keçe kçtim qaraltından (gec geçtim bağ evinden)
Kemanemen darmen(keman ile tef ile)
Ana buğün ana yarın
Alırman dp cürmen( alırım diye yürürüm)
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Oğlan oğlan boynuma dolan

Ne güzel oğlan, yalabık oğlan

Kolum sana yastık, saçların yorgan

Oğlanın elinde şapkası var

Ne güzel oğlan, yalabık oğlan

Serilecek sarılacak ablası var

Oğlan oğlan kalk, gidelim

Ne güzel oğlan, yalabık oğlan

Ciğarını feneri yak gidelim

Oğlanın evi saptan samandan

Ne güzel oğlan, yalabık oğlan

İçine de girilmez tozdan dumandan

Oğlan elinde kemer belinde

Ne güzel oğlan, yalabık oğlan

Koyunların önünde, kaval dilinde

Dobruca’da en tanınmış türkülerden biridir. Düğünlerde ve her muhabbet toplantılarında
çalınır ve karşı-karşıya oynanır. Romen gençlerinin de birçokları bu türküyü bilirler ve oynarlar.
Bükreş’te Ülfet Ziyaeddin Hanım’dan alınmıştır (1975).
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Köstence Romanya Demokrat Müslüman Tatar Türkleri Birliği Derneğinde oluşan koroda
ise geçmişten bu zamana kadar gelen özellikle göç ve sürgün izlerini taşıyan türküler, orijinalliğini
koruyarak icra edilmekte ve kuşaklararası aktarımı sağlanmaktadır.
Köstence’de Romanya “Demokrat Müslüman Tatar Türkleri Birliği” çatısı altında yine kadınlardan oluşan türkü topluluğu ve halk oyunları faaliyetleri göze çarpmaktadır, Köstence’de
söylenen türküler daha fazla geçmişi yansıtmaktadır, özellikle Mahmut Kuyusu, Hasan Şah, Karamurat ve Tuzla köylerinde kadınlar genellikle Kırım’dan Dobruca’ya yapılan göçleri içeren türküleri saklamış ve aktarımını sağlamışlardır.

Fotoğraf-05 Köstence/Demokratik Tatar kadınları
korosu

Fotoğraf-06 Köstence/Demokratik Tatar kadınları
korosu

Şehir

Türkünün İsmi

1

Köstence
Mahmut Kuyusu köyü

Unutmam Unutmam ben anam babam

2

Mahmut Kuyusu Köyü

Siberya dünyanın en uzak yolu (sibir yolu)

3

Mahmut Kuyusu Köyü

Kokkos Bayer (mavi gözlü kız hikâyeli türkü)

4

Hasan Şah Köyü

Kırım Kırım Depaytalar

5

Hasan Şah Köyü

Yar yar aman (Tatarca)

6

Hasan Şah Köyü

Yanarsın annem yanarsın bubam

7

Karamurat Köyü

Şu dağlar olmayaydı çiçekler solmayaydı

8

Karamurat Köyü

Ah yarı var vah yarı var (Tatar türküsü)

9

Tuzla Köyü

Yaktın da beni ah anacığım bir oğlan için (Tatar türküsü)

10

Tuzla Köyü

Koz Koz Bayar

11

Tuzla Köyü

Saçaklar direk ister (vay sürmeli sürmeli varyant)

12

Tuzla Köyü

Gel küçücük yârim ağlatma beni (ağıt)

13

Tuzla Köyü

Şu vapurun dumanı

14

Tuzla Köyü

Bir güvercin olaydım Sabriyem
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KIRIM KIRIM DEPAYTALAR

Qırım qkırım dep aytalar (kırım diy söylerler)
Qırımda Tatar kalmadı
Biz qırımdan çıkkan sonra
Taş topraklar ağladı
Savluknen kal güzel qırım (sağlıcakla kal güzel kırım)
Biz kidermiz uzağa (Biz gidiyoruz uzağa)
Qırım halkı malı, mulkü kaldı çutufen, kazağa (çutup: rus yahudi)
Bu qırımın bağ, bagçası bir tarafı bayırdır
Ağlamanız siz Tatarlar
Bunu sonu hayırdır.
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Fotoğraf-07 Köstence/Demokratik Tatar halk
oyunları ekibi

Fotoğraf-08 Dobruca/Tatar türküleri söyleyen
kaynak kişiler
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SİBİR YOLU

Sibirya dünyanın en uzak colu (1)
Onda da Türk, Tatar, Müslüman tolu(2)
Ey Allah’ım sen kurtar şu zalimnin kolundan
Hiçbir vakit çıkmammız(3) senin çolundan

Siberya vozları(4) toktamay keter(5)
Curtundan(6) ayrılmak ölümden beter.
Ey Allah’ım sen kurtar şu zalimin kolundan
Hiçbir vakit çıkmamız senin doğru çolundan
Bu türkü, Kırım Türklerinin Sibirya’ya sürgün edildikleri olayını, acıklı bir melodi ile yansıtmaktadır.
Bu türkü Kırım Türklerinin Sibirya’ya sürgün edildikleri olayı anlatmaktadır.

1-colu: Yolu
2-tolu: dolu
3-çıkmammız: çıkmayız
4-vozları: araçları
5-keter: gider
6-curtundan: yurdundan
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GÖK GÖZ BAYAR

Kurban bayram gecesi

Gök göz bayar kiliseden

Sancağı bastılar

İki papaz getirdi

Otuz kız arasından

Kuranımı yak ile çiğnediler

Beni alıp kaçtılar

İstavrozu öptürdüler

Kişnıy durmuş dörü aygır

Gök göz Bayar karşımda

Çakıyı çektiler

Mıltqqa saçma doldura

Yol yürüdüler üç gece

İki papaz yanımda

Petrepola ulaştılar

Dininden vazgeç diyorlar

Üzerinde kaftanı

Atı baplağı ağıra

Ata *cabu ettiler -* örtü

Kleri dolu bağıra-vadi

Kafamda olan fesi

Mevlam kısmet etmedi

Ata *dorba ettiler-*torba

Beynin oğlu *batıra-namussuz

Belimdeki kemeri

Ben kurtulup kaçtıktan sonra

Bogav edip astılar*ilmik

Getirin gemiyi gideyim

Boynumdaki altını

Ben anama ulaşayım

Yüzüme damga vurdular

Gözün aydın düğünler düzenleyim
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Fotoğraf-09 Dobruca/ /Demokratik Tatar halk kaynak kişiler

Ayrıca gobadinde Bindokuzyüzkıkbir, söyletme beni ve şu vapurun dumanı ağıt özelliği
almış ve yaşlılar tarafından bilinmektedir.
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BİNDOKUZYÜZKIRKBİR

SÖYLETME BENİ

Bindokuzyüzkırbirde,akyarda cenke
başladı,

Söyletme beni derdim büyüktür

Gelipde geliyor pilotlar, bonbalarıda
taladı,
Yandırda akyarda deydi çok duman,
geliyoz dostlar,bakayım,
Kaldıkta düşmanın ortasında, endaadad kaynak kaşığı

Ümidim aşkım çoktan sönüktür
Bu hayat bana ağır bir yüktür
Ümidim aşkım, çoktan sönüktür.

Bekletme yarim gel artık yeter
Gönül bağında baykuşlar öter
Ayrılık bana ölümden beter

Kaşarda ekyolda kaşarda, harada
deniz bulunmasa,
Aşer edimde nazım,anamda babamda bulunmasa,
Asareder ne lazımdır, anamda babamda bulunmasa,

Gog gider baksamda goggörinmi,
simayolsesinde,
Derde baksanmı görinmi,insanlar
ölesindedeğil,
Derde baksanda görenmi,insanlar
öğlesin değil,

Bes kırından çıkanda,kazanda kazan
aç kaldı,
Anam bababm gardaşlarım, cılayda
cıulayda kaldı,
Anam babam gardaşlarım, gözlerim
dolu dolu yaş kaldı,
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ŞU VAPORUN DUMANI

(Bu türkü 1924-1940 yılları arasında birçok Dobrucalı Türk Tatar haneleri Türkiye’ye
göç ettikleri zamanların olaylarını açıklamaktadır. Bu türküyü bilen çok az kalmıştır.)

Şu vaporun dumanı budak-budak
Ketti(1)dobruca halkı, kalmadı kuvnak(2)

Ketecekni işitip sattı-savdılar
Katsin(3) garip muhacir, portka cavdılar(4)
Purtlar bağlı, biz hazır, kağıdımız kelmiy
İçimizden kan taşa, kimseler bilmiy

Od bastırıp çıktık biz, kapıyı çeklep
İskelede turamız(5) vapor beklep
Keldi duvuldap vapor portka yanaştı.
Tuvgan uruv toplaşıp zuv-şuv cılaştı(6)

Keldi mecal(7) ilen vapor kaldırdı bizni
Yaşasın KEMAL PAŞA, aldırdı Bizni(8)

1.ketti:gitti 2.kuvnak=kıvanç sevinç 3.katsin.ne yapsın 4.cavdılar=yağdılar 5.Keter .gider 5. Turamız: duruyoruz 6. Cılaştı:ağlaştı 7.mecal:güç 8.Bizni: bizi
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Sonuç:
Romanya, Köstence ve Tulca şehirlerinin yoğun olduğu bölgede Tatar Türklerinin geleneksel yapılarını korumaya çalıştıkları gözlemlenmiş, ancak göçler nedeniyle nüfusta azalmalar baş göstermektedir. Son zamanlarda yeni yetişen nesiller Romanya okullarında, Romanya
kültürünü daha çok aldıklarından dolayı geleneksel yapılarında bozulmalar kaçınılmaz olarak
görülmektedir, ancak Türkçe ve Tatar dillerini koruyarak kuşaklararası aktarımın devam ettiği de
tespit edilmiştir.

KAYNAKÇA
• Fotoğraflar ve makalede ki bilgiler 2012 yılında Romanya alan araştırmasında belgesel video çekimi
yapılan Köstence ve Tulca şehirlerinde oturan kaynak kişilerden alınmıştır.
• Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde kayıtları mevcuttur.
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BURSA İLİ TOPLU ÇALMA SÖYLEME GELENEKLERİ
(DANIŞIK-ERFENE)
Mehmet ÖCAL1
Türk halk müziğimizin en önemli özelliklerinden birisi, yaşadığımız toplumun geçmişini ve
geçmişteki yaşantısını, zevkini, eğlencesini, geleneğini-göreneğini, olaylarını tarihsel bir çerçeve
içerisinde bizlere aktarmasıdır. Çeşitli olaylar sonucunda ortaya çıkan, yaşanan ve geleneklere
mal olmuş türkülerin, oyunların; dilden dile, telden tele, ustadan çırağa, babadan oğla aktarılmasında, toplumun zevk, düşünce, anlayış ve duygu sürecinden geçmiş olan kültürün aktarımında
bazı gelenekler bizlere ve topluma önemli bir araç-rehber olmuştur.
Bu araç ve rehberlerden birisi de geleneksel müziğimizin varlık sebebi olan “Toplu Çalma-Söyleme Gelenekleri”dir. Geçmişte, bu geleneğin uygulamaları işleyiş bakımından yurdumuzun neredeyse tüm yörelerinde aynı olmakla birlikte, farklı yerel uygulamalarla yöresel tavır
dediğimiz bu olgunun bağlama ve fonetik işleyişle ya da icrasıyla birlikte geleneksel yaşayışa ve
coğrafik konumlara bir hayli etken olduğu görülmektedir. Geleneksel Anadolu kültürü içerisinde
zaten var olan birlikte yaşama olgusu, aile kavramı bu birliktelikteliğin-kavramın getirmiş olduğu
birlikte icra veya “Yöresel Toplu Çalma-Söyleme Geleneği”nin günümüzde eski uygulamaları ve
geleneksel hali olmasa bile sahne ortamına uyarlanarak çeşitli uygulama ve üsluplarla birlikte az
da olsa devam etmesine vesile olmuştur.
Bu geleneklerden bazıları çok yoğun olmamakla birlikte, günümüze kadar ulaşmasına
rağmen; Geçmişteki önemli uygulamaların kötü birer kopyası olan günümüzdeki uygulamalar,
içerik olarak aynı olsa bile, işin ehli olmayan, geleneksel halk müziğinden feyz almamış, Anadolu
halk müziği geleneğinin önemini kavrayamamış, bu geleneği sadece masa başında öğrenmeye
çalışan ancak; başarısız olan kişilerin bilgisizce, zamansızca ve gereksiz müdahaleleri nedeniyle
geçmişin gölgesinde kalarak kendini yenilemekten bir hayli uzak kalmıştır.
1

Geleneksel Türk Halk Müziği Araştırmacısı
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Bütün bu olumsuz ve gereksiz müdahalelere rağmen, Anadolu da birçok ilimizde toplu
çalma-söyleme gelenekleri mahalli sanatçılarımız ve onlara destek vermeye çalışan bazı yerel
yönetimler sayesinde ayakta kalmaya- yaşatılmaya çalışılmaktadır. Daha önceleri de açıklamaya
çalıştığımız gibi, Anadolu’nun birçok yöresinde yapılmış ancak; bazı geleneksel uygulamaları
değişmiş olsa bile çeşitli vesilelerle bu gün bile hala devam etmekte olan toplu çalma-söyleme
geleneklerinin Osmanlı İmparatorluğunun başkenti ve önemli bir kültür merkezi olan Bursa ili
merkez, ilçe ve köylerinde çeşitli vesilelerle zaman zaman yapılmakta ve yöre halk müziğinin,
geleneksel icrasının sürdürülmesi açısından bu tarz geleneksel toplantıların işleyiş bakımından
geçmişteki gibi olmasa bile, yöre kültürüne önemli katkılarda bulunduğu görülmektedir.
Bursa ilçe ve köylerinde yapılmakta olan ancak; farklı isimlerle anılan birçok toplu çalma-söyleme gelenekleri bulunmaktadır. Bazı toplantıların dışında birçoğu unutulmakla birlikte
günümüzdeki popüler kültürün yaygınlığı ve olumsuz hayat şartları ile birlikte hayat şartlarının
pahalılığı nedeniyle bir çoğu da yapılamamaktadır. Bursa yöre olarak; yörük kültürünün ağırlıkta
olduğu, hayvancılıkla geçinen, dışardan yani farklı yörelerden hayat şartları nedeniyle göçalan
bir bölge olmasına ragmen; diğer yörelerde olduğu gibi kendi geleneksel müziğini yaşatmak
için çeşitli çalışmalar yapan bir yöre olarak bilinmektedir. Ancak; çeşitli nedenlerden dolayı
bu özelliklerin birçoğu azalmış durumda. Eskiden her köyün kendine ait, kendine özgü müzik
gurupları vardı. Bunların içerisinde; Davul, Zurna, Bağlama çalanlar vardı. (Bağlamalar genellikle
uzun saplı bağlamalar olmakla birlikte, daha çok oturak muhabbetlerinde kullanılırdı.)
Bursa İl, İlçe ve Köylerinde “Toplu Çalma-Söyleme Geleneği” şehir merkezinde pek yapılmamakla birlikte; günümüzde zaman zaman ilçe ve köylerde çesitli uygulamalar vesilesiyle yapılmaktadır. Yöredeki “Toplu Çalma-Söyleme Gelenekleri” hanım ve erkek toplantıları olmak üzere
iki bölümde yapılmaktadır. Zaten; Toplantılarda hanımlarla erkekleri (istisnalar dışında) bir arada
görmek mümkün değildir. Bu geleneklerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.
• Erkekler arasında yapılan Oturak Muhabbetleri
• Kına Geceleri-Düğün Eğlenceleri (Daha çok kadınlar arasında yapılmaktadır.)
• Şölen adı ile anılan Dedeler Toplantısı (Anadolunun birçok yerinde, hatta odun sıkıntısından dolayı tezek yakan köylerimizde bile, koru ve küçük çapta ağaçlıklar,
ormanlar görürüz. İhtiyarlamış meşe ve çam ağaçlarından ibaret olan ve çoğu zaman yöre halkı tarafından “DEDE” bazen de “YATIR” adı ile bilinen bu yerler eski
geleneklerimizi adeta içerisine çekmek suretiyle saklamıştır. İşte bu geleneklerden
birtanesi de ŞÖLEN adıyla anılan DEDELER TOPLANTISI’dır. Dede özellikle Bursa
ve civarında “Ağaçlık, Koruluk yer” anlamına da gelmektedir).
• Eski Hovardalık Alemleri
• Oğlak Bahçeleri (Bu isimle anılan toplantının bir benzeri Bursa ile kültürel benzerlikler
taşıyan Burdur ilinde de eski zamanlarda yapılmaktaymış)
• Danışık Toplantısı
• Erfene Toplantısı/Oturak Muhabbeti
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Saymış olduğumuz bu toplu çalma-söyleme gelenekleri içerisinde yapılanların en başında
gelen ve önemlilik arz eden “ERFENE ve DANIŞIK TOPLANTILARI” yapılış şekli itibariyle, yöre
kültürüne olan katkısı nedeniyle incelenmesi gerekli toplantıların başında gelmektedir. Bahsettiğimiz üzere; bu tarz toplantılar, musiki icralarının dışında sosyal hayata ve yöreye olan katkıları
nedeniylede önemlilik arz etmektedir.
Toplu Çalma-Söyleme geleneklerinin hanımlar kısmına ayrılan eğlencelerde daha çok bakır leğen ve darbuka ritim aracı olarak kullanılmakla birlikte, türküler ve oyunlar bu ritim araçları
eşliğinde söylenmekte ve oynanmaktadır.
Erkekler ise; oyun meydanında once “Kına Ateşi” yakarak kendi aralarında topluca
eğlenceye başlarlar. Kına ateşinin yanması sırasında oyuna önce misafir olarak gelen ancak;
oyunları iyi bilen ve oynayan kişiler kaldırılır. Misafirlerin oyunu bittikten sonra da yöre insanı
oyuna katılarak oyunları oynar. Alandaki misafir karşılama merasiminden sonra kadın ve erkekler
kendi aralarında eğlenmek amacıyla ayrı ayrı odalara çekilirler.
Kadınların kendi aralarındaki eğlenceler sürerken; erkeklerde Danışık yada Erfene toplantılarını başlatmak için kendi yerlerine yani; kapalı bir mekana çekilirler. Muhabbetler,
genellikle evlerde yapılırdı. Eğer; muhabbetin yapılacağı evin salonu büyük ve geniş ise, daha
fazla misafir davet edilerek misafirlerle birlikte, oyuncu sayısı daha fazla olur ona göre de daha
çok oyun oynanır. Buradaki muhabbet toplantıları genellikle erkekler arasında “oturak” olarak
da tabir edilmektedir. Yanlız; Erfene veya Danışık toplantılarında içki yoktur. Sadece gençler
arasında yapılan “Oturak Muhabbetleri”nde içki vardır. Kadın oynatmak veya muhabbetlere kadın
almak, davet etmek söz konusu bile olmamaktadır.

Erfene’de Oyun Zamanı
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“Danışık” ve “Erfene” toplantılarının bölge kültürü ve yore insanı için ayrı bir önemi vardır. Burada; unutulmaya yüz tutmuş gelenekler tekrar canlandırılır, okunmayan türküler, oynanmayan oyunlar tekrar oynanmaya, söylenmeye, hatırlatılmaya ve yaşatılmaya çalışılır. Burada en
önemli hususlardan birtaneside, Danışık ve Erfene toplantılarının aralarındaki bazı benzerliklere
rağmen her iki toplantıyı da birbirinden ayıran özelliklerin olması. Şöyleki;
Erfene’nin zaman ve mekanı olmaz. Ne zamanki birbirlerine yaşıt ve yakın olan guruplar (Toplanma yeri köy odaları olabilir, köy kahvehanesi olabilir) gecenin ilerleyen saatlerinde el
ayak çekildikten sonra yirmi ila yirmibeş çivarında arkadaş hem eğlenmek, hem de hoşça vakit
geçirmek, yemek içmek anlamında “Köy Odası”nda ya da “Köy Kahvehanesi”nde bir araya gelirler. İçlerinden birisi çıkar derki; “Arkadaşlar ne zamandan beri yufka ıslaması yemiyoruz, kendi
aramızda “Erfene” yapalımda şöyle bekmez ve helva karalım. Yufka ıslaması yiyelim, kabuklu
fasulye yapalım, turşuyla beraber yiyelim muhabbeti derinleştirelim” der. Bu arada bir arkadaş
derki “yapalım. O zaman sen bekmez getir, sen un getir, sen turşu getir” diyerek işbirliği içerisinde
herkese ayrı ayrı görevler dağıtır. Görevi olanlar yiyecek getirir, görevi olmayanlar da evinden yemeklerin konulacağı kap-kacak-tencere-leğen gibi mutfak araç-gereçleri getirir. Bu arada, yemek
veya kap-kacak, araç-gereç getirmeyen kimseler olursa onları mahçup etmemek için yabancı
dahi olsalar dışarıya çıkartılmazlar. “Sen buraya katılma” demezler. Ancak; sofra başına çağırılırken misafir olarak gelenlerin ismi söylenirken, toplantıya katkı yapmayanların isimleri söylenmez.
Eğer kişi bu toplantıya katılmak ve bu toplumda bulunmak istiyorsa, burada bulunmanın bir bedeli vardır. Bu toplantı bir örftür, bir adettir, bir gelenektir. Yapılan “Erfene Gecesi”ne
mutlaka az da olsa bir katkıda bulunmak gerekmektedir. Yiyecek getirmesen bile, eğer kış günü
ise; en azından odun getiresinki geceye katkın olsun. Yemeklerin hazırlanması sırasında orada
bulunan kişiler, muhabbet girişini veya muhabbetin başladığını belirtmek amacıyla birbirlerine
mani atarlar. Karşılıklı mani atışmalarından sonra, köyün veya köylünün dertleri, çözüme kavuşturulması gereken meseleleri varsa onlar tartışılır. Çözüme kavuşturulması gereken meseleler
varsa çözüme kavuşturulur, küsler varsa küsler barıştırılır. (Çünkü burası, yani; bu meclis, köyün
bir nevi kurultayı niteliğindedir.)
Bu arada Erfene’yi şekillendirmek ve daha neşeli bir hale getirmek için çeşitli uygulamalar
yapılır. Araları bozuk olan eşleri barıştırmak ya da ilişkileri daha sağlam hale getirmek, burada
bulunan kişileri bir nevi imtihan etmek amacıyla birbirlerinin evlerine bir başka kişi gönderilir.
Eğer giden kişi Ahmet beyin evine gidiyor ise; giden kişi ahmet beyin evinin kapısına vurarak
………………abla …………………abla beni kahvehaneden ahmet ağabey gönderdi. Selamı var.
Kendisine ait olan eşyalarından bir tesbih veya bir mendil numunesi ver. Ayrıca da ahmet ağabeyim bekmez veya tavuk istedi der.
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Erfene’de Yemek Zamanı

Ahmet beyin hanımı gelen kişiye “Canım kurban olsun beyime bir tavukcuk değil, iki
tavukcuk vereyim. Efendim; bir bakır bekmez değil, iki bakırcık bekmez vereyim vereyim”
der. (Ahmet beyin evine giden kişinin tesbih veya mendil istenmesinin en büyük nedeni; giden kişi
gerçekten ahmet beyin evine gitti mi? Getirilen eşyalar ahmet beyin mi? diye kontrol açısından
istenmektedir.
Bu arada; Ahmet beyin evine giden kişinin ardından bir de haberi olmadan bir şahit gönderilir. Çünkü; ahmet beyin evine giden kişi onun yüzünü kara çıkartmamak için yalan söyleyebilir.
Giden kişi ev sahibinin bir yakını olabilir, bir arkadaşı olabilir.)
Eve giden kişi bütün bu olanlardan sonra kahvehaneye veya köy odasına geri döner.
Merak içerisinde olan arkadaşları sorarlar; “Ne söyledi yenge?” haberi getiren kişi; yenge beni
çok iyi karşıladı. “Canım Kurban olsun kocama bir bakır bekmez değil iki bakır bekmez, bir
tavuk değil iki tavuk vereyim” dedi. Eğer Ahmet bey’in hanımı bu lafları gerçekten derse, evin
erkeği şapkasını arkaya atarak gururlanır, onurlanır ve “ben sınavı geçtim” diye mutlu olur, rahatlar. Eğer gidilen evsahibinin yani Ahmet beyin hanımı; “Bir gelirsem onun ganatlarını kırarım.
Bizim yiyecek birşeyimiz yok, bizim rızkımızı başkalarına mı yediriyor? Tavukların yumurtasını satıp gaz yağı, yemek yağı alacağız, utanmıyormu?” deyip de vermezse eve giden kişi
kahvehane ya da köy odasına geri dönerek mahçup bir biçimde istemeye istemeye derki! Yenge
beni iyi karşılamadı ve dediki; Bir gelirsem onun ayaklarını kırarım. Bekmez istemekte
neymiş? Tavuk istemekte neymiş? Deyince; kişinin toplum içindeki yeri, kariyeri, büyüklüğüküçüklüğü herşeyi bitmiştir. Kişi o toplantıda artık dışlanmış ve gözden düşmüş bir hale gelir ve
utancından kimsenin yüzüne de bakamaz olur.
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Erfene Yemeği “Yufka Islaması”

Erfene; herzaman, heran, heryerde yapılabilir. Erfenenin olabilmesi için, topluluğun olması ve toplanması lazımdır. Bunun için üç, beş, yedi, sekiz, yirmi veya otuz kişinin bir araya
gelmesi ve bu geceyi düzenlemesi lazımdır. Bu toplantıda; yaş farkı çok fazla olmamakla birlikte,
yirmi yaşındaki bir delikanlı ile altmış yaşındaki insanlar pek bir arada olmak istemezler. Çünkü;
yaşlıların kendilerine has özel davranışları-tavırları vardır.
Gençler; özellikle kendi yaş guruplarına gore kendi aralarında toplanarak eğlence yaparlar. Çünkü; yaşlılarla bir arada oldukları zaman, genç bir insanın yapacağı bir hareket veya söyleyeceği bir söz oradaki ortamı veya havayı bir anda bozabileceği gibi, belkide istenmeyen olaylara
da sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle gençler “Erfene”yi kendi yaş gurupları içerisinde yapmayı
tercih ederler. Burada; ortak yemek kültürü vardır. Herkes emeğini ortaya koyarak evden yemek
getirir. Getirilen malzemelerle yemek orada pişirilir. Yapılan bu yemekte herkesin hakkı vardır.
Yemek kültürü; Erfenede olabileceği gibi, Danışıkta da olabilir, Delikanlı sohbetlerinde de olabilir.
Yörenin kültürel geleneğinde oluşan yemek kültüründe geleneksel bazı uygulamalar veya adetler
bulunmaktadır; Şöyle ki; Herkesin mutlaka saklayabileceği kuru veya yağı olmayan, akışmayacak bir yiyecek numunesinin olması gerekmektedir. Bu şu anlama gelmektedir;
1-Tasarrufu öğrenmek
2-Bulduğunu birden yememek, çocuklarını, eşini, kısacası ailesini düşünmek.
Saklama işini yapamayan kişi veya kişilere ceza verilir. Buradaki cezayı, delikanlı başkanı
veya büyüklerden bir kişi verir. Bu kişiler der ki; “Yedik, içtik Allah bereket versin, tasarruf anlamında, eve götürme anlamında yarına ne bıraktın, ne bırakmadın, yoksa yarına diyemi bıraktın
anlamında ki uygulamalara verilen cezalardır.
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Bu arada; Muhabbetteki delikanlılardan birisi “Başkan…. numuneyi once sende bir görelim. Sen bize söylüyorsun ama! Önce biz numuneleri sende bir görelim, daha sonra biz de bir çaresine bakarız. Bunun üzerine muhabbeti yöneten başkan Eğer sakladı ise, numunelerini çıkartıp
göstererek, “Buyrun ben numunemi sakladım” der.
Daha sonra orada bulunan herkese numuneleri saklayıp-saklamadıkları sorulur. Saklamış olanlar hep bir ağızdan veya teker teker, sakladık diye cevap verirler. Numunesi olmayıp da
saklamayanlara cezalar verilir. Mesela; muhabbetteki insanların canı lokum çekti, Cezalı olanlara denirki! “Gelin bakalım, sen üç okka bisküvi, iki kişi de bir sandık lokum getireceksiniz”der.
Gecenin geç saatleri bile olsa bu numuneler bulunup mutlaka getirilecektir. Bu cezanın dışında
ayrıca su getirme cezası vardır. Cezalı olan kişinin eline topraktan yapılma büyükce bir testi
verilir. Köyün en uzak çeşmesi neresi? Mesela köyün en uzak yerindeki mezarlığın içindeki çeşmeden üstelik gecenin bir yarısı gidip testiyi doldurup gelecek. Burada diğer cezada olduğu gibi
mezarlığa giden adamın ardından bir şahit gönderilir. Mezarlıktaki çeşmeye gitti mi? Gitmedi mi?
Kontrol edilir. Eğer şahitin verdiği bilgilere gore cezalı kişi mezarlığa su doldurmaya gitmediyse,
dalavereci, yalancı kişi olarak algılanır, toplumdan dışlanır. Bunun dışında evlenmek için kimseler bu gence kız vermezler.
Geç vakitlerde; herkes evlerine dağıldıktan sonra genç delikatlı ve efratlar muhabbeti yapmak için gitmeyip kalırlar. Muhabbet ve eğlence düğün odasında değilde; köy odasında yapılır.
Gençler ve efratlar hep birlikte gecenin geç saatlerinde köy odasına çekilirler. Çalgıcılar da köy
odasına geçerler. Bu arada; çalgıcılara düğündeki emeklerinden dolayı paraları verilir. Saymış
olduğumuz bu toplu çalma-söyleme gelenekleri içerisinde “Erfene” toplantılarının olduğu kadar,
“Danışık” toplantılarınında yöre kültürü ve yöre insanı için ayrı bir önemi vardır. Buradaki Danışık
cümlesi; insanların bir araya gelerek birbirleriyle tanışması, kaynaşması, fikir alış-verişinde bulunmalarını, eğlence de yapılacak olan iş bölümünü konuşmalarını anlatmaktadır. Bu toplantılar
da genellikle düğün akşamı veya düğünden sonraki gece yapılmaktadır. Bu arada; Bursa Ili Dağ
Yöresi köylerinin düğünleri iki veya üç gündür. Burada birinci günü “Danışık Gecesi” ikinci günü
“Kına Gecesi” üçüncü günü ise; “Güvey Salma” yanı “Gerdek Gecesi”dir.
Düğün günü, düğün sahibi bütün köylüye okuntu yani davet gönderir. Davete gelen misafirlerle birlikte, akşam yemeği ve muhabbet için düğün evinde toplanılır. Eğer yaz günü ise meydanda-Kış günü ise hava muhalefetinden dolayı kadın-erkek evlerde ayrı ayrı yerlerde toplanırlar.
Kadın olsun erkek olsun düğün günü davet edilen misafirlerle birlikte yapılan geceye “Danışık
gecesi” denilmektedir. Düğün sahibinede danışılarak-haber verilerek geceye gelen-davet edilen
konuklar arasında bir görev dağılımı yapılır. Düğün sırasında yapılması planlanan işler düğün sahibine de danışılarak yapılacak olan çalışmalar görev bölümü yapan kişiler tarafından belirlenir.
Dışarıdan gelecek konakçı yani misafirleri kim alacak, kim misafir edecek, kim konak sahipliği yapacak diye tespit edilir. Bununla ilgili ev sahibi veya düğün sahibi kafa yormaz. Çünkü;
bu iş için görevlendirilmiş kişiler vardır. Konu-komşunun konakçı yani misafirlerleri karşılama-yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra; yemek faslına geçilir. Yemekten sonra da gecenin en
önemli ve en eğlenceli Bölümü olan musiki ile fasıl bölümüne geçilir.
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Erfene Musikişinasları

Fasıl Bölümü yörede “Aşağıdan” diye bilinen ve erkekler tarafından oynanan oyunla
başlamaktadır. Giriş oyununa yörede aynı zamanda “Çevirme” de denilmektedir. Bu oyundan
sonra “yüksek hava” tabir edilen hareketli bir ezgi ile “Çiftetelli” ye geçilir.
Çiftetelli oynandıktan sonra; “Köroğlu Oyunu” oynanır. Bilindiği üzere; Bursa yöresi,
dışarıdan çok göç alan bir yöremizdir. Dolayısıyla Erfene veya Danışıkta oynanan oyunlardan ve
türkülerden bazıları taşıma oyunları ve türküleridir. Şöyleki; İş bulupta il dışına çıkanlar, askerlik
nedeniyle il dışına çıkanlar ve evlilik nedeniyle Bursa il, ilçe ve köylerine yerleşen insanların kendi
yörelerinin kültürlerini getirerek Bursa kültürü ile harmanlayıp yeni bir sentez oluşmasına neden
olabilmekle birlikte, oyunların oynanışı ve ezgilerin çalınma ve söylenmesinde bu sentezin geniş
etkileride olabilmektedir. Ancak; bu taşıma türkü ve oyunlar yörenin kendi öz kültürünü yansıtan
oluşumlar olmamakla birlikte, hiçbir zaman bir dağ yöresi veya Keles yöresi türkü ve oyunlarıyla
kıyaslanamazlar.
Erfene ve Danışık gecelerinde bazı türkü ve oyunların oynandığı-söylendiğini belirtmiştik.
Bu konuda yapılan alan araştırmasında, “Domaniç” diye bilinen ve son zamanlarda da “Büyük
Oyun” adıyla anılan Aslında “Gelemiç” olarak bilinen (Gelemiç köyü) oyunla birlikte, genellikle
erkeklerin oynamış oldukları ve türküsü bulunan “Arpada Ektim Olacak” veya diğer bir adıyla;
“Onyedili Fadimem “ oyunu oynanmaktadır.
Bu oyunlarda;
a)

Dönme

b)

Çökme figürleri
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hakimdir. Ancak; Bu figürlerden “dönme figürü” bir defa, çökme figürü ise iki defa yapılmakla birlikte, “Ağır Oyunlar” içerisinde yer almaktadır. Daha sonra “Yüksek Hava” tabir edilen
ve ikikişi tarafından oynanan bir oyuna geçilir (“Yüksek Hava” tabiri bazı yürelerde “Uzun Hava”
olarakta bilinmektedir.). Bu oyun, bir yerde meydan okuma, yiğitlik göstergesidir. Hareketler daha
sert ve efevaridir. Diğer oyunlarda olduğu gibi; “Yüksek Hava” oyunununda kendine has bir stili,
bir figür bütünlüğü bulunmaktadır.
Danışık ve Erfene’de okunan türkülerin konuları çoğunlukla aşk ve sevda üzerinedir.
Müzik icrası sırasında erkekler; Uzun Saplı Bağlama, Ud, Klarnet, Keman, Cümbüş ve ritim aracı
olarak Toprak Darbuka ve Def kullanılmakla birlikte, kadın toplantılarında sadece bakır güğüm
veya tencere veya tepsi altları ritim aracı olarak kullanılmaktadır.
Anadolumuzun bir çok yöresinde olduğu gibi geleneksel haliyle olmasa bile, bu gün Bursa
ilinin bazı ilçelerinde bu gelenek sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bu toplantılarda eskiden olduğu
gibi, yörenin geleneksel yemekleri yenmekte, oyunları yöre türküleriyle birlikte söylenip oynanmaktadır.

Sonuç olarak;
Geleneksel müziğimiz, kendi içerisinde var olan, geleneksel yapısına uygun olmayan yanlış icra ve uygulamalar nedeniyle doğal icra ortamlarından çıkartılarak farklı ortamlara taşınmak
suretiyle sanatsal çizgisinden uzaklaştırılmış, eğlence müziği haline dönüştürülmüştür.
Aslında; Geleneksel halk müziğimizde olmayan “koro” kavramı nedeniyle türküler dinamik yapısını yitirmeye başlayarak geçmişte var olan ve bugün çeşitli vesilelerle, çeşitli oluşumlarla varlığını farklı isimlerde sürdürmeye çalışan “Toplu Çalma-Söyleme Gelenekleri” ve bu gelenekleri sürdürmeye çalışan mahalli sanatçılarıyla, geleneksel icra ortamlarıyla birlikte, gittikçe
daha da zayıflamaya hatta yok olma sürecine girmeye başlamıştır.
Bursa İl, İlçe ve Köylerinde ve inatla geleneksel kültürümüzü sürdürmeye çalışan diğer
yörelerimizde olduğu gibi, kendi içerisinde inatla çeşitli arayışlarla gelenekselliğini korumaya çalışan bir halk müziği, diğer taraftan da kitle iletişim araçlarının ve popüler kültürün desteklemiş
olduğu bir şehir halk müziğinin var olduğu görülmektedir.
Gerek icra biçimleriyle, gerekse hayat buldukları ortamlarıyla birlikte bu geleneğin bizlerden sonraki nesillere aktarımını, gelenekteki icra biçimleri ile birlikte, icra ortamlarına yakın bir
biçimde bırakmak bizlere düşen en önemli görevlerden birisi olmalıdır.
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İlksel Düşünce Yapısında Kukla; Oyun, Taklit, Ritüel, Eğlence
Mitoloji, İnsanlık tarihi ile eş zamanlı ortaya çıkan, değişik coğrafyalarda yaşayan insan
topluluklarının geçirdiği kültürel evrim ile şekillenen, gelişen ve faklı kültürel ortamlarında ekotipleşen bir konudur. “İlkellerin düşünüş, duyuş ve davranışlarının çoğu zaman bizimkinden farklı oluşu, onların inanç dünyalarını biçimlendirmektedir. İlkel insan doğa karşısındaki savaşında, teknik
yetersizliğini ve çaresizliğini din, büyü ve dinin buyruğundaki sanatla gidermek istemiş; evrenin
oluşum sırlarını da bir çeşit «bilim öncesi bilim» olan efsane ile açıklamaya çalışmıştır” (Örnek,
1988;5). İnsanlık tarihinin bilimsel düşünce yapısının öncesini kapsayan mitoloji, antike dönemde
evreni algılamaya başlayan ilksel insanın, doğa olaylar karşısında verdiği doğaüstü tepkiler ile
kendi inanç yapısını oluşturmaktadır. Doğayı taklit onu doğal olaylar karşısında savunma gücü
kazandırmış, başına gelecek olayları tahmin etme yetisi vermiştir. Antropolojik bakış açısı tüm
toplumların tarih öncesi dönemlerinde taklide dayalı bir eylem sürecinden bahsetmektedir. İlksel
toplumların doğa karşısında kendini savunması taklit ile gerçekleşmiştir. İnsanın taklit ile “harekete” “eyleme” geçmesi oyun kavramını ortaya çıkarmıştır. Oynayan insan, oyuncu insan1 doğanın
devinim (act), döngüsü içerisinde kendisini yenilemesi karşısında onu taklit ederek, eylemlerinde
(act) bilinçli bir “tekrar” oluşmasına sebep olmuştur. Mevsimlerin birbirini takip ederek, doğanın yıl
içerisinde ölümüne ve dirilişine, her yıl dönümünde şahit olan ilksel düşünce yapısı; mevsimleri
takip ederek onu taklit ederek eylemleri ile doğanın dirilişine yardım etmekteydiler.
Uygarlığın ilk basamağı ilksel dönemindeki bu taklit; dram sanatının doğuşunu sağlamış ve eylemlerindeki bu tekrar ritüeli2 oluşturmuştur. Demek ki oyuncu insanın (homo ludens),
“ibadeti bir gösteri, dramatik bir temsil, bir simgeleştirme ve bir gerçekleşme ikamesidir. Toplum, mevsimlerle birlikte gelen kutsal bayram günlerinde, doğa hayatının büyük olaylarını kutsal
gösteriler aracılığıyla kutlamaktadır” (Huizinga, 2006;34). İlksel düşüncenin sosyolojisinde taklit
1 Huizinga, Johan, (2006), “Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme”, Ayrıntı Yayın.
İstanbul
2 Ritüel, birey ya da gruplarla ilgili bazı değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri ile tekrarlanmasıdır ( Alıntı: Karaman, 2010, Lane, 1981; 11).
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müzik ve dans toplumun sağaltıcıları, bilicileri, kâhinleri, şamanları, oyuncuları3 tarafından tekrarlanarak dini/ritüelistik bir yapıya dönüşmüştür. Toplum içerisinde ortalamanın üstünde yaratıcı
bir yeteneğe sahip bu kişilerin doğayı kendi fiziki özellikleri (dans, müzik) ve kişisel yaratımlarıyla
(yontma, çizme) taklit ettikleri düşünülmektedir. İlkselin birçok kimseyi veya nesneyi içine alan
yaşama biçimi, bu anlatıcı aktörlerin yaratımlarını ortak bir eylemde birleştirmiştir. İlksel insanın
doğayı takliden yaptıkları bu tasvirler “tarih öncesinden kalma putlar, ata heykelleri, adak olarak
verilen heykeller, cenaze putları, fetişler insanın topluluk yaşamı sürecinde ortaya çıkan çeşitli sosyal ve dinsel ihtiyaçları karşılamak için kullanılmıştır (Tilakasiri, 2008;15). İlksel toplumun
doğayı algılama onun ile uyum içerisinde yaşam totem ve fetiş4 yaşama biçimi ile sağlanmıştır.
Bu totemizm5 ve fetişizm uygulamaları için tasarlanan figürler tarih öncesinden günümüze gelen,
kuklanın kökeni hakkında bilgi veren somut verilerdir. “Kabaca büyüsel ve dinsel kültün sembolik
bir nesnesine atfedilen ve bu amaçla kullanılan dinsel figür kavramı, (hareketsiz) heykel formundayken insanın daha gerçekçi ve canlı tasvirlere olan eğilimini doyuramamıştır” (Tilakasiri,
2008;15). Kültür tarihi içerisinde bu put, oyuncak figürlerin kuklaya geçiş süreci insan zihninde
değişen inanç yapısı ile ilgilidir. Din, büyü içeren bu figürlerin içindeki ritüel işlevini yitirmesi ile
eğlenceli kuklalara dönüştüğü düşünülmektedir. Kültürlerin yaşayan kukla gelenekleri içerisindeki
ilksel dönem özellikleri tortu şeklinde varlığını sürdürmektedir.

Gölge Oyunu, Asya, Müzik
Literatür çalışması ve araştırmalar gösteriyor ki merkezi Uzak ve Orta Asya olan kuklacılık geleneği canlı şekilde günümüzde yaşamaktadır. Güney Asya’da Hindistan, Güney Doğu
Asya; Endonezya, Malezya, Tayland, Kamboçya ve Laos, Uzak Doğu Asya; Çin. Bu yerlerin
ortak özelliği geçmişten günümüze gölge oyunlarını tüm özellikleri yaşatmaları ve ülkeler arasındaki tarihi sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkiler nedeniyle gölge oyunlarında kullanılan alıntılar ve
uyarlamaların merkezinde Hint edebiyatının iki önemli destanı olan Mahabharata ve Ramayana
olmasıdır. Asya gölge oyunu geleneği Orta Doğu, Afrika, Avrupa kültürlerini etkilemiş bu ülkelerin
kültürleriyle bütünleşerek onların halk tiyatrolarını oluşturmuştur. Genel olarak Türk kuklacılığının kültürel kaynaklarını Uzak ve Orta Asya’ya bağlamımızda birden çok veri vardır. Bu verileri
geçmişten günümüze gelen etnografik ürünler6 ve günümüzde yaşayan miras olarak Karagöz icrasının, Asya’daki diğer çağdaşlarıyla ortak noktaları7 ve benzerlikler konuya açıklık getirecektir.
Konumuzun odak noktası olarak Karagöz müziğinin geçmiş ile bağları, Asya’daki çağdaşlarıyla
ortak noktalarını dikkat çekicidir.8
3 Şaman; Hindistan Pali dilinde „ruhlardan esinlenen kişi, budhacı rahip‟ anlamına gelen Sramana
sözcüğü, Mançu dilinde „oynayan, zıplayan‟ anlamına gelen saman sözcüğü, Yakutlar’da oyun, Moğollar’da
bügü, bögü (buge, bü) ve udagan (karĢ. Buryatça udayan, Yakutça udoyan: kadın Ģaman), Türkçe-Tatarca
kam (Altayca kam, gam, Moğolca kami), Kırgız ve Kazaklar’da bakşı sözcüğü ile ifade edilir.
4 İçinde majik gücün ya da cinin bulunduğuna inanılan taş, boynuz, pençe, post, deri, bez parçası, figür
vb. gibi objelerden yarar ummak amacı ile yapılan çeşitli pratiklere fetişizm, söz konusu objelere de fetiş
denir (Örnek, 1988;45)
5 Totemin adının, totemde gerçekte varolan ya da varolduğu sanılan her çeşit yetenek ve Özelliği de içerdiğine, bunu klanın üyelerine geçirdiğine inanılmaktadır. Bu bakımdan totemin adı ve biçimi çeşitli araçlara
işlenir. Totem figürleri bir amblem, bir işaret olarak gerek kültik, gerekse profan törenlerde taşınır (Örnek,
1988;40)
6 Bkz.Diyarbekirli, Necati, (1972), Hun Sanatı, MEB, Ankara.
7 Bkz. Chen, Fan Pen Li, (2003), Shadow Theaters of The World, Asian Folklore Studies.
8 Bkz. And, Metin, (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu Türkiye İş Bankası Yay. Syf; 123-220
Ankara.
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Kuklacılık bir ülkenin halk geleneğinde çok sağlam kökleşmiş halk sanatlarından biridir9.
Çalışmamızın temel noktası olan Karagöz geleneği içerisinde ilksel dönemin tortularını görmek
mümkündür10. Türk dünyası coğrafyasında yaşayan kukla gelenekleri ve Ortadoğu’da en popüleri
olan Karagöz sanatı içerisinde uzak Asya’da yaşayan çağdaşları arasında ortak özellikler dikkat
çekicidir. Bu ortak unsurlardan biri de müziktir. Yukarıda belirttiğimiz gibi hareket ve müzik dramın11 temelini oluşturmaktadır. Asya kukla geleneği müziksiz düşünülemez, her bölgede oynatılan kukla geleneğinde müzik merkez noktada durmaktadır. Tilakasiri’nin eserinde (2008) tespit
ettiğimiz Asya’da kukla ve müzik ilişkisi şu şekildedir: Kuzey Hindistan “kukla sanatında kuklaları
oynatan kuklacı, “dolak” çalan bir davulcu ve bir kadın şarkıcı” vardır. Şarkıcılar, müzisyenler,
anlatıcılar genellikle kadındır. Güney Hindistan kuklacılığında köylere yağmur yağdırmak ve hastalıkların yayılmasını engellemek için oynatılır. Bu ipli kukla geleneğine “bommalattam” denir.
Bommalattan kendine has müzik ve dans hareketleriyle sergilenir. Ayrıca profesyonel şarkıcıların
yaptığı müzik miridangam davullarının ritmik notalarıyla süslenir. Bunlara ek olarak küçük ziller,
flüt ve klarnet de kullanılır. Sözlü klasik müziğinin (ragaların) en iyi örneklerinden bazıları da
bu oyunlarla ilişkilendirilir. Farklı bir kukla geleneği de olan sutrada-bombe vardır, bu kuklaların
oynatımı Java oyununu yürüten Dalangaya benzer bir usta olan Bhavagatar’ın altında özel bir
eğitim gerektirir. Bu eğitim şekli Basvanappa adlı yetenekli bir sanatçı tarafından geliştirilmiş
bir tekniktir. Bu teknik sayesinde halk müziği geliştirilmesini özellikle de (Raga) şarkılarını söylenmesinde teşvik etmiştir. Japonya’da joruri melodileriyle kombine edilerek samisen tarafından
yapılan müzik, tiyatro meraklılarına sadece yeni bir tiyatral biçim sunmaz, ama aynı zamanda
da tiyatro müziğinin gelişiminde de önemli bir rol oynar. Seylan dilinde kuklaya bebek anlamına
gelen rukada denilir. Kuklanın tiyatro amaçlı kullanılması, yerel dilde nadagama adıyla bilinen bir
halk oyunun operet türünden gelmektedir. Nadagama metinleri müzikle icra edilir. Tayland kukla
üslubu şarkılar eşliğinde hikâye anlatımı, saw-oo kemanıyla beraber, bu Çin kukla gösterisinin
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kukla oyununda kullanılan müzik aletleri geleneksel Tayland enstrümanlarıyla Çin enstrümanlarının karışımıdır. Bunlar peephat, khrueng hah, khrueng yai, saw
oo, klong tok taew ve Çin savaş gongudur . Tayland kukla oyununda müzikal bir giriş yapılır.
Seyircinin dikkatini toplamak için, başta gösterinin bir özeti verilir. Yukarıda belirtilen enstrümanlar saw-oo kemanıyla akort edilir ve Çince yapılmış besteler çalmaya başlar. Kamboçya
gölge oyununda müzikal eşliği: 2 sralay, 2 ksilofon, 2 takım yuvarlak gong, yatay bir davul ve 2
büyük güğümden yapılma bir davul içeren pinpeat orkestrası tarafından sağlanır. Bunlar, oluşum,
savaş, üzüntü ya da acı ve dönüşüm diye adlandırılan dört değişik durum için kullanılan bestelerdir. Malay gölge oyunu. Kelantan gölge oyununda İslamiyet etkisi, geleneksel tanrılar yerine
Müslüman peygamberlerin anlatıldığı dini şarkılar dışında çok belirgin değildir. Burada güçlü bir
Java etkisi görülür. Endonezya’da gamelan orkestrasının gonglar, çanlar, ziller ve yaylı sazlarla
yaptığı müzik, gölge oyunu için ve oyunun anlatımı için iyi bir eşleştirme olmuş, hatta büyük bir
müzikalitesi olan ulusal bir orkestraya dönüşmüştür. Wayan Kulit Endonezya’nın her yönüyle kültürünü yansıtmaktadır. Giriş bölümü başlamadan önce dalang 50-60 tasvir çıkarır ve arkasında
ona müzikle eşlik eden gamelan orkestrası bulunur. Müzik aletleri davullar (küçük, büyük), çeşitli
ebatlarda gonglar, ağaçtan yapıldığı kadar metalden de yapılmış ksilofana benzer pek çok ens9 (Tilakasari, 2008;)
10 Günümüzde Asya’da ve Türkiye’de yaşayan gölge oyunu geleneğinde devam eden oyuna başlarken
ölmüş atayı anma ona biat etme bu görüş hakkında genel kabuldür
11 Pischel kukla oyununun aslında dramatik temsilin en eski biçimi olduğunu belirtir (Tilakasiri, 2008;19)
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trüman, rebap, ve flütten oluşur. Müzikte vurmalı çalgı ağırlıklı olarak yer alır ve müzik, epizotla
oyundaki dramatik duruma bağlı olarak hızlı ya da yavaş tempo ile çalınabilir (86). Genel olarak
Asya kültüründe icra edilen gölge oyunlarında müziğin yerini kısaca söz ettikten sonra özelde
Türk Karagöz’ün müzikleri olan ilişkisini ve tarihi süreç içerisinde yaşadığı değişimleri tartışmak
temel amacımızdır. .
Karagöz müziğinin kaynağının oluşumunda İslamiyet öncesi ve sonrası dönemin etkilerinden bahsedebiliriz. Öncelikle Karagöz müziğinin icra ve gösterim ortamlarını gelenek içerisindeki
müzik bağlamını açıklamaya çalışacağız. Göktaş’ın Karagöz terimler sözlüğü eserinden (1986),
elde ettiğimiz veriler ile Karagöz müzikal icra ortamını ortaya koyacağız. Semai; Hacivat’m perdeye gelirken söylediği sözlü beste formu. Bu semailer Beyati, Dügah, Eviç, Ferahnak, İsfahan,
Nihavent, Rast, segah, Tahir Buselik, Uşşak, Yegah gibi makamlardan olur. Bazen bu semaiyi
takiben bir ara semaisi de söylediği olur. Dayrezen; Altı kişiden meydana gelen Karagöz oynatım
ekibinin bir elemanı. Dayre denilen defe benzeyen saz aletini çalan kimsedir. Bu aleti çalmak
güç olduğundan layığı ile çalabilen kimseler azdır. Karagözcü meşhur dayrezenleri Haseki Camii
Müezzini Aşki Efendi ile Hazım Körmükçü’dür. Hatem; Karagözcü argosunda zil manasına gelen
bir kelimedir. İnce saz takımı: Karagöz oyunu sırasında Hayali’ye iştirak eden, oyunun şarkı ve
türkülerini çalan saz heyeti. Tanınmış Karagözcüler oyunlarına bu saz heyeti olmadan başlamazlardı. En az beş kişiden oluşan ve perde arkasında bulunan saz heyeti, seyircilere Karagöz
oyununun neşeli dakikaları içinde bir müzik ziyafeti de sunarlardı. Kerizci; Karagözcü argosunda şarkı söyleyen kimseye verilen isimdir. Nareke: Karagöz oyununda, Göstermeliği perdeden
kaldırmak için kullanılan bir nev’i kamış düdük. Nareke, başına sigara kâğıdı sarılarak öttürülen
ve bir kesikten öttürülen olmak üzere iki türlüdür. Çok usta olan Hayalilerin Nareke ile taksim
dahi yaptıkları söylenir. Tanyer: Karagözcü argosunda çalgı, eğlence manasında kullanılan bir
kelimedir. Yardak: altı kişiden meydana gelen Karagöz oynatım ekibinin bir elemanıdır. Oyunda
geçen şarkı, türkü ve semaileri söyler. Yardakların yetişmeleri özel surette olur.
Yukarıda elde ettiğimiz Karagöz müziği ile ilgili terimler etrafında icra edilen müzik türleri
Üngör›ün (1989) eserinde incelenmiştir. Eserde kayda alınmış 30 oyun repertuarından ki müzikler üzerine analiz yapılmıştır. Söylenen Hayal şarkıların güfte ve bestelerdeki melodi özelliklerinin o tipin perdedeki kişiliği ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Karagözde icra edilen şarkıları hayal
şarkıları olarak tanımlamıştır. Acaba bu müziklerin Türk Musiki repertuarının mı yoksa Karagöz
oyunun için mi beslenmiş olduğu üzerine sorgulama yapmıştır. Ve bu müzikleri karagöz için özel
bestelenmiş müzikler olduğunu tespit etmiştir. Bestekârı meçhul tipik şarkıların Hayaliler tarafından bestelendiği ihtiyatla belirtmiştir. Tespit edilen müziklerin bestekârlarının 19. yy. ve 20 yy’lara
ait olduğunu açıklamıştır. 19.yy.da 23 bestekâr. 20. yy. da 24 bestekâr. 18.yy.da 5 bestekâr, 17.
yy. da 3 bestekâr. 16. yy’da sadece Abdülkadir Meragi ve ondan 3 beste olduğunu belirtmiştir.
İncelenen karagöz musikilerinde Semai, Gazel, Hayal şarkıları olarak 3 kalıptan oluşmaktadır.
Semai türünü sadece Hacivat icra ettiği gibi gazellerde sadece Karagöz icra etmektedir. Hayal
şarkıları da genellikle şarkı ve türkülerden meydana gelmektedir. Hayal şarkıları tipler tarafından
tekrar edilmesine rağmen oyunlarda çeşitlilik gösterir. Karagöz musikinin 211’lik repertuarında 61
defa şarkı söylemekle Hacivat başı çekmektedir. Sırasıyla Çelebi 55, Zenne 43, Karagöz 26’dır.
Karagöz musikisi repertuarının 94 eserinin bestekârı bilinmektedir. Bu eserlerin bestekâr sayısı
ise 57’dir. 10 beste ile Rifat Bey, 8 beste ile Nikoğos, 6 beste ile İsmail Dede en çok bestesi olan
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bestekârlardır. Karagöz musikisindeki çalgılar “perdedeki çalgılar” ve “perde gerisindeki” çalgılar
olarak ikiye ayrılır. “perdedeki çalgılar” halk musikisi çalgılarıdır. Çalgılı tasvirlerin kullanıldığı 9
oyun gözükmektedir. “Perde gerisi çalgılar” def, nareke, keman, ud, kanun, klarnet... vb.
Dundes (1988), “ halk terimi en azından ortak bir faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder” tanımından hareket ile Karagözcü meslek grubunun oluşturduğu oyun dağarcığının temeli İstanbul kent folklorunun bütünüdür. Karagözün kültürel kaynaklarını12 oluşturan
en önemli unsurlardan biride imparatorluktur. Osmanlıların kurduğu imparatorluk içinde yaşayan
çeşitli budunlar ve onların etnik özelliklerine değinmesi sonucu bir kültür değiş-tokuş olabileceği
görüşüdür (And, 1985, 21). Karagöz oyunlarında birçok etnik unsurun varlığı Osmanlı imparatorluğunun hâkimiyet sınırlarındaki ülkelerin çeşitliğinden çok bu ülkelerden İstanbul’a siyasi, ekonomik ve kültürel nedenler ile göç eden grupların İstanbul merkezinde oluşturdukları heterojen
toplum yapısıdır. Bu yapı hayal perdesinin bütününde ortak bir kültürel paylaşımın etrafında homojen bir yapıya olarak karşımıza çıkmaktadır. Karagöz müziğinin dokusundaki (texture) şarkıları
söyleyiş biçimi, ses tonu, konuşma şeklindeki dil özelliklerinin temel sebebi de İstanbul folklorunun oluşturan müslim ve gayri müslim etnik grupların İstanbul merkezinde Türkçe konuşmaları
ya da öğrenme sürecinin bütünüdür. Klasik karagöz müzik metinlerinde (text) elde ettiğimiz türler
gösteriyor ki bu müzik ürünlerinin karagöz repertuarına girme sürecini İstanbul kent folklorunun
kültürel mekânları ile Karagöz sanatının tümelci bir yapısının13 iç içe olması ile ilgilidir. Herhangi
bir halk bilgisi unsurunu bir kişi dokusu (texture), metni (text) ve onun çevre ve şartları (context)
itibariyle tahlil edebilir. Bir halk bilgisi türünün sadece bunlardan birinin temel alınarak tarif edilmesi mümkün değildir (Dundes, 2003). Günümüzde mevcut klasik Karagöz oyun repertuarı ve özel
olarak Karagöz müzik metninin dokusu ve onu oluşturan çevre ve şartlarını İstanbul Kent folkloru
bağlamında çözümleyebiliriz.
Karagöz müziği aktarımı usta çırak ilişkisiyle bütünsel bir eğitim aracılığıyla sözlü kültür
ortamında aktarılır. Müzik standartlaşmış metinler ile değil, değişken kültürel bağlamlar ile çeşitlenerek ilerlemektedir.14 Karagözcü güfteyi icra etmeyi başladığı zaman yardak tef ile ritmik alt
yapıyı oluşturmaktadır. Eserin melodik örgüsü ile tutulan ritim güfte ile uyumsuzluk göstermesi
sorun olarak görülmezdi. Karagöz müziğinin genel yapısını şekillendiren temel etken müzik icracısının (genelde yardak), hayalinin sahneye sokacağı tipin hayalinin sahneye sokacağı tipin
tasvirin hazırlanmasını beklemektedir. Karagöz tümelci tiyatro özelliği taşımaktadır ve bu özellik
karagöz müziğindeki çeşitliliği de açıklamaktadır. “ Birincisi tek tek aynı seyircide çeşitli izlenim
düzlemlerine seslendiği gibi, cahili ile okumuşu, yoksulu ile zengini, egemen sınıfı ile yönetilen; toplum içinde çeşitli kesimlerden oluşan insanlara aynı rahatlıkla seslenebilir. Gülme, korku,
12 Anadolu Türklerinin kültürü, dolayısıyle dramatik sanatı beş önemli etkenin bir araya gelmesiyle
meydana çıkmıştır. Kısa adlar altında bu etkenler şunlardır: al Yer, b) Soy, c) İmparatorluk ç) Batılılışma,
(And,1985;9 )
13 Bunun en güzel örneği Geleneksel Türk Tiyatrosu’dur. Eski seyirlik oyunlar birbirinin içine geçişmişti.
Karagöz oynatanın meddahlık veya hokkabazlık ettiği, Ortaoyununa çıktığı çok görüldüğü gibi, pek çok seyirlik oyun içinde başka seyirlik oyunlara yer veriliyordu. Tümelci tiyatronun doğal bir özelliği oyuncu ve oynatıcının çok yönlü oluşunda görülür. Söz gelimi tiyatro oyuncusu olduğu kadar dansçı, ses sanatçısı, mim ustası,
müzikçi vb. Bu da en iyi gölge oyununda görülmektedir. Burada en önemli özellik göstermeci biçim, şarkı,
mim, müzik, tavır ve sözün aynı önemde katkısı ile ortaya çıkan tümelci tiyatro anlayışıdır (And,1977;52).
14 Günümüzde yaşayan bir Karagözcü Haluk Yüce’nin Klasik Beberuhi şarkısı farklı bir müzik alt
yapısıyla bestelemiş ve “Karagöz’ün Şarkısı” adlı oyununda icra etmiştir. Konuyla ilgili örnekler artırılabilinir.
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hayranlık gibi izlenimlerle seyirciye coşkusal yoldan, renk, müzik, giysi dans yoluyla onun fizik
beğenisine, bu dünya ile ötekisi içkin [immanent] ile taşkın [ transcendantal] arasındaki ilişkisi
yoluyla tinsel eğilimine ve ayrıca ussal yönlerine seslenebilir” (And, 1977;50). Tasviri oynatan ile
müziği icra eden yardak arasındaki uyum hem görsel hem işitsel yapıya hâkim olmasını sağlar.
Karagöz müziğinde ritim hafızayı tazelediği gibi sahneye gelen tipin ağız özelliklerinin pekişmesini sağlamaktadır. Karagöz müziği bağlama göre iki tür icra göstermektedir. Birincisi beste- güfte
uyumu ile usulle icra edilen ikincisi tipin ağız özeliklerini taklit ederek yapılan müzik icrasıdır ki
burada müzikten çok tipin ağız-şive özelikleri taklit etmek amaç güder. Tipin ağız özellikleri uygun
icra hafızayı tazelemekte ve hayalinin bir sonraki muhaverede tipin rolüne girmesini kolaylaştırmaktadır. Hafızayı tazeleyen bir unsurda ritimdir (usul). Hayalinin taklit edeceği tipin aynaya15
girmesi sürecinde tasvirin eklemlerinden yararlanarak, hayalinin el uzvunun devamı niteliğinde
olan değnek ile ritim tutar. Sözel hafızayı tazeleyen bu iki etmen yardak ile hayalinin uyumu ile
doğru orantıdadır. İcranın bu kısmındaki görsel ve işitsel uyum, seyircinin oyuna olan ilgisini
artırmaktadır. Artistik bir proses olarak folklor, müziğe ait, göze hitap eden, harekete dayanan
veya dramatik herhangi bir komünikasyon aracında bulunabilir (Amos, 2003). Karagöz müziğinde ritim, yardağın öğrenme süreci hayalinin hafızasını tazelediği, icra sırasında aynada tasvirin
eklemleriyle ritim tuttuğu ve böylece sözel ve hareket komikliğinin sağlandığı bütünsel bir süreçtir.
Karagöz müziğinin geleneksel aktarımında, müzik hafızasını sağlayan bu bütünsel koşullar perde
arkasında yardağın sağ tarafında hayalinin perdenin ortasında yardak-hayalinin mütemadiyen
tekrarlaması, böylece yardağın tiplerin ağız-şive özelliklerini öğrenmesiyle bir sonraki kuşak karagözcülerin yetişmesiyle geleceğe aktarılmış olmaktadır.
Karagöz müziğinin beslendiği kaynaklar arasında; saray ve konak müziği, dinsel müzik
(cami ve tekke müziği), askeri müzik, eğitim müziği (enderun meşkhane müziği, medrese müziği)
Kent eğlence müziği (fasıl: ince saz-kapalı alan müziği) gösterebiliriz. Her dönemin popüler müzik
türleri Karagöz geleneği ile bütünleşerek zamanla anonimleşmiş, Karagöz repertuarına has müzik
olarak kabul görmüş günümüze intikal etmiştir. Üngör’ün eserinde (1989), belirttiği üzere karagöz
müziğine ait bestelerin temeli, İstanbul kent folkloru içerisinde geleneksel sohbet ve toplantı olarak kabul edeceğimiz meşk kültüründen perdeye yansımış eserlerdir. “Kendi kültürel çevresinde
folklor, bir şeylerin derlenmesi değil, bir proses (işlem), tam olarak da nakletme esasına dayalı bir
prosestir” (Amos, 2003). İstanbul kent folklorunda tam olarak meşk, hoca ve talebesinin birlikte
çalışmaları suretiyle sözlü eserler ve saz eserleri repertuvarının yüzyıllar boyu nesilden nesile
intikalini sağlamış bir eğitim ve öğretim yöntemidir. XIX. asrın ilk çeyreğine kadar Türk musikisi
öğretimi tamamen bu sisteme dayalı olarak devam etmiş, daha sonraları Batı etkisiyle kurulan
konservatuvar vb. musiki kurumlarında da meşk kısmen uygulanmış olup günümüzde de belirli
ölçülerde sürmektedir.16 Karagöz sanatındaki göstermeci biçim, şarkı, mim, müzik, tavır ve sözün
aynı önemde katkısı ile ortaya çıkan tümelci tiyatro anlayışı (And, 1977) ile onu oluşturan sosyal çevre ve şartlardan etkilenmesine17 neden olmuştur. İstanbul kent folklorunda farklı kültürel
icralar ortak kültürel mekânlar ile etkileşim sürecine girmesi kaçınılmazdır. Meşkhaneler ve Karagözcülerin kültürel bağlamındaki ortaklık Karagöz müziği repertuvarında kendi göstermektedir.
15 Karagöz perdesi
16 İslam Ansiklobedisi, (2004), Meşk, Cilt: 29, Syf: 374-375
17 İstanbul kent folklorunda eğlence kültürü olarak Karagöz icracıları aynı zamanda, meddah, hokkabaz,
kuklacı olabilirlerdi.
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Geleneksel Osmanlı/Türk musikisi esas itibariyle bir saray müziği olmadığı gibi müzisyenlerinde büyük çoğunlukla ne saray mensubuydular ne de saraya bağlıydılar. Osmanlı kentlerinin
musiki dünyasında gerçekten profesyonel müzisyenler her zaman azınlıkta kalmışlardır (Behar,
2016; 63). Meşk kültürü tam anlamıyla münevver kesimin müziği olmamış, halkın yaşadığı birçok
kültürel mekânlarda icra edilen sözlü kültür ortamın ürünüdür. “Meşk edilerek öğrenilen eserlerin
hafızada daha sağlam ve kalıcı bir yer edindiği, sistematik olarak nota kullanmanın ise hafızayı
körelttiği sık sık dile getirilmiştir (Behar, 2016; 62). İstanbul kent folklorununda toplumsal bir uygulama olarak yaşanmış ve günümüzde kısmen devam eden meşk ortamında icra edilen müzik
ürünleri usta-çırak ilişkisi ile sözel bir sanat olarak yaşamıştır. Bu geleneksel uygulama İstanbul
eğlence kültüründeki birçok meslek folklorunu da etkilemiştir (tulumbacılar, kahvehane, halk tiyatrosu… vb.). Üngör’ün klasik Karagöz metinlerinde elde ettiği müzik formları neredeyse tamamı
bu Osmanlı/Türk meşk kültüründe ortaya çıkan bestelerdir; nitekim Karagöz müziğinde bestekârı belli18 olan eserlerin bestekârları aynı dönemin meşk kültürü icracılarıdır. 17. yy’den önceki
dönemlerde de Osmanlı başkentlerinde usta-çırak tarzı öğrenildiği kesin olan meşk kültürünü
oluşturan sosyal çevre ve şartlar ile Karagöz mesleğinin yaşadığı mekânlar ortak oluşu müzikteki
ortaklığının sebebini açıklamaktadır. Meşk kültüründe mekân meşki veren ve alan kişinin sosyal
statüsünü belirlemekteydi. Bu neden ile meşk icra mekânları saray, evler, tekkeler dışında camiler, bahçeler, kıraathaneler, mesire yerleri olduğuna değinilmiştir (Behar, 2016). Folklor materyalleri bir yerden başka bir yere taşınan, farklı şekillerde yorumlanan (manipule edilen) kültürler
arası yaratmalardır (Amos,2003). Bu kültürler arası yaratma meşk kültüründe üretilen ürünlerin,
karagözcülerin belleği ile karagöz perdesinde tekrar yaratılmıştır.
Sözlü kültür ürünleri, toplumun ortak malı olan hazır kalıpların deneyimleri pekiştirecek
şekilde biçimlendirilmesiyle oluşan ve yazılı metinden yoksun olduğu için toplum belleğinde yüzyıllarca gelişerek varlığını sürdüren canlı organizmalar bütünüdür. Sözlü ürünler halkın bilincinde
sözle biçimlendikleri için, sözün ilk kaynağı olan düşünce geliştikçe hazır deyişlerin kullanımı da
daha ince bir ustalık kazanarak ifade alanını genişletmiştir (Ong, 1995: 50). Konumuzun odağı
olan Karagöz müziği yaratmaları ve onun oluşturan “sosyal çevre, kültürel davranış, retoriğe ait
durum ve şahsi kabiliyet değişkendir. Ve bunlar sözlü, müziğe ait veya plastik sanatlara ait bir
ürünün nihaf şeklinde, metninde ve yapısında açık farklılıklar meydana” getirmiştir. Folklorun
ana özelliği aynı kalır; sözlü sanat bütün zamanlarda bir cemiyetin tamamının yaratmasının toplamıdır (Amos, 2003). Günümüzde yaşayan Karagözcülerin ve geçmişte yaşamış karagözcülerin
dansı, ritim, kulak, ses sanatçısı, mim ustası, müzikçi bu özelliklerin tümünü karagöz icra bağlamı
ile gerçekleştirebilmesine rağmen her birini kendi bağlamlarında icra edebilen bir aktör değildir.
Bu neden ile Üngör’ün eserinde (1989) bahsettiği 211 hayal şarkıları içinde türkü ve diğer batı
formları hariç diyebiliriz ki, Karagöz folkloru içerisinde yeniden yaratılmış meşk kültürü musiki
eserleridir. Meşk kültürü içerisinde yazısı ve notasız intikal sistemi eserin az ya da çok versiyonların oluşmasıyla, bu sözlü eserlerin İstanbul kent folklorunda çok yönlü yayılmasına sebep
olmuştur. Üngör’ün hayal şarkıları olarak kabul ettiği Karagöz musikisinin içerisinde 107 anonim
eser bulunması bu kültürel aktarımın (yayılma) sonucudur. Örneğin; Üngör’ün (1989, 20), eserinde Karagöz için bestelenmiş olarak kabul ettiği Rıfat Bey’e ait “nar-ı aşkınla senin ey nehçivan”
Nihavent-A/Aksak makamında eseri hakkında yaşadığı dönemde iki basılı eş metnin olduğuna
18
dir.

Rıfat Bey; 10, Nikoğas; 8, İsmail Dede; 6, Bekir Ağa; 4 karagöz sanatında en çok müzik üreten kişiler-
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ve birbirinden farklı olduğuna tespit edilmiştir.19 Yörük Semai makamındaki Hacivat’ın söylediği
ve bestekârı bilinmeyen “on kere demedim mi sana yar” ya da Bebe Ruhi’nin saba/düyek makamında söylediği “vardım Halebe bindim dolaba” eserleri20 bir dönem meşk kültüründe sözlü
olarak icra edilmiş, bestekârı unutulmuş ve daha sonra Karagöz icra bağlamıyla tekrar yaratılarak
perdeye yansımış eserlerdir.
Her dönemin popüler müzik türleri Karagöz geleneği ile bütünleşerek zamanla anonimleşmiş, Karagöze repertuarına has müzik olarak kabul görmüş günümüze gelmiştir. Karagöz
musikisi denilen kavram aslında farklı çağrışımlar içermekte anlam kaymalarına neden olmaktadır. Karagöz icra eden hayalilerin icra ettiği oyunlara has güfte ve beste yarattığı gibi bir özellik
katmaktadır. Yapılan literatür çalışmasında Karagöz aktörleri tarafından karagöz müziği besteledikleri üzerine hiçbir kayıt bulunmamıştır. Ethem Nuri Üngör›ün “Karagöz Musikisi” eseri; araştırmacıların oyunlarda icra edilen hayal şarkılarını salt karagöz için üretilmiş müzikler olduğunu
algılamasına sebep olmuştur. Genel olarak Türk Musiki tarihine ve geçirdiği evrelere baktığımız
her dönemin yaşamış müzik türlerin bir halk yaratısı olan Karagöz sanatı içerisinde yaşadığı
gözlemlenmektedir.21 Hayal şarkılarının beste ve güftesinin yaratıcısının belirsizliği karagözün
sözel bir sanat olmasıyla ilgilidir. Karagöz müziğindeki bu anonimlik, Klasik Türk musikisinin icra
geleneğinden kaynaklanmaktadır. Üngör’ün eserin sonunda sorduğu şu soru dikkat çekicidir.
“Pek çoğunun bestekârı bilinmeyen bu hayal şarkılarının Türk musiki repertuarından mı Karagöz’e uygulandığı? Yoksa Karagöz için mi bestelenmiş olduğu düşünülebilinir (Üngör, 1989;52).
Sorduğu soruya şu şekilde cevap vermiştir; Müzikoloji açısından yapılacak bu tahminde ise Türk
musikisinin genel karakteri göz önünde bulundurularak tahmin edilebilir ki Karagöz oyunları için
yapılan özel bestelerdir. Halkbilimsel bakış açısı gösteriyor ki Karagöz müziği olarak kabul edilen repertuvar İstanbul kent folklorunda yaşamış meşk kültürünün ürünlerinin, karagözcü belleği
ile hayal perdesinde karagöz tarzı müzik söyleme geleneği ile çeşitlenerek aktarılmış musiki
eserleridir.
Sonuç olarak “karagöz musikisi” ki bu kavram karagöz için bestelenmiş müziklerden değil, karagöz tarzı müzikler icra edildiği için söylersek daha doğru olur. Gölge oyunu içerisinde
işlenecek konunun sahnelenmesi ve oyun içerisindeki müziklerin oynatılan karakter ve tiplerin
özellikleri hakkında bilgi vermesi görsel olarak bütünlük kazanmaktadır. Geçmişte kayda geçmiş
bestekâr hayali yoktur; fakat çoğunun hanende özelliği vardır. Belirtilen müzik türlerinde kendi
bağlamlarında işlendiği zaman konser verilenebilir; fakat karagöz bağlamında işlendiğinde sadece perde de hayat bulabilir. Müzikler ilerleyen zamanlarda popülerliğini yitirmesine rağmen,
karagöz bağlamında zamanlar üslup ve tavır kazanmakta geçmişten günümüze süregelerek yaşamaktadır. Bu süreç zamanla müziğin yaratıcısının anonimleşmesine ve hayal şarkıları repertuarında yer almasını sebep olmaktadır. Karagöz müziğindeki bu anonimleşme, sanatın usta malı
olmasındaki halkbilimsel bir süreçtir.
19 Rıfat Bey (1820- 1888), Nihavent makamında “nar-ı aşkınla senin ey nehçivan” güfteli şarkısının bu
ikili basılı versiyonu da birbirinden epey farklıdır. Borrel aynı eserden çok kısa sürede yeni versiyonlar türetildiğine ve farklı notaların yayınlanıp çalındığına parmak basıyor böylece (Behar, 2016;95).
20 Bu durum Karagöz tiplerinin icra ettiği fakat bestekârı bilinmeyen 107 eser içinde geçerlidir
21 Günümüzde yaşayan karagözcülerin çağdaş müzikleri de perdeye yansıttığı gözlemlenmiştir. (Tarkan,
Cİguli, Barış Manço, Ajdar… vb. )
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BİR MÜZİSYEN PROFİLİ OLARAK ZÂKİRLİK:
ÇORUMLU ZÂKİRLER ÜZERİNDEN AMPİRİK BİR
DEĞERLENDİRME1
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR2

Giriş-Amaç-Kapsam
Çorum her ne kadar leblebisiyle meşhur olsa da çok kültürlü yapısıyla da bilinmesi gereken bir yerdir. Bu kentin il sınırları içinde bir yanda Çepni ve muhacirleri diğer yanda Türkmen
Alevileri, Çerkezleri ve Şeybızın Kürtlerini görmek mümkündür. Bu yönüyle Çorum Türkiye’nin
adeta bir özeti niteliğindedir. Nitekim Hitit gibi kadim bir uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bir
coğrafyanın çok kültürlü bir yapıya sahip olması kaçınılmaz bir gerçekliktir.
Çorum’un gerek merkezinde gerekse kırsal da önemli bir nüfusa sahip olan Alevi
demografisi bu kültürel çeşitliliğin içinde dikkat çekmektedir. Elbette ki biz müzisyenler için Alevi
demek müzik ve kültür demektir ve nerede bir Alevi popülasyonu varsa orada saz ve söz kültürü
var demektir. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi bünyesinde bir bilimsel araştırma projesi geliştirerek Çorum ve çevresindeki Alevi müzik geleneği üzerine bir saha çalışması yapılmasına karar
verilmiştir. Bu bildiride sunulan tüm bilgiler bu projede ele edilen verilere dayanmaktadır.
Saha çalışması boyunca yapılan gözlem ve görüşmelerde en çok dikkat çeken unsurun
zâkirler olması ve bugüne değin zâkirliğin müzisyen yönünü ortaya çıkaran çalışmaların yok denecek kadar az olması bu çalışmanın motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. Bu anlamda konunun odak noktasını Alevi-Bektaşi zâkirler oluşturmaktadır. Nitekim Cem âyini boyunca çalgı eş1 Bu bildirinin metni, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen ve 20.02.2017
tarihinde biten “Çorum ve Çevresinde Yaşayan Zâkirlik Geleneği Üzerine Bir İnceleme” başlıklı proje sonuç
raporu ile Rast Müzikoloji Dergisinde (2016) yayımlanan “Çorum ve Çevresinde Yaşatılan Zâkirlik Geleneği”
başlıklı makaleye dayandırılarak hazırlanmıştır.
2 Hitit Üniversitesi
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liğinde nefes, deyiş, düvaz, miraçlama, semah gibi türleri icra eden bir ozan tipine karşılık gelen
Alevi zâkirler sergiledikleri müziksel performans gereği tarikat erkânı içinde gelenek aktarıcısı
kimliğiyle önemli bir yere sahiptir ve burada tarif edilmek istenen müzisyen profiliyle bire bir uyum
göstermektedir. Bildirideki amaç dini bir kimliğe sahip olan zâkirlerin tarikat erkânı içindeki konumlarından, belleklerinde sakladıkları edebi metinlerden ve gösterdikleri müziksel performanstan hareketle zâkirliğin müzisyen-icracı profilini gözler önüne sermektir. Çalışmanın örneklemini
az önce değinildiği gibi Çorum yöresi zâkirleri oluşturmaktadır. Çorum’un tarihi ve coğrafi konumu
gereği Alevi-Bektaşi inancına mensup toplulukların yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim bölgesi
olmakla birlikte aynı zamanda bu inanç kültürü ve pratiğine bağlı olarak gelişen cem âşıklığı ve
zâkirlik geleneğinin de önemli merkezlerinden biri olması böyle bir tercihi zorunlu kılmıştır.
Çalışmanın yöntemi ise başlıktan da anlaşılacağı üzere ampirik bir değerlendirmeye dayanmaktadır. Balcı (2009)’nın da vurguladığı gibi ampirik araştırma sadece gözlem ve betimleme değil aynı zamanda problemin doğasını açıklama ve onun hakkında kestirim yapmadır.
Bu yöntemin sosyal bilimlerde en etkili enstrümanlarından biri de kuşkusuz etnografi temelli
kültür analizidir. Bu anlamda müzisyen zâkirleri keşfetmek amacıyla Çorum ve çevresinde bir
dizi alan araştırması gerçekleştirilmiş, zâkir kimliğine haiz kişilerle doğrudan temas kurularak
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Burada müziksel pratiklere ait veriler dört farklı zâkir tipinden toplanmıştır. Bu zâkirler sırasıyla; Alaca Bozdoğan Köyünden Âşık Nuri Bolata, merkeze
bağlı Acıpınar Köyünden Âşık Musa Yıldız (Kara Musa), yine merkeze bağlı Atçalı Köyünden
Âşık Ahmet Madak ve Âşık Ali Bükücü’dür. Burada Âşık Nuri Bolata, hem dinsel hem de seküler
âşık kimliğiyle, Âşık Musa Yıldız derin bir zâkirlik edebiyatı bilgisiyle, Âşık Ali Bükücü bağlamadan
farklı olarak keman icra eden bir cem âşığı profiliyle, Âşık Ahmet Madak ise klâsik bir zâkir tipini
temsil etmesiyle öne çıkmaktadır.

Kuramsal Çerçeve: Zâkirliğin Tanımı, Tarihsel ve Teolojik Temelleri
Zâkir, zikir kavramından türeyen bir kelimedir. Zikir ise sözlük anlamı olarak bir şeyi anmak hatırlamaktır. Dini literatürde ise zikir; dil veya kalp yoluyla Allah’ı anmak anlamına gelmektedir. Bohlman (2015: 31)’a göre zikir; İslam’da Allah’ın adını gitgide artan bir yoğunlukla söylemek yoluyla Tanrıya fiziksel ve ruhsal açıdan yaklaşıldığı bir sufî ritüelidir. Bu ritüel aynı zamanda
karşımıza müziksel bir pratik olarak da çıkmaktadır. Burada müzik ibadetin bir parçası olarak
özel bir işleve sahiptir. Zikrin icra edildiği yegâne mekân ise kuşkusuz tarikatlardır. Tarikatlarda
zikir, hafi-alçak ve cehri-yüksek olmak üzere iki tipte icra edilmektedir. Örneğin Nakşibendi ve
kollarında hafi zikir yapmak esasken; Hz.Ali’ye bağlanan Bektaşîlik, Kādîriyye, Rifâiyye, Halvetîyye, Bedeviyye, Sa’diyye, Şâzeliyye, Bayramiyye ve bunların çeşitli kollarında cehrî zikir esastır.
Aynı zamanda cehri zikirlerin uygulandığı tarikatlarda tekke musiki formlarının en iyi örneklerini
görmek mümkündür (Uygun, 2013: 412).
Cehri zikrin yaşandığı mecralardan biri de kuşkusuz Alevi-Bektaşiliktir. Bu inanç pratiği
içinde gerçekleşen cem ayini ve ikrar törenlerinde müzik, diğer inanç geleneklerinde olduğu gibi
zikrin önemli bir parçasıdır. Alevi-Bektaşilikte de zikri, musikişinas kimliğiyle yürüten kişiye zâkir
denir. İncelediğimiz kaynaklar zâkirliğin Aleviliğe Bektaşilikten geçtiğini, Bektaşiliğe ise Halvetî,
Celvetî, Sa’di, Rufaî gibi tarikatlarından geçtiğini söylemektir (Birdoğan, 1995; Uygun, 2013). Zâkir kavramı Anadolu’da farklı isimlerle de anılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı âşık ve ozan254
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dır. Sivas, Tokat, Çorum ve Ankara Alevileri zâkire âşık baba; Ege Tahtacıları ile Tunceli Sarı
Saltıklılar ise sazandar demektedir. Ancak zâkir kavramı Anadolu’da yalnızca dini değil dindışı/
seküler alanlarda da kullanılmaktadır. Örneğin Elazığ ve Erciş yörelerinde Türkmen beylerince
himaye edilen âşıklara “filanca beyin ser-i zâkiri” gibi tabirler kullanılmıştır (Birdoğan, 1995: 397398). Ancak yine de zâkirin teolojik yönü ağır basmaktadır. Bu anlamda konumuz gereği zâkiri,
Anadolu Alevi geleneğinde cem âyini boyunca çalgısıyla, gerek kendisinin yaktığı gerekse usta
malı nefes, deyiş, düvaz, semah, miraçlama gibi türleri icra eden bir musikişinas kişilik olarak
tanımlamak mümkündür. Bu yönüyle zâkir, ortaya koyduğu müziksel performansla sözlü kültüre
bağlı olarak gelişen inanç geleneğini aktaran bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Kuşkusuz Alevi
Bektaşi Zâkirlerinin temeli âşıklık sistemine dayanmaktadır ki zaten âşık kavramının kendisi dinsel bir mana taşımaktadır. Ancak zamanla âşıkların dünyevi bir boyut kazandığını görmekteyiz.
Burada zâkirler dünyevi-seküler âşıklardan kendilerini ayırmak için badeli âşık, hak aşığı gibi
nitelemeleri tercih ettiklerini biliyoruz.
Zâkirliğin tarihsel temellerini Antik Çağda lir eşliğinde bir taraftan aşk, sevda ve kahramanlık şarkıları söyleyen, diğer yandan tapınaklarda dinsel temalı eserler icra eden musikişinas kişilere kadar götürmek olasıdır. Bilhassa Güray (2012: 45-46)’ın da vurguladığı gibi Frig
dönemindeki Ana Tanrıça Kibele ve Antik Yunan dönemindeki Dionysos tapınım törenlerinin
önemli bir parçası olan ve bir vecd halini yansıtan müzik ve dans İslam dönemi zikir yapılarının
temelini oluşturmaktadır. Ancak teolojik temelde zâkirliğin referans kaynağının Davut Peygamber
olduğunu söyleyebiliriz ki gerek Musevilik ve Hristiyanlığın ortak kitabı olan Eski Ahit’te gerekse
Kuran-ı Kerim’de zâkirliğe dair izler bulmak mümkündür. Örneğin Davut Peygamber’in mezmurları incelendiğinde kitabın olağanüstü edebi bir dille yazılmış lirik metinlerden ve münacatlardan
oluştuğu görülebilir. Davut Peygamberin bu metinleri kendi çaldığı bir saz eşliğinde tok ve gür,
davudî bir sesle icra ettiği rivayet edilmektedir.
Kur’an’da da Davut Peygamberin zâkirliğine ilişkin bazı ifadeler mevcuttur. Örneğin Sad
Suresi 17-19. ayetlerde Davut Peygambere ithafen “Onların dediklerine sabret de güçlü kulumuz
Davut’u an; çünkü o nağme ile Allah’ı tesbih ederdi. Biz dağları ona râm etmiştik; akşam sabah
onunla tesbih ederler, onun yaptığı tesbihle çınlarlardı. Her tarafından toplanıp gelen kuşları da
ona râm etmiştik. Hepsi onun nağmesine katılırdı” ifadesi bulunmaktadır. Ali Bin İbrahim’in tefsirinde ise, Allah’ın Hz. Davut’u yeryüzünde kendisini halife tayin ettikten sonra Zebur’u gönderdiğini, dağlara taşlara Davut ile beraber tesbih ve zikir etmeleri için emir verdiğini belirtmektedir
(Kanaatlı 2011: 186).
Tarihi kaynaklarda Davut Peygamber’in elinde bir lir ile tasvir edilmesi âşık ve zâkirler için
önemli bir referans kaynağıdır. Hatta zâkirlerin “Davut Nebi bir saz yaptı, üstüne beş tel taktı”
deyişi Davut Peygamberin musikişinaslığını kanıtlar niteliktedir. Hz. Davut’un tonu olarak kabul
gören bas-bariton tınının bugüne değin davudî bir ses olarak tanımlanması bir tesadüf olmasa
gerek ki cem ayini boyunca nefes, düvaz, semah gibi türlerin bu sesle icra edilmesi artık bir gelenek halini almıştır. Bu vokal biçimi cemlerde makbul bir icra olarak öne çıkmaktadır.
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Cem İçinde Zâkirin Konumu ve Çorumlu Zâkirlere İlişkin Tespitler
Çorumlu Âşık Nuri Bolata zâkirin işlevi ve konumu bir dörtlüğünde bakın nasıl anlatıyor:

Zâkirlik olur saz ile
Kur’an okurlar avaz ile
Mümin Müslim niyaz ile
Zâkir sana haber olsun.
Cem âyini belirli sayıda birbirine sırayla bağlı iç içe geçen erkânlardan oluşmaktadır. Bu
akışının yürütülmesinden 12 kişiden oluşan hizmet sahipleri sorumludur. Hizmet sahipleri sırasıyla; (1) Dede, (2) Rehber, (3) Zâkir, (4) Gözcü, (5) Delilci, (6) Kurbancı, (7) Lokmacı, (8) Saki,
(9) Süpürgeci, (10) Peyik, (11) Tazeker ve (12) İznikçi’den oluşmaktadır. Kuşkusuz bu görev
dağılımı içinde zâkirin, icracı kimliğinden dolayı özel bir konumu vardır. Burada zâkirler Dede ile
birlikte cemin akışını sağlamakla yükümlüdür. Bu hizmet için seçilen zâkir sayısı bölgelere göre
değişmektedir. Genellikle üç zâkir olması gerektiğine dair bir kanı öne çıksa da cemin türüne
göre bir ozan da yeterli gelmektedir. Ancak duruma göre üç zâkirden daha fazla cem aşığının yer
aldığı örnekler mevcuttur. Örneğin Elmalı Tekke Köyünde gerçekleşen bir törende, beş kişilik bir
zâkir grubunun cem odasının bir köşesinde kendi aralarında bir halka oluşturdukları görülmüştür
(Birdoğan, 1995: 403).
Kimi dedelerin aynı zamanda zâkirlik yaptığı da bilinen bir gerçektir. Söz gelimi dede iyi
saz çalıyor ve okuyorsa ilk düvaz-ı imamı kendisi seslendirmekte, şayet bir başka bölgeden gelen dede bu hizmeti iyi uyguluyorsa, misafir geldiği bölgede zâkirlik yapmaktadır. Zâkir, cemdeki
oturuş düzenine göre dede ve rehberin hemen ardından gelmektedir. Cem’in adap ve erkânını iyi
bilen cem aşığı zâkir, tüm bir ritüelin akışını hiçbir ikaza gerek duymadan yürütmektedir. Ayrıca
ilgili repertuvarın ne zaman icra edileceğine kendisi karar verir. Dışarıdan bir müdahale gelmesi
mümkün değildir. Cemlerde usul olarak üç nefes ve bir düvazdan gerçekleşen üçleme yine zâkirin ustalığıyla icra edilir. Her üçlemenin sonunda zâkir, 12 İmamların isimlerinin geçtiği bir deyişi
(düvaz deh imam) resitatif bir biçimde veya cûş makamında icra etmektedir.
Çorumlu zâkirler Ocaklı-Dedegan süreğine bağlı, Dede Kargın, Ali Seydi, Şah İbrahim
Veli, İmam Rıza, Ağuiçen gibi Ocakların talibidir. Bunun yanında çevre köylerde Hacı Bektaşî Veli
dergâhına doğrudan bağlı Bektaşilerden söz etmek mümkündür. Söz konusu bu durum Çorumlu
Alevilerin tarihsel süreçte çevre illerle ve hatta daha uzak yerleşimlerde yaşayan Alevi topluluklarla karşılıklı ilişki içinde olduklarını göstermektedir. Örneğin yörenin önemli zâkirlerinden Musa
Yıldız, Çorum ve çevresinde geniş bir talip topluluğu olan Şah İbrahimlilerin Malatya’dan (Ballıkaya/Mezirme’den) geldiklerini öne sürmektedir. Elbette ki bu yapının inşasında “ocaklı dedeler”
sisteminin etkisi büyüktür. Bazı ocak merkezlerinin Çorum’un dışında olması Dedelerin kendilerine bağlı olan ve başka yörelerde yaşayan taliplerin inançsal hizmetlerini karşılayabilmek için
düzenli olarak hareket etmelerini zorunlu kılmıştır. Ancak bu zorunluluk coğrafî olarak birbirinden
oldukça uzak Alevi toplulukların karşılıklı etkileşimine olanak sağlamakla birlikte ortak bir hafıza
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ve söylem birliğinin oluşmasına imkân tanımıştır.
Görüşme yapılan zâkirlerin tümü müziğe çocuk yaşlarda başlamış, informal eğitim
süreçlerini cem ayinleri içinde tamamlamıştır. Zâkir olmanın belki de en önemli şartı bir usta
bulmak, ona bağlanmak ve çırak olmaktır. Çırak âşıklar, ustalarından zâkirlik sanatının inceliklerini ve meslek sırlarını öğrenerek icra pratiklerini geliştirirler. Usta zâkirler aynı zamanda kişinin
olgunluk derecesini belirler ve zamanı gelen çırak kalfalığa terfi eder. Bu aşamada genç âşık,
ustasıyla cemlere katılır, başka âşıkları ve zâkirlik yapan ustaları yakından tanıma fırsatı bulur.
Böylelikle olgunlaşma süreci başlamış olur.
Zâkirlerin yapısal olarak hem inançsal hem de sanatsal bir kimliğe haiz olmaları icra ettikleri görev nedeniyle birçok farklı ortamda bulunmalarını sağlarken belirli bir görgü, adap ve öz
güven sahibi olmalarına imkân tanımıştır. Bu açıdan zâkirlerin kullandıkları çalgılara olan hürmetkâr yaklaşımları bir hayli dikkat çekicidir. Örneğin Kemanî Âşık Ali Bükücü, sazını saygı ile
kılıfından çıkarmış, itinalı bir şekilde icra pozisyonunu almış, çalmayı bitirdikten sonra yine aynı
özenle yerine koymuştur.
Gelişen teknoloji ve beraberinde gelişen küresel durum aynı zamanda müzisyen kimliğine
sahip zâkirlerin ilişkide olduğu yerel nitelikli müzikleri etkileyerek “otantik” değerleri tartışmaya
açmıştır. Bilhassa halk müziği bağlamında popüler kültürün dikte ettiği icra biçimleri ile bağlamanın son elli yıl içinde geçirdiği yapısal dönüşümün izlerini Alevi-Bektaşi müzik kültürü ve üslubu
üzerinden takip etmek mümkündür.
Zâkirlerin başat çalgısı kuşkusuz bağlamadır. Yol dilinde “Telli Kur’an” olarak adlandırılan
bu saz “kutsal kelâm”ın topluluğa ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu inanç pratiği
içinde bağlama aynı zamanda Hz. Ali’nin ve onun ilkelerinin maddî bir temsilidir. Sazın tınlama
kutusu Hz. Ali’nin gövdesini, sapı Hz. Ali’nin Zülfikârını, 12 teli (kimi zaman on iki perdesi) 12
İmamı ve tellerinin en düşük sesi olan bam telinin ise Hz. Muhammed’i temsil ettiği söylenir.
Çorum ve çevresinde farklı boyut ve düzenlerde icra edilen sazın yanında bir dönem için
kemanın da kullanılmış olması oldukça dikkat çekicidir. Atçalı Köyünden Âşık Ali Bükücü, cemleri
kemanıyla yürüten bir zâkir olarak yörede öne çıkmaktadır. Çocukluk yıllarında keman çalmaya
başlayan Bükücü, bu saza Merzifonlu Âşık Hasan’dan etkilenerek başlamış ve uzun bir dönem
bu aşığın tedrisatından geçmiştir. Ayrıca Bükücü, istisnaî olarak bağlama çalmadan kemana
başlayan bir zâkirdir. Normalde keman çalan bir zâkirin bağlama çalması da beklenir ki Âşık
Bükücü, ustasının tam da bu tip bir zâkir profiline tekabül ettiğini söyler.
Âşık Ali Bükücü’ye göre bir önceki dönemde cem ayinlerinde yaygın bir biçimde kullanılan
keman, 60’lı yıllardan itibaren kemanî zâkirlerle birlikte kaybolmaya yüz tutmuştur. Her ne
kadar bu çalgı, başta Toros Tahtacıları olmak üzere Tokat, Sivas, Kırşehir ve Tunceli’de yaygın
kullanılan bir zâkir sazı olsa da Çorum’da keman gibi “gelenek dışı” bir çalgının cemlerde yer
bulabilmesi, minimal de olsa bir orkestral oluşumun ritüelleri bütünlemesi, dönemin müzikal
seviyesinin niteliğini belirlemek açısından oldukça önemli bir gösterge sayılabilir. Ne yazık ki
günümüzde gerçekleştirilen cemlerde çalgı çeşitliliğinin kaybolduğunu söyleyebiliriz.
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Zâkirlerin müzisyen kimliğiyle öne çıkmaları belleklerine ilişkin bir takım detayları da gündeme taşımaktadır. Nitekim her bir zâkir, “ayaklı kütüphane” olarak nitelenecek boyutta geniş bir
öykü ve deyiş repertuvarına sahiptir. Örneğin bu geleneğin en yaşlı temsilcilerinden Âşık Musa
Yıldız, saatler süren görüşme boyunca bir kez bile yazılı bir metne bakmadan akıcı ve etkileyici
bir biçimde konuşmuş, deyişlerde geçen kavramların anlamlarını ve dayandığı kaynakları izah
etmiş, aynı akıcılığı kutsal metinlerden örnekler vererek sürdürmüştür. Ayrıca zâkir, hadis ve dini
kıssaları, teatral bir dille zaman zaman dramatize ederek, bazen de epik unsurları kullanarak
anlatma yoluna gitmektedir.
Bir başka açıdan zâkir belleği, icra edilen ezgi dağarcığı bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Nitekim ceme dair birçok repertuvar elemanı (deyiş, düvaz, semah vb.) bu belleğin
içinde her ayinde yeniden inşa edilmektedir. Bu yönüyle zâkirlerin icra ettiği repertuvarların tümü
Alevi Bektaşi anlatı ve menkıbelerine dayanmaktadır.
Örneğin Âşık Nuri Bolata’dan derlediğimiz Kurban Deyişi ki bu eserin varyantlarını Anadolu’nun farklı coğrafyalarında görebiliriz, Hz. İbrahim’in Allah’a vermiş olduğu bir sözün arkasında
nasıl durduğunu ispat etmek için oğlu İsmail’i kurban etmeye hazırlanmasını konu edinmektedir.
Burada Hz. İbrahim’den bin yıl sonra yaşamış olan Hz. Musa’nın çobanlığını yaptığı sürüdeki bir
kuzunun kurt donuna girmiş meleklerce Hz. İsmail’e kurban edilmek üzere götürülüşü anlatılır.
Metin baştan sona teşbih, metafor ve fabl gibi edebi unsurla bezenmiştir.
Zâkir repertuvarının bir diğer özelliği bağlı olduğu öyküyü bir iki dize üzerinden özetlemesidir. Elbette ki burada tüm anlatıya vakıf olmadan söz konusu deyişin kodlarını çözmek imkânsızdır. Söz konusu bu durumu en iyi anlatan eser Selman-ı Farisî ile İmam Ali arasında geçen ve
aralarındaki o meşhur dostluğu epik bir dille anlatan “Selman’a Verilen Nergis” deyişidir:
Yolda giderken gördüğü gölde serinlemek için elbiselerini göl kıyısına çıkarıp suya giren Selman, bir süre sonra çıkmak istediğinde elbiselerinin üzerinde bir aslanı otururken görür.
Aslandan korkan Selman yardım dilenir ve dua etmeye başlar. Akabinde uzaktan bir atlı belirir.
Gelen atlıyı fark eden aslan hemen kaybolur. Aslanın gidişinden dolayı rahatlayan Selman, atlıya
teşekkür amacıyla göl kenarından topladığı nergislerden bir demet sunar. Nergisi alan atlı bir
süre sonra gözden tamamen kaybolur. Bu olaydan üç yüz yıl sonra, bu kez Selman, yaşlanmış
bir biçimde, çocuk yaştaki Ali’ye (ilerdeki Hz. Ali’ye) bakıcılık yaparken karşımıza çıkar. Günün
birinde Selman’la çocukluk çağındaki Ali gezintiye giderler. Hz. Ali hurma ağacına çıkmış yediği
hurmaların çekirdeğini ağacın dibinde dinlenen Selman’a atmaktadır. Bu duruma sinirlenen Selman, Ali’ye dönüp “benim gibi yaşlı birine çekirdek atmak yakışıyor mu?” diyerek çıkışır. Bunun
üzerine gülümseyen Hz. Ali, “sen mi yaşlısın ben mi?” der ve koynundan çıkardığı ve hala tazeliğini koruyan nergisleri üç yüz yıl sonra tekrar Selman’a uzatır. Burada son iki dizede sözü geçen
“üç yüz yıldan sonra nergisi getiren/nergisi sunan haydardır” deyişi tüm bir hikâyeyi kapsayan bir
anlatımla kodlanmıştır.
Zâkir repertuvarında bu tip menkıbelerin deyişlere dönüştüğüne tanık olmaktayız. Bir anlamda bu tip öykülerin anlam evrenini anlamdan zâkir repertuvarını çözümlemek neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle zâkirin icra ettiği her müziği temelde derin bir edebi külliyattan simgesel
izler taşıyan önemli bir parça olarak görmek yanlış olmayacaktır.
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Sonuç
Âdap ve erkân boyunca müziğini icra eden zâkir, ortaya koyduğu yeteneği ve yaratıcılığıyla
ortamdaki coşkuyu arttırarak cezbin dışavurumuna aracılık ederken aynı zamanda sanatsal
bir edim ve yaratım gerçekleştirmektedir. Bu anlamda, güçlü bir hafızaya sahip olan, geçmiş
dönemlerdeki usta âşıkların söylediği şiirlerin ve destanların, nefeslerin yüzlercesini okuyup
bir sonraki kuşağa doğru bir şekilde aktaran bir yeteneği sanatçı olarak tanımlamak yanlış
olmayacaktır. Zâkirlerin dinsel ayinlerde ilâhî ve irfani konular işleyerek bu alanda yoğunlaşmaları
hakikati sanatsal bir ifadeyle zikrederek insanlarla paylaşmalarına imkân tanımaktadır. Ancak
modernleşme ve beraberinde gelen kentleşme tüm bir Alevi toplumunu etkilediği gibi zâkirleri
de etkilemiştir. Kente uyum sağlamak zorunda olan bu topluluklar, kırsal hayata göre şekillenen
birtakım inanç pratiği ve ortamlarını (örneğin Cemevi) tam manasıyla merkezlere taşıyamamışlardır. Günümüzde etkilerini çok daha rahat görebildiğimiz göç olgusunun ve bununla birlikte
meydana gelen sosyo-kültürel dönüşümlerin Cemevi ve işlevleri üzerinde yarattığı tahribat oldukça belirgindir. Öyle ki hem yapılan gözlemler hem de kaynak kişilerin bilgileri ışığında, Dedelik,
Zâkirlik, Musahiplik gibi Aleviliğe ruh veren kurumların toplum üzerindeki belirleyici rolleri giderek
kaybolmaya yüz tutmaktadır.
Zâkirler bir yandan modern yaşam koşullarına ayak uydurmaya çalışırken diğer yandan
geleneksel yaşam ve inanç pratiklerini mekânsal bağlamda sürdürme gayreti içine girmişlerdir.
Ancak yeni koşullar bu âşıkların dini meselelerden ziyade toplumsal ve sınıfsal sorunlar üzerine yoğunlaşmasına imkân tanımıştır. Kuşkusuz bu yönelim zâkir kimliğine sahip âşıkların doğal
çevrelerinden sıyrılarak toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmalarının önünü açmıştır. Yeni
dönemde âşıklar, kalabalık kitlelerle büyük konser salonlarında buluşmaktadır. Ele aldıkları temalar ise değişmiş, emek-sermaye çelişkileri, insan hakları, ülke gündemine dair konular üzerine
yapılan ve icra edilen eserlerin sayısı çoğalmıştır.
Son Not: Bu projeye birlikte başladığımız ve tamamlanma aşamasında aramızdan zamansız ayrılan Faysal İlhan’ın anısına saygıyla…
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EKLER
• Çorumlu Zâkirlere Ait Repertuvar Örnekleri,
•

•

260
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR

Müzik, Oyun ve Eğlence

261
Bir Müzisyen Profili Olarak Zâkirlik: Çorumlu Zâkirler Üzerinden Ampirik Bir Değerlendirme

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

262
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR

Müzik, Oyun ve Eğlence

263
Bir Müzisyen Profili Olarak Zâkirlik: Çorumlu Zâkirler Üzerinden Ampirik Bir Değerlendirme

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

264
Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR

Müzik, Oyun ve Eğlence

Lir çalgısı ile Hz. Davut heykeli

Kemani Âşık Ali Bükücü

Âşık Ahmet Madak

Âşık Nuri Bolata

Âşık Musa Yıldız
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GÖSTERMECİ TİYATRO-AÇIK BİÇİM VE KENT-KÖY TİYATROSU
GELENEĞİMİZİ OLUŞTURAN TÜRLER ARASINDAKİ
BENZERLİKLER
Prof. Dr. Nurhan TEKEREK

Giriş
Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah çağdaş tiyatromuzu da besleyen döneminde popüler olmuş üç geleneksel gösteri sanatımızdır. Her üç tür de öz ve biçim açısından eskimiş gibi görünse
de, özellikle yapı açısından yeni ve çağdaş özellikleri de içermektedir. Soyutlama ve onun estetik
yansıması gevşek doku-parçalı yapı, oyunsuluk, oyun bozma, dans ve müzikle kesintiye uğratma, mekân ve zamanda sıçramalar, sahne gerektirmeyecek biçimde her mekânda seyirciyle
buluşma, başka bir deyişle oyuncu-seyirci organik bağı, ironi, grotesk, fantazi ve taşlama gibi pek
çok güldürü tekniğini söz ve hareketle harmanlayarak kullanma gibi özellikler yeni kalmış, kalıcı
özelliklerdendir. Tiyatromuzu besleyen bir başka önemli kaynak da Köy Seyirlik Oyunları’dır. Toprağa bağlı Anadolu köylüsünün doğanın ritmine uymak adına, belli günlerde oynadığı bu törensel
oyunlarda da yeni ve kalıcı olan pek çok özellik vardır (Tekerek, 2008).
Göstermeci Tiyatronun da temelini oluşturan düşünce biçimlerinden biri soyutlama, kent
ve köy tiyatrosu türlerimizi yeni kılan başat bir özelliktir. Soyutlama, felsefi olarak kaynağını irrasyonel bakış açısından alan, özellikle Doğu toplumlarında var olan bir dünyaya bakış biçimidir.
Böylesi bir bakış açısı dünyaya uzaktan bakma, gerçeği, kişide bıraktığı izlenim ve algılama çerçevesinde görme, genelleme yapma, dolayısıyla tasavvura-imgeleme olanak sağlama biçiminde
kendini gösterir (Tekerek, 1997).
Soyutlamanın estetik alana yansıması Abstraktion-Abstraction olarak isimlendirilebilir.
Worringer estetikteki Abstraktion-Soyutlama’yı, zorunlu ve değişmez şeylere bakarken, insan
varlığının genel olarak tesadüfiliğinden, genel organik varlığın görünüşteki varlığından kurtulma
iç tepisi şeklinde ifade eder (Worringer, 1985). Bu iç tepi beraberinde “özdeşleyim” den kurtularak
“tasavvur-imgelem gücünün kullanılması” yoluyla asıl öze ulaşma sürecini getirir. Bu bağlamda
soyutlama tasvirin yüzeye yaklaşması, uzaydan kurtulmuş bir biçim anlayışı şeklinde Batı Sanat
Tarihi’nde de sıklıkla karşımıza çıkar.
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Göstermeci Tiyatro- Açık Biçim
Soyutlama estetiğinin tiyatro alanına yansıdığı anlatım yollarından biri, temeli özdeşleşmeyi kırmaya dayanan Göstermeci Tiyatro- Açık Biçim’dir. Göstermeci Tiyatro- Açık Biçim seyirciye,
sürekli gösterilen gerçeğin bir oyun olduğunu çeşitli yöntemlerle anımsatır. Öncelikle bütünlüklü
ve özdeşleşmeye hizmet eden sıkı dokulu yapının tersine, parçalı yapı ve gevşek dokulu bir
anlatım yolu tercih edilir. İçerik olarak bir durumu ortaya koymak ya da genel bir tablo sunmak
amaçlandığı için, kurgu parçalarla ilerler. Bütünlüğü kırmak için kullanılan bir başka yöntem de,
tiyatro gerçeğini sürekli seyirciye anımsatmaktır. Gösterilen ya da oynanan, hayatın birebir kopyası değil yorumlanmış bir halidir, yani tiyatrodur. Bunu anımsatmak için, bütünlüklü tiyatronun
özdeşleşmeyi güçlendiren ayrıntılı dekor anlayışının yerine, oyun alanında yalın olan tercih edilir
ve o durumu en iyi ifade eden parçalar kullanılır. Bütünlüklü tiyatroda olduğu gibi olay belli bir
zaman diliminde, belli bir mekânda başlayıp, düğümlerle gelişip sonuçlanmaz. Tersine her parça
farklı bir zamanda, farklı bir mekânda geçebilir. Dans ve müzik, parçaları birbirinden ayırmak ya
da yorumlamak adına kullanılan önemli bir unsurdur. Oyunun mutlaka çerçeve-kutu sahnede
oynanması gerekmez. Seyircinin çepeçevre kuşattığı herhangi bir alanda da oynanabilir. Çünkü
amaç seyircinin oyunla özdeşleşmesi değil, oyunu izleyip, dahası katılıp, düşünmesi ve yorum
yapmasıdır. Yani Göstermeci Tiyatro’nun dinamik ve katılımcı bir seyircisi vardır. Kişileştirmede genellemesine bir kişileştirme vardır. İroni, grotesk ve fantastik olandan bolca yararlanılır.
Çünkü oyun alanında gösterilen her şey bir tiyatrodur ve amaç seyirciye bir durumu enine boyuna
anlatmak, göstermektir (Tekerek, 2001).

Benzerlikler
Kent tiyatrosu geleneğimizi oluşturan Karagöz, Ortaoyunu ve Meddahlık ve köy tiyatrosu
geleneğimizi oluşturan Köy Seyirlik Oyunları’nı da, özellikle estetik açıdan rahatlıkla Göstermeci
Tiyatro- Açık Biçim anlayışı içinde değerlendirebiliriz (Tekerek, 2011). Köy Seyirlik Oyunlarımız
kaynağı itibariyle ritüel kökenli ve dolayısıyla köylünün kendi arasında, belli günlerde, belli kurallarla yansıladığı oyunlar olduğu için, doğal olarak köylünün içinde yaşadığı mevcut koşullar da,
gösterilerin göstermeci biçimde sunulmasına etki eder. Köyde bulunan herhangi bir boş alan,
meydan, tarla, köy evi bahçesi, avlu, geniş bir oda gibi mekanlar oyun alanı olarak seçilir. Oyunlar belli günlerde oynandığı, töresel ve törensel olduğu için, gönüllü katılım esası içinde, oynayanlarla seyredenler arasında mutlaka organik bir ilişki vardır ve seyredenler de, oynayanlar
da her şeyin bir oyun olduğunu bilir. Köylünün toprakla ve hayvanlarla, yani doğayla sıkı ilişkisi
nedeniyle, doğanın unsurları da oyunun içinde mutlaka yer alır. Koyun, keçi, inek, eşek, at, deve,
keçi, köpek, çekirge, kartal, kuş vb. gibi pek çok hayvan, postlarıyla ya da basit araç-gereçlerle
köylüler tarafından canlandırılır. Oyunlara yardımcı araç-gereçler oyuncular tarafından yansılanır. Örneğin bir iskemle lazımsa, oyuncu eğilir iskemle olur. Değirmen yansılanacaksa oyuncular
kol kola girip çember olur ve değirmeni canlandırır. Bir ayakkabı nargile olabilir, bir merdiven ve
iki oyuncu deveyi yansılayabilir. Özetle köylünün kendi koşulları içinde buldukları araç-gereçlerle
pek çok durum ve olay canlandırılabilir. Oyuncular köylünün içinden hünerli olan insanlardır. Erkek oyunlarında erkek oyuncular kadınları, kadın oyunlarında kadın oyuncular erkekleri yansılayabilir. Dans ve müzik köy seyirlik oyunlarının vazgeçilmez bir unsurudur. Başlangıçta törensel ve
büyüsel amaçla oynanan bu oyunlara zamanla eğlendirme amacı da katılmış ve giderek güldürü
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öğeleri de içinde yer almaya başlamıştır. Oyunlar yapı itibariyle gevşek dokuludur. Başka bir
deyişle seyredenlerin de bildiği kanavalardan ibarettir. Bu yüzden de dans ve müzik, oyuncularla
seyircilerin atışması, oyuna müdahale gibi unsurlarla rahatlıkla oynayanlarla seyredenler arasında organik bağ kurulur.
Karagöz-Ortaoyunu seyirciye, bütünüyle içinde var olduğu toplumun bir portresini sunması
itibariyle, Göstermeci Tiyatro’daki genel bir durumu sergileyen ve dairesel bir biçimde yan yana
sıralanan parçalı yapıyı çağrıştırır bize. Yine her iki türde de var olan tiyatrosallık-oyunsuluk ya da
oyun bozma, düş ve gerçeğin iç içe ya da yan yana verilmesi, zaman ve mekânda sıçramalar, dilin
mantığının bozulması ve çoğu zaman uydurma bir dile dönüşmesi, uzak açı sağlayan güldürü,
her tipin kendi dans ve müziğiyle perdeye veya oyun alanına girmesi gibi özellikler bu iki türü de
Göstermeci Tiyatro-Açık Biçim estetiğine yaklaştırır. Meddahlık kendi estetiğiyle (Meddah’ın taklit
hünerine dayanması, baston ve peşkirini pek çok farklı biçimde kullanması, hikaye bütünlüğünü
merak öğesini güçlendirmek için çeşitli şarkı-türkü, fıkra, anekdot ve manilerle kesintiye uğratması gibi) tek kişinin hikaye anlatma ve taklit becerisine dayalı bir anlatı geleneği olması nedeniyle
Göstermeci Tiyatro’nun pek çok unsurunu da içinde taşır (Tekerek, 2001).
Karagöz ve Ortaoyunu parçalı-episodik bir yapıya sahiptir. Hacivat-Karagöz, Pişekar-Kavuklu ile oyunun açılışından sonra Mukaddime, Muhavere, Fasıl ve Bitiş bölümlerinden oluşur.
Ayrıca fasıl bölümünde muhavere bölümünde oluşturulan çeşitli motiflerle (Ev arama, Kız Arama,
İş Arama vb.) bir durum tekrarı yapılır. Ve her tekrarda İstanbul’u oluşturan topluluklardan her
biri kendi dansı ve şarkısıyla duruma katılır. Adeta bir resmi geçit içinde çeşitli tiplerle İstanbul’un
toplumsal bir portresi sergilenir (Tekerek, 2010). Fasıllarda ortak tema ise çoğunlukla yoksulluk,
işsizlik, cehalet ve ahlâki yozlaşmadır ( Sokollu, 1979). Yapı parçalı-episodik olduğu için istendiği
biçimde uzatılıp kısaltılabilir fasıllar. Ancak buradaki episodik-parçalı yapı Göstermeci TiyatroAçık Biçim anlayışında olduğu gibi seyirciyi düşündürmeye değil, eğlendirmeye yöneliktir.
Karagöz, karagöz oynatıcısının hüneriyle perdeye yansıtılan iki boyutlu figürlerin (tasvir)
oynatılması olduğu için düş ve gerçek ikilemini de çağrıştırır izleyene. Karagöz perdesinde yalnızca iki boyutlu tasvirler vardır. Bu perde (göstermelik) tasvirler aracılığıyla düşsel, aynı zamanda da gerçek ama zengin bir dünya sunar seyirciye. Dolayısıyla göstermelik, ayrıntıları seyircinin
tasavvur-imgelem-düş gücüyle tamamlayacağı bir oyun alanıdır adeta. Köşkler ve kibar yerler
Hacivat tarafına, çadır, dağ, toprak yığını gibi yerler Karagöz tarafına konur. Zaman ve mekânda
sıçramalar sonsuzdur. Perde kimi zaman bahçe, kimi zaman okyanus, kimi zaman dükkân, kimi
zaman hamam olur… Eşeği kaybolan Karagöz’ün onu tekrar bulduğunda parçaları yanlış bir
araya getirmesini hiç de yadırgamaz seyirci. Tıpkı okyanusa düşen varilin içine onlarca insanın
sığması gibi. Tıpkı kavağın, yılanın konuşması gibi… Ayrıntıları seyirci tasavvur-imgelem gücünü
kullanarak kafasında tamamlar.
Karagöz’ün bir tür perdeden oyun alanına inmiş hali olan Ortaoyunu’nda da Göstermeci
Tiyatro’nun pek çok özelliklerini bulmak mümkündür. Karagöz’de de var olan müzik, dans, eylem
ve sözün bir arada yürütülmesi, durum tekrarlarından oluşan parçalı yapı, seyirci ile oyuncu arasında ilişki kurulması, sürekli gösterilenin bir oyun olduğunun Kavuklu tarafından hatırlatılması
(oyun bozma), zaman zaman seyirciye yönelik apartlar kullanılması, yer ve zamanda sıçramalar,
uyumsuz ses ve söz tekrarlarıyla dilin mantığının çözülmesi (özellikle arzbar ve tekerleme bö269
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lümlerinde) ve her yerde oynanabilmesi, yeni dünya ve dükkan ismi verilen iki kanatlı paravanın
dışında dekor kullanılmaması gibi. Ortaoyunu da tıpkı Karagöz gibi bir halk güldürüsüdür. Dolayısıyla ironi, grotesk, fantazi ve yergi-taşlamayla birlikte dil ve hareket güldürüsünün de kullanıldığı güldürü unsurları, anlatılan duruma seyircinin uzaktan bakmasını, böylece özdeşleşmenin
kırılmasını sağlar. Oyunculukta toplumsal gestus dediğimiz tavır oyunculuğu kullanılır. Kavuklu ve Pişekâr da dahil olmak üzere oyun alanına gelen bütün tipler toplumun çeşitli renklerini,
kesimlerini gösteren toplumsal jestleriyle gelirler. (Nutku, 1976) Ortaoyunu seyircisi için oyun
oyundur, oyuncular da oyuncu. Oyunla kaynaşma, onun havasına kendini kaptırma, kişilerle-tiplerle özdeşleşme ilişkisi yoktur. Bu nedenle bir köşk ya da yalı olan yenidünyayı, bir yerden bir
yere giderken “mış gibi” yapılan ritmik hareketleri, para yerine kullanılan kâğıt parçalarını hiç
yadırgamaz seyirci. Çünkü oyun alanında her şey varsayımdan ibarettir, ayrıntıları kafasında
tamamlar.

Sonuç
Görüldüğü üzere Dünya Tiyatrosu içinde önemli anlatım yollarından biri olan Göstermeci
Tiyatro- Açık Biçim anlayışının pek çok özelliğini, çağdaş tiyatromuzu da besleyen kaynaklardan
biri olan Köy ve Kent Tiyatrosu geleneğimizi oluşturan türlerde de bulmak mümkündür. İsmayıl
Hakkı Baltacıoğlu çağdaş dünya tiyatro estetiğiyle de buluşan bu özelliklere “Kalıcı Özellikler”
der ve tiyatromuzun özgünleşmesi yolunda geçici olanlardan değil de, kalıcı olan bu özelliklerden mutlaka yararlanılması gerektiğini vurgular. (Baltacıoğlu, 1942) Tıpkı şimdilerde aramızda
olmayan Haldun Taner, Metin And, Nurhan Karadağ, Sevda Şener, Sevinç Sokollu, Turgut Özakman, Oktay Arayıcı, Aziz Nesin, Vasıf Öngören, Haşmet Zeybek ve daha pek çok tiyatroda özgünleşmeyi ilke edinmiş tiyatro insanımız gibi. Nitekim ilk Halkevleri (1932-1951) Dönemi’nin ve
Ellili yılların birikimiyle Altmışlı yıllardan başlayarak, geleneksel kaynakların kalıcı özelliklerinden
yararlanma ve özgün oyunlar yaratma yolunda pek çok çaba var olmuş, kuramsal ve uygulamalı
alanlarda ciddi çalışmalar yapılmıştır.
Beklentimiz bu özgünleşme çabalarının artarak sürmesidir.
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ETKİLİ OLAN TASAVVUFİ VE DİNİ YAPILANMALAR İLE
ABDALLARIN MÜZİKLE İLİŞKİSİNDE BU YAPILARIN ETKİSİ
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Giriş
Anadolu’da gerek kültürel değerleri, gerekse müzikle olan ilişkileriyle dikkat çeken Abdalların tarihsel süreçteki rolleri ve müzikleri ilişkilerinin ortaya çıkışı oldukça dikkat çekicidir. Bu
süreçleri ele almadan önce Abdal kavramının kelime ve kökenine kısaca değinmek gerekir. Abdal
Arapça’da “karşılık, birinin yerine geçen” anlamlarına gelen bedel ve bedîl kelimelerinin çoğulu
olmakla beraber Türkçe’de tekil olarak kullanılmıştır (Uludağ, 1988, s. 59). P. Anastas, bu kelimenin anlamını ‘dünyadan kesilmiş, Tanrı’ya yaranmak için halktan ayrılmış, zahit veli’ şeklinde
ifade etmiştir (Köprülü F. , 2004, s. 337). Beylikler döneminde Rum Abdalları olarak adlandırılan
Abdal zümreleri Selçuklu devrinde Kalenderî, Cevlaki, Haydarî olarak anılmışlar, XV. yüzyıldan
itibaren de Işık ve Torlak adlarıyla tanınır olmuşlardır (Ocak, 2016a, s. 144). XV. yüzyıl metinlerinde Abdal kavramının, “meczup, divane” anlamına geldiği görülmektedir. Bu dönemden itibaren
Abdal, Işık, Torlak, Hayderî, Kalender kelimeleri birbirinin yerine kullanılmaya başlanmıştır. XVI.
ve XVII. yüzyıllarda çok yaygın kullanılan bu tabir XVIII. yüzyıldan sonra önemini kaybetmiştir.
1 Doktora Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı e-posta:
ezgitekinmetu@gmail.com
2 Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Müzik Teorileri Anabilim Dalı e-posta: cenk.guray@gmail.com
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Bu dönemde artık Abdal ve Bektaşî tabiri aynı anlama gelecek biçimiyle Bektaşî Abdalları şeklinde kullanılmaya başlanmıştır (Köprülü F. , 2004, s. 340,337). Türk Mitoloji Sözlüğü’nde “Abdal”
Türk tasavvufunun en üst mânevî mertebelerinden birinin adı olarak verilmektedir. Birçok Türk
topluluğunda bu inanca rastlandığı, bazen da derviş veya baba olarak da kullanıldığı belirtilmektedir. Abdal, Allah’tan başka dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Abdallık mertebesine
ermiş kişi hakikatin mutlak ve doğrudan bilgisine erişebilmektedir. Toplumsal bir şahsiyet olarak
Abdal zayıf, ezilmiş ve baskı altında olanlara yardım elini uzatan bir kişi olarak betimlenmektedir.
Çoğunlukla göçebe Türkmenler arasında yaygın olan Abdallar, Selçuklu veya Osmanlı yerleşik
devlet otoritesi karşısında çevre halkının hoşnutsuzluklarını dile getirmişler ve çeşitli isyan hareketlerinin başlatıcısı olmuşlardır. Abdallar İslam dini ile Türklerin İslam öncesi şamanizmini
şahıslarında birleştirmişlerdir. Eskiden Kök Tengri ile mânevî bağlantı kurabilen “kam” karakteri,
İslamlaşmayla beraber yerini “Abdal” kişiye bırakmıştır (Karakurt, 2012, s. 24).

1. Abdallık Geleneğinin Ortaya Çıkışında Etkili Olan Süreçler
Anadolu’da Abdalların faaliyetleri, Malazgirt Savaşıyla başlayan, sonrasında hız kazanan
Türk göçleriyle takip edilebilmektedir. 1020’de Türkmenlerin Anadolu’ya akınlarıyla başlayan süreç 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu’ya yapılan göçleri hızlandırmıştır. İkinci büyük göç dalgasını ise 1220’lerden sonra Moğol baskısıyla Maveraünnehir, Horasan ve Azerbeycan’dan gelen
kitleler oluşturmaktadır. Özellikle uç bölgelere kadar ilerleyen Türkmenler arasında Abdal adıyla
tanınmış Türkmen babalarının etkili olduğu anlaşılmaktadır (İnalcık, 2009, s. 4-6). Köprülü, Anadolu’nun şekillenmesinde Suriye, Irak, Azerbaycan, Horasan sahaların ve Oğuz Türkmenlerinin
birlikte etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu durum, tarihi kaynaklarda Abdalların, Türkmen göçleriyle çeşitli bölgelerden Anadolu’ya gelen derviş grupları olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla,
farklı coğrafyalardan değişik dini inançlara mensup bir kitlenin süreç içinde Anadolu’da buluştuğu
anlaşılmaktadır. Nitekim Köprülü, Anadolu’ya eski “Türk- kam-ozan”larının İslamlaşmış şeklini
temsil eden “Türkmen babaları”nın yanı sıra, Orta Asya, Harezm ve Horasan sahalarından Yeseviye mensubu dervişlerin, Melâmetiyye şubelerine mensup “Horasan Sufileri”nin, Irak, Suriye
ve İran’dan değişik inançlara mensup kişilerin gelerek henüz şekillenmeye başlayan İslam şehirlerine yerleşmeye başladıklarını ifade etmektedir (Köprülü F. , 2012, s. 13,19,28). Dolayısıyla,
Abdallar zümresinin dini ve sosyal yapılanması içerisinde müzikle olan bağlantılarının daha iyi
anlaşılabilmesi için öncelikle Abdallık geleneğinin şekillenmesinde etkili olan dini ve tasavvufi
oluşumları ele almak gerekir.

1.1. Tasavvufun Doğuşu, Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Mevcud Kavramları
İslam ülkelerinde XIII. yüzyılın başında ortaya çıkmaya başlayan ‘tasavvuf’u Esat Korkmaz “Tanrı-evren-insan” ilişkisini bir bütünlük içinde gören ve insanın tanrısal erdemlerle donanmasını, gönlünü Tanrı sevgisine bağlamasını amaçlayan dinsel-felsefi düşünce”dir şeklinde
tanımlamaktadır (Öz, 2001, s. 112,117). İslam dünyasındaki siyasi ve içtimai buhranlar, giderek
saltanata dönüşen hilafetin baskıları gibi olumsuz koşullar karşısında tasavvufun fikir temelleri
atılmaya başlanmış ve tasavvuf mektepleri ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle, tasavvuf bu olumsuz koşullar karşısında bir tepki olarak doğmuştur (Ocak, 2016a, s. 54).
Tasavvuf temelde iki farklı anlayış içerisinde şekillenmiştir. Tasavvuf ilk başlarda, “çileci-
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lik dönemi” de denilen zühd ve takva anlayışına dayalı olarak gelişim göstermiştir. Zühd, Tanrı
korkusu ve kişinin öte dünyadaki yazgısına ilişkin endişesi karşısında bu dünyaya duyulan bir
tiksinti ve olumsuz bir dünya değerlendirmesine dayanır (Karamustafa, 2015, s. 38). Bu anlayışta
zahiri ibadetlere önem verilerek halvet3 ve uzletin4 izlendiği görülmektedir (Ay, 2014, s. 27). Nefsi
disiplin altına alarak Tanrı’ya yaklaşma amacı taşıyan ibadet şekilleri benimsenmiştir ki bunlar
genellikle halvet, azlık, açlık, yalnızlık, aşırı oruç, dünyayı ve parayı terk etme gibi halleri içermektedir (Alşan, 2012, s. 23-25); (Karamustafa, 2015, s. 38). Irak Mektebi olarak bilinen birinci
zümrede, XIII.-XIV. yüzyıllarda Anadolu’da faaliyet gösteren Sühreverdiyye, Rıfaiyye, Kadiriyye,
Halvetiyye, Bayramiyye, Nakşibendiyye gibi tarikatlar yer almaktadır (Ay, 2014, s. 27).
Tasavvufun “çilecilik”e dayalı ilk dönem anlayışından farklı olarak daha sonraları ilahi aşk
ve cezbe denilen bir anlayış ortaya çıkmıştır. Zahiri ibadetleri önemsemeyen ve ilkine muhalif bir
tavır sergileyen Horasan ve İran kökenli Horasan Ekolü (Mektebi) ise Allah’a ulaşmanın en yakın
yolu olarak “aşk ve cezbe”yi ön plana çıkarmıştır. Yesevîlik, Haydarîlik, Vefaîlik, Kalenderîlik, ve
Bektaşîlik gibi yapılar bu zümre kapsamında değerlendirilmektedir (Ay, 2014, s. 27-28); (Öztürk
E. , 2013, s. 64-65). Ocak, halk sûfîleri olarak betimlediği bu zümrenin, göçebe Türkmen çevrelere hitap ettiğini ve halk arasında Horasan Erenleri ya da abdal, baba, dede gibi unvanlarla
anıldıklarını belirtmektedir (Ocak, 2014, s. 79). Bu anlayışa göre, Tanrıdan korkmak yerine Tanrı
istenci ve Tanrı’ya tam teslim oluş düşüncesi hâkimdir. (Karamustafa, 2015, s. 39). Bu anlayışın
zühd ve takva karşısında büyük savunucuları Bayezid-i Bistami (874), Cüneyd-i Bağdadi (910),
ve Hallac-ı Mansur (922) gibi büyük mutasavvıflar olmuştur. (Ocak, 2016a, s. 55). Horasan’ı
merkez alan bu zümre temsilcileri, “Horasan Erenleri” ya da Melametîler olarak da anılmışlardır
(Öztürk M. , 2001, s. 44). Bu öğretiye göre âlem, bir tecelliden, aynadaki yansıma gibi gerçekliği
olmayan bir hayalden ibarettir. Tanrı’nın mutlak olup, yaratılmış hiçbir şeye benzemediği, isim
ve sıfatların tecellisinden ibaret olan âlemde, eşyayı varlıkta tutan bir ruh vazifesi gördüğü kabul
edilir (Ay, 2014, s. 55). Besim Atalay’a göre ise Vahdet-i Vücûd, “Sonlunun kendini aşarak sonsuz olana yücelmesidir. Gerçek varlık sonsuzdur. Öbürleri geçici birer gölgeden ibarettir. Yeni
anlatımla şöyle söylenebilir. Tanrı bir cevherdir, bir ruhtur. Doğa o görüntülerden başka bir şey
değildir” (Öz, 2001, s. 139). Bütün kâinat ve eşya, Tanrı’nın mutlak varlığına bağlı olarak mevcut
bulunan tek bir vücuttan ibarettir. İnsanlar, bu mutlak varlığın bilgisinden pay alarak öğrenip, bildikçe “kâmil insan” olma yolunda ilerleyebilir (Güray, 2012). Bu öğretinin temsilcilerinden Davud
el-Kayserî’ye göre gerçekte tek bir varlık vardır o da Mutlak Varlık, Hakiki Varlık, İlahi Varlık, Allah
ya da Hakk’tır. O, var olduğu için mevcut bulunurken, Allah dışındaki varlıklar yalnızca izafi yani
mecâzî olarak mevcutturlar (Bayraktar, 2009, s. 66-67).
Vahdet-i Mevcûd’da ise “varlık birliği, “varlıkların birliği” halini alır, böylece doğada görünen her şeyin, Tanrı’nın bir parçası olduğuna ve varlığın Tanrı’yla ortaya çıktığı anlayışına ulaşılır. (Öz, 2001, s. 138). Bir başka deyişle, Tanrının eşyanın varlık sebebi oluşu, bazen Tanrı’nın
eşyayla birlikteliği ya da eşyanın bizzat Tanrı olduğu şeklinde yorumlanır (Ay, 2014, s. 58-59).
3 Zahid, ve mutasavvıfların Allah’la baş başa kalarak ibadet etmek için ıssız yerlere çekilerek yalnız kalmasını ifade etmektedir (Uludağ, 1997, s. 293-94)
4 Uludağ, uzleti şu şekilde tanımlamaktadır: ‘Bir kenara çekilme, alâkayı kesme, beden ve düşünce itibariyle ayrı olma’ gibi anlamlara gelen uzlet, tasavvufta bir zâhidin veya sûfînin Allah’a daha fazla ve daha ihlâslı
şekilde ibadet etmek için dünyevî işlerden kendini soyutlayarak bütün varlığıyla Hakk’a yönelmesini ifade
eder (Uludağ, 2012, s. 256-57).
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“Enel-Hak-Ben Tanrı’yım” diyen Hallac-ı Mansur, “Suyun rengi kabın rengidir” diyen Cüneyd-i
Bağdadi “Tanrıyı görmek isteyenler eşyaya baksınlar” diyen Muhyiddin Arabî bu aşamanın yalın
maddeciliğini ifade etmektedir. Bu noktada, Batı tasavvufundaki “Tanrı evrenin toplamından başka bir şey değildir” diyen panteizmle birleşir ve böylece insan ile Tanrı arasındaki ikilik ortadan
kalkarak “birlik” doğmuş olur. “Birlik”e ulaşmak için de “aşk”la bağlılık ve tümden kendini adama
yolu tutulmuştur. Bu durum, bilmek-bulmak-olmak süreci olup insanın en yetkin ve olgun evresini
dile getiren “kâmil insan” olma durumunun gerçekleştiği evredir (Öz, 2001, s. 138-139). Özellikle
Melamî-Kalenderî sûfîlerde panteizmi andıran Vahdet-i Mevcûd düşüncesi görülür (Ay, 2014, s.
58-59). Bu noktada tenasüh (insanın öldükten sonra başka bir bedende yeniden dünyaya gelmesi, ruh göçü) ve hulul (Tanrı’nın insan bedeninde görülebilmesi) (Güray, 2012, s. 96) inancına
dönüşmüş bir Vahdet-i Vücûd algısı Otman Baba’da ve Abdallarında görülmektedir. Otman Baba’nın Sırr-ı Yezdan, yani Tanrı’nın insan suretine girmiş şekli olduğu, bu nedenle abdallarının
ona görünmeyen Tanrı ’ya değil, görünen Tanrı’ya taptıklarını söyledikleri rivayet edilir (Ocak,
2016a, s. 213,268).
Köprülü, hazmedilmemiş Panteizm olarak ifade ettiği hulul ve tenasüh inançlarının Melâmetîliği benimsemiş, dünyevi arzularından tamamen kurtularak asla geleceği düşünmeyen Kalenderî zümrelerinde görüldüğünü vurgular (Köprülü F. , 2012, s. 33). Ancak onun sözünü ettiği
Kalenderîler; Abdal, Işık, Torlak, Haydarî, Edhemi, Câmî Şemsî gibi heteredoks derviş gruplarını kapsamaktadır. Ancak bu inanç sisteminin özünde, zühd ve takva karşısında ilk tepkiyi
veren Melâmîlik (Alşan, 2012, s. 29) olduğuna dikkat etmek gerekir. Gölpınarlı da benzer şekilde
Melâmîlikten doğan, aşk ve cezbeyi benimseyen tarikatları Abdallar, Kalenderîler, Haydarîler,
Câmîler, Bektaşîler ve Mevleviler olarak sıralamıştır. Bu yapıların kendi deyimleriyle müsemma
yolunu yani “Tanrı’nın adlarını anmakla değil, o adlara sahip olan Tanrı’yı sevmekle aşılan yol”u
tuttuklarına açıklık getirmiştir (Gölpınarlı, 2014, s. 252). Ancak neticede, iki zümrenin de “Vahdet-i
Vücûd” düşüncesini benimsemekle beraber, Tanrıya ulaşmada farklı yollar izledikleri görülmektedir (Öztürk M. , 2001, s. 43).

2. Heteredoks-Ortodoks Ayrımı
Tarikat yapıları, merkezi iktidara, kurumsal inanışa ve örfe göre değerlendirildiğinde ortodoks-heteredoks olarak ikiye ayrılmaktadır. Kurumsal ve kitabi İslam’dan kaynağını alan, kurumsal/yerleşik gelenek “ortodoks” kavramıyla ifade edilirken, iktidar odağına dayalı meşruluk
zemininde egemen bir söyleme dayanan ortodoksiye alternatif olarak ortaya çıkan, şeriatın zahiri
kurallarına kayıtsız olan öğreti ise “heteredoks” kavramıyla açıklanmıştır (Ay, 2014, s. 28); (Kudret Emiroğlu, 2003, s. 646). Bunlara ek olarak Baki Öz de heteredoks kavramını, “kabul görmüş
dinin/inanışın/düşüncenin temel kurallarına yeni ve özgün yorumlar getirerek onu geliştirmek,
değiştirmek” ve “kabul edilmiş cemaatin dışında olmak, kurulu düzene karşı olmak” şeklinde tanımlamaktadır. Ayrıca, heteredoks kavramını “halk düzeyinde kalmak” ve “halkın anlayabileceği
düzeyde bir inançsal anlayış geliştirmek” olarak nitelemektedir. Bu nedenle “heteredoks” kavramı, “halk İslâmı” şeklinde de yorumlanmıştır (Öz, 2001, s. 142). Bu bakımdan, halk arasında
yayılan İslam anlayışının daha çok heteredoks nitelik taşımakta olduğu düşünülebilir. Genellikle
esma yolunu benimseyen ve siyasi iktidar destekli tarikatlar ortodoks karakterdeyken, aşk ve
cezbe yolunu tercih edenlerin heteredoks karakterde olduğu görülmektedir (Ay, 2014, s. 27).
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Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı gibi bazı araştırmacılar günümüzde heteredoks kavramıyla ifade edilen Kalenderî, Haydarî gibi zümreleri “Şiî-Batınî” kavramlarıyla ifade etmişlerdir.
Öztürk ise buna alternatif olarak başta bir tarikata bağlı olmayan muhalif karakterli ve meczup
dervişler için kullanılan muvelleh5 kavramını tartışmakta, başta Kalenderî, Haydarî ve Rıfaîler
için kullanılan terimin her ne kadar kaynaklarda çok fazla kullanılmasa da yaygınlık kazandığını
belirtmektedir (Öztürk E. , 2013, s. 73-87). Ocak ise burada ifade edilen Ortodoks kesimi “conformist sufîlik” adı altında inceleyerek genellikle Sünni, şehirli ve siyasi iktidara uyumlu, iyi eğitim
almış ve yerleşik kesimin oluşturduğunu ifade etmiştir. “Non-corformist sûfîlik” altında incelediği
heteredoks kesimin ise sünni kesim dışında kalan, genellikle konar-göçer karakterli ve merkezi
iktidara ters düşen bir yapıda olduğunu belirtmiştir (Ocak, 2011, s. 76-77)
Bu kavramlara ilişkin özellikler dikkate alındığında, Abdallık olgusunu içinde barındıran
yapıların heteredoks yapıya daha yakın durduğu anlaşılmaktadır. İnalcık özellikle uç bölgelerde
dinsel ve toplumsal yaşama etki eden “heteredoks dervişleri” Abdallar genel başlığında ifade
etmektedir (İnalcık, 2009, s. 6). “Heteredoks” kavramının işlevi üzerine vurgu yapan Erkan ise,
Abdalın kim olduğu sorusu için “heteredoks derviş” gibi bir yanıt, bir zümre kimliği olarak netlik
kazanmasa da kavramın, bu adla anılan kişilerin işlevini ortaya çıkardığını belirtmektedir. Ayrıca, “Heteredoks derviş” kavramının geniş bir anlam ifade etmeye başlayarak Anadolu’da İslam’ı
yayma görevi üstlenen her kişinin Abdal olarak adlandırılması gibi bir olasılığın ortaya çıktığı da
anlaşılmaktadır (Erkan, 2008, s. 14,16). Dolayısıyla, heteredoks kavramının, Abdalları da içeren,
belirli rol ve işlevleri üstlenmiş derviş gruplarını genel olarak niteleyen bir kavram olduğu görülmektedir.

3. Abdallık Geleneğinin Anadolu’da Yayılmasında Etkili Olan Tasavvufi
Zümreler
XI. yüzyıldan itibaren Horasan ve Irak temelli tarikatlar, Anadolu’da da etkili olmaya başlamışlardır. Ancak, abdallıkla bağlantıları bakımından Horasan ekolüne bağlı tarikatlar konumuzla
yakından ilişkili görünmektedir. Yukarıda söz edildiği gibi temelde iki farklı ekolün ürünleri olarak
ortaya çıkan tarikatlardan, abdallık geleneğin alt yapısını oluşturanlar, genellikle kırsal kesimdeki
Türkmen aşiretler arasında yayılması ve Horasan ekolünün benimsediği “aşk ve cezbe” yolunu
tutmaları bakımından muhtemelen “heteredoks” karakter taşımaktadırlar. Bunlar arasında özellikle Melâmetîlik (diğerleri üzerinde etkili olan bir meşrep, fikir akımı), Vefaîlik, Yesevîlik, Kalenderîlik, Haydarîlik, XV. yüzyıldan sonraki görünümüyle ise Bektaşîlik, Alevîlik sayılabilir. Bunun
dışında Rıfaîlik, Halvetîlik, Kadirîlik, Mevlevîlik gibi Anadolu’da yayılma imkânı bulan ancak çoğunlukla kentli kültürle bağlantılı, sünni karakterli tarikatlar de bulunmaktadır.

3.1. Abdalan-ı Rum
Abdalan-ı Rum ilk kez Aşıkpaşazade’nin Ahiyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum
ile beraber tarif ettiği dört zümreden biridir (Ocak, 2014, s. 217-19); (İnalcık, 2009, s. 29); (Köprülü F. , 2012, s. 68-69). Bu zümrelerden Şah Hatayî’nin (Şah İsmail Safevi) şu satırlarında da
söz edilmektedir:
5 Müvelleh, Arapça bir kelime olup “veleh” kökünden türemiştir. Şaşkınlık anlamına gelir. Bu kökten türetilen müvelleh ise, “ilâhi aşk ve cezbe ile aklı başından giderilmiş, şaşkınlaştırılmış kimse” anlamına gelmektedir
(Ocak, 2016b, s. 109).
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Ezelden dost olanlar evliyaya
Ahiler, Gaziler, Abdallar oldu (Köprülü F. , 2004, s. 342)
Anadolu Abdalları ya da Horasan Erenleri, “baba”, “dede” adını taşıyan ve daha çok Türkmen kabileleri arasında yer alan dervişlere denilmektedir (Barkan, 1942). Abdallar, Köprülü’ye
göre, Kalenderî, Hayderi mensubu sayılabilecek Babaî-Bektaşî dervişleridir (2012, s. 69). Ocak’a
göre, Babaî hareketinde6 yer alan Yesevî, Kalenderî, Vefaî, Haydarî dervişlerinin devamı ya da
ikinci ve üçüncü kuşak Babaî şeyhleridir (2014, s. 217-19). Balım Sultan’ın çağdaşı olan Yeminî,
Faziletname adlı eserinde Rum Abdallarının Otman Baba’nın etrafında toplandığını hem sosyal
hem de dini-tasavvufi faaliyetlerini XVI. yüzyıla kadar müstakil olarak sürdürdüklerini ifade etmektedir. Kaynaklardan Abdalan-ı Rum’un Osmanlı devleti kuruluş devrinde önemli rol oynadıkları
anlaşılmaktadır. Geyikli Baba, Abdal Musa, Abdal Murad, Kumral Abdal gibi aynı zamanda Kalenderî şeyhi olan abdallar, fetih hareketlerine katılmış, Osmanlı padişahlarının yanında bulunmuşlardır. (Ocak, 2016a, s. 140-141). Abdalan-ı Rum, Barkan’ın “Kolonizatör Türk dervişleri”
olarak adlandırdığı gruplardan biri olarak Anadolu’nun uç bölgelerinde faaliyetlerde bulunan Alp
Erenler, Ahiler, Bacılarla beraber Rum ilinin İslamlaşmasında misyoner dervişler olarak yer almışlardır. Özellikle yarı göçebe Türkmenler arasında yer alan bu dervişler, boş topraklar üzerinde
zaviyeler kurarak hem güvenliği sağlamış hem tarım ve toprak işleriyle uğraşmışlardır. Kurdukları
zaviyeler birer kültür, imar ve din merkezi durumuna gelmiştir (Barkan, 1942).
Ayrıca Abdalların bağdaştırıcı ve uzlaştırıcı rolleriyle, Hristiyan halkın İslamiyet’e geçmelerinde önemli rol oynadıkları anlaşılmaktadır. Abdalan-ı Rum’un Batı’ya doğru yapılan akınlar sırasında karşılaştığı heteredoks köylü Hıristiyanlar, papaz ve rahipler, Bizans’ın vergileri ve kilise
baskısından dolayı burada bulunan Türklere kendilerini daha yakın hissetmişlerdir. Dolayısıyla
bu Hıristiyan halkın, eski inançlarını halen taşıyan, ortodoks inanca göre daha bağdaştırıcı olan
heteredoks dervişler aracılığıyla İslamiyet’e geçmeleri daha kolay olmuştur. Bu işlevi üstlenen
Türkmen beylerinin çoğunlukla Kalenderîler ve Rum Abdallarından olduğu görülmektedir. Benzer
şekilde XV. yüzyılda Rumeli’deki fetih hareketlerinde de Sarı Saltık7, Otman Baba ve Kızıl Deli
(Seyyid Ali Sultan)8 gibi Bektaşîlik’e mal olmuş kişilerin benzer roller üstlendikleri görülmektedir.
Örneğin, Vefaîlik, Babaîlik, Kalenderîlik bağıntısını şahsında birleştiren Rum Abdallarından ünlü
Geyikli Baba’nın Aziz Fransis ile özdeşleştirilmesi (Su, 2011, s. 160, 164) de bu Türkmen babalarının Hıristiyan unsur üzerindeki etkisinin bir göstergesidir (Ocak, 1981).
Aynı zamanda gezgin-dilenci dervişler olarak da tasvir edilen Rum Abdallarının çoğunlukla
Balkanlardan Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alanda küçük gruplar halinde dolaşarak vakit
geçirdikleri anlaşılmaktadır. Bu seyahatler esnasında da ritüel nitelikte bir dilencilikle geçimlerini
sağladıkları, bu nedenle halkla temas halinde bulundukları anlaşılmaktadır. (Ocak, 2011, s. 1126 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ocak, Ahmet Yaşar, Babailer İsyanı, Dergah, İstanbul, 2014.
7 Ocak’a göre Sarı Saltık büyük ihtimalle Kalenderi şeyhi bir aşiret reisi ve Türkmen babasıydı (Ocak,
2016b, s. 76-78) .
8 Bektaşilikte önemli bir yeri olan Seyyid Ali Sultan’ın Kalenderi bir meşrebe mensup bulunduğu sanılmaktadır. Bektaşiliğin Balkan coğrafyasında yayılmasında etkili olan bir tekke kurmuştur. Viranî’nin Rum Erenlerinin
şahı ve gaziler serdarı olarak nitelendirdiği Seyyid Ali Sultan’dan Kızılbaş-Alevi şairlerinin nefeslerinde de
sıkça söz edilmektedir (Şahin, 2009, s. 48-50).
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113). Nitekim Abdallığın “dünya malına önem vermeme”, “bu dünyada mal biriktirmeme” ya da
“bu dünyadan elini eteğini çekme” gibi algıları bulunduğu görülmektedir. Bu da yoksulluğu tercih
ettiklerini göstermektedir. Karamustafa’nın “gönüllü yoksulluk ve dilencilik” olarak belirttiği bu durumun bir neticesi olarak yerleşik yaşamın kolayca terk edildiği gezginci bir yaşam tarzı benimsenmiştir. Abdallar için yine bunun en bariz örneği Otman Baba’nın evsiz yurtsuz bir gezginci
olmasıdır (Karamustafa, 2015, s. 24-25).
Rum abdalları, giyim kuşam ve dış görünüşleri itibariyle de dikkat çekmişlerdir. Köprülü,
XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülen Abdal lakaplı şeyh ve dervişlerin yaşayışları, kıyafetleri, ayin ve erkânları bakımından onları Şiî ve Alevî heteredoks bir zümre olarak tasvir etmektedir
(Köprülü F. , 2004, s. 351). Rum Abdallarını, Kalenderîler ile Haydarîler arasında mühim ve ayrı
bir zümre olarak gösteren Şair Vâhidî, Hâce-i Cihân ve Netîce-i Cân adlı eserinde Abdalların dış
görünüşlerini şu şekilde tasvir etmektedir:

Abdalların, sırtlarında yalnız bir tennûre, âdeta yarı çıplak denecek bir şekilde, daima yalınayak ve başları açık gezerlerdi. Bellerinde yün örgü bir kuşak,
omuzlarında Ebû Müslim nacağı, ellerinde Baba Şücâ’ çomağı, kuşaklarına asılı
kav, çakmak ve esrar taşımaya mahsus iki Cür‘adân, tahtadan gayet büyük ve
saplarına aşık kemiği asılı bir sarı kaşık ve keşkül vardı. Vücutlarında yanık yerleri,
dövme Zülfikar resimleri veya Ali’nin ismi, bazılarında yılan şekilleri bulunurdu. Ellerinde tef, kudüm, boynuz gibi musiki âletleri bulunurdu ve zikir esnasında yahut
yürürken bunları çalarlardı.
…Osman Baba’yı ve Baba Şücâ‘ı tarikatın büyükleri olarak tanıdıkları…
Muharrem ayında Kerbela şehitlerinin matemini tutarlar… (Köprülü F. , 2004, s. 343)
Rum Abdallarının, Alevî-Bektaşî öğretisi ve eylemliliği içinde yer aldıkları görülmektedir
(Avcı, 2012, s. 79). Eskişehir’deki Seyyid Battal Gazi Tekkesi’ne Abdalların özel bir bağlılıkları
bulunduğu ve burayı Kâbeleri olarak gördükleri; gerçek yol göstericileri Hz. Ali’ye, Hasan, Hüseyin ve on iki imama büyük saygı duydukları anlaşılmaktadır (Karamustafa, 2015, s. 88-89). Köprülü ise Abdalların XVI. yüzyılın ortalarından sonra Hacı Bektaş’ı büyük bir veli olarak tanımaya
başladıklarını belirtmektedir. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Abdal zümreleri Bektaşîlik içinde temsil
edilir olduktan sonra Abdal zümrelerinin bir kısmı Bektaşîliğe karışmamış ve köylerde yaşayan
heteredoks Alevî zümreleriyle birleşmişlerdir (Köprülü F. , 2004, s. 352).
Abdalların bağlı bulundukları Alevî ocaklarıyla ilgili bilgiler XIII. yüzyılda yaşamış Alevî
inanca sahip Türkmen babası Dede Garkın’a kadar uzanmaktadır (Dedegarkınoğlu, 2010, s.
136). Dede Garkın’ın, Türkmenlerin hem yöneticisi hem dini liderleri konumunda olduğu görülmektedir (Ocak, 2010, s. 29). Dede Garkın’la ilgili Elvan Çelebi’nin Menakıb’ül-Kudsiye’sinde
önemli bilgiler bulunmaktadır. Vefaî şeyhi ve Türkmen babası olan Dede Garkın’ın Vefaîliğin bir
şubesi olarak Garkıniyye adında bir tarikat kurduğu; Maraş, Urfa, Malatya dolaylarında yerleştiği
tahmin edilmektedir. Günümüzde de Alevîlerin bağlı bulundukları Dede Garkın Ocağı büyük Alevî
ocaklarından biridir (Çelebi, 2014, s. 31-37).
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3.2. Melâmîlik
Eski Hint-İran mistik kültürlerinin izlerini taşıyan Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde
gelişen ve ilk kez IX. yüzyılda Nişabur’da ortaya çıkan Melâmîliğin (Ocak, 2016a, s. 64-65) temelinde mal biriktirmemek, fakir olmak, iyiliği gizlemek, kötülüğü açığa vurmak, ilim ve amelle övünmemek anlayışları yatar. Tüm bu nitelikleri yansıtır şekilde dış görünüşe ve süslemeye önem
vermedikleri gibi, halkın içinde halktan kişiler olarak göründükleri ve gönüllerindeki halleri gizli
tuttukları bilinmektedir (Öztürk E. , 2013); (Alşan, 2012, s. 48-49); (DİA, 2004). Melâmîlere göre
Tanrı’ya en yakın yol “gönül”dür. Bu nedenle de bu yolun yolcusu olabilmenin koşulu, öncelikle
insanın kendisindeki gurur ve şehveti kırması ve diğer insanları hoş görmesi olarak kabul edilir
(Sunar, 1975, s. 20). Melâmîlik, ağır bir zühd hayatına, halvete ve riyaza dayanan tasavvuf anlayışına tepki olarak doğan, engin bir vecd ve ilahi zevki öne çıkaran bir inanç sistemidir (Gölpınarlı,
2014, s. 244); (Ocak, 2011, s. 154). Gölpınarlı, Melâmîlerin, kalbin ve bütün uzuvların icra ettiği
bir zikir aracılığıyla her an Tanrı’yla bir olmak, vahdet sırrını bilmek olarak tanımladıkları “daim
zikir”i ön plana çıkardıklarını belirtmektedir (Ay, 2014, s. 72).
Melâmîler, sûfîlerin vecd ve tevacüd halinde ortaya koydukları raks ve sema gibi halleri
doğru bulmazlar (DİA, 2004). Zikirle vecde gelip bağırıp çağırmayla kendini göstermeye çalışmazlar (Gölpınarlı, 2014, s. 244). Bu durum, onların benliklerini ön plana çıkarmaktan kaçınan
tutumlarıyla ve ibadetlerini içsel olarak yapmalarıyla örtüşen bir davranıştır. Nitekim sema ve
raks gibi haller, dışarıdan gözlemlenebilen ve dikkat çeken bir ibadet biçimi olarak, Melâmîliğin
yukarıda sayılan özellikleriyle ters düşmektedir.
Aynı zamanda, fikir, bir neşve olarak da kabul edilen Melâmîlik, “Horasan Erenleri” tabiriyle ifade edilen Horasan merkezli tasavvuf anlayışının da temel eğilimidir. (Alşan, 2012, s. 47-48).
Melâmetîlik Abbasiler arasında esnaf kesimi arasında doğup gelişen güçlü bir mistik akım olması
bakımından (Ocak, 2016a, s. 63) Ahilik teşkilatıyla da ilişkilendirilmektedir. Melâmîlik, daha sonraları XV. yüzyılda Hacı Bayram Veli’nin halifesi Ömer Sikkini ile birlikte, Bayramîlik içerisinde
Bayramî Melâmîliği şekline bürünerek etkilerini sürdürmüştür.
Horasan ekolünün fikirlerini yansıtan Melâmîlik akımı, sistemli bir tarikattan çok bir meşrep olarak değerlendirilse de pek çok tarikatın teşekkül sürecinde onlara nüfuz ederek düşünce
biçimlerini etkilemiş, yeni akımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Öztürk E. , 2013). Gölpınarlı’nın da belirttiği gibi, Melâmîlikten doğan tarikatlar zikir (esma) yolunu tutan tarikatlardan
ayrılan, aşk ve cezbe yoluyla Tanrı’ya ulaşılacağını savunan Abdallar, Kalenderîler, Haydarîler,
Câmîler, Bektaşîler ve Mevlevîlerdir. Bu tarikatlar Melâmîlikten doğmakla beraber, giyim kuşam
özellikleri bakımından birbirine benzemeleriyle dikkat çekmektedir. Ancak XVII. yüzyıldan itibaren Bektaşîlikle kaynaşan bu gruplar ayrı birer zümre olmaktan çıkmışlardır (Gölpınarlı, 2014, s.
252-253, 256).

3.3. Vefâîlik
Irak ve Suriye’de Türkmenler arasında yayılan Vefaîyye (Ocak, 2014, s. 90), Anadolu’da
daha çok Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren, kırsal kesimden çok sayıda müridi bulunan
Dede Garkın ile halifesi ve torunu olan Baba İlyas’ın faaliyetleri sonucu yaygınlık kazanmıştır
(Şahin, 2012, s. 600-603). Elvan Çelebi’nin menakıbında anlatıldığı gibi Baba İlyas’ın kadın er-
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kek karışık zikir meclisleri tertip etmesi, tarikatın heteredoks karakterini Anadolu’da da muhafaza
ettiğini göstermektedir.9 Abdalan-ı Rum zümresinden Baba İlyas’ın müridi olan Geyikli Baba’nın
da Vefaîliğe bağlı bulunduğu bilinmektedir (Ocak, 2014, s. 123,126). Ayrıca, Abdal Musa, Abdal
Murad gibi Rum Abdallarının da Vefaîyye’ye bağlı, Baba İlyas müritlerinden olduğu bilinmektedir
(Gölpınarlı, 2014, s. 264). Ocak, XV. yüzyıla kadar Anadolu’da varlığını sürdürmüş olan Vefaîlik’in, daha sonra Bektaşîlik içinde yer aldığını, XVI. yüzyıldan itibaren ise Alevîliğin içinde erimiş
olabileceğini ifade etmektedir (Ocak, 2014, s. 90).
Vefaîlik, Babaîlik hareketini başlatan bir tarikat olarak da dikkat çekmektedir. Vefaîliğe
mensup olan Baba İlyâs-ı Horasânî ve en ünlü halifesi Baba İshak’ın Anadolu’da başlattığı Babaîlik hareketi, Vefaîlikle birlikte Kalenderîlik, Haydarîlik ve Yesevîlik olmak üzere dört heteredoks
tarikatının teşkilatlanması sonucu oluşan, büyük Türkmen zümrelerini içine alan senkretik bir
yapı içinde gelişen sosyal-siyasi bir harekettir (Ocak, 2014, s. 164). Babaîliğin Osmanlı’nın kuruluş evresinde vücut bulmuş hali ise Abdalan-ı Rum olarak karşımıza çıkan abdallar zümresidir
(Ocak, 2014, s. 164). Örneğin, Aşıkpaşazade’nin, büyük atası olan Baba İlyas’tan söz ederken
“meczup”, “abdal” anlamında divane sıfatını kullandığı görülür (Melikof, 2010, s. 79). Bu açıdan,
Baba İlyas, Dede Garkın, Geyikli Baba gibi, Vefaîliğin temsilcilerinin Türkmen kitlelerine önderlik eden kişilerin baba, dede karakteriyle örtüştüğü görülmektedir. Özellikle Rum Abdallarından
ünlü Geyikli Baba’nın Kalenderî-Vefaî şeyhi olduğu ve çok sayıda müridi bulunduğu bilinmektedir
(Ocak, 2016a, s. 141-142).

3.4. Kalenderîlik
Temeli ilahi aşk ve cezbeye dayanan Kalenderîlik (Öztürk E. , 2013, s. 89), X. yüzyıl
başlarından itibaren ilk kez Orta Asya ve İran’da ortaya çıkmış, XIII. yüzyılın ilk yarısında Moğol
istilasıyla beraber Anadolu’da hızla yayılmıştır (Ocak, 2016a, s. 57-63); (Öztürk E. , 2013, s.
89). IX. yüzyılda Horasan’da ortaya çıkan Melâmetîlik ile yakın ilişki içinde bulunan Kalenderîler,
Melâmîler gibi dışarıdan bakılınca bilinip bilinmemeye, halktan gizlenme ya da kendilerini göstermeye önem vermezler (Azamat, 2001).
Heteredoks dervişler arasında Kalenderîler, Abdalların önemli bir kesimini oluşturmaları
açısından önemlidir. Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Seyyid Ali (Kızıl Deli) Sultan, Sultan Şucâuddin, Otman Baba, Demir Baba gibi ünlü dervişlerin Rum Abdalları yahut Kalenderîler olarak bilindiği dikkat çekmektedir. Bu kişilerin daha sonra Bektaşîlik içerisinde önemli evliyalar olarak
sayıldıkları da görülmektedir. (Ocak, 2016a, s. 272) . Ayrıca, Köprülü’nün belirttiği üzere, Haydarî
ve Yesevîler gibi Osmanlı’nın kuruluş yıllarında etkili olan Abdalan-ı Rum’un içinde yer alan Kalenderîlerin, “baba”, “abdal” lakaplarını kullandığını, “abdal” ile “kalender” in aynı anlama geldiğini
belirtmektedir. Fakîrî de esrara düşkün olan ve boyunlarına halkalar takan Kalenderîleri Abdallarla aynı saymaktadır (Azamat, 2001).
Vahidî, Kalenderîleri, yüzleri tıraşlı ve kara yün veya altın sarısı cüppeleri dışında çıplak,
kıldan yapılmış sivri börk giyen kişiler olarak betimlemiştir. Dilencilikle yaşamlarını sürdüren Kalenderîlerin, davul, def ve sancak taşıyarak dua okuyan, neşeli, coşkulu, ahenkli havalar söyleyen kimseler olduğu görülmektedir. Tanrıyla sık sık karşılaşmaları nedeniyle çoğu kez vecd içinde
9

Bkz. Elvan Çelebi, v. 15a-b (Çelebi, 2014) .
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raks ettikleri görülmektedir. Ayrıca, Tanrısal temasları sonucu, bu geçici dünyaya bağlanmamak,
aksine sürekli kökenlerini aramak için arayış içinde olmak gerektiğine inandıkları da bilinmektedir
(Karamustafa, 2015, s. 82-83). Kalenderîler için sema, mistik sırlara erişebilmenin yolu olan vecd
halini yaşayabilmenin bir aracı olarak en önemli ibadet konumundadır. Hatta bu nedenle esrar,
afyon, kenevir gibi uyuşturucu maddeler kullandıkları da bilinmektedir (Ay, 2014, s. 72); (Öztürk
E. , 2013, s. 91).
Kalenderî semalarına (samah) dair ilk bilgilere Sarı Saltık’ın müridi olan Barak Baba dolayısıyla ulaşılabilmektedir (Ocak, 2016a, s. 233). Barak Baba’nın, acayip bir görünüme sahip
sık sık vecde giren bir derviş olduğu; dans, türkü ve anlaşılmaz deyişler söylediği, hatta cezbeye
kapıldığında söylediği deyişlerin Kutb el-cAlevî tarafından günümüze kadar aktarıldığı bilinmektedir (Karamustafa, 2015, s. 78). Barak Baba’nın raks ederken üzerinde bulunan çan ve zillerin,
madeni halkaların ürpertici seslerinin şeyhin naralarına karıştığı anlatılmaktadır. Vahidî de Kalenderî zümrelerin davul, dümbelek ve borular çalarak raks ederken yerlere serildiğini aktarmaktadır
(Ocak, 2016a, s. 233-234). Köprülü ise Kalenderîlerin kıyafetleri, raks ve semaları ile Radolf’un
tasvir ettiği eski Türk” Baksı-Kam-Ozan”larının rolleri, kıyafetleri, vecd halinde raks etmeleri arasındaki büyük benzerliğe dikkat çekmektedir (Köprülü F. , 2012, s. 29). Ocak, Sarı Saltık semahının da tıpkı Şaman ayinlerine benzer bir tasviri olarak Kalenderîlerin esrar alarak vecde geldikleri
ve çılgınca semah ettikleri, kendilerinden geçtiklerinde fark etmeden üzerlerindeki aletlerle kendilerini yaraladıkları örneğini vermektedir (Ocak, 2016c, s. 112).

3.5. Haydârîlik
Kalenderîlikle büyük yakınlık gösteren Haydarîlik, bir nevi Kalenderîliğin devamı olarak
da düşünülebilir. Öyle ki, Ocak Haydarîliği, Kalenderî zihniyet dünyasından doğan ikinci büyük
Kalenderî tarikatı olarak nitelemektedir (Ocak, 2016a, s. 93). Köprülü ise Haydarîliği Kalenderîliğin önemli bir şubesi olarak düşünür (Köprülü F. , 2012, s. 33). Nitekim Yesevîlik ve Kalenderîlik
geleneklerinin bir araya gelmesiyle Kutbüddin Haydar tarafından İran’da kurulan Haydarîyye,
Türkmenler arasında hızla yaygınlık kazanan heteredoks bir Türk tarikatıdır. Moğol istilasıyla
birlikte Hindistan’ın yanı sıra Anadolu’da da yayılmaya başlamıştır.
Haydarî dervişlerinin Kalenderîlerle aynı inanç ve fikirleri paylaştığı düşünülmektedir. Kalenderîlerden ayrılan en belirgin özellikleri, dünyevi arzularından vazgeçmelerinin sembolü olarak
boyunlarına taktıkları demir halkalardır (Ocak, 2014, s. 195); (Alşan, 2012, s. 282-83). Vahidî’nin
ifadesine göre yanlarında asılı olan zincirler ve küçük çanlar bulunmakta ve raks ettikçe tuhaf
sesler çıkarmaktadır. Ayrıca şer’î kurallara uymayan Haydarîler, namaz yerine sema ve raksı tercih etmişlerdir (Ocak, 2016a, s. 172). Fakirî, “boğazlarındaki ‘Tavk-ı Lânet’ ile her türlü dünyevi
bağdan kurtulduklarını iddia eden ‘Abdallar’dır” derken Haydarîlere, kısmen de Câmîlere vurgu
yapmaktadır (Ocak, 2016a, s. 169).
Kulaklarına, bileklerine ve boyunlarına demir halkalar takan Haydari dervişlerinin yersiz
yurtsuz gezgin dervişler olduğu bilinmektedir. Daha sonra bu dervişler Anadolu’da XV. yüzyıldan
sonra Şemsî, Câmiî, Edhem, Rum Abdalları gibi kendilerine benzeyen tasavvufi zümrelere karışmış, bazı geleneklerini Bektaşîlik içinde devam ettirmişlerdir (Yazıcı, 1998).
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3.6. Camîilik
XII. yüzyıldan sonra İran’da doğan Horasan kökenli Camîilik, Horasan kökenli tarikatlardan
biri olup XVI. yüzyılda Osmanlı’da da yayılmaya başlamıştır (Karamustafa, 2015: 96-97; Uludağ,
1993). Ocak Câmîliği Kalenderîliğin bir şubesi olarak ifade ederken Kuzey Afrika’dan Hindistan’a
kadar çok geniş bölgelerde dolaştıklarını, musiki ve şaraba düşkün olduklarını belirtmektedir.
Cantacasin, Câmîleri kulaklarına küpeler, boyunlarına ve el bileklerine demir halkalar takan kişiler
olarak tasvir eder. Ayrıca, bellerindeki kemerlerde zeng denilen küçük ziller taşıdıkları ve hareket
ettikçe bunların ses çıkardığı bilinen Camîler, dış görünüş itibariyle Haydarîlere benzemektedir
(Ocak, 2016a, s. 174-75); (Karamustafa, 2015, s. 96-97). Eğlenceyi şiir ve müzikte bulan Câmîler, hoş konserleri, giysileri, ince örgülü uzun saçlarıyla dikkat çekmektedir (Karamustafa, 1999).
Herkesten sadaka dilendikleri ve ilâhiler söyledikleri bilinmektedir. Ayrıca Vahidî, Camilerin baş
açık, yalın ayak dolaştıklarını, bellerine çan kalkmalı kuşaklar taktıklarını, müzikte çok usta olduklarını ve çok dokunaklı sesleriyle davul ve def eşliğinde Tanrı’ya dua ve övgü ezgileri söylediklerini kaydetmektedir (Karamustafa, 2015, s. 96-97). Tarihi kaynaklara bakıldığında yapılan
tasvirler Câmîlerin de heteredoks dervişlerden özellikle Haydarîlîk’e benzediğini göstermektedir
(Gölpınarlı, 2014, s. 255). Ta’rifât’ta Câmîleri anlatan şu beyitler dikkat çekmektedir:
Nedür kimlerdürür bildin mi Câmî
Elinden komaya bir lahz camı
Geyüp kıldan başına tâc-ı ilhâd
Cihan kavmin ider idlâl ü ifsâd (Gölpınarlı, 2014, s. 255).

3.7. Şemsîlik
Mevlevîlik Veled ve Şemsî kollarından oluşmaktadır. Veled kolu sünnî bir karakter taşımaktayken Şemsî kolu heteredoks yapılara daha yakın durmaktadır (Gölpınarlı, 2014, s. 277).
Bu bakımdan, Abdallık geleneğiyle ilişki kurulabilecek derviş karakterine yakınlığı bakımından
Mevleviliğin Şemsi kolundan da kısaca bahsetmek gerekir. Şemş koluyla ilgili olarak Vahîdî’nin
anlattıklarına göre, Şems-i Tebrîzîler, başlarını ve yüzlerini tıraş eder, yalın ayak olurlar, düz tepeli keçe başlıklar takarlardı. Davul ve def çalar, şarapla sarhoş olur, raks edip şarkı söyleyerek
Tanrı’ya dua ederlerdi. Diğer derviş zümrelerinde görüldüğü üzere, onlar da gezici, dilencilerdi.
Sevgili ile “birlik”i başardıklarını, saçlarını “vuslat kılıcının” kestiğini söylerlerdi. Bu dervişler, Celaleddîn Rûmî’nin manevi mürşidi olan Tebrizli Şems (ö. 1247) yanlıları olarak görülmektedir (Karamustafa, 2015, s. 99-199). Görünüş itibariyle Kalenderî ve Haydarîlere de benzerlikleri dikkat
çeken Şems-i Tebrîzîlerin de muhtemelen toplum tarafından kabul gören hal ve davranışlardan
uzak olduğu düşünülebilir. Bu bakımdan heteredoks bir karakter sergileyen Şems-i Tebrîzîler,
Abdallar zümresinde adı geçen dervişlere benzerlik göstermektedir.

3.8. Bektâşîlik
Bektâşîlik de Melâmîlikten doğan tarikatlardan olup Gölpınarlı’nın deyimiyle Batınî yani
heteredoks bir görünümdedir (Gölpınarlı, 2014, s. 264). Devletin XVI. yüzyıldan itibaren resmen
tanıdığı ilk gayri sünni (heteredoks) tarikat olan Bektâşîliğin ortaya çıkışında, Vefaî, Kalenderî,
Haydarî ve Yesevî zümrelerinin de aralarında bulunduğu Babaî hareketinin önemli tesirleri vardır
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(Ocak, 1992). Sunar ise, bunlara ek olarak Bektaşîliği, Asya dinleri, tenasüh ve hulul inancı, Yahudilik, Hıristiyanlık, Hurufîlik, Babaîlik, Şiîlik gibi çok geniş inanç sistemleri ve tarikat yapılarının
bir senkretizmi olarak nitelemektedir (Sunar, 1975, s. 11).
Babaî hareketinin kuvvetli bir temsilcisi olan Hacı Bektaş-ı Veli, bir Vefaî şeyhi olan Baba
İlyas’ın halifesi olarak bilinmektedir. Bektaşîlik, fetih hareketleriyle beraber uç bölgelerde ve özellikle Batı Anadolu’da yayılma imkânı bulmuş, Balım Sultan ile de teşkilatlanmıştır. Geyikli Baba,
Abdal Musa ve onun halifesi şair Kaygusuz Abdal gibi “Abdal” lakabını taşıyan ve bugün Bektaşî olarak bilinen şeyhlerin çoğu aslında Kalenderî ve Haydarî olup, zamanla Bektaşîliğin içine
kaynaşmışlardır (Ocak, 1992).
Saz eşliğinde “nefes” denilen ilahiler söylenen ayin ve erkânlarında ayrıca “gülbank” denilen dualar da okunmaktadır. Bektaşîlik, Şiî etkiler dolayısıyla zaman içinde devletle ters düşmüş
ve 1925’te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla resmen sona ermişse de günümüzde fiilen devam
etmekte olup, Anadolu ve Rumeli’de pek çok alana yayılmıştır (Ocak, 1992).
Gölpınarlı, Abdallar, Kalenderîler, Câmîler, Şemsîler, Edhemiler gibi toplu halde gezen
derviş gruplarının ve fütüvvet ehlinin (Ahilerin) inanç, gelenek ve göreneklerinin birleşerek Bektaşîlik içinde temsil edilmeye başlandığını, XVII. yüzyıldan itibaren Bektaşîlikle tamamen kaynaşarak ayrı birer zümre olmaktan çıktıklarını ifade etmektedir (Gölpınarlı, 2014, s. 256,268).
Dolayısıyla Bektaşîlik, Abdallıkla beraber ele aldığımız derviş gruplarını birleştiren ve tek çatı
altında toplayan bir tarikat olarak düşünülebilir. Hacı Bektaş’ın Vilâyetnâme’sinde Abdallardan da
söz edilmektedir. Bunlardan birinde Hırkadağı’nın adının verilmesiyle ilgili olanında Hacı Bektaş
Veli’nin ve Abdalların sema etmeleri şu şekilde anlatılmaktadır:
Günlerden bir gün, abdallariyle Hırkadağı tarafında seyre çıktı (Hacı Bektaş, burada Hünkâr olarak anılmaktadır). Dağın üstüne gelince abdallara, tez varın
dedi, bir ateş yakın. Abdallar, etraftan çer-çöp yığdılar, ateşlediler. Hünkâr, ateş
yanınca coşup semâ’a girdi. Abdallar da ona uydular. Kırk kere ateşi dolandılar…
(Gölpınarlı, 2014, s. 36).
Görüldüğü gibi, Abdallıkla ilişkili derviş gruplarının birbiriyle oldukça iç içe geçtiği,
zamanla Bektaşîlik içinde eridikleri gibi bir netice ortaya çıkmaktadır. Bu duruma açıklık getirmesi
bakımından, XVI. yüzyıl Kalenderî şairi Hayalî Beğ’in şu dizeleri oldukça dikkat çekicidir:
“Ma’nîde nazm kişverinün tâcdariyem
Sûretde gerçi başı açuk bir Kalenderem

Ben Hayâlî baş açuk bir Rumeli Abdalıyam
Tekye-i hayretde Mecnûn ihtiyarumdur benim

284
				

Ezgi TEKİN ARICI - Cenk GÜRAY

Müzik, Oyun ve Eğlence

Ey Hayâlî aşk bir yalın Işık makbûbudur
Böyle görmüş bir kişi âyine-i irdakde

Hayâlî Haydarîdür tavk-ı zülfün kallıdur ânun
Beğüm, teslim kıl, boynunda neyler bir gedâ hakkı” (Ocak, 2016a, s.164-165).

4. Eski Türk İnançları ve Heteredoks Hristiyan İnançlarının Abdallık Geleneği Üzerinde Etkisi
Anadolu’da X. yüzyıldan itibaren belirginleşmeye başlayan Abdallık geleneği ve dini yapılanmalar üzerinde Irak-Bağdat, Horasan-İran etkisinin yanı sıra eski Orta Asya’daki Türk inançlarının ve o dönemde Anadolu bulunan yerleşik halkın inanç biçimleri de etkili olmuştur. Göçlerin
yoğunlaşmasıyla birlikte, Anadolu’da var olan inanç yapılarıyla buluşan bu yeni akımların zaman
içinde birbirinden etkilendiği muhakkaktır. Örneğin Orta Asya’da bazı küçük Türk toplulukları
arasında, ortodoksiye tepki olarak doğan Nestûrilik çerçevesinde bir Hıristiyanlığın yayıldığı, ancak sapkınlıkla itham edilen fikirleri nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya oradan da İran’a
kaçtıkları bilinmektedir. Zekeriya Kazvin’e göre büyük Selçuklulara bağlı bazı Oğuz boylarının da
Hıristiyan olduğu ve zaman zaman Bizans hizmetine giren bu Türk zümrelerinin Malazgirt Savaşı
ile Selçuklular safına geçtiği, dolayısıyla Orta Asya menşeli Hıristiyan Türklerin Bizans kanalıyla
Anadolu Selçuklu topraklarına geçtiği bilinmektedir. Ayrıca İran dinlerinden Zerdüştî ve Mazdeist
etkilerin de bu dinleri kabul eden göçebe Oğuz kabileleriyle Anadolu’ya geldiği ve muhtemel
etkilerinin bulunduğu düşünülmektedir. Neticede Türkler Anadolu’ya, Orta Asya’dan Çin ve İran
etkileri olan Budist, Maniheist, Zerdüştî ve Mazdeist etkileri almış olarak göç etmişlerdir. Geldiklerinde ise uzun yıllar Roma İmparatorluğu hâkimiyetinde süregelen, Hıristiyanlıkla beraber,
halen putperestlik ve eski inançlara bağlı heteredoks bir kültürle karşılaşmışlardır. Bu karşılaşma
elbette pek çok inanç, adet, gelenek ve dini merasimlerin etkileşimine yol açmıştır. Örneğin,
Maniheizmin Anadolu’da bazı tarikatları etkilemiş olabileceği, Bektaşîlikteki “eline, diline, beline
sahip olma” düşüncesiyle Maniheizmdeki “ağza, ele, bele mühür” şeklindeki üç mühür prensibinin
benzerliği dikkat çekmektedir (Ocak, 1983, s. 51, 56-69).
Anadolu’ya eski Türk inançlarının taşınması sırasında Anadolu’da yaşayan Hristiyan
inanca sahip bir kesim de bulunmaktaydı. Kaygusuz’un Hıristiyan heterodoksisiyle ilgili çalışmasında belirttiğine göre, IX. yüzyıldan itibaren Bizans İmparatorluğu’nda Paulikenler, Anthigenler,
Bogomiller ve Batı Avrupa’da Katharlar olarak bilinen, Hıristiyanlık içerisinde heteredoks/sapkın
olarak görülen inanç öğretileri ortaya çıkmıştır. Bu öğretiler eski İran Dualizmi (ikilemciliği) ve
eski Manikheizm dininin yeniden yapılanması ile az çok değişime uğrayarak birbirini izlemişlerdir.
Anadolu’nun doğu ve güneydoğusundan doğup gelişen bu Hıristiyan heteredoksizmi, sürgünlerle
Trakya ve Balkanlarda etkinlik göstermeye başlamıştır (Kaygusuz, 2008).
X. yüzyılda göçmen olarak uzun süredir Trakya’da yaşayan Paulikenlerin öğretisinden
Bogomilizm doğmuş ve XII. yüzyıla kadar İstanbul’a kadar yayılmıştır. Oruç tutma ve sürekli dua
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ile çileci bir yaşamı tercih eden bu toplulukların başında dinsel bir önder olarak Did (dede, büyükbaba) denilen bir kişinin bulunduğu, bu kişilerin kâmil insanlar arasından seçildiği bilinmektedir.
Bogomillerin seçkinliğe kabul edilme ya da kâmil insan olma aşamasında hizmetler eşliğinde
mumlar ve ilahilerle oldukça görkemli bir tören yapıldığı görülmektedir. Kaygusuz’un anlam ve
işlev bakımından işaret ettiği üzere Alevîlikte de dede’nin benzer bir işlevinin bulunduğu gibi,
Abdalların da “dede, baba” gibi adlarla anıldığı ve benzer bir konumda bulundukları hususuna
dikkat çekmek gerekir. Bogomiller, bu dünyanın ve maddenin geçiciliğine, sonsuz olan Tanrı’nın
yarattığı ruhsal dünyanın kalıcılığına inanmışlardır. Bu nedenle beden değil ruh gerçekliğin kendisidir. Bosna ve Arnavut Bektaşîlerinin, Bulgaristan’da XIII.-XIV. yüzyıla kadar etkinliğini sürdüren
Bogomiller olduğu görüşünün yaygın olduğu da öne sürülmektedir (Kaygusuz, 2008).
Katharlarda da benzer şekilde kâmil insan (perfectus) olma yolunda servitium, convenienta ve consolamentum’dan oluşan sabır ve dayanıklılık gerektiren zorlu üç aşamadan oluşan
törenler düzenlendiği görülmektedir. X. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar Trakya, Marmara, Doğu
Akdeniz bölgelerinde yaşayan Bogomilller, “sepet örücüler” ve “torbacı” anlamına gelen “Kutugeri” ve “Torbesi” adlarıyla anılmışlardır. Bu durum, günümüzde “sepetçi, elekçi, torbacı, kalburcu”
adlarıyla bilinen Abdalları çağrıştırmaktadır (Kaygusuz, 2008).

5. Abdalların Müzikle İlişkisi
Anadolu’da XIII.-XV. yüzyıllarda etkinlik gösteren Abdallar zümresini temsil eden derviş
gruplarının müzikle olan ilişkilerinin de bu dönemlere dayandığı düşünülmektedir. Nitekim daha
önce sözü edilen süreçlerde dinin ve yaşam tarzı haline gelmiş ibadet biçimlerinin müzikle doğrudan bağlantılarının bulunduğu anlaşılmaktadır.

5.1. Abdallık Kültürünün Müzikle İlişkisinde Tasavvufi Zümrelerin Etkisi
Abdallık geleneğinde müziğin neden önemli bir unsur olduğunu anlamak için öncelikle
Abdal yaşantısında dini ve tasavvufi etkilerin irdelenmesi gerekmektedir. Nitekim Vahdet-i Vücûd
düşüncesiyle beraber, Tanrı’ya ulaşma noktasında müziğin önemli bir rolü olduğu anlaşılmaktadır.
Müzik, manevi özlemleri, insani duyguları ve ilahi aşkı dile getiren tasavvufla beraber önemli bir
yere sahip bulunmaktaydı. Bu nedenle tasavvuf anlayışı; defi, kudümü, rebabı, neyi tekkelere
alarak ibadetin yanında müziğe yer vermiştir (Gölpınarlı, 2014, s. 279). İşitmek, dinlemek, işitilen
şarkı gibi anlamlarına gelen semânın amacı da dinlenen şeyin manasının kalbe nüfuz etmesiyle
vecde ulaşmaktır (Öztürk E. , 2013, s. 235). Bu bakımdan pek çok tarikatta sema ve raks ile
vecde gelerek Tanrı’ya ulaşma aracı olarak müziğin önem kazandığı görülmektedir. Bir yanda
zühd ve takvaya dayalı öte yandan ona muhalif olarak ortaya çıkan, aşk ve cezbe yolunu tutan
iki tasavvuf akımı çerçevesinde, Tanrı’yı algılamada Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Mevcûd felsefeleri doğrultusunda ortaya çıkan tarikatlarda müzik, bu felsefi zeminde kendine önemli bir yer
bulmuştur. İnsanın doğayı ve Tanrı’yı tanımasının bir aracı olarak görülen müzik ve zikir, aynı
zamanda insanın kendi iç dünyasını tanımasını sağlayan bir araç olarak görülmektedir. Dahası,
müzik insanın ölümsüz ruhunun doğadan, ya da Tanrı’dan gelip tekrar oraya döndüğü sonsuz
bir döngüsel yolculuğa da kılavuzluk etmektedir (Güray, 2012, s. 77). Nitekim semanın ayrılmaz
bir parçası olan müzik eşliğindeki devran (deveran) ya da raks akla gelmektedir (Öztürk E. ,
2013, s. 235). Özellikle aşk ve cezbe yolunu tutan tarikatlarda aşkın yakıcı özelliğine gönderme
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yapılmakta, kalpte maşuktan (Allah) başka hiçbir şeyin yer etmesine izin verilmemektedir. Bu
bakımdan, “ölmeden önce ölmek” fikrinin Hakk’a ulaşmada en kestirme yol olarak görülmesi ve
“Tanrı’da yok olma” ya da “fena-fi’llah” düşüncesi birlikte düşünüldüğünde (Ay, 2014, s. 28), bu
yolu benimseyen dervişlerin, Tanrı’ya ulaşmak için müzik ve raksı ne denli önemsedikleri rahatlıkla anlaşılabilir. Yine daha önce ele alınan örneklerden de anlaşılacağı gibi, ilahi aşk ve cezbe
yolunu tutan, genel itibariyle heteredoks bir karakter sergileyen Kalenderi, Haydari, Cami, Şemsi
derviş gruplarının raks ve semayı ön planda tutarken kendilerinden geçerek Tanrı’ya yaklaşma
amacı taşıdıkları görülmektedir. Dolayısıyla, müziğin, hem ilahi bir amaca hizmet eden bir işlevinin bulunması hem de Abdal/derviş yaşamının oldukça önemli bir parçası haline gelmiş olması
söz konusudur.

5.2. Abdalların Yaşamında Müziğin Yerine Dair İlk Kaynaklar
Abdalların Anadolu’ya gelmeleriyle beraber, özellikle heteredoks karakterli derviş grupları
içinde temsil edildiği ve bu dervişlerin dünya ve Tanrı algıları gereği çoğunlukla müzik ve semayı
bir ibadet biçimi haline getirdikleri anlaşılmaktadır. Ancak daha somut olarak Abdalların müzikle
olan bu yakın ilişkilerine dair bazı tespitlerin yapılabildiği ’iki önemli kaynak, Elvan Çelebi’nin Menakıb’ül-Kudsiyye’si ve Otman Baba Vilayetnamesi’dir.
Menakıb’ül-Kudsiyye’de özellikle Vefailik ve Dede Garkın’dan söz edilen bölümler dikkat
çekicidir. Abdallık geleneğinin Anadolu’da ortaya çıkışından itibaren müzikle olan ilk bağlantılarını Dede Garkın’da aramak mümkün görünmektedir. Dede Garkın ocağında, deyişler söyleyen
âşıkların yetiştiği anlaşılmaktadır. Sema ve müzikle ilişkili olarak Menakıb’ül-Kudsiye’nin aşağıdaki bölümü dikkat çekmektedir:
Dakı(dahi) bir var semâ’umuz iy yar
Her ne kim var meşayih ü ebrar

Hem dakı (dahi) bir semâ ululardan
Rahmetullah ile tolulardan

Nâgehân bir bölük geyik Hürrem
İrişür şeyhe yüz urur ol dem

Şeyh işaret eder döner onlar
Ayna dövleye baş urur bunlar (Çelebi, 2014, s. 31-37).
Ayrıca Âşık Nevruz gibi Dede Garkın ocağına bağlı pek çok Alevî saz şairi deyişlerinde
pîrleri Dede Garkın’dan söz etmektedir:
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Musul sahralarına hubca seyran
Abdülaziz Dağı’n eylemiş mekân

Mardin, Diyarbakır, Ergani, Keban
Seyyid Sultan Dede Garkın görünür

Sefil Nevruz bendesine kavuştum
Hasretinle şöyle yanıp tutuştum

Sultan Yusuf merkadine eriştim
Seyyid Sultan Dede Garkın görünür (Dedegarkınoğlu, 2010, s. 138).

Yine Menakıb’ül-Kudsiye’de Dede Garkın’ın adı geçen şu beyit, onun yazdığı birtakım
deyişlerin bulunabileceği ihtimalini güçlendirmektedir:

Dede Garkın aydur ben sana yâr oldum
Bilimezsün anınüçün ağyar oldum (Çelebi, 2014, s. 37)

Bu bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Dede Garkın’ın aynı zamanda deyişler söyleyen bir
zakir ya da âşık kimliği taşıması mümkün olabilir. Alevîlik inancında saz şairi zakirlerin deyişleri
ve müzikle ibadet konusundaki özellikleri düşünüldüğünde, daha XIII. yüzyılda geniş kesime tesir
eden Dede Garkın ocaklarında saz şairleri ve zakirlerin yetişmiş olması muhtemel görünmektedir.
Abdalların müzikle ilişkisine dair Cahit Telli, Kalenderiler ve Abdalların muhtelif yerlerde
yaptığı ve mahya ayini olarak bilinen ayinlerde, müzik eşliğinde sema dönüldüğüne dair bazı kayıtlardan söz etmektedir. Ayrıca A. Y. Ocak’tan aktardığına göre, bu ayinler esnasında afyon da
kullanan ve kendisini bıçakla yaralayarak kendinden geçen Kalenderî dervişin bir ateşin etrafında
çalınan müzikler eşliğinde semah/sema döndüğü anlaşılmaktadır. Otman Baba Vilayetnamesi’nde Zağra’da Mal Öyüğü denilen bir köyde de benzer bir ayinden söz edilmektedir:

…meğer Zağra’da Mal Öyüğü dirler bir köyde bir güruh sufiler mahya etmek
kasdına her diyardan halk u dervişleri da’vet itdiler ol kân-ı vilâyet tekyesinde dervi-
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şi dahi ol mahyaya da’vet edüb tenbih itdikde ol kân-ı vilâyeti anda gördiler ve âlem
halkına meşhur ve haber edüb aytdılar kim ol server-i âlem ve maksûd-ı âdem
kim Otman Baba’dur filan dervişin tekyesinde huzur-ı vahdet eyler dediler çün ol
abdallar dahi işitti kim ol kân-ı vilayet filan yerde mahyaya gelse gerekdür pes
ol mahyaya azm-i dil-ârâm etdiler ve ol Mal Öyüğü didükleri mahya olacak köye
geldiler; gördiler ki ni’met pişmiş ve hak ü derviş cem’ olmağa başlamış öyle olsa
bir yire oturub intizar ve ümid birle yol gözetdiler ki bir lahzadan sonra gördiler ki ol
tekyesinde olduğu dervişin ardınca ol kân-ı vilayet çoban-vari bir uğucu mübarek
çulunu geçirüb omuzuna urmış, gelür ve bir tac dikinmiş, yedi terk üzerine ve mübarek başınun saçı ol tac altında bir tutam mikdârı uzamış (Telci, 2016, s. 70).

Ayrıca Âşık Çelebi’nin tezkiresinde Kanuni zamanında Seyyid Gāzi Zâviyesi’ni denetleyen
kadı İşreti’nin biyografisinin anlatıldığı kısımda verilen bilgiler de oldukça ilginçtir:

Anadolı’da Seydi Gāzi tekyesi ki bir dâr-ı fısk u dalâl olub her yirden atasın
anasın azarlatmış battallar işden kaçub ışık olmuş postunı boklar abdallar sâz-ı
melâhi gibi dem-sâz çihreleri hilye-i imân olan lihyeden âri ve alınlarında olan kara
yazular ebrularınıun terâşıyla mütevâri idi… Dânişmed müderrisine incinse sipâhi
ağasına küsünse yalın yüzlüler babasına kakısa kandasın Seydi Gāzi Ocağı diyü
varurlar, soyınurlar kazan kaynadurlar. Işıklar anları semâ ü safa diyü kendi ezgilerine oynadurlar idi (Telci, 2016, s. 75-76)

Sonuç
Günümüzde Abdallık geleneğini ve müzikle olan yakın ilişkisini anlamak için öncelikle
Abdallık geleneğinin Anadolu’da ortaya çıkışına ilişkin tarihsel, dini ve sosyal süreçleri ele almak
gerekmektedir. X. yüzyıldan itibaren başlayan göçlerle çok çeşitli coğrafyalardan Anadolu’ya
gelmeye başlayan geniş kitlelerin, değişik dini inançların etkisini de beraberinde Anadolu’ya getirdikleri görülmektedir. Özellikle IX.- X. yüzyıllardan itibaren Irak-Bağdat, Horasan-İran temelli olarak ortaya çıkan ve göçlerle beraber Anadolu’da da etkili olmaya başlayan tasavvuf akımlarının,
Abdallık geleneğinin Anadolu’da şekillenmesinde önemli etkileri olduğu görülmektedir. Abdallık
geleneği içinde pek çok tarikatın adının geçtiği, bazen bir tarikat içinde adı geçen bir kimsenin
başka bir tarikatta da adının geçtiği ve bu kişilerin “Baba”, “Dede” gibi sıfatların yanı sıra “Abdal”
olarak da nitelendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla Abdal kavramını, belirli bir tarikatı değil, belirli
özellikleri kişiliğinde birleştiren kimseleri, bağlı bulundukları tarikatın mensubu olarak temsil eden
bir tabir olarak değerlendirmek gerekir.
Abdallık geleneğinin, özellikle tasavvufun ilahi aşk ve cezbeye yakınlıklarıyla dikkat çeken
Horasan Melâmîliğinin etkisiyle doğan tarikatlar arasında temsil edildiği anlaşılmaktadır. Bu tari-
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katlara mensup, “Horasan Erenleri” adıyla da kaynaklarda söz edilen Abdallar zümresinin ya da
derviş gruplarının, F. Köprülü, A. Y. Ocak, Ö. L. Barkan gibi önemli araştırmacıların işaret ettiği
üzere, daha çok heteredoks karakter taşıdıkları anlaşılmaktadır. Özellikle XIII.-XIV. yüzyıllarda
Abdalân-ı Rum, adı altında yer alan heteredoks Vefaî, Kalenderî, Yesevî dervişlerinin Abdal adıyla anıldıkları görülmektedir. Bu anlamda, Geyikli Baba, Abdal Musa, Abdal Murad, Abdal Kumral
gibi dervişlerin adlarından sıkça söz edildiği ve bazen birden fazla tarikat mensubu olarak adlarının nakledildiği görülmektedir.
Abdalların müzikle olan alakalarını, dini inanışları ve ibadet anlayışlarında aramak gerekir.
Abdallar, bu manada ele alındığında pek çoğunun müzik eşliğinde ibadet ettikleri görülmektedir.
Bu açıdan, kaynaklarda sözü geçen heteredoks tarikatlara mensup bu dervişlerin sema ve vecd
içinde raks etme gibi özellikleri düşünüldüğünde, kuşkusuz dini-tasavvufi etkilerin önem kazandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu ibadet biçimlerini şekillendiren ve müziği bu noktada önemli
kılan, tasavvufun Tanrı’ya ulaşma yolu olarak belirginleşen Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Mevcud
felsefeleriyle yakın ilişkisini akla getirmektedir. Özellikle en eski Kalenderi semaının örneklerinin
görüldüğü Barak Baba’da olduğu gibi, genellikle tuhaf görünüm içindeki bu dervişlerin üzerlerinde
müzik aletleri taşıyan gezgin-dilenci karakteri de Abdal kavramının tasviri için önem arz etmektedir. Bu durum, hem dünya malına önem vermeyen, gönüllü yoksulluğa dayalı bir yaşamı, hem de
gönlünü Tanrı’ya adayarak ona ulaşmak arzusunu taşıyan, aşk ve cezbeye dayalı olarak gelişen
bu tasavvuf anlayışını da her anlamda temsil etmektedir. Abdalların müzikle olan alakalarına dair
Elvan Çelebi’nin Menakıb’ül-Kudsiyye’si ve Otman Baba Vilayetnamesi oldukça önemli bilgiler
içermektedir. Bu kaynaklarda verilen bilgiler ışığında, Abdalların daha XIV. yüzyılda müzik eşliğinde ibadet ettikleri ve aralarında zâkir ve saz şairlerinin yetişmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Anadolu’da etkili olan Abdal kültürünün şekillenmesinde, tasavvufi akımların etkisinin yanı
sıra Anadolu’ya göç eden Türklerin eski inançlarının da etkisinin bulunduğu görülmektedir. Türkler Anadolu’ya, Orta Asya’dan Çin ve İran etkileri olan Budist, Maniheist, Zerdüştî ve Mazdeist
etkileri almış olarak göç etmişlerdir. Bunun yanı sıra, Paulikenler, Anthigenler, Bogomiller ve
Batı Avrupa’da Katharlar olarak bilinen heteredoks Hristiyan zümrelerin de Anadolu’daki dinsel
hayata önemli etkileri olmuştur. Dolayısıyla, Abdallık geleneği, önemli bir dini, kültürel ve sosyal
etkileşimin yaşandığı bir dönemde Anadolu’da şekillenmiştir.
Sonuç olarak, günümüzde daha çok müzisyen kimlikleriyle dikkat çeken Abdalların, müzikle ilişkilerinin temelinde dini-tasavvufi unsurların belirgin etkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Abdalları, “heteredoks” nitelik gösteren, aşk ve cezbeye dayalı tasavvuf akımları içinde temsil edilen inanç grupları içinde takip etmek mümkün görünmektedir. Çoğu zaman da “dede”, “baba” ya
da “Horasan “Erenleri” olarak da tabir edilen kimseler yine Abdalları temsil etmekte olup müzikle
ilişkilerini inanç ve ibadet geleneklerinde aramak gerekir. Günümüzde müzikle olan yakın ilişkileriyle dikkat çeken Abdalların, geçmişte Tanrı’ya yaklaşma, evreni, doğayı ve kendi iç dünyasını
anlamada önemli bir araç olarak müzik ve semayı (raksı) adeta bir yaşama biçimi haline getirmiş
oldukları görülmektedir. Dolayısıyla, bugün takip edilebilen Abdal-müzik ilişkisinin temelinin XIV.
yüzyıla kadar dayandığı ve bu ilişkinin çok yönlü bir tarihsel, sosyal, dinsel ve kültürel boyutta ele
alınması gerektiği sonucuna ulaşılabilir.
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TÜRK DÜNYASI HALK ÇALGILARI ORKESTRALARI
Doç. Dr. Timur VURAL1

Giriş
Müzik bir toplumun kimliğinin taşınmasında, melodileri, çalgıları, şarkı sözleri, icra edildiği
ortamlar ve topluluklar olarak kıymetli bir yere sahiptir. Bu bileşenler sayesinde müzik, toplumun
tanımlanmasında, karakter özelliklerin seçilmesinde belirgin bir rol oynamaktadır. Bu bileşenlerden olan halk çalgıları orkestraları, Türk dünyasında ve akraba topluluklarda farklı kadrolar ve
icra şekilleri ile yaşatılmaktadır. Özellikle Orta Asya’da halk çalgıları orkestraları kendilerine has
tınılarıyla dikkat çekmektedir.
Orta Asya halk çalgıları orkestraların günümüzdeki durumlarının tespitlerine yönelik kapsayıcı bir araştırma, yapılan kaynak taramasında tespit edilememiştir. Bu sebep ile bu durum
tespitinin yapılması araştırmaya ayrıca bir önem katmaktadır. Bu araştırma kapsamında 2017 yılı
Temmuz ve Ağustos aylarında Rusya Federasyonuna bağlı olan Saha, Tuva ve Hakasya Özerk
Cumhuriyetlerinde yaptığımız alan çalışmaları sırasında, halk çalgıları orkestralarına yönelik veriler toplanmıştır. Türk dünyası ve akraba topluluklarda büyük ağırlıkları olan Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan halk çalgıları orkestralarına ait tespitler ise kaynak taraması
verilerine dayalı olarak sergilenmiştir.
1 Doçent Doktor, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği
Bölümü Öğretim Üyesi, trvural@yahoo.com
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Orta Asya Halk Çalgıları Orkestraları
a. Uygur Orkestraları
Tarihî süreç içerisinde Uygur Türkleri yetmişten fazla çalgı kullanmışlardır ve günümüz
Türk dünyasında kullanılan çalgıların bir kısmının da onlar tarafından icat edildiği ve daha sonra
diğer Türk boyları tarafından geliştirildiği çeşitli kaynaklarda yer almaktadır(Arslan ve Öger, 2008:
9). Yine halk çalgıları orkestralarına yönelik bilinen ilk örnekler Uygur Devleti dönemine aittir.
Uygur duvar resimlerinde karşımıza çıkan bu müzik topluluğu sarayda ve ibadethanelerde
sahne alıyor olsa da, halk çalgılarını barındırması bakımından önem arz etmektedir. Askeri müzik topluluklarından sonra, bilinen en kadim müzik topluluğumuz budur. Bu topluluk bünyesinde,
üflemeli çalgılar grubuna ait olarak; su orgu, yan flüt, boru gibi çalgılar bulunmaktayken, vurmalı
çalgılardan davul, telli çalgılardan çatagan ve günümüz uduna benzer bir çalgının da yer aldığı
bir orkestradır. Ayrıca Çin kaynaklarından tespit edilebilen “Uygur çalgıları şunlardır; davul, flüt,
kaval, gonk, boynuz, zil, tao-pi-pi-li, pi-li, hu-chia (son üç çalgı üflenerek çalınır), pi-pa (telli bir
çalgı) gibi çalgılardır”(Özerdim, 1943: 90).

Resim 1.a. Uygur Saray Orkestrası, Tufan 2,20x1,80
m(Grünvwedel, 1912: 333)

Resim1.b. Uygur Orkestrası Geç 9.yy veya
Erken 10.yy, Bezeklik Mağaraları Sincan
Uygur Özerk Bölgesi(Tokyo Ulusal Müzesi
Resmi İnternet Sitesi 1,065 X 1,065 m)

Gaochang Antik Kenti’nin 10 km güneyinde ve Turfan ilinin 50 km batısındaki bölgede
binlerce Budist mağarası yer almaktadır. Günümüz itibariyle bu bölgedeki mağaraların çoğu yok
olmuştur. Sadece 57 tanesi daha iyi bir durumdadır. Bunlar arasından yine kırkında duvar resimleri yer almaktadır. Bu resimler birkaç farklı tür boya ile çizilmişlerdir. Çoğu tarihi Budist hikâyeleri
bir kısmı ise Mani dini öğretileri üzerine resmedilmişlerdir.
Bilindiği üzere Uygur Devleti VIII ile XIII’ncü yüzyıllar arasında dünya tarihinde sahne almıştır. Modern kültür ve bilimsel faaliyetleri ile ön plana çıkan Uygur Devleti, halk çalgıları orkest-
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rası geleneğinin de bilinen ilk temsilcisidir. Günümüzde de bu geleneğin Çin Halk Cumhuriyeti’ne
bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) yaşatıldığı bilinmektedir. Uygurlar yıkılma ve farklı topluluklara harmanlanma dönemine kadar diğer Türkî ve komşu devletleri kültürleri
ile etkilemişlerdir. Dolayısıyla Uygurların, bu tür çalgı topluluklarının, Moğollardan Çin’e kadar
yayılmasında öncü oldukları tarihi kayıtlar ile sabittir. Resim 2.’de Çin Ulusal Orkestrası, Resim
3.’de ise Moğol geleneksel orkestralarına ait örnekler yer almaktadır.

Resim 2. Çin Guangdong Eyaleti Ulusal Orkestrası, Şef Zhang Li (12 Ocak 2017 Almati)

Resim 3. Moğol Geleneksel Orkestrası

b. Saha Cumhuriyeti Halk Orkestraları
26 Temmuz 2017 günü ulaşmış olduğumuz Saha Cumhuriyeti bizi oldukça güzel ve sıcak
bir hava ile karşılamıştır. Bize rehberlik etme nezaketini gösteren Ludmilla Efimova, Anatoliy
Burnaşev ve Robert Orgeyev ile 5 Ağustos 2017 tarihine kadar verimli bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutks’ta 2010 nüfus sayımına göre 269.601
kişi yaşamaktadır. Şehirdeki nüfusun büyük kısmını Saha Türkleri teşkil etmektedir. Saha yeri
(Yakutistan), Sovyetler Birliği’ne bağlı olduğu dönemde geleneksel müzik çok zor şartlarda icra
edilebilmiştir. Resim 4’de buna örnek olarak 1957 yılına ait bir orkestra görseli yer almaktadır.
Bu görselden de anlaşıldığı üzere toplulukta Saha halk çalgılarından sadece demir homuz bulunmaktadır. Topluluk demir homuz eşliğinde şarkılar söyleyebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
Geleneksel saha kıyafetlerinin kullanılması ise o dönemler için güzel bir uygulama olmuştur.

Resim 4. Saha Orkestra Sanatçılarının P.İ. Çaykovski Konser Salonundaki Performansları
(14 Aralık 1957) Kişisel Fotoğraf Arşivi
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1992 yılında Özerk cumhuriyet olan Sahalar, müzik kültürlerine yönelik önemli girişimlerde
bulunmuşlardır. Bunlara örnek olarak “Dans Tiyatrosu Ulusal Halk Çalgıları Orkestrası” 1992 yılında Cumhurbaşkanı Nikolaev Mikhail Efimovich tarafından kurulmuştur. Saha Türklerinin veya
Rusların deyimiyle Kuzey halklarının dans ve müzik geleneklerini sürdürmek amacıyla faaliyete
geçirilmiştir. “Halk Çalgıları Orkestrası” ismi altında enstrümantal olarak 14 CD kaydı gerçekleştirilmiştir. Müzik ve danslarında Saha Şamanizm inanışını yaşatmaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

Resim 5. Dans Tiyatrosu Ulusal Halk Çalgıları Orkestrası, Şef: Nikolay Petrov

26 Temmuz günü öğleden sonra ilk görüşmemizi ünlü Orkestra Şefi Sergey Zverev – Kııl
Uola ile gerçekleştirdik. Kendisi Saha Halk Orkestrasının kurucu şefi olmasından dolayı ayrıca bir
önem taşımaktadır. Kuruluş sürecinde öncü olması yanı sıra bu orkestra tarafından icra edilecek
olan Saha müziklerinin düzenlemelerini de kendisi yapmıştır. Bu düzenlemelerine ait örnek bir
Resim 7.’de yer almaktadır. Partisyondan da anlaşıldığı üzere çoksesli bir orkestra müziği icrası
gerçekleştirilmektedir.

Resim 6. Sergey Zverev – Kııl Uola ile Evinde
Gerçekleştirdiğimiz Görüşme

Resim 7. Saha Ulusal Halk Çalgıları Orkestrasına
Ait Partisyon Düzenleme S. Zverev
(Kişisel Fotoğraf Arşivi)

296
Doç. Dr. Timur VURAL

Müzik, Oyun ve Eğlence

Bu orkestrada kullanılan çalgılar; “Kırımpa” çalgısının üç türü bulunmaktadır. Toyuk, hoppo ve
serg kırımpadır. “Tangsır”, üç telli yaylı bir çalgıdır. Bu çalgının da Soprano, Alto ve bas olmak
üzere üç türü mevcuttur. “Kılyak” (kılısah) üç telli bir çalgıdır. Alto ve kontrbas ses alanında kullanılan tipleri mevcuttur. “Dyah” (jaga) ahşaptan oyma çıngıraklı bir enstrümandır. “Hobo” ahşap
bir kutu benzeri çalgıdır. “Kabardia” (Khabardja) marakas çalgısına benzeyen, içinde yuvarlak
topları bulunan, sallayarak ses oluşturan bir çalgıdır. “Ataara” gövdesi dört taraflı bir kutuya benzeyen içinde metal plakaların bulunduğu, rezonasyon delikleri bulunan ve sallayarak ses oluşturan bir çalgıdır. “Duorancık” altı deliği bulunan kamışlı bir üflemeli çalgıdır. “Ayaan” (Ayaatır)
kükreme manasında bir kelimedir. Kükreme benzeri bir ses çıkaran üflemeli bir çalgıdır. Hayvan
sesleri taklidinde sıklıkla kullanılmaktadır. Vurmalı çalgılar gurubundan diğer çalgılar ise “Dungur” (duyunguyur) şamanik bir çalgı, “dyrakta” (jarykta) yuvarlak şekilli bir saha vurmalı çalgısı,
“Kapur” (kupsur) içi boş ve ağaçtan yapılmış her iki tarafı deri gerilir bir tür davuldur. Orkestrada
bu geleneksel çalgıların yanında bayan, keman, flüt, obua ve basgitar yer almaktadır.

Resim 8. Sergey Zverev’in Çalıştırmış Olduğu Orkestra (Зверева, 2015: 61)

Yine bu orkestranın yanı sıra yerel çalgılar ile desteklenmiş olan bir toplulukta mevcuttur.
Bu topluluğun icracıları arasında farklı illerden enstrüman yapımcıları da mevcuttur. Resim 9. da
görmekte olduğunuz “Kıl Saha” topluluğu özel etkinlikler için bir araya gelerek geleneksel icra
örnekleri vermektedirler. Ayrıca 2017 yılı Ekim ayı içinde İstanbul’da gerçekleşen Yakut günü
etkinliklerinde çeşitli konserler vermişlerdir.
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Resim 9. “Kıl Saha” Saha Geleneksel Enstrümanları Topluluğu (Томская, 2016: 2)

Saha Özerk Cumhuriyeti, Türk kültürüne ait kadim geleneklerin araştırılmasında önemli
bir hareket noktasıdır. Bilindiği üzere kışları şehir merkezinde eksi 71 santigrat derecenin ölçüldüğü Saha Yeri, dünya üzerinde yerleşik insan yaşamı olan en soğuk bölgedir. Bu topraklarda
hayatın bir derin dondurucuda saklanmış gibi kaldığını söylemek pekte yanlış olmayacaktır. Halk
çalgıları orkestraları ise 1992 yılı sonrası gün yüzüne çıkmış kıymetli bir elmas gibi ışıldamaktadır. Günümüze kadar önemli çalışmaların gözlendiği Saha Orkestrası yaptığımız görüşmelerden
anlaşıldığı üzere Devlet desteğinden kademe kademe uzaklaştırılmakta bir kısım sanatçıları ise
işlerinden atılarak kadrolar daraltılmaktadır.

c. Tuva Cumhuriyeti Ulusal Halk Çalgıları Orkestrası
06 Ağustos 2017 günü zorlu bir yolculuk sonrasında Tuva’nın başkenti Kızıl’a ulaştık.
Burada bizi Tuva Halk Edebiyatı Doçenti Margarita Kuunga karşıladı. Kızıl, Çadaana ve Turan
illerinde dokuz gün süren çalışmalarımız sırasında Tuva Ulusal Orkestrası’na yönelik birçok tespitimiz olmuştur. Bütçesi büyük oranda merkezi hükümetin katkılarına bağlı olan bu ülkede nüfusun %77’si (235.313) Tuva Türküdür. Tuva Cumhuriyeti Türk nüfusu yoğunluğu açısından tüm
Sibirya Türk toplulukları arasında ilk sıradadır.
Tuva topraklarının hava şartlarından ötürü bereketsiz olması ve her türlü petrol kaynağından mahrum olması bu devleti Rus baskılarından uzak tutmuştur. 1944 yılında Sovyetler Birliği’ne bağlanan bu ülke önceki yüzyıllar içinde dönem dönem Moğolistan ve Çin’in hâkimiyeti
altına girmiştir. Tuva halkının dili, yaşayışı ve kültürleri büyük oranda Anadolu Türkleri ile benzerlikler göstermektedir. Müzikleri ve Halk Çalgıları orkestralarına gelindiğindeyse oldukça farklı
bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Tuva ili, dünya çapında büyük bir üne sahip olan halk çalgıları
orkestrası ve hömey ismi verilen geleneksel söyleme şekline sahiptir.
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Resim 10. 1930 Yılına Ait Tuva Halk Çalgıları Topluluğu (Сузукей, 2010: Kapak)

Türk Dünyasında dinlediğiniz tüm halk çalgıları orkestraların farklı tınıları vardır. Lakin
Tuva Ulusal Orkestrası’nın müziği doğa ve insan sentezinin çok net bir şekilde hissedildiği tınılara
sahiptir. Bu orkestrayı dinlerken, bir anda tüm topluluk hömey söylemeye başlar ve ruhunuzun
titreşimlerine hâkim olamazsınız.

Resim 11. Tuva Müzik Grubu (Kyrgys, 2013: 8)

Tuva Ulusal Orkestrası aslında tüm Tuva tarihinin bir nevi yansımasıdır. Sovyetler Birliği
döneminde bu orkestra, hibrit yani klasik batı müziği ve geleneksel çalgılar karmasından oluşmaktaydı. 2003 yılında “Tuva Ulusal Geleneksel Çalgılar Orkestrası” adını alan topluluk çalgı
kadrosunda da yenilikler yapmıştır. Orkestranın Şefliğini Ayana Samiyaevna Mongush yapmaktadır.
Orkestra repertuvarı hömey denilen teknik ile söylenilen tarihi Tuva ezgilerinden oluşmaktadır. Sanatçılar çalgılarını çaldıkları sırada eşzamanlı olarak sesleriyle minimum olarak iki sesten oluşan melodiler üretirler. Bu teknikte, bir bas ses üzerine eşlik eden ıslık benzeri pentatonik
melodiler farklı bir tını oluşturmaktadır. Tuva müziğini tüm dünyada meşhur eden teknik budur.
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Ayrıca araştırmalarımız sırasında Türk Dünyası’nda karşılaştığımız orkestralar içinde
Tuva orkestrasını farklı kılan diğer bir husus ise iki kadın şef tarafından yönetilmesidir.

Resim 12. Tuva Ulusal Çalgılar Orkestrası Provasından Bir Kesit,
08 Ağustos 2017 Kişisel Fotoğraf Arşivi

d. Hakas Cumhuriyeti Orkestrası
14 Ağustos 2017 tarihinde yine zorlu bir taşıt yolculuğu sonrasında Hakas Cumhuriyeti’nin
başkenti Abakan’a ulaştık. Burada bizi Aila Tyundesheva rehberlik etti. Dokuz gün süren alan
araştırmalarımız sürecinde Abakan ve Minusinsk illeri ile çevre ilçe ve köylerde görüşmeler gerçekleştirdik. 2002 yılı Hakasya nüfus sayımı verilerine göre 687.000 kişilik ülkenin sadece %11
lik kısmı (75.622) Hakas Türklerinden oluşmaktadır.
Hakas yeri büyük Rus zulümlerinin yaşandığı, yerli nüfusun göçe zorlandığı ve kalanlarında sistematik olarak asimilasyon siyasetine maruz kaldığı bir bölgedir. 1992 yılında özerkliklerine
kavuşmuş olsalar da kültürel özerkliklerinin büyük kısmını Sovyetler Birliği döneminde kaybetmişlerdir. Çoğu kültürel özelliklerini, Rus araştırmacıların eserlerinden öğrenebildikleri kadarıyla
yeniden yaşatma gayreti içine girmişlerdir.

Resim 13. “Ülger Grubu” 2014 Yılı Soçi Olimpiyatları Dönemine ait Bir Fotoğraf
En Solda Oturan Orkestranın Kurucusu Olan Vladislav Kuçenov
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Burada karşımıza, Hakas kültürünün öncü ismi olan Viladislav Kuçenov çıkmaktadır. Kuçenov, Hakas halk çalgıları orkestrasının kurucusudur. Kuçenov’un ilk kurduğu grup “Sabcılar”dır. Seregey Çerkov ile derledikleri Hay (Destan) ve halk şarkısı (Tahbak) örneklerini bu grupta
seslendirmişlerdir. Uzun süren araştırma ve denemeleri sonrasında 2003 yılında “Ülger Müzik
ve Dans Grubu”nu kurmuştur. 2007 yılında Tuva’da gerçekleştirdikleri konserde Ülger grubunda
sadece üç kız dans ediyordu. Bu konserden sonra Hakasya Kültür Bakanı dans kültürü yok olmadan önce önlemler almak üzere Kuçenov’a başvurmuştur. Kuçenov çalışmalar yaptıktan sonra
bakanın yanına gitmiş ve 10 kız ve 10 erkekten oluşan bir dans grubu kurabileceğini söylemiştir.
Bakan “Bunu yapamazsınız bu kadar çok sayıda yetişmiş dansçı, Hakas kültürü ve dilini bilen kişi
Hakasya’da yoktur” der. Kuçenov “Bakanım destek olamıyorsanız, bize engel olmayın yeterli”der.
Ardından bu grup Amerika ve Fransa’da birçok konserler vermiştir.

Resim 14. Sabcılar Grubu, Soldan Sağa: Sergey Çerkov, Anna Burnakova ev Vladislav Kuçenov, Hakasya,
2003. (Levin And Süzükei, 2011: 160)

Bu büyük konserler sonrasında Hakasya Cumhurbaşkanı bu gruba maaş ödemek istediğini söyler ve Kuçenov tüm belgelerini hazırladığı 20 kişilik topluluğun dosyasını cumhurbaşkanına
hemen teslim eder ve şaşkınlığından faydalanarak devlet bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzikli bir dans grubunun kurulmasını sağlar. Bu grup kısa zamanda 10 erkek ve 10 kızdan oluşan
bir kadroya ulaşmıştır. Bu grup 2017 yılında 16 çift dansçı ile 6 müzisyenden oluşan oldukça
geniş bir kadroya kavuşmuştur. Topluluğun dans grubu, III. Sibirya Dünya Müzik Festivali “Sayan
Ring-2005” Grand Prix’sini kazanmıştır.

e. Diğer Türk Dünyası Ülkeleri ve Akraba Ülkelere Ait Orkestralara Bir Bakış
Çalışmanın bu kısmı kaynak taraması sonrası ulaşabildiğimiz ülkeler ile sınırlı tutulmuştur. Akraba ülkelerden olan Moğollar oldukça gelişmiş bir Halk Çalgıları Orkestrası geleneğine
sahiptirler. Resim 15.’de görülmekte olan “Büyük Moğol Orkestrası” bu çalışma kapsamında karşılaşılan en büyük kadrolu topluluktur.
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Resim 15. Büyük Ulusal Moğol Orkestrası

Moğolistan Ulusal Şarkı ve Dans Orkestrası, yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşmaktadır. Büyük orkestra, açık havada güzel Gorkhi Terelj Ulusal Parkı’nın yeşil manzarasında
konserler vermektedir. Klasik müziğin şaheserlerini ve en iyi Moğol melodilerini aynı anda icra
etmektedirler. Büyük orkestrada eserler 80 kişi tarafından seslendirilmektedir. Kadrosunda morin
huur (at başlı keman), ikh huur (büyük yaylı bir çalgı), huuchir (iki telli bir çalgı), shudraga (üç
telli ve ut benzeri bir çalgı), yatga (zither, çatagan veya arp bezeri bir çalgı), flüt, bishguur (tahta
üflemeli), boynuzdan borular, davul, ziller ve çıngıraklar bulunmaktadır.
Rus Federasyonu’na bağlı Buryat Özerk Cumhuriyeti, 351.000 km2 lik topraklarında,
900.000 kişilik nüfusa sahip bir ülkedir. Bu coğrafyada Şamanizm ve Budizim yaygın dinlerdir.
Ülke nüfusunun %30’nu Buryat Türkleri oluşturmaktadır. Bu bölgede yaşayan Soyot Türkleri,
Tuva Türkleri ile soydaş olup dilleri ve kültürleri benzerdir. Lakin Ulusal Halk Çalgıları Orkestraları
çalgı grupları olarak belirgin şekilde farklılık göstermektedir. Moğol çalgısı olan “Morin-huur” ve
domra benzeri bir çalgılarının kullanıldığı orkestra, geneli itibariyle Buryat İli ezgileri çalmaktadır.
79 yıllık bir geleneğe sahip olan orkestra Rus Federasyonu içinde çok sayıda konserler gerçekleştirmektedir.

Resim 16. Buryat Halk Çalgıları Orkestrası 77. yılını doldurmuştur.
Baykal Ulusal Tiyatrosunun Sezon Açılışından (Ağustos 2015)
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Kazak Halk Müziği Orkestrası’nın ilk kuruluşu, 1980 yılında SM Malaev’in gerçekleştirdiği
on adet düzenlemesinin, halk çalgılarıyla seslendirilmesiyle başlamıştır. Resmi kuruluşu ise 1987
yılına rastlamaktadır. 1989 yılında gerçekleştirilen nevruz günü kutlamasında gerçekleştirdikleri
halk konseri ile ilk kez sahne almışlardır. Günümüzde orkestrayı Şef Orynbaev Zhakairat Kaidarovich yönetmektedir. Konserlerinin ana repertuvarını Kazak Milli müziği teşkil etmekte olup
bazen konser temasına göre farklı toplulukların da müziklerini seslendirmektedirler.

Resim 17. “Sazgen” İsimli Tarihi Çalgılar Grubu 1980 (Жекiшева, 2015: 39)

Resim 18. Kazak Halk Müziği Orkestrası

Tabiî ki araştırmamız sırasında Kazakistan eyaletlerin ve büyük şehirlerinin kendi Halk
Çalgıları orkestraları olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir; Karagandı Tattimbet
Kazak Halk Müziği Orkestrası, Şef Erlan Baktıgerey, Kostanay Kazak Halk Çalgıları orkestrası
ve Resim 19. de görülmekte olan Pavlodar Eyaleti Filarmoniya Topluluğu bünyesindeki Kazak
Halk Çalgıları Orkestrasıdır.

Resim 19. Pavlodar bölgesel filarmoniya Topluluğu Bünyesindeki Kazak Halk Çalgıları Orkestrası

Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Çalgıları Orkestrası 1936 yılında Flarmoniya Derneği tarafından kurulmuştur. Ardından Kırgız Devlet Sanatlar Enstitüsü, Kırgız Ulusal Konservatuvarı bün-
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yelerinde ulusal orkestralar kurulmuştur. Önceden de bahsettiğimiz Klasik Batı Müziği çalgıları
takviyeli yani hibrit orkestra geleneği de bir dönem var olmuştur. Repertuvarında milli ve klasik
batı müziği tarzında eserler yer almaktadır. Görüldüğü üzere Kırgız İli, halk çalgıları orkestraları
alanında, tekâmüllü çalışmalarına çok önceleri başlamıştır. Günümüzde de illere ve kurumlara ait
birçok orkestra bulunmaktadır.

Resim 20. Kırgız Halk Müziği Orkestrası Şef: K. Orozova

Bunlardan en meşhur olanı şefliğini Kırgız Cumhuriyeti Halk Sanatçısı olan Bakıt Tilegenov’un yaptığı Bişkek Belediyesi Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrasıdır. Resim 21. de görülmekte olan bu orkestra repertuvarında Johannes Brhams’dan, popüler halk şarkılarına kadar
birçok tarzda eserler yer almaktadır.

Resim 21. Bişkek Belediyesi Konservatuvarı Halk Çalgıları Orkestrası

Azerbaycan Dans ve Müzik Orkestrası 2017 yılı Eylül ayında 81 nci kuruluş yıl dönümünü kutlamıştır. Üzeyir Hacıbeyli tarafından kurulan bu orkestranın ilk bestecisi ve şefi de yine
Hacıbeyli olmuştur. Said Rustamov, Cahangir Cahangirov, Vasıf Adıgüzelov, Hacı Hanmemmedov, Telman Hacıyev ve Ramiz Mırıslı gibi bestecilerin yönetiminde önemli bir noktaya gelmiştir.
Bu orkestra repertuvarında Azerbeycan ve diğer toplumların şarkıları yer almıştır. Resim 23.’de
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Azerbaycan Dans ve Müzik Orkestrası, 2016 yılında Üzeyir Hacıbeyli Müzik Festivalinde, Kazak
ve Türk Devlet Halk Dansçıları eşliğinde performans sergilerken görülmektedir. Ayrıca Resim
22.’de görülmekte olan “Eski Müzik Aletleri Devlet Orkestrası”da faaliyetlerine devam etmektedir.
Tarihi çalgılardan ibaret olan bu topluluk, geleneksel müziği tarihi şartlara uygun olarak seslendirmeye gayret etmektedir.

Resim 22. Eski Müzik Aletleri Devlet Orkestrası
Gösterisi (Kerim, 2014: 29)

Resim 23. Azerbaycan Dans ve Müzik Orkestrası
(2016)

f. Türkiye Halk Çalgıları Orkestraları
TÜRKSOY, yani “Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı” halk çalgıları orkestraları kapsamında örnek bir çalışmanın mimarıdır. Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı vesilesiyle
“TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası” klasik ve geleneksel müzik alanında başarılı bir çalışmadır.

Resim 24. TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası

Bakü, Amerika’da gerçekleştirdikleri konserler ile büyük ilgi toplamıştır. Orkestrada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan, Saha, Moldova, Gagavuz Yeri ve Moğolistan’dan sanatçılar yer alırken, şef olarak Azerbaycan’dan Ağaverdi Paşayev ve Kazakistan’dan Marat Zhalbirov görev almaktadır (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2018,
https://www.turksoy.org/tr/news/2016/06/25/turk-dunyasi-halk-calgilari-orkestrasi-konseri -baku
-de-gerceklestirildi).
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Yine Türkiye’den bir diğer başarılı örnek ise Ankara Türk Dünyası Topluluğu’dur. 2000
yılında Ali Özaydın’ın başlattığı çalışmalar sonucunda kurulmuştur. Abdullah Kurbani’nin sanat
yönetmeliğinde çalışmalarını yürüten topluluk, yeryüzünde Türkçe konuşulan tüm bölgelerin
geleneksel müziklerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını kendisine amaç edinmiştir. Bu amaç
doğrultusunda kardeş ve akraba toplulukların geleneksel müzik örneklerini tarih içindeki seyri ile
inceleyen, alan araştırmaları ve derlemeler yapan, notaya alan ve bunları arşivleyen Ankara Türk
Dünyası Müziği Topluluğu birikimlerini periyodik konserler, televizyon ve radyo programları, yurt
içi ve yurt dışı konserler gibi etkinliklerle kamuoyuna sunmaktadır.
Türk Dünyasının ortak kültürel değerleri içerisinde çok önemli yer tutan geleneksel müziğin
popüler müzik kültürü içerisinde eriyip yok olmadan korunmasına ve yaşatılmasına gayret gösteren topluluk, yöresel müzik icralarındaki üslup ve lehçeyi tahrip etmeden yansıtırken, orkestrasyon ve stili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışmaktadır. Bu çalışma Türk Dünyasının
zengin müzik kültürünü hem dünyaya hem de farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Topluluklarına
tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olmaktadır (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2018, http://www.guzelsanatlar. gov.tr/TR,2319/tarihce.html.) Görüldüğü üzere topluluğun kuruluş amaçları arasında
orkestrasyon olgusu üzerinde titizlik ile durmaktadır. İcralarında da bu husus belirginleşmektedir.
Resim 23.’de topluluğun 14 Kasım 2017’de Ankara’da gerçekleştirmiş olduğu bir konserden kesit
yer almaktadır. Çok geniş bir çalgı çeşitliliğine sahip olan toplulukta; bağlama, dombra, tar, kemane, keman, akordeon, klarnet, kaval, zurna, ud, kanun, at başlı bir viyolonsel, kıl kopuz çalgıları
yer almaktadır. Görüldüğü üzere bazıları Türk Dünyası çalgısı, bazıları ise batı dünyasına aittir.
Özellikle viyolonsel, keman ve klarnet batı klasik müziğinden ithal ettiğimiz çalgılardır.

Resim 25. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu (14
Kasım 2017) Kişisel Fotoğraf Arşivi

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, 1 Ekim 1986 tarihinde, Şef Mehmet ÖZBEK yönetiminde 40 koro, 27 orkestra sanatçısı ile çalışmalarına başlamıştır. İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Sivas’da toplamda dört adet
devlet Türk Halk Müziği Korosu Türkiye genelinde hizmet vermeye devam etmektedir. Koronun
temel kuruluş amacı, Türk halk ezgilerinin en şeçkin örneklerini, ileri bir anlayışla seslendirerek,
bu müziği yurt içinde ve yurtdışında tanıtmaktır. Koro, bu temel amaç doğrultusunda, kuruluşundan bugüne vizyonunu oluştururken, Anonim türkülerimizin yanında bu türde oluşturulmuş
yeni eserlerde çoksesli uygulamalara giderek, hem geleneksel halk müziği icra ifade boyutunun
geliştirilmesine, hem de anlatım gücü inkâr edilemeyen çoksesli müziğin, geniş halk kitlesince
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benimsenmesine, yardımcı olmayı ilke edinmiştir (Erişim Tarihi:14 Ocak 2018 http://www.guzelsanatlar.gov.tr/TR,2199 /tarihce.html).
Görüldüğü üzere bu topluluğun amaçları içinde orkestrasyon kavramı yer bulmamış olup
çoksesli müziğin halk müziğine entegre edilme çabası dikkat çekmektedir. Çalgı çeşitliliğine bakıldığında ise; bağlama, kemane, kanun, kaval, zurna, viyolonsel ve muhtelif vurma çalgılar yer
almaktadır. Bu topluluk bünyesindeki viyolonsel çalgısı da orkestrayı derinleştiren sesinden dolayı Batı müziğinden ithal edilmiştir. Ayrıca koronun kuruluşu sonrasında Prof. Ertuğrul Bayraktarkatal ve Öğretim Elemanı Burhan Önder tarafından Türk Halk Müziği Orkestrası’na yönelik
bir orkestrasyon kitabı yazılmış olsa da uygulamasının yaygınlaşmadığı dile getirilmiştir (Kişisel
Görüşme, Ertuğrul Bayraktarkatal, 21 Kasım 2017).

Resim 26. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu

SONUÇ
Araştırma sonucunda, Türk Dünyasında tespit edilebilen ilk halk çalgıları orkestra geleneğinin Uygur Devleti’ne dayandığı ve tespit edilen duvar resimlerinin 9. yy.’ın sonu ile 10. yy.ın
ilk evresin dayandığı görülmüştür. Ayrıca bu evreden itibaren halk çalgıları orkestralarının çalgı
çeşitliliğinin oldukça geniş olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma kapsamında tespit edilen orkestralarda orkestralama, çokseslilik ve geleneksel çalgıların ön planda kullanılması ortak nokta
olarak tespit edilmiştir.
Bazı orkestraların sadece kendi ulusal müziklerini icra etmelerine karşın, çoğu orkestra repertuvarlarında ulusal ve klasik batı müziği eserlerini kendilerine has düzenlemeler ile icra etmektedirler. En çarpıcı örneklerden birisi akraba topluluğumuz olan Moğolistan Ulusal Orkestrası’nda
tespit edilmiştir. Bu orkestra geleneksel çalgıları senfoni orkestrası çalgı dağılımına göre dizayn
etmiş ve kendine has bir tını ile senfonik ve ulusal eserleri seslendirmektedir. Bu tür yenilikçi
yaklaşımların tüm dünyada ilgi çektiği, geleneksel müziğe yeni bir soluk kazandırdığı, orkestranın
tüm dünyada gördüğü ilgiden anlaşılmaktadır.
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Ayrıca alan araştırmamız sırasında canlı olarak da dinleme şansı bulduğumuz Tuva Ulusal Orkestrası, geleneksel şarkılarını “hömey” denilen vokal tekniğiyle seslendirmeleri sayesinde
çok farklı tınılar elde etmektedir. Bu orkestraya ait diğer bir husus, icracıların büyük kısmının
mahalli sanatçıların arasından seçilmiş olmasıdır. Bu sayede geleneksel tınıların yaşatılmasında
daha üstünlük sağlanmıştır. Saha ve Hakas orkestraları da benzer şekilde mahalli sanatçılardan
kurulmuş orkestralardır. Bu teknik olarak üstünlükten ziyade, otantiklikte derinliğe gitmek için ayrı
bir devinim yaratmaktadır. Diğer Türk Dünyası orkestralarındaki icracıların büyük kısmı konservatuvar veya diğer müzik bölümlerinden mezun olmuş müzisyenlerden teşkil edilmiştir.
Yine yapılan tespitlerde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun çalgı gruplarının tınılarına dayalı değil, daha çok farklı çalgı renkleri birleşimine yönelik bir kadroya sahip olduğu görülmüştür. Bunun çeşitli zorlukları olabileceği düşünülmektedir. Öncelikle orkestral renk tınılarının
böyle çok çeşitli ve bireysel çalgılardan alınması çok güçtür. Her enstrüman kendi renginde sesi
ile verilen notayı takip etmek zorunda kalmakta, bazen düzenleme gereği gruplar oluşturularak
farklı renkler yakalanmaya çalışılmaktadır. Bu topluluğun çalgı dengesi ile orkestrasyon sistemine yönelik yenilikler yapılması, gelecekte tüm Türk Dünyasında daha etkili bir topluluğun bizi temsil etmesi yönünde önemli bir adım olacaktır. Yine bizi birçok mecrada temsil eden Ankara Devlet
Türk Halk Müziği Korosu yeni bir orkestralama ve çalgılama sistemine muhtaç gözükmektedir.
Kendi amaçlarında belirtmiş olduğu çoksesli uygulamalar ile desteklenme kısmına yönelik daha
kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca amaçlar kısmında orkestralama tekniğine yer verilmemiş
olması topluluğun tekrardan gözden geçirmesi gereken bir hususu olarak karşımıza çıkmalıdır.
10. yy.’dan 19. yy.’a kadar geçen evrede halk çalgıları orkestralarına yönelik yetersiz
düzeyde veri olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun sebebinin ise Türk toplumuna ait yazılı tarih
aktarım geleneğinin daha sonraları oluşması, Orta Asya coğrafyasındaki sürekli savaşlar ve 16.
yy.’dan itibaren Rus hâkimiyeti altına girmeleri olmalıdır. 1992 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile çoğu Türk toplumu özerkliklerini ilan etmişlerdir. Bu evreden itibaren geleneksel müzik
kültürlerine ait çalışmaları daha kolay yapabilmişlerdir. 20.yy. ilk kısmından itibaren Türk Dünyası
ve akraba topluluklara ait halk çalgıları orkestralarına rastlanmaktadır. Tuva ilinde 1930, Kırgız
İlinde 1936, Azerbaycan İlinde 1936, Moğollarda 20.yy başlarında, Buryatlar’da 1943, Saha İlinde
1957, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu 1986, Kazak Elinde 1987, Ankara Türk Dünyası
Topluluğu 2000, Hakas İlinde 2003 ve TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası’nın ise 2015 yılında
kurulduğu tespit edilmiştir.
Türk Dünyası Halk Çalgıları Orkestra geleneğine yönelik yeterli düzeyde çalışma yapılmadığından dolayı, özellikle 10. yy. ile 19. yy. arası döneme ait veri eksikliğini gidermeye yönelik güdümlü bilimsel projeler yapılması önerilmektedir. Tüm dünyaya mal olmuş halk çalgıları
orkestralarımızın olabilmesi için öz kültürümüzün çarpıcı ve farklı noktalarını sivrilterek ön plana
çıkartmalıyız. Söyleme ve icra tekniğindeki yöresel faklılıkların bu orkestraların içinde nasıl harmanlanacağına yönelik ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Hayal edelim, 15 bağlamacının aynı anda
şelpe tekniği ile çalmaya başladığı bir eserde, diğer yöresel mızrapların düzdüğü melodileri, 10
kemane ile işlesek, ardından ansızın giren beş kaba zurna ile ruhları titretsek güzel olmaz mı?
Bu tabiî ki sadece küçük bir örnek halk çalgıları orkestraları alanı bilim ve sanat insanlarının acil
dokunuşlarını beklemektedir.
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN TEMSİL VE TESCİLİ
HAKKINDA MEDYADAKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Ahmet Erman ARAL1
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi UNESCO’nun 32. Genel
Konferansı’nın düzenlendiği 2003 senesinde kabul edilmiş ve 2006’da da yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin kendi yasal mevzuatında yaptığı gerekli düzenlemelerin ardından 2006’da taraf olduğu Sözleşme, Kasım 2017 itibarıyla 175 ülke tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu belgeyle birlikte uluslararası toplumun dikkatine sunulan Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme
metninde toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası
olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar olarak tanımlanmıştır. Yeni bir kültür koruma yaklaşımının benimsenmesi bakımından etkin bir uluslararası uzlaşıyı ifade eden bu belgeye bağlı olarak belirli
mekanizmalar ve kılavuz metinler oluşturulmuştur.
Sözleşme’nin kademeli olarak kabul görmesinin ve Sözleşme hükümlerinin bir sonucu
olarak 2008 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi yürürlüğe girmiştir.
Bu liste, M. Öcal Oğuz’un belirttiği gibi, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin ortaya çıkışında kayda değer katkıları olan ve resmî açıdan 2006’da son bulan İnsanlığın
Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları İlanı adlı programın bir bakıma, daha gelişmiş
nitelikteki devamı niteliğindedir (2009: 49). Sözleşme’nin 16. maddesine göre, İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’nin amaçları arasında somut olmayan kültürel mirasın
ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması, bu mirasın korunmasının önemine dikkat çekilmesi ve kültürel çeşitliliğe saygı gösterilmesi bulunmaktadır. Taraf devletlerin sundukları miras
önerileri doğrultusunda her yıl yeni unsurlarla genişleyen Temsilî Liste’de Kasım 2017 itibarıyla
Türkiye’nin 14 kayıtlı mirası bulunmaktadır ve bunlardan “Nevruz” ve “İnce Ekmek Yapımı ve
Paylaşımı Geleneği: Lavaş” ortak dosya olarak kayıtlıdır.
1 Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi, Ankara / Türkiye, erman34@gmail.com
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Koruma kültürünün geliştirilmesi için miras unsurlarının ön plana çıkarılması açısından
önem taşıyan Temsilî Liste, her yıl toplanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükûmetler Arası Komitesi’nce alınan kararlar doğrultusunda yeni miras unsurları kazanmaktadır.
Sözleşme’ye bağlı Uygulama Yönergesi’nde yer alan belli kriterler dikkate alınarak Komite tarafından Temsilî Liste’ye alındığı ilan edilen her miras ulusal ve uluslararası medyada kendine yer
bulmaktadır. Bu çerçevede, Uygulama Yönergesi’nin farkındalık yaratmayla ilgili 105, 110, 111,
112, 113 ve 118. maddeleri de sosyal uyumun güçlendirilmesi, çatışmanın önlenmesi, kültürel
ifadelerin çeşitliliğine vurgu yapılması ve topluluklar arasında bilgi paylaşımı yönünden medyanın
rolüne atıfta bulunmaktadır. Bununla birlikte, her yıl özellikle Hükûmetler Arası Komite toplantısının devam etmekte olduğu veya henüz tamamlandığı zaman dilimine denk düşen dönemlerde,
Temsilî Liste’ye alınan miraslar hakkında medyada bazı tartışmaların gündeme geldiği gözlemlenmektedir. Bu tartışmalarla ilgili olarak akla ilk gelebilecek neden, medyanın bazı miraslarla
ilgili hassas ve siyasi uzantıları olabilen riskli noktalara odaklanarak veya gelişmelerin mirasın
korunması bakımından asıl değerini bağlamı dışında değerlendirerek kolay biçimde daha fazla
izleyici veya takipçiye ulaşma kaygısıdır. Ancak bu çalışmada odaklanılacak asıl nokta, medyanın bu yöndeki tercih ve tutumunun nedenlerinden ziyade medyadaki bu tartışmalar ile Sözleşme’nin içeriği ve savunduğu ilkeler arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekmektir. Zira UNESCO’nun
hedefleri, Sözleşme’nin içeriği ve somut olmayan kültürel miras alanındaki akademik bilgi birikimi
yeterince dikkate alınmadığı için Temsilî Liste’ye kaydedilen unsurlar hakkında çıkan haberlerde
kamuya iletilen mesajın, UNESCO’nun kültür koruma amaçlarıyla örtüşmediği görülmektedir.
Bu tespitten hareketle medyada Avrupa Birliği ve özelde Avrupa Komisyonu’nun tescil,
patent ve coğrafi işaretleme sistemi ile UNESCO’nun koruma yaklaşımlarının temsilî niteliğinin
birbirine karıştırıldığı söylenebilir. Dolayısıyla öncelikle bu çalışmanın sınırları çerçevesinde tescil
ve temsil kavramlarına ait bazı tanımların verilmesi gerekmektedir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü tescili “herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme” olarak tanımlarken
Türk Patent ve Marka Kurumu ise “Coğrafi İşaret Kavramı ve Türkiye İçin Önemi” adlı belgede
aynı kavramı “ürünün ayırt edici özellikleri, üretim metodu, üretim alanı ve denetim biçimi ile ilgili
bilgilerin hukuki düzenleme kapsamında kayıt altına alınması” şeklinde tarif etmektedir. Tescil
kavramıyla yakından ilişkili olduğu için verilebilecek coğrafi işaret ise Avrupa Komisyonu’na göre
“Kalitesi veya ününü belirli bir coğrafi yöreye borçlu olan ürünleri adlandırmak için kullanılan işaretler” anlamına gelir. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO), patent kavramını “bir icat karşılığında
sunulan özel bir hak” olarak açıklamaktadır. Burada yer verilen tariflerin ortak noktasının, bir
ürünün veya somut bir çıktının sabit ve ayırt edici nitelikleriyle hukuk çerçevesinde bir kişi, şehir,
bölge vb. lehine kayıt altına alınması olduğu ve söz konusu tanımlarda bir bakıma sahiplik ve
imtiyazdan söz edildiği söylenebilir.
Diğer taraftan, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne bağlı oluşturulan İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’nin bu çalışma açısından öne
çıkartılabilecek bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu listenin kimlerin iradesini temsil ettiği ve belli
otoritelerin değer biçmesiyle önem kazanan, bağlamından koparılmış unsurları yansıttığı ile ilgili
tartışmalar (Hafstein, 2008: 108) bildirinin odak noktası açısından bir yana bırakıldığında, bu
liste mirasın çeşitliliğine ve belgeleme, araştırma, aktarma ve canlandırma gibi değişik boyutları olan korumanın önemine dikkat çekilebilmesi bakımından değerli bir araçtır. Bunun yanında,
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Sözleşme’nin uluslararası toplumda ve medyada ön plana çıkmasına en çok katkı sağlayan araç
olan Temsilî Liste’nin tam da bu özelliği nedeniyle ülkelerin millî görünürlüklerini sergilemekten
hoşlandıkları bir sahne olduğu da vurgulanmalıdır. Temsilî Liste’nin, miras unsurları için fikrî mülkiyet hakları vasıtasıyla hukuki bir koruma temin etme veya onlara imtiyazlı bir konum tahsis etme
amacı taşımadığı ve temel olarak uluslararası barış ve anlayışı kültür, bilim ve eğitim aracılığıyla
hâkim kılmayı amaçlayan UNESCO’nun böyle bir yetkisinin de bulunmadığı bilinmektedir.
Sözleşme’deki hükümlerin uygulanması konusunda rehber ilkeleri içeren Uygulama Yönergesi’ndeki bazı maddeler somut olmayan kültürel mirasın temsili hususunda kayda değer
bilgiler içermekte ve Temsilî Liste’nin kendi bağlamında yorumlanabilmesi için kılavuzluk etmektedir. Yönerge’nin 13. maddesi Sözleşme’ye taraf olan devletleri, bir miras unsurunun birden
fazla devletin egemenlik alanında bulunduğu durumlarda, çok uluslu dosyalar sunarak işbirliği
yapmaya çağırmaktadır. 86. madde ise taraf devletlerden, özellikle ortak miras unsurları söz
konusu olduğunda topluluklar, uzmanlar ve araştırmacılar arasında bölgesel düzeyde bağlantı
kurulmasını sağlayacak ortamların geliştirilmesini talep etmektedir. Bu belgenin 87. maddesi ise
taraf devletleri, kendi arşivlerinde başka bir ülkenin toprağında mevcut olduğunu bildikleri miras
unsurlarına ait bilgi ve belgelere ulaştıkları takdirde, bunları ilgili ülkeyle paylaşmaya davet etmektedir.
Bu bilgi ve referans noktalarından devam edildiğinde, Sözleşme’de ve Sözleşme’ye
bağlı diğer belge ve mekanizmalarda miras tanımlanırken veya taraf devletler kendi kültürel miraslarının Temsilî Liste’ye dâhil edilmesi için adaylık dosyaları hazırlarken “eşsiz, orijinal” gibi
sözcüklerin kullanılmamasına azami derecede dikkat edilmektedir. Dolayısıyla Sözleşme’nin;
ülke ve toplulukların kültürel mirasları arasında eşitliği gözettiği, hiyerarşi kurulmaması için bazı
önlemlerin alındığı, coğrafi kökenine bakılmaksızın bu kapsama giren bütün bilgi, beceri, pratik,
inanış ve sembollerin aynı şekilde değerli görüldüğü ve nihayetinde ülkeler arasında imtiyaz sahipliği üzerinden herhangi bir miras paylaşımı yapılmadığı ifade edilebilir. Ayrıca, somut olmayan
kültürel mirasın, yaşayan bir miras olarak grup, topluluk ve ülkeler arasındaki etkileşimden (savaş, göç, ticaret vb.) etkilendiği ve zamanla dönüşüme uğramaya açık olduğu kabul edilmektedir.
Bu etkileşimlerin kabulüyle şekillenmiş olmanın bir neticesi olarak birçok maddesinde uluslararası ortaklığı, dayanışmayı, kültürel çeşitliliği ve mirasa saygıyı vurgulayan Sözleşme’de, taraf
devletlerarasında uyuşmazlık veya çatışma başlatma potansiyeli taşıyan hiçbir hükmün olmadığı
görülebilmektedir.
Tescil ve temsil kavramlarının bu çalışma bağlamında ne ifade ettiğine değinildikten sonra, bu çalışma kapsamındaki örneklere yer verilerek medyadaki temsil ve tescil tartışmaları değerlendirilebilir. Temsilî Liste’de kültürel miras unsurları hakkındaki haberlerde ağırlıklı olarak
Türk medyası incelenmiş olmakla birlikte sahiplik tartışmalarının içeriğini bölgesel medya düzeyinde karşılaştırabilmek ve bakış açıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit edebilmek
amacıyla Ermenistan ve Yunanistan medyasına da yer verilmiştir. Bu konudaki tartışma ve çekişmelerin yalnızca Türk, Ermeni veya Yunan medyasına özgü olmadığı ve birçok ülkede, özellikle
birbirine komşu ülkeler arasında sahiplik iddialarını işleyen benzer haberlerle karşılaşıldığı da
hatırlatılmalıdır.
Çalışma kapsamında incelenen haberler, 2009-2016 yılları arasında Türkiye tarafından
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Temsilî Liste’ye kaydettirilen Karagöz, geleneksel tören keşkeği, Türk kahvesi ve geleneği ve
ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneği lavaş hakkındadır. Türk ve Ermeni medyasında, geleneksel tören keşkeği ve ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneği lavaşın Temsilî Liste’ye kaydettirilmesi medyanın daha çok ilgisini çektiğinden, sözü edilen mirasları öne çıkaran haberlere
bu bildiride daha geniş yer ayrılmıştır. Temel olarak sahiplik hakkı ve tescil tartışmaları konusunda birbirini tekrar eden pek çok haber bulunduğu için bu husustaki karışıklığı en iyi yansıttığı düşünülen ve bunun yanında tescili vurgulayan, somut olmayan kültürel mirası siyasi sınırlar içinde
değerlendiren ve hakiki köken arayışını öne çıkaran belli haberlere yer verilmiştir.
Bu çerçevede, Temsilî Liste’deki miraslara ilişkin tartışmaların açıkça gözlemlenebildiği
bazı haberlerdeki dikkat çekici ifadelerin paylaşılması, problemin boyutlarını gösterebilmek açısından önemli olabilir. Örneğin “Ermenistan’ın UNESCO’ya başvurarak âşıklık geleneğini kendilerine ait somut olmayan kültürel miras olarak tescil ettirmek istediği” (Milliyet, 25 Kasım 2011),
“yıllardır kültürel savaş nedeni olan kahvenin de Türkiye’nin olduğu” (Radikal, 5 Aralık 2013),
“Yunanistan’a karşı Karagöz savaşının kazanıldığı” (Hürriyet, 4 Eylül 2009), “Türkiye’nin tescilli
miraslarının bulunduğu” (Bianet, 29 Kasım 2011), “UNESCO’nun keşkek kararının Ermenistan’ı
kızdırdığı” (Hürriyet, 3 Aralık 2011), “Türklerin yemek tescil savaşları” başlığıyla “Peki hangi yemek bizim?” sorusunun sorulduğu (Vatan, 30 Kasım 2014), “Lavaş ekmeğinin Ermenistan’a kaptırıldığı” (www.internethaber.com, 27 Kasım 2014), “Millî ekmeğimizin elimizden alındığı” (Yeni
Asya, 26 Kasım 2014) şeklindeki başlık ve haber içerikleri problemin özü açısından kayda değer
örneklerdir.
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin savunduğu ilkelere aykırı bir
bakışı yansıtan bu tür haberlere ek olarak özensiz bir dille kurgulanan ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekmekten uzak haberlere de rastlanabilmektedir.
Örneğin, İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş’ın 2016’da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin hazırladığı ortak dosyayla Temsilî Liste’ye dâhil edilmesi vesilesiyle Ülke TV’nin 2 Aralık 2016’da hazırladığı haberin “Yufkadan kalın pideden ince, akla geliyor
dürüm denince” alt başlığıyla sunulduğu ve “ben kebap olayım sen lavaş, sar beni yavaş yavaş”
şeklindeki bir ifadeyle “süslendiği” görülmüştür. Buradan hareketle, Sözleşme ve Temsilî Liste’nin
kültür koruma açısından taşıdığı değerle ilgilenilmediği ve izlenme kaygısı temel alındığı için, bu
gelişmenin Türkiye, bölge ülkeleri ve mirası sürdüren topluluklar açısından ne anlam ifade ettiği
hiçbir şekilde anlaşılamamaktadır. Ayrıca, Temsilî Liste’deki her unsur gibi bu habere konu olan
mirasta da bir üründen ziyade bir yapım süreci ve gelenek ön planda olmasına rağmen, haberde
restoran ve fırınlarda hazırlanıp müşteriye sunulan bir üründen söz edilmekte ve lavaş etrafında
oluşan sözlü gelenekten, bayram, cenaze ve düğünde lavaşın toplumsal dayanışmayı ifade eden
işlevinden, tandır ve ocağın kutsallığından veya aktarım süreçlerinden hiç bahsedilmemektedir.
Dolayısıyla bu noktada, somut olmayan kültürel mirasın bu listeye dâhil edilmesinin neden önemli
olduğu, mirasın neden korunup aktarılması gerektiği gibi hususlar karanlıkta kalmaktadır.
En az özensiz dil kullanımı kadar sakıncalı olduğu söylenebilecek başka bir durum ise
yerel veya bölgesel medyadaki örneklerin, ulusal medyaya kıyasla daha ileri boyuttaki kafa karışıklıklarını yansıtıyor oluşudur. Örneğin, Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Salih Demir’in lavaş
geleneğinin yalnızca Türklere ait olduğunu savunurken kullandığı “Ermenilerin bir taş fırını var mı
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ki lavaşı da pişirsinler? Onların bahsettikleri lavaş ekmek değil. Sacın üzerinde yapılan normal
bir ekmek” ifadesi; Ermenistan’ın lavaş geleneğine ilişkin dosyasına getirilen itirazlardan bahsederken “4 ülkenin itirazı karşısında UNESCO’nun patent talebi durduruldu” deyişi ve “Şanlıurfa
olarak önce ülke içindeki patenti alacaklarından ve sonra da UNESCO’ya başvurarak bu patenti
ülkeye kazandıracaklarından” söz etmesi yerel boyuttaki karmaşaya dair dikkat çekici bir örnek
olabilir.
Temsilî Liste’deki unsurlara bakışta görülen problemlerin Türk medyasına özgü olmadığını ve bu bağlamdaki benzer sorunların birçok ülkede görülebildiğini ortaya koyabilmek
için Türkiye’ye komşu ülkelerin medyasındaki örneklere de göz atılmasının faydalı olabileceği
düşünülmektedir. Yunanistan ve Ermenistan medyasındaki haberlerle sınırlı tutulan örneklerde
Türk kahvesi geleneği ve Karagöz (Yunanistan) ile geleneksel tören keşkeği ve lavaş geleneği
(Ermenistan)’nin öne çıktığı görülmüştür.
Türkiye’nin 2009’da Karagöz’ü Temsilî Liste’ye kaydettirmesinin ardından Yunanistan’ın
da “Karagöz konusunda kendi iddiasını kabul ettirebilmek için baskı yapmaya başlayacağı”
(Ekathimerini, 15 Temmuz 2010) belirtilmiş; Ilirya Forum adlı bir sosyal paylaşım ağında “Karagöz’ün UNESCO tarafından Türkleştirilmesi” başlığıyla bir haber paylaşılmıştır. Forum sayfasında paylaşılan bu haberde dikkat çekici olan ve Türk medyasında çıkan bazı haberlerin içeriğinde
de gözlemlenebilen bir durum söz konusudur. Haberin içeriğinde bir ülkenin Temsilî Liste’ye bir
SOKÜM unsurunu kaydettirmiş olmasının, başka bir ülkenin benzer bir mirası bu listeye kendi
adına kaydettirmesine engel olmadığına yer verilmiştir. Buna rağmen, habere yorum yapan bir
kullanıcı, “[bu mirasın] Türk veya Yunan kökenli olmasının önemli olmadığını, Yunanistan’ın bu
kararı temyize taşıması ve mücadele etmeden Moğollara hiçbir şeyin bırakılmaması gerektiğini”
ifade etmiştir. Türk kahvesi geleneğini konu edinen, “Tarih bilgisinden yoksun Türkiye bize kahve
‘sunacak’” başlıklı bir haberde ise “Türkiye’nin UNESCO kararıyla kahvenin isim babalığını talep
ettiği” iddia edilmiştir (Newsbomb, 23 Kasım 2013).
Diğer yandan Ermenistan’da medyanın bu anlamdaki görüntüsüne bakıldığında, geleneksel tören keşkeğinden bahsedilirken “UNESCO’nun Ermeni Harisa’sını Türk yemekleri listesine
yerleştirdiği” ve “tonir (tandır) sadece Ermenilerce kullanıldığı için keşkeğin Türklere ait olmasının mümkün olmadığı” (Armenianow, 2 Aralık 2011); “Harisa’nın yapımında kullanılan malzemeler saf bir Ermeni kökene sahip olduğu ve bir yemek tandırda hazırlanıyorsa bunun Ermenilere ait bir yemek olduğundan şüphe duyulmayacağı” (News, 7 Aralık 2011) şeklinde haberlerle
karşılaşılmaktadır. Temsilî Liste’ye 2016’da kaydedilen lavaş geleneği konusunda ise “UNESCO’nun Azerbaycan’dan gelen itiraza rağmen Ermeni lavaşını tanıdığı” (Horizonweekly, 2 Aralık
2014) söylenmiştir.
Türk, Ermeni ve Yunan medyasındaki haberler karşılaştırıldığında konuya yaklaşım açısından arada bazı benzerlik ve farklılıkların bulunduğu anlaşılmıştır. Gerek Türk medyasında gerekse de yabancı medyada, birden fazla ülkede yaşayan miras olarak kabul edilen ve ortak dosyalara konu edilebilecek bazı somut olmayan kültürel miras unsurlarının potansiyel bir ortaklığa
hiçbir şekilde alan bırakılmaksızın sahiplenildiği ve konunun tescil mücadelesi çerçevesinde bir
rekabet alanı olarak yanlış şekilde yorumlandığı görülmüştür. Ayrıca başka bir benzerlik olarak,
medyada, kendi ülkesine ait bir mirası eşsiz veya orijinal görüp kendi mirasını diğer ülkelerdeki
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“miras yorumlarının” çıkış noktası olarak merkezde konumlandırma ve diğer ülkelerdeki biçimleri
de onun “kopyaları” olarak görme eğiliminin bulunduğu söylenebilir. Bu da aslında medyanın, somut olmayan kültürel mirasa gerektirdiği şekilde yaşayan miras, süreç ve gelenek çerçevesinde,
ayrı bir kategori olarak değil, somut kültür varlıklarına yaklaşır gibi yaklaşmasının; mirası belli bir
coğrafyada sabitleyip onu hiç dönüşmeyen; göç, ticaret veya savaş sonucunda bir yere taşınmayan bir şeymiş gibi düşünmesinin veya mirası bir ülkenin siyasi sınırlarının içine yerleştirme
isteğinin bir sonucu olarak görülebilir. Ancak Marilena Alivizatou’nun ifade ettiği gibi, yaşayan
kültür, millî sınırlarla değil, o mirasla yaşayan topluluklar tarafından tanımlanmaktadır (2007: 40).
Bu nedenle, Temsilî Liste’deki unsurları sınır kavgaları çerçevesinde tartışmak veya konuyu bu
şekilde gündeme getirmek, somut olmayan kültürel mirasın toplulukları birleştiren ve dayanışmaya sevk eden yönüne dikkat çekmeyi zorlaştırabilmektedir.
Haberler arasında gözlemlenebilen tek farklılık ise yabancı medyanın aksine Türk medyasının, bir mirası aktif olarak koruyup yaşatan yerel topluluklara veya ilgili sivil toplum kuruluşlarına
Temsilî Liste ve bu listeye dâhil edilen miras unsurları hakkında ne düşündüğünü sormayı ihmal
etmesidir. Söz gelimi lavaş geleneğiyle ilgili haberlerde fırıncılar ve restoran çalışanları dışında
görüşüne başvurulan başka bir gruba (örneğin Folklor Araştırmacıları Vakfı, Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vb.) rastlanamamıştır. Oysa sivil toplum kuruluşlarının ve söz konusu mirasla yaşayanların bu konuda ne düşündüğünün öğrenilerek haberde grup ve toplulukların düşüncelerine yer verilmesi, UNESCO’nun kültür koruma yaklaşımlarına destek olunması ve
mirasın yaşamsal değerinin yansıtılabilmesi bakımından önemli olabilir. Öte yandan Ermenistan
ve Yunanistan medyasındaki haberlere göz atıldığında, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı
sıra antropolog ve etnologların görüşlerine öncelik verildiği görülebilmektedir. Bu kişilerin haberlere yansıyan düşünceleri her ne kadar somut olmayan kültürel mirasın dayanışma, paylaşım,
çeşitlilik ve saygıyı esas alan doğasını yansıtmıyorsa da yabancı medyanın resmî makamlar ve
ticari kuruluşlar dışındaki bilgi kaynaklarına yönelebildiğini göstermesi açısından önemli görünmektedir.
Medyanın Temsilî Liste’deki somut olmayan kültürel miras unsurlarına yaklaşımı, kültürel
mirasın nasıl tanımlandığı ve ona nasıl bir işlev yüklendiğiyle yakından ilişkili olduğu söylenebilecek ihtilaf ve çekişme alanlarını akla getirmektedir. Somut veya somut olmayan fark etmeksizin mirasın tartışmalı doğasının, evrensel miras fikrini uzun vadede geçersiz kıldığı düşüncesi
(Lowenthal 1998’den akt. Smith ve Akagawa 2008: 5) medyadaki örneklerin yorumlanabilmesi
açısından uygun bir başlangıç noktası oluşturabilir. Bir diğer deyişle, kültürel mirasla ilgili yasal
düzenleme ve uygulamalar kimlik, aidiyet ve hak sahipliğini kaçınılmaz olarak ön plana çıkardığından, özellikle somut olmayan kültürel miras her topluluk için farklı anlamlar taşıyan ve Ahmed
Skounti’nin belirttiği gibi, gücünü yerelden alan bilgi, deneyim ve inançlara karşılık gelebildiğinden (2008: 75) ve miras hayli politikleşmiş bir metaya dönüştürülebildiğinden, herkesin zihninde
aynı anlamları çağrıştıran evrensel bir miras fikrini savunmak artık zorlaşmıştır. Ayrıca, bir kavram olarak mirasın, insan eliyle üretilmiş “kalıt”lardan ziyade birey, grup ve toplulukların ürettiği
“anlam”ı dikkate alması ve birbiriyle uyuşmayan anlamları eşzamanlı olarak taşıması yönünden
sosyal gerilimleri barındıran bir saha oluşu (Graham, Ashworth ve Turnbridge 2016: 5), anlama
görece daha çok dikkat çeken 2003 Sözleşmesi ve dolayısıyla Temsilî Liste etrafında anlaşmazlıkların daha kolay çıkmasına yol açabilmektedir.
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Medyada karşılaşılan haberlerde de görüldüğü üzere, somut olmayan kültürel mirasın,
2003 Sözleşmesi’nin içeriği ve kendine özgü oluşum, yayılım ve aktarım bağlamı içinde ayrı
bir kategori olarak değil, 1972 Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin ilgi alanına
giren somut kültür varlıklarıyla aynı kategoride değerlendirilmesinin birtakım riskler barındırdığı
söylenebilir. Zira Bortolotto’nun ifade ettiği gibi kültür, yalnızca soyut değil aynı zamanda politik,
ekonomik ve kimliğe ilişkin konuları gündeme getirebilen somut bir nesneyi ifade ettiğinde, mirasın otantikliği yerel paydaşlar (sivil toplum kuruluşları, belediyeler, topluluklar) tarafından olmazsa
olmaz, vazgeçilmez bir değer olarak görülebilmektedir (2010: 110). Bu açıdan, Temsilî Liste’deki
somut olmayan kültürel miras unsurlarının 2003 Sözleşmesi’nden bağımsız şekilde otantiklik ve
tescil çerçevesinde haberleştirilmesinin, bu mirasın korunmasına katkı sağlamadığı iddia edilebilir.
Buna ek olarak, Zhu’nun belirttiği üzere, otantiklik kavramı merkezden yerele dayatıldığında yerel topluluklar, mirası paylaşan ve sürekli dönüştüren değil, onu tüketen ve mirasın etrafında
mücadele veren topluluklara dönüşebilmektedir (2015: 1). Dolayısıyla medyanın kitleleri etkileme gücü açısından merkezi konumda bulunduğu varsayıldığında, somut olmayan kültürel miras
unsurları hakkındaki haberlerin en azından Sözleşme’nin hedeflerine zarar vermeyecek şekilde,
topluluklar arasındaki paylaşım ve etkileşimi göz ardı etmeksizin hazırlanmasının önemli olduğu
söylenebilir. Burada savunulan düşünceyi destekleyici bir başka nokta, 2003 Sözleşmesi’nden
daha önce, 1994’te hazırlanan Nara Özgünlük Belgesi (The Nara Document on Authenticity)’nde
de otantikliğin sosyal bir yapı olduğunun kabul edilmiş ve kültürel göreceliliğinin onaylanmış olmasıdır (Larsen 1995’ten akt. Bortolotto, 2010: 107). Bu nedenle medyanın, aslında otantikliğin
müdafaası olarak görülebilecek tescil vurgusundan kaçınması, Temsilî Liste’deki somut olmayan
kültürel miras unsurlarının çağdaş kültür koruma yaklaşımları açısından daha doğru şekilde yorumlanmasını sağlayabilecektir.
Medyada, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydedilen unsurlar konusundaki tartışmaların geleneksel tören keşkeği ve lavaş üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Avrupa Birliğinin tescil uygulamaları ile UNESCO’nun koruma yaklaşımlarının birbirine en
çok karıştırıldığı mirasların mutfak kültürüyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği
içinde belli yiyeceklerin eşsiz ve otantik nitelikleriyle ön plana çıkarıldığı markalama sistemlerinin
mantığı (Aykan, 2016: 799), kafa karışıklığı içinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi ve Temsilî Liste ile ilgili süreç ve haberlere aktarıldığında, yiyeceklerin kendi başlarına kültürel miras olarak nitelenmesinin ekonomik faydayı da beraberinde getireceği gibi bir
sonuca ulaşılmaktadır. Yemek kültürünün turistik ve ekonomik açıdan getirileri düşünüldüğünde,
özellikle lavaş ve keşkeğin SOKÜM Sözleşmesi bakımından dinamik bir sürecin parçaları olduğu
ve bu yiyeceklerin ardında bir aktarım, üretim ve paylaşım kültürünün bulunduğu gündeme getirilmemekte veya pek akla gelmemektedir. Zira De Soucey’in de ifade ettiği gibi yemek, ulusal sınırları ve kimlikleri net şekilde vurgulayabilen bir mücadele alanına dönüşebilmektedir (2010: 433).
Bu hâliyle, komşu ülkeler arasında keşkek ve lavaş gelenekleri gibi siyasi sınırların ötesinde paylaşılan bir unsur, Temsilî Liste’ye ortak dosya olarak değil, o bölgedeki devletlerden
biri adına kaydedildiğinde, medya o devleti mirasın tek sahibi gibi sunabilmektedir (Park, 2010:
121). Somut olmayan kültürel mirasın zaman zaman bu şekilde sunulması, grup ve topluluk-
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ların kendi mirasları etrafında aşılmaz, geçirgen olmayan duvarlar örmeye çalıştığı bir rekabet
ikliminin yaratılmasına hizmet edebilmektedir. Buradan hareketle, medyadaki bu tür haberlerin
kamuoyunda duyarlılık yaratma açısından değerli olduğu ancak medyanın ilgisinin Sözleşme ve
Temsilî Liste’nin hedeflerini esas alan doğru noktalara yoğunlaşmasının daha uygun olabileceği
düşünülmektedir.
Somut olmayan kültürel mirasın ulusal ve uluslararası medyadaki görünümü, kültürel miras ile kültürel mal arasındaki ayrıma yeterince dikkat edilmediğini de akla getirmektedir. Janet
Blake, kültürel mirasın nesnel, fiziksel varoluştan ziyade bir nesne veya anıtla kurulan ve aidiyeti
sağlayan ilişkilerle birlikte düşünülebileceğini belirtmiştir (2000: 84). Kuşaktan kuşağa aktarılan
ve korunan bir değer olarak mirasın aşırı ticarileşmeye karşı savunulmasına katkı için de medyanın, kültürel miras kavramı lehine bir farkındalık kazanmasının önemli olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca mal kelimesi, sahiplik hakkını elinde bulunduranların diğerlerini dışlamasını,
üründen uzak tutmasını ve ondan faydalanmasını ima ettiğinden (Prott ve O’Keefe 1992: 311),
medyada Temsilî Liste unsurlarını haberleştirilirken kültürel malı çağrıştıracak ifadelerin listedeki
unsurlar aleyhine yorumlara yol açabileceği öngörülebilir.
Sonuç olarak, Temsilî Liste’deki mirasların haberlere konu edilişinde bazı sorunlara ve olası
risklere değinildikten sonra birtakım önerilerden söz etmek mümkündür. Öncelikle, bu konuda
medyanın UNESCO Türkiye Millî Komisyonu yetkilileri, halk bilimciler ve kültür araştırmaları
alanında uzmanlık sahibi araştırmacıların görüşlerine başvurmasının ve bunun bir ön şartı olarak halk bilimcilerin somut olmayan kültürel miras araştırmalarıyla daha yakından ilgilenmesinin
çözüme doğrudan etki edeceği savunulabilir. Ek olarak medyanın, gündeme gelen mirasla ilgili
olarak yerel topluluk ve sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerine yer vermesinin, farklı seslerin
duyulabilmesi ve topluluk katılımı bakımından yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bundan başka, Aykan’ın da belirttiği üzere, çok uluslu dosya başvurularını teşvik amacıyla Temsilî Liste’ye
kayıt kriterlerinin gözden geçirilmesi ve bir somut olmayan kültürel miras unsurunun ulusal sınırlar dışında da mevcut olabileceği durumlar düşünülerek olası bir çatışmayı azaltabilmek için
Sözleşme ile ilgili süreçlerde sivil toplumun görünürlüğünün artırılması da gündeme daha çok
getirilebilir (2016: 808). Temsilî Liste’ye dâhil edilen unsurlar konusunda medyanın, bölge ülkeleri
arasındaki tarihî ve kültürel ilişkileri göz önünde bulundurarak daha uzlaştırıcı bir tutumla hareket
etmesi ve konuyu somut kültür varlıklarından ayrı bir kategoride değerlendirmesinin Sözleşme
hedefleriyle daha uyumlu olabileceği söylenebilir.
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DİJİTAL KÜLTÜRDE KÜLTÜR AKTARIMI: RAFADAN TAYFA
ANİMASYON DİZİSİNDE “AŞURE GÜNÜ” ÖRNEĞİ
Erkan ASLAN1
Kültür, zaman koşullarına uyum sağlayabilen dinamik yapıda bir olgudur. Teknolojik gelişmelere koşut olarak kültür aktarımı gibi konularda çeşitli değişiklikler meydana gelmektedir.
Örneğin, matbaanın icadına kadar olan dönem ile icadından sonraki dönem arasında, kültür aktarımı açısından belirgin bir fark olduğu gibi; teknolojik aletlerin yaygınlaşmasından sonraki dönem
arasında da kültür aktarımı açısından büyük farklar vardır. Nitekim Ong, yazı ve matbaa kavramlarının varlığını bilmeyen kültürleri birinci, televizyon gibi araçların oluşturduğu kültürü ise ikinci
sözlü kültür olarak tanımlamaktadır (Ong, 2013: 23-24). Bununla birlikte, özellikle internetin toplum yaşamındaki etkinliğinin artması, yeni bir dönem olan dijital kültürü ön plana çıkarmaktadır.
Dijital kültürü, herhangi bir dijital platformdaki tüm kültürel ögelerin ve onların taşıdığı anlamların toplamı olarak tanımlamak mümkündür. Dijital platform, dijital kültürün tabanını oluşturur. Bilgisayar, tabletler, cep telefonları, internet, dijital medya araçları, dijital fotoğraf makinesi,
dijital video kameraları, bir iletişim ağı olarak internet birer dijital platformdur (Türkoğlu, 2013: 34).
Bu bağlamda yaklaşık yüz yıllık bir geçmişe sahip olan animasyon, dijital kültürün bir
parçası olarak folklor disiplini için yeni bir inceleme alanı olarak düşünülebilir. Dijital yapısından
kaynaklı olarak kitlesel erişime imkân tanıyan animasyon, kültür aktarımının en etkili kanalından
biridir. Animasyon vasıtasıyla yapılan kültür aktarımı, kimi zaman akıllara kültürel emperyalizm
düşüncesini getirse de 21. yüzyılda kültürel ifade çeşitliliği, yine bu tür çağdaş yapımlarla mümkün olmaktadır.2
1 Doktora Programı Öğrencisi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Bölümü. Ankara/Türkiye. e.aslan36@hotmail.com
2 Animasyon vasıtasıyla kültür aktarımı yapmak, akıllara bağlamından koparılmış sahte bir folklor aktarımını getirebilmektedir. Bu konuda yapılmış bir tartışma için, künyesi kaynaklar kısmında verilen şu çalışmaya
bakılabilir. (Aslan, 2015).
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Bu çalışmada, Türk yapımı bir animasyon dizi olan ve TRT Çocuk kanalında yayımlanan
“Rafadan Tayfa” adlı yapımdaki “aşure günü” örnek olarak incelenmiş ve folklorik açıdan animasyon-kültür aktarımı ilişkisi çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada üç temel soruya cevap
aranmıştır. İlk olarak aşure günü animasyonda ne şekilde sunulmuştur ve bu sunum, halk geleneğinde olan aşure günü ile ne ölçüde benzeşmektedir? İkinci olarak animasyonda yer alan geleneklerin, çocuklar üzerindeki yansıması ne şekilde gerçekleşmiştir? Üçüncü soru ise, senaryo
ekibinin folklorik ögeler hakkındaki bilgi altyapısı nereden gelmektedir? Bu çalışma genel olarak
bahsedilen bu üç soru üzerinden kurgulanmıştır.
Türkçeye genellikle canlandırma olarak çevrilen animasyon3 , tek tek resimleri ya da devinimsiz nesneleri, gösterim sırasında devinim duygusu verebilecek biçimde düzenleme ve filme
aktarma işi (Özön, 2000: 133) olarak tanımlanabilir. Dijital teknolojinin en önemli özelliği görsel
unsurları, sanatın bileşeni hâline getirme potansiyelidir (Metin, 2016: 586). Bu bağlamda animasyon da, geçen süre zarfında ses ve görüntüyü birleştirerek kültür aktarımı açısından önemli bir
araç hâline gelmiştir. Öyle ki, sözlü gelenekte yetişkinlere hitap etmeyen bir anlatı bile, animasyon vasıtasıyla yetişkinlere hitap edecek bir şekilde sunulabilmektedir. Thompson’un görüşleri bu
düşünceyi destekler niteliktedir:
Özellikle hareketli çizgi filmler olmak üzere sinema, masal anlatanın en başarılı aracıdır.
Halkın hayal gücünde yer alan yaratıklar bu şekilde kolaylıkla oluşturulmakta ve bunlara hayata
dair nitelikler verilmektedir. Kuşkusuz 1946’ya dek bunların içindeki en iyi örnekler Walt Disney
üretimi olan 1939 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Snow White and the Seven Dwarfs)’dir. Masallara ilgilerini uzun süre önce yitiren çok sayıda yetişkin, beklemedikleri bir şekilde
halkın hayal gücüne ilişkin bu eski ürünlerden büyük zevk almıştır (Thompson 1977’den aktaran
Koven, 2014: 119).
Görüldüğü gibi animasyon, 21. yüzyılda önemli bir kültür aktarım aracıdır ve kültürün aktarılarak yaşatılmasında büyük bir güce ve öneme sahiptir. Bu çalışmada, örnek olarak incelenen
“Rafadan Tayfa” animasyon dizisindeki “aşure günü”, uygulamalı folklor çalışmaları açısından da
bir örnek oluşturmaktadır. Oğuz, uygulamalı folklor çalışmalarının ortaya çıkışı ile ilgili şu bilgileri
vermektedir:
Halk bilimini seçkincilerin yarattığı ve uyguladığı yaklaşımlarla ortaya çıkan kuramsal yararsızlıktan daha doğrusu denenen kuramların yararsız sonuçlarından kurtararak uygulanabilir
yararlılığa yönlendirme, yerel renkleri küresele yeni yorumlamalarla katma amacını güden ve bir
anlamda kuramlardan sıkılmışlığın kuramı olarak ortaya çıkan uygulamalı halk bilimi çalışmaları,
ilk çıkışını İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik ve sosyal çalkantıların doruğa ulaştığı Almanya’da yapmış, bu yaklaşım hızla Avrupa’nın diğer ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya yayılarak
türler ve motifler temelinde yürütülen sözel ürün ağırlıklı halk bilimi çalışmalarının toplumsal sorunlar karşısındaki suskunluğu ve bu suskunluğun doğurduğu açmazlarla ilgili yoğun eleştirilerle
biçimlenerek kuramsal bir çerçeve kazanmıştır (Oğuz, 2013: 42).
3 Samancı’ya göre “çizgi film”, animasyon sinemasının sınırlı bir kısmını karşılayan ve temelde çizgiye
dayanan iki boyutlu animasyondur (Samancı, 2004: xii). Bu nedenle çalışmada, “çizgi film” yerine daha
kapsayıcı bir terim olduğu düşünülen “animasyon” kullanılmıştır.
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Uygulamalı folklor çalışmalarının ortaya çıkış sebebi, folkloru işlevsel bir yapıya büründürme çabalarından kaynaklanmaktadır. Kültürel bir ögenin uygulamalı folklor çalışmaları kapsamında değerlendirilebilmesi için, yeni bir aktarım kanalı gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında
animasyon, yeni bir aktarım şekline sahip modern kültür aktarıcısıdır.
Çalışmanın odağını oluşturan aşure günü, Rafadan Tayfa4 adlı animasyon dizinin 36. bölümünde (Rüya Peşinde) yer almaktadır. Obur bir karakter olan Hayri, rüyasında arkadaşlarının
bir şeyler yediğine dair sesler işitir; fakat onları bir türlü bulamaz. Rüyasında yalnızca üstü kapalı
bir yemek ve nar görerek bunun bir bulmaca olduğunu anlar. Daha sonra uyanır ve rüyasını çözmeye çalışır. En sonunda rüyasında gördüğü yemeğin aşure olduğunu anlar. Bölümün sonunda
arkadaşları ile yaptıkları aşureleri mahalle halkına dağıtırken görünürler.

Aşure geleneğinde, Sünni ve Şii ayrımına bağlı olarak değişik uygulama ve inançlar ortaya çıkmıştır (And, 2007: 33). Bununla birlikte, aşure gününde pişirilip yenen aşure yemeği ile
ilgili yaygın bir anlatıya göre, Nuh peygamber gemiden ailesi ile çıktığında Muharrem’in onuncu
günüydü ve gemide kalan erzak birbirine karıştırılıp bunlardan aşure yapılmıştır (Carnoy 1894’ten
aktaran And, 2007: 37).
Rafadan Tayfa animasyon dizisinde aşure geleneğine yer verilen bölümün tamamı
incelendiğinde aşurenin, halk geleneğindeki hâline uygun bir şekilde yansıtıldığı görülmektedir.
Bölümde aşurenin birlik ve beraberlik içinde yenilmesi gerektiği sıklıkla vurgulanmaktadır. Eğitimsel açıdan bakıldığında aşure geleneği üzerinden çocuklara, yardımlaşmanın önemi de vurgulanmaktadır. Ayrıca animasyonda, aşure geleneği doğrudan anlatılmak yerine, rüyada geçen
bir olayın çözümlenmesi şeklinde anlatılarak merak uyandırıcı bir senaryo yaratılmıştır. Burada
dikkat çekici bir nokta ise, gelenekte yer alan aşure gününün yine gelenekteki şekline oldukça ya4 1 Aralık 2014 tarihinde, TRT Çocuk kanalında yayımlanmaya başlayan Rafadan Tayfa adlı animasyon
dizi, ISF Studios şirketi tarafından yapılmaktadır. Dizinin yönetmenliğini İsmail Fidan üstlenmiştir.
331
Dijital Kültürde Kültür Aktarımı: Rafadan Tayfa Animasyon Dizisinde “Aşure Günü” Örneği

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

kın bir şekilde animasyonlaştırılmasıdır ki bu durum, senaryo ekibinin aşure gününü bağlamında
görmüş olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Aşure geleneğinin, Rafadan Tayfa adlı animasyon dizide yer almasının çocuklar üzerindeki yansıması, çalışmanın yazarı tarafından yapılan görüşme notlarına dayanılarak çözümlenmiştir. Görüşme yöntemi5 ile yapılan araştırmada çocuklara aşure günü, çember çevirme oyunu ve
topaç oyunu sorulmuş, alınan cevaplar doğrultusunda çözümleme yapılmıştır. Görüşme, Ankara
Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’nde, 3 farklı okuldan 2. ve 4. sınıf düzeyinde eğitim gören 105 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeye katılan okullar şunlardır: Şehit İbrahim Çoban İlkokulu / Ankara, İbn-i Haldun İlkokulu
/ Ankara, Melek Özel İlkokulu / Ankara. Çocuklara aşure gününün yanı sıra çember çevirme ve
topaç oyununun sorulması, bahsi geçen animasyon dizinin farklı bölümlerinde bu oyunlara da yer
verilmesi sebebiyledir.
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, aşure geleneğini çocukların tamamına yakını bilmektedir. Çocukların tamamı geleneği annesinin, ninesinin veya komşusunun yaptığı aşure yemeğinden bildiğini söylemektedir. Bu durum göstermektedir ki aşure geleneği, kent hayatına adapte
olarak varlığını, bağlamında sürdürmektedir. Bunun temel nedeni, bu tür geleneklerin içerisinde
barındırdığı kutsiyettir. Kutsiyet belirten gelenekler, diğer geleneklere göre değişen zaman şartlarına daha fazla uyum sağlayabilmektedir. Elbette ki aşure geleneğinin kent hayatına uyum gösterebilmesinin bir diğer nedeni, geleneğin çok fazla bir ritüele dayanmamasıdır. Daha açık bir ifade
ile gelenek, özde komşulara dağıtılan bir yemekten ibaret olduğu için kent hayatına da uyumu zor
olmamaktadır. Aşure geleneğini bilen çocukların tamamı geleneği annesinden, ninesinden veya
komşusundan dolayı bilmektedir ki bu durum geleneğin hâlen daha bağlamında yaşadığına bir
kanıt olarak gösterilebilir.
5
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Bunun dışında çocuklara aşureyi animasyonda görüp görmedikleri sorulmuş, bir kısmı
gördüğünü söylese de asıl olarak aşure bilgisinin ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bu durum ise
gelenekte yaşayan bir kültürel olgunun, uygulamalarına göre zihinde daha etkili bir iz bıraktığını
göstermektedir. Aynı durum çember çevirme ve topaç oyunu için geçerli değildir. Çember çevirme oyununu bilen öğrencilerin bir kısmı müzelerden, küçük bir kısmı arkadaş çevresinden, bir
kısmı ise okulda beden eğitimi dersinden bildiğini belirtmiştir. Bu durum ise kültürel bir ögenin,
yaşatılmasında farklı kanalların kullanılmasının önemini vurgulamaktadır.
Bununla birlikte, kültür aktarımı üzerine yoğunlaşan benzer çalışmalar, animasyon gibi
türlerin aktarım üzerindeki etkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aral tarafından Dede Korkut üzerine yapılan bir araştırmada, çocukların Dede Korkut’u en fazla animasyon vasıtasıyla
bildiklerini ortaya koymuştur (Aral, 2015: 28). Aynı şekilde, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras
Müzesi’ne gelen, burada yer alan topaç ve çember gibi oyunları animasyondan bildiklerini söyleyen çocuklar, kültürel aktarımın farklı kanallar vasıtasıyla gerçekleşmesi gerektiğini göstermektedirler. Bir başka ifadeyle, çocukların okulda öğrendiği bir geleneksel oyunu, müzede uygulaması,
dijital platformlarda görmesi bir sonraki aşamada oyunu hayatına dâhil etmesini sağlayabilir. Bu
durum ise biraz önce de belirtildiği gibi kültürün farklı kanallar vasıtasıyla aktarılmasının önemine
bir kanıt niteliğindedir.
Rafadan Tayfa adlı animasyon dizide; aşure geleneğinden topaç oyununa, çember
çevirmeden halk oyunlarına kadar birçok kültürel ögeye yer verilmektedir. Bunun temel nedeni “biz” vurgusu yapmaktır. Daha açık bir ifade ile yıllarca yabancı animasyonları izleyen Türk
toplumuna, içinde kendi değerleri olan bir animasyon hazırlayarak farkındalık yaratılmıştır. Dizinin jeneriğinde gökyüzünde birleşen ay ve yıldız ile gösterilen İstanbul manzaraları bu durumu
doğrular niteliktedir. Yalnız burada dikkat çekici olan durum şudur ki dizide verilen bütün kültürel ögeler hemen herkes tarafından bilinmektedir. Yani senaryo ekibi, kendi yaşantılarında şahit
olduğu kültürel ögeleri senaryolaştırmaktadır. Çok fazla kişi tarafından bilinmeyen Türk masal
kahramanlarına veya destanlarına yer verilmemesi bu durumu kanıtlamaktadır. Bu açıdan baktığımızda, kültürel altyapıyı temel alan animasyon şirketlerinin profesyonel bir şekilde danışmanlık
almalarında bu anlamda fayda vardır.
Bu çalışmadan çıkarılabilecek temel sonuçları şu şekilde toplamak mümkündür: Öncelikle
Türk yapımı bir animasyon dizi olan Rafadan Tayfa, senaryosunda kullandığı folklorik ögeler ile
muhatabı olduğu kitle üzerinde aidiyet vurgusu yaparak farkındalık oluşturmaktadır. Animasyon
dizide birçok folklorik öge, halk geleneğindeki şekillerine uygun olarak verilmektedir. Verilen ögelerin niteliği, senaryo ekibinin geçirdiği çocuklukla doğrudan bağlantılıdır.
Makalenin odak noktasını oluşturan aşure geleneği, günümüzde aktif bir şekilde devam
ettirildiğinden, hemen bütün çocuklar tarafından bilinmektedir. Bu yüzden geleneğin animasyonda yer alması henüz bir etki oluşturmamaktadır. Bununla birlikte çocukların topaç ve çember gibi
oyunları müze, okul, animasyon, arkadaş çevresi gibi farklı kanallardan öğrenmesi, kültür koruma
yaklaşımlarında bütünlükçü bir yapının benimsenmesi gerektiğini göstermektedir. Yani çocuğun
animasyonda gördüğü topacı, müzede çevirebilmesi bu bütünlükçü yapıya basit bir örnektir.
Bütün bu verilen bilgilerin dışında çıkarılabilecek bir başka sonuç ise, kültürel bir ögenin
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bir sanat dalında uygulanırsa, başka sanat dallarına da kaynak teşkil edebileceğidir. Örneğin
Türk halk hikâyeleri birçok kez Türk sinemasında yer bulmuştur. Bunun sonucunda birçok şarkıcı
yaptığı şarkılarda aşkı, Mecnun gibi karakterlerle özdeşleştirmektedir. Bu nedenle kültürel ögelere animasyon gibi yapımlarda yer verilmesiyle, geleceğin sanatçısı, müzisyeni, senaristi vb.
olacak çocuklara, kültürü bir fikir kaynağı olarak görme düşüncesi aşılanabilir.
Bugün bir senaristin, şarkıcının veya sanatçının kültürel bir alt yapıya sahip sanat eseri
üretebilmesi her şeyden önce kültürü bilmesini gerektirir. Örneğin heykeltıraşın bir masal kahramanını heykele uyarlayabilmesi, o kahramanı bilmesi ile mümkün olacaktır. Günümüz sosyal
yaşamında bu tür bilgiler büyük oranda aileden okula geçmiş bulunmaktadır. Bu nedenle okulda öğrenilen bir bilginin sinemaya, animasyona ya da resme dönüşmesi oldukça ihtimallidir. Bu
durum da gösteriyor ki bütünlükçü kültür korumada en önemli kanallardan biri eğitim sistemidir.
Eğitim sisteminde kültürün var olması ise, her şeyden öte zorunlu halk bilimi dersinin6 varlığına
bağlıdır. Böylesi bir bilinç ancak bu şekilde oluşabilecektir.
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS AKTARIMINDA MÜZE
EĞİTİMİ
Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU1
Somut olmayan kültürel miras ve müze ilişkisi, müzelerin koruma kavramını yeniden
değerlendirdikleri ve toplumla ilişkilerini gözden geçirdikleri bir bağlamda kurulmaktadır. Kısa adı
UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu tarafından 2003 yılında kabul
edilen ve Türkiye’nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi, somut kültürel ve doğal mirasla birlikte somut olmayan kültürel mirasın da korunması gerekliliğine ve koruma kavramının çok boyutluluğuna vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada
öncelikle müzelerin koruma yaklaşımındaki değişimlere değinilerek somut olmayan kültürel mirasın korunmasındaki ve bu alanda farkındalık yaratılmasındaki rolüne dikkat çekilecektir. Daha
sonra korumada eğitim ve müzelerin eğitim işlevi, müze eğitimi üzerinden yorumlanacak ve İyi
Koruma Uygulamaları Listesi’nde yer alan müzeler ve Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi eğitim çalışmaları açısından çözümlenecektir. Son olarak okul içi eğitim uygulaması olarak
incelenebilecek Halk Kültürü dersi okul-müze iş birliği, somut olmayan kültürel miras aktarımında
müze eğitimi çalışmaları için örnek olarak verilecektir.
Somut olmayan kültürel mirasın yaşayan niteliğine dikkat çeken Sözleşme, bu mirasın
temsilcilerine, süreç sonunda ortaya çıkan ürüne, uygulamaya, aktarım mekânına ya da ortamına ve aktarım biçimlerine eşit derecede önem vermektedir. Bu açıdan bağlamı ve süreci korumaya odaklanmakta ve korumayı somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılarak
yaşatılmasında görmektedir. Kuşaklararası buluşmanın sağlandığı doğal aktarım ortamlarının
gelişen teknolojik olanaklar ve küreselleşme gibi nedenlerle kaybolmaya başlaması ise somut
olmayan kültürel mirasın korunması ve aktarılabilmesi için müzeleri yeni aktarım mekânlarından
biri hâline getirmiştir. Müzeler de dikkatlerini somut ve somut olmayan kültürel mirasın birlikte
korunması bakımından bütüncül koruma yaklaşımına yöneltmişlerdir. Müzelerin toplum merkezli
yaklaşımı ile deneyimi önceleyen bakış açısı ve müzelerde somut olmayan kültürel mirasın canlı
1
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bir şekilde yaşatılması düşüncesi de bu noktada örtüşmektedir. Somut olmayan kültürel miras
odaklı müzeler, doğal aktarım ortamlarına en yakın ortamı oluşturma çabalarını gerçekleştirirken
çağdaş yaklaşımları da takip etmekte ve eğitim çalışmaları gibi programlarla somut olmayan
kültürel mirasın yaşatılarak aktarımını desteklemektedir. Böylece bu müzeler hem canlı bir şekilde korumayı hem de yeniden üretimi sağlayan sonuçları ortaya koymaktadır. Kenji Yoshida,
müzelerin yalnızca somut kültürel mirasın korunduğu bir yer olmadığına, aynı zamanda somut
olmayan kültürel mirasın aktarım ve yaratım mekânlarından biri olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca
sadece geçmişin somut kültürel mirası için değil, geleceği inşa etmek için de kullanılabilecek
somut olmayan kültürel mirasın ve bilgi birikiminin deposu olduğuna değinmiştir (2004: 109-112).
Müzeler, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara yaşatılarak aktarılması
bakımından çözüm önerileri üretebilecek, bu önerileri uygulama modelleri ile destekleyebilecek,
bunun sürdürülebilirliğini sağlayacak ve yeni üretimlere de ev sahipliği yapacak kurumlar olarak
değerlendirilmelidir. Kısa adı ICOM olan Milletlerarası Müzeler Konseyi de 2007 yılında müzeleri,
toplumun ve toplumun gelişiminin hizmetinde, halka açık, eğitim, inceleme ve eğlence amacı için
çevresini ve insanlığın somut ve somut olmayan kültürel mirasını toplayan, koruyan, araştıran,
paylaşan ve sergileyen kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan kurumlar olarak tanımlamıştır (ICOM 2007). Somut ve somut olmayan kültürel mirasın birlikte korunmasına değinen bu
tanım, müzelerin değişen koruma yaklaşımını göstermektedir.
Toplumda somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda yerel, ulusal ve uluslararası farkındalık yaratılması ve görünürlüğünün sağlanması konusunda da müzelere rol düşmektedir. Vitrin müzeciliğinden farklı olarak bağlamsal sergilemeyi ve kültürü yaşatmayı amaçlayan
somut olmayan kültürel miras müzeleri bu rolünü canlı performanslar, günlük ya da dönemsel etkinlikler, atölye çalışmaları, projeler ya da yeniden canlandırma örnekleri ile gerçekleştirmektedir.
Ziyaretçilerin katılımcı konumuna geçmesini sağlayan bu örnekler, katılımcıların somut olmayan
kültürel mirası deneyimlemelerine de yardımcı olmaktadır. Evrim Ölçer Özünel de “Camekândan
Canlı Performansa Somut Olmayan Kültürel Miras ve Müzeler” başlıklı makalesinde sergileme
yerine canlandırma, arşivleme yerine yeniden üretme, geçmişe odaklanmaktan çok geleceğe
dair bir vizyon oluşturma, nostaljik bir hevesi uyandırmak yerine kullanılabilir bir yaşam pratiğine
dönüştürme, nesne odaklı olmaktan çok hikâye ve değer odaklı olma gibi pek çok stratejiye dikkat
çekmiştir. Ve burada başat unsurların farkındalık ve katılımın sağlanması olduğunu ifade etmiştir
(2013: 67). Somut olmayan kültürel miras ve müzeler açısından katılımın, uygulamanın, deneyimin, aktarımın, yaratmanın ve yaşatmanın somut olmayan kültürel mirasın korunması, farkındalık
yaratılması ve görünürlüğünün sağlanması için temel kavramları oluşturduğu söylenebilir.
Müzelerin somut olmayan kültürel mirasın korunması için kullandığı yöntemlerden biri de
eğitim çalışmalarıdır. Sözleşme’nin “Eğitim, Duyarlılığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi” adlı 14.
maddesi, somut olmayan kültürel mirasın anlatımı için gerekli olan doğal alanların ve belleğe
ilişkin mekânların korunması için eğitimi teşvik etmekle birlikte toplumun genelini ve özellikle
gençleri hedefleyen eğitici, duyarlılığı artırıcı ve bilgilendirici programlar düzenlenmesini, ilgili
topluluklar ve gruplar içinde belirli eğitim ve yetiştirme programları düzenlenmesini ve bilginin
kuşaktan kuşağa geçişini okul dışı olanaklarla sağlanmasını önermektedir (2005: 167). Okul dışı
eğitim olanakları ise müzeler kapsamında müze eğitimi alanında kendini göstermektedir. Nesne merkezli müzecilik anlayışından toplum merkezli müzecilik anlayışına geçişle birlikte eğitim,
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müzenin temel işlevlerinden biri hâline gelmiştir. Georges Henri Riviere, 7-30 Eylül 1958 tarihleri
arasında düzenlenen Müzelerin Eğitimdeki Rolü Hakkında UNESCO Bölge Semineri’nde müzelerin, halkın eğitimi için sergileme yönüne dikkat çekmiştir (1962: 23-24). Karsten Schubert
de Küratörün Yumurtası adlı kitabında müzelerin zamanla müze deneyiminin estetik ve eğitsel
yönlerini vurgulayan kurumlara dönüştüklerini ifade etmiştir. Başından beri, müzelerin toplu bir
eğitim yeri olduğunu ve müzeler için ziyaretçi ve gereksinimlerinin önem kazandığını vurgulamıştır (2004: 26-27, 68-69). Müzelerin toplumla buluşmasının önemi, bu tanımlar ve somut olmayan
kültürel mirasın korunması bağlamında tekrar düşünüldüğünde ise, müze eğitiminin rolü daha
görünür hâle gelmektedir.
Müze ve birey arasında ilişki kurma olarak nitelendirilebilecek müze eğitimi, tanımlanması
zor bir alana işaret etmektedir. Müze eğitiminden ne anlaşılması gerektiği ve müze-eğitim ilişkisinin müzedeki ve katılımcılardaki yansımalarının sorgulanması konusunda araştırmacıların farklı
görüşleri bulunmaktadır. Eilean Hooper-Greenhill müze eğitimini değerlendirirken bu sözcüklerin
bir yandan kendi başına bir eğitim kurumu olarak anlaşılan müze ile diğer yandan açıkça tanımlanmış öğretim hedefleriyle özel olarak planlanan ve düzenlenen etkinlikler arasında bir çelişki
ortaya çıkardığına değinmiştir. Müzelerin yürüttükleri tüm etkinliklerin de bir eğitim amacı olduğu
ve öğretim oturumları düzenlediğine fakat diğer taraftan müze eğitiminin sadece yetişkinler ve
çocuklar için öğretim oturumları ve olayları olarak görüleceğine dikkat çekmiştir (1999: 20). Rika
Burnham ve Elliott Kai-Kee ise Müze Dersleri adlı eserlerinde müze eğitiminin bir sanat, yaratıcı
bir eylem olduğunu vurgulamışlar, iyi bir müze eğitiminin ise ziyaretçilerin eserlerle ilişki kurmalarını mümkün kılan pek çok beceriyi içerdiğini ifade etmişlerdir (2015: 36-37). Stefan Seidel ve
Kenneth Hudson da Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik Uluslararası İki Çalışma Raporu adlı kitaplarında yirmi iki ülkeden katılımcılarla oluşturulan çalışma gruplarındaki sonuçlara göre müze
eğitiminin dar temelli öğretimden düşsel ve yaratıcı ilhama kadar her şeyi içeren kesinlikten uzak
bir terim olduğuna yer vermişlerdir (1999: 73). Bu bakımdan müze eğitiminin, müze eğitimcileri
ve katılımcılar için, müze etkinliklerinin eğitim amacı taşıması ve uygulaması, yetişkinler için öğretim oturumları sunması ve katılımcıların eserlerle ilişki kurarak beceri, düşsel ve yaratıcı ilham
geliştirmesinin sağlanması gibi farklı anlamlar taşıdığı söylenebilir.
Çocuk ya da yetişkin her yaştan katılımcıya yönelik düzenlenebilen eğitim çalışmaları,
herhangi bir öğretim programına bağlı yürütülmemektedir. Eğitimin uygulama yöntemleri ve süresi ise katılımcılar özelinde şekillenmektedir. Müze eğitimi alanı, katılımcı ve koleksiyonu buluşturarak temelde yaşam boyu öğrenmeyi de desteklemektedir. Müze eğitimcisinin bu alandaki
özgürlüğü, müzenin koleksiyonuna göre eğitim verebilme ya da vereceği eğitime yönelik müzenin
koleksiyonundan seçim yapma fırsatını sunmaktadır. Eğitimcilerin bu özgürlük alanındaki önemli
görevleri ise, koleksiyon ve katılımcılar arasında ilişki kurarak koleksiyonu kullanmalarını ya da
uygulamaları gerçekleştirmelerini sağlamak ve katılımcıları açık uçlu sorularla aktif duruma getirmektir. Ayrıca katılımcıları düşünmeye, deneyimlemeye ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya
sevk etmektir. Marilena Alivizatou, kültürel uygulamaların güvence altına alınması yerine, uygulayıcılar tarafından aktif olarak kullanılmayan ve güncellenmeyen bir envanterin, uygulamanın yok
olabileceğine veya terk edilebileceğine dikkat çekmiştir (2011: 42). Müze ziyaretçilerinin katılımcı
konumuna geçmelerini sağlayan ve her katılımcının farklı deneyimler elde etmesine olanak tanıyan, müzelerin farklı özellikleri kapsamında uygulamaların yeniden yaratıldığı müze eğitimi çalış-
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maları, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılarak aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve eğitim çalışmaları ile sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında ise, sınırları kesin olarak çizilmiş bir yol haritası belirlemek ya da tek bir yöntem
veya uygulamaya bağlı kalmak mümkün olamamaktadır. Hongnam Kim, müzelerin dünyanın
somut olmayan kültürel mirasını daha sürdürülebilir hâle getirmenin daha iyi yollarını bulacak
en yüksek donanıma sahip kurumlar olduğundan söz etmiş ve bunu nasıl yaptıklarının ise her
müzeye göre değiştiğini ifade etmiştir (2004: 20). Somut olmayan kültürel miras odaklı müzeler korumanın uygulama örnekleri açısından çeşitlilik sergilemektedir. Bu duruma örnek olarak
2003 Sözleşmesi’nin İyi Koruma Uygulamaları Listesi’nde yer alan müzeler ve Türkiye’den de
Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi verilebilir. On dokuz unsur bulunan İyi Koruma
Uygulamaları Listesi’nde çeşitli projelerle de iş birliği içerisinde olan dört müze yer almaktadır.
Bunlar 2009 yılında listeye giren İspanya’daki Pusol Okul Müzesi, yine 2009 yılında listeye giren
Endonezya Pekelongan’daki Batik Müzesi, 2011’de listeye giren Brezilya’daki Fandango’nun Yaşayan Müzesi ve 2016’da listeye giren Hırvatistan’daki Batana Ekomüzesi’dir (Register of Good
Safeguarding Practices, 2017).
Bu müzeler somut olmayan kültürel mirasın yaşatılarak aktarılması için farklı çalışmalar
yürütmektedir. İyi Koruma Uygulamaları Listesi bu çalışmaları görsel verilerle destekleyerek açıklamaktadır. Liste’ye 2009’da giren Pusol Okul Müzesi’nin, 1968’de tek öğretmenli bir devlet okulu
olan Pusol’da (Elche, İspanya) başlayan bir proje ile kurulduğuna dikkat çekilmiştir. Kültürel miras
ve resmî eğitimi birleştiren projenin, öğretmenler ile iş birlikçilerin yönlendirmesiyle öğrenciler
tarafından bir oyun atmosferinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Öğrencilerin bu proje ile Elche mirasını keşfettikleri, derledikleri ve 61.000’den fazla envanter girişi ve 770 sözlü dosyası bulunan
bir okul müzesi kurarak bu mirasın doğrudan korunmasına katkıda bulundukları ifade edilmiştir
(“Centre for traditional culture – school museum of Pusol pedagogic project”, 2009). Bugün ise,
görsel verilerin de katkısıyla, öğrencilerin müzede hem aktarıcı hem de uygulayıcı durumunda
olduğu ve müzenin eğitim programları, atölye çalışmaları ile somut olmayan kültürel miras aktarımını desteklediği söylenebilir. 2009’da Liste’ye giren bir diğer müze ise Pekelongan’daki Batik
Müzesi’dir. Liste’de bu müzenin Endonezya’nın somut olmayan kültürel mirası olan Batik geleneğine genç kuşağın ilgisinin azaldığının fark edilmesi üzerine bu geleneğin yaşatılarak korunması
için çalışmalarını yürüttüğü vurgulanmıştır. Ayrıca müzenin ilkokul, ortaöğretim, meslek yüksekokulu ve teknik okul öğrencilerine yönelik hazırlanan öğretim programlarına Batik’in eklenmesi ile
planlanan uygulama örnekleri ve atölye çalışmaları ile mirasın sürdürülebilirliğine destek verdiğine dikkat çekilmiştir (“Education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for
elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the
Batik Museum in Pekalongan”, 2009). Batik Müzesi, okulların öğretim programlarında okul dışı
eğitim olanaklarının nasıl kullanılabileceği ve dersin kazanımlarıyla müze eğitimi çalışmalarının
nasıl ilişkilendirilebileceği konusunda örnek oluşturmaktadır.
Somut olmayan kültürel mirasın bağlamında korunmasına ve aktarılmasına özen göstererek uygulamaları ile bu amacını destekleyen diğer bir müze de 2011’de Liste’ye giren Fandango’nun Yaşayan Müzesi’dir. Müzenin Güney ve güneydoğu Brezilya’daki kıyı topluluklarında
popüler bir müzik ve dans ifadesi olan Fandango’nun temsilcilerinin kaybolmaya başlaması ile
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kurulduğu ifade edilmiştir. Fandango’nun korunmasına ve önemine dikkat çeken bu müzenin
kurulması konusunda girişimin ise bir sivil toplum kuruluşu olan Caburé Kültür Derneği tarafından yapıldığı belirtilmiştir (“Fandango’s Living Museum”, 2011). Bölgesel bir müze olan Fandango’nun Yaşayan Müzesi’nin müzik aletine, müzik aletini yapan ustaya ve yapım tekniklerine,
müziğe ve dansa önem vermekle birlikte aktarımı yerel performans örnekleri ve uygulamalar
üzerinden sürdürdüğü söylenebilir. Liste’ye 2016 yılında giren Hırvatistan’daki Batana Ekomüzesi’nin ise, geleneksel balıkçı teknesi olan batana yapımına ilişkin uygulama eğitimleri verdiği,
balıkçılık ekipmanları ve çeşitli balıkçılık faaliyetleri ile ilgili atölye çalışmalarını yürüttüğü ifade
edilmiştir. Ayrıca müzenin, genç kuşağın dikkatini batanaya çekebilmek için de “Ipad Ekomüzesi:
Yeni Teknolojilerle Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımı” uygulamaları ve batana yarışı, batananın parçalarını tamamlama gibi bilgisayar oyunlarını sunduğuna dikkat çekilmiştir (“Community
project of safeguarding the living culture of Rovinj/Rovigno: the Batana Ecomuseum”, 2016).
Liste’deki müzeler, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması için uygun ortamların yaratılmasına imkân sağlamaktadır. Farklı uygulamalar ile somut olmayan kültürel mirasın katılımcılar tarafından deneyimlenmesini destekleyen bu müzeler, aktarımın canlı bir şekilde
gerçekleştirilmesinde eğitim çalışmalarını kullanmaları konusunda birleşmektedir.
Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılarak korunması için atölye çalışmaları, günlük ve
dönemsel etkinlikleri, uygulama örnekleri ve eğitim programları ile Türkiye’den ise Ankara Somut
Olmayan Kültürel Miras Müzesi örnek olarak verilebilir. Adında somut olmayan kültürel miras
ifadesi bulunan dünyadaki iki müzeden2 biri olan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi,
2012 yılında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir proje kapsamında Gazi Üniversitesi ve Altındağ Belediyesi ortaklığında kurulmuştur. Altı aylık bir alan çalışması sonucunda
yazılı, görsel ve işitsel bir arşiv oluşturulmuş ve bu arşivdeki bilgiler yerel aktörlerin de müzede rol
alması sayesinde uygulama modellerine dönüştürülmüştür. 2013 yılında ziyarete açılan müzenin
kurucusu Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’dur. Müze çalışmalarını Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü, Somut Olmayan Kültürel
Miras Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras
Kürsüsü iş birliğinde yürütmektedir. Müzenin uygulama alanları Sözleşme’nin beş başlığı ile -(a)
Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler
ve anlatımlar, b) Gösteri sanatları, c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, d) Doğa ve
evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, e) El sanatları geleneği (2005: 164)- uyumlu olarak Gösteri
Sanatları Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Mutfak, Muhabbet Odası, Gelin Odası, Masal Odası
ve Oyun Odası’dır. Müze, günlük etkinlikleri kapsamında katılımcıların somut olmayan kültürel
mirası deneyimlemelerine imkân sağlarken yeniden canlandırmalar, güncel atölye çalışmaları
ya da eğitim programları ve kurslar ile de gelenek taşıyıcıları ile katılımcıları buluşturmakta ve
yaşatarak korumayı canlı performanslara bağlı olarak gerçekleştirmektedir.
Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi günlük etkinlikleri kapsamında okul grupları
ile iş birliği yapmakta ve her gün yaklaşık seksen öğrencinin somut olmayan kültürel miras unsurlarını deneyimlemesine olanak sağlamaktadır. Müzedeki etkileşimli sergileme yöntemine bağlı
olarak bütün envanterler katılımcılar ile buluştuklarında anlamlanmaktadır. Katılımcıların gösteri
2 Diğeri ise Çin Jiangsu’da yer alan Suzhou Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’dir (Suzhou Intangible
Cultural Heritage Museum).
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sanatlarından Karagöz ve Hacivat’ı oynatan bir hayalî, ebru ya da ıhlamur baskı yapan bir usta,
masal anlatan bir ebe ya da köy seyirlik oyunlarını, geleneksel çocuk oyunlarını oynayan bir
oyuncu olmalarını sağlayan müze somut olmayan kültürel mirasın canlı bir şekilde yaşatılmasına
imkân tanımaktadır. Ayrıca müze, atölye ve eğitim çalışmaları kapsamında da gelenek taşıyıcıları
ile katılımcıları buluşturmaktadır. “Geleneksel Akide Şekeri Yapım Atölyesi”, “Masal Anlatım Atölyesi”, “Oyuncak Atölyesi”, “Geleneksel Merhem Atölyesi”, “Geleneksel Şerbet Atölyesi”, “Ebru
Atölyesi”, “Geleneksel Kutnu Bebek Yapım Atölyesi” ve “Cam Altı Resim Atölyesi” gibi çalışmalarla katılımcıların da yeni üretimler vermesine ve somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilirliğinin sağlanmasına destek olmaktadır. “Çiğdem Günü”, “Hıdırellez” ve “Bin Yıllık Gelenek: Aşure”
gibi dönemsel etkinliklerle de katılımcıların uygulama örneklerinde yer almasını sağlamaktadır.
Müze ayrıca “Duvarsız Derslikler-Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı” gibi projeler ile okul
dışı eğitime de destek vermektedir. 4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Kore Jeju Adası’nda Değerlendirme Organı tarafından yapılan toplantının “Sözleşme’nin ve İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesindeki Unsurlarının Günümüzdeki Durumuna İlişkin Taraf Devletlerin
Değerlendirme Raporu”nda müzelerin somut olmayan kültürel miras eğitiminde üstlendikleri role
örnek olarak Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi verilmiştir (2017: 13-14). Raporda
Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinin yer alması, müzenin dünyadaki görünürlüğü
açısından dikkat çekmekte ve müze bu bakımdan Türkiye’de kurulan ya da kurulacak olan somut
olmayan kültürel miras müzeleri için de örnek oluşturmaktadır.
Müzelerin projeler, katılımlı müze gezileri ve uygulama örnekleri dışında okullarla birlikte
çalışabileceği bir diğer yöntem ise öğretim programları ile müze eğitimi çalışmalarının birleştirilmesidir. Bu bağlamda Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin okul içi
eğitim uygulaması olarak incelenebilecek Halk Kültürü dersi ele alınabilir. Türkiye Cumhuriyeti
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla ilk kez 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 6., 7. ve
8. sınıflarda seçmeli ders okutulmaya başlanan halk kültürü dersinin 2017-2018 eğitim öğretim
yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak okutulması uygulaması başlatılmıştır (MEB 2017). Bu ders ile kısa vadede öğrencilerin, halkın değer yargıları, hayatı,
dünyayı algılayış biçimi, belli olaylar karsısındaki tavır, tutum ve tepkileri konularında bilgi sahibi
olmaları beklendiği bildirilmiştir. Uzun vadede ise dünya genelinde gözlenen ekonomik, politik ve
kültürel gelişmelerin yeni bir küresel uygarlığın oluşumunu sağladığı gerçeğinden hareketle bu
durum karşısında kendi kültürlerini tanımalarının, tanıtmalarının ve korumalarının amaçlandığına
değinilmiştir. Dersin öğrenme alanlarının ise “Halk bilimi”, “Toplumsal uygulamalar”, “Halk sanatları”, “Sözlü anlatımlar”, “Halk bilgisi”, “Müzik, oyun, eğlence” ve “Küreselleşme ve halk kültürü”
olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmiştir (2006: 6-11). Muhtar Kutlu da “Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitime Yönelik İlk Adım: Halk Kültürü Dersi” başlıklı makalesinde halk kültürü dersinin öğretim programını hazırlayan komisyonun bir yandan Sözleşme’nin
tanımladığı ve ögelerini belirlediği somut olmayan kültürel mirası ders içeriğine (müfredatına)
yerleştirdiğine dikkat çekmiştir. Diğer yandan da komisyonun 12–15 yaş aralığındaki çocukların
eğlenerek, merak ederek ve en önemlisi sorgulayarak öğrenmesini sağlamaya yönelik teknikler/
etkinlikler geliştirmeye özen gösterdiğini ifade etmiştir (2009: 16-17). Dersin öğretim programının
görerek ve deneyimleyerek öğrenme açısından yer verdiği etkinliklerden biri de inceleme gezileridir. İnceleme gezilerinin içinde müzelere yapılacak ziyaretler de yer almaktadır.
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Program, okul dışı eğitim olanaklarını planlama, çalışma ve değerlendirmeyle desteklemesi ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması konusunda müzelere düşen rolü göstermesi bakımından önemlidir. Öğretim programının güncellenerek öğrenme alanlarının her biri için
programa müze eğitimi çalışmalarının eklenmesi, somut olmayan kültürel mirasın korunması
konusunda öğrencilerde farkındalık yaratılmasına katkı verecektir. Ayrıca bu eğitim çalışmaları
öğrencilerin müze ile etkileşime geçmesini sağlayacağından müze ve öğrenci arasında kalıcı ilişkiler kurulacaktır. Somut olmayan kültürel mirası müze eğitimi çalışmaları ile deneyimleme fırsatı
bulan öğrenciler, rol alma ya da empati kurma gibi yöntemlerle uygulayıcı konumuna geçeceklerdir. Böylece farklı bakış açıları kazanacaklar ve hem kendilerini ifade etme fırsatı yakalayacaklar
hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracaklardır. Bu yöntem somut olmayan kültürel mirasın yeni
üretim yollarıyla ve örneklerle sürdürülebilirliğini de destekleyecektir. Türkiye’de somut olmayan
kültürel miras odaklı müzelerin sayısının artması ve uygulama örneklerinin çeşitlenmesi de okul
içi ve okul dışı eğitime katkısı bakımından önem taşımaktadır.
Sonuç olarak, doğal aktarım ortamlarının kaybolmaya başlaması nedeniyle somut olmayan kültürel mirasın canlı bir şekilde yaşatılması için doğal ortamların yanı sıra müzelerin de yeni
aktarım mekânları hâline geldiği söylenebilir. Bağlamında koruma ve yaşatarak aktarma yaklaşımlarını benimseyen somut olmayan kültürel miras odaklı müzelerin çalışmalarını destekledikleri alanlardan biri de eğitimdir. Müze eğitiminin dünyada kesin çizgilerle sınırları çizilmemiş ve
üzerinde düşünmeye, yaratıcılığa ve yeniliklere açık bir alan olarak değerlendirilmesinin de pek
çok farklı uygulama örneğini beraberinde getirdiğine dikkat çekilebilir. Türkiye’de müze eğitimi,
toplumun her kesiminin müzeyi deneyimlemesine fırsat sağlayacak bir alan olarak yorumlanmalı
ve müze eğitimi çalışmaları, toplumu tanıma üzerine odaklanarak uygulanabilir eğitim programları şeklinde sürdürülmelidir. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde okul
içi ve okul dışı eğitime yapılan vurgu ile müze eğitimi yeniden düşünülmeli ve uygulama örnekleri
somut olmayan kültürel mirasın yaşatılarak aktarımının sağlanması üzerine planlanmalıdır. Bu
konuda müze ve okul iş birliğine de destek olunmalıdır. Halk Kültürü dersi, öğrenme alanlarının
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile uyumluluğu göz önüne alındığında, kültür aktarımında müze eğitimi ve okul iş birliğine örnek oluşturabilir. Seçmeli ders statüsünde olan Halk Kültürü dersinin zorunlu ders statüsüne geçirilerek ders saatinin artırılması,
dersin öğretim programına eklenmesi için geliştirilecek yeni müze eğitimi projeleri ve uygulama örnekleri bakımından önem taşımaktadır. Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerine ve kültürü
deneyimlemelerine fırsat tanıyacak müze eğitimi çalışmaları ile müzelerin kültür aktarımındaki
önemi öğrenciler tarafından kavranacak ve hem dersin kazanımlarının sürekliliği hem de somut
olmayan kültürel mirasın aktarımı ve sürdürülebilirliği uygulamalı olarak sağlanacaktır.
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUMA
YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA GELENEKSEL EL SANATLARI:
Kültür ve Turizm Bakanlığı (Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi
Başkanlığı) Çalışmaları
Abdullah CANSIZ1

Geleneksel El Sanatları ve Somut Olmayan Kültürel Miras
Kültür, insan hayatını çevreleyen maddi ve manevi değerlerden oluşur. Toplum tarafından
geçmişten gelip geleceğe aktarılan öğretilerdir ki bu öğretiler insanların hayatını kolaylaştıracağı
gibi kendilerini güvende hissetmelerini de sağlar. Bu bağlamda Tylor kültürü şöyle tanımlar:
“Kültür (ya da uygarlık) toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak,
gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür (Güvenç,
1996: 101). Bu bütünün bir parçasını da geleneksel el sanatları oluşturmaktadır.
İnsanoğlunun varoluşundan itibaren günümüze kadar medeniyet el sanatlarıyla iç içe yaşamaktadır. El sanatları genel olarak insanoğlunun beslenme, barınma, süslenme gibi ihtiyaçlarını karşılarken zamanla toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır
duruma gelmiştir. Bu bağlamda maddi kültür ürünü olan geleneksel el sanatları, geçmişten günümüze kültür aktarımı işlevini de yerine getirmektedir.
1
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Geleneksel el sanatları için, farklı zamanlarda, birbirinden farklı tanımlar yapılmıştır.
Barışta’nın geleneksel el sanatları tanımı şöyledir: “Göz duyumu ile algılanan mekânda
yer kaplayan bir kitlesi, hacmi olan, güzel sanatlar dışında kalan, halk plastik sanatları ya bir ya
da birden fazla kişinin hem yararlı hem güzel biçimler oluşturmak için teknik bilgi, el becerisiyle
çeşitli araç, gereç kullanarak uyguladığı sanatlardır” (Barışta, 2005: 14).
Öter ise el sanatlarını şöyle tanımlar: “El sanatları salt ekonomik bir üretim faaliyeti değil;
ulusal hafızayı, kültür mirasını, kimliği etkileyen yönleri ile sosyolojik, antropolojik ve folklorik boyutları olan bir kavramdır”( Öter, 2010: 174).
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre el sanatı tanımı ise şöyledir;
“Bir veya birden fazla sanatkârın bilgi ve becerisine dayanan, çevre şartlarına göre değişim gösteren, güzelin yanı sıra yararlıyı sunan, insan yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını karşılayan, evde veya atölyede, ya bütün gün ya boş zamanlarda ya da belli dönemlerde üretilen geleneksel, bölgesel, fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, dekoratif, dini ve sosyal açıdan sembolik
karakter taşıyan, el, el aleti veya mekanik araçların yardımıyla yapılan ürünlerdir.”
Geleneksel El Sanatları Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların
kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Günümüzde el
sanatları geleneksel amaçlar dışında toplumun her kesiminde hızlı bir değişim sürecine girmiş ve
ekonomik kazanç getiren ürünler olarak değerlendirilmektedir.
El sanatları ürünlerinin zengin ve çeşitli olması, ülkemizde bu ürünlerin bir bölümünün
geleneksel amaçları dışında kullanılması, günümüzde ekonomik nedenlerle yeni boyutlar kazanmasına sebep olmuştur. Bu süreci ise kültürel küreselleşme, kültür ekonomisi gibi etkenler
hızlandırmıştır.
Bununla birlikte ürünün ve üretim sürecinin gelenekselliği, özgünlüğü, sürdürülebilirliği,
kullanılan malzemenin, araç gereçlerin niteliği gibi sorunlar ve sorgulamalar da beraberinde gelmiştir.
Küreselleşme karşısında geleneksel kültürlerin korunmasının ve tanıtılmasının gerekliliği
fark edilmiştir. Çünkü birçok alanda kendini hissettiren küreselleşme olgusu sadece ekonomik
değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve politik yönleri de olan bir süreçtir.
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bununla beraber kitle iletişim araçlarının çoğalması
ve çeşitlenmesi ile birlikte dünya küçülmüş, iletişim sınırsız hale gelmiş, kültürler arası etkileşim
hız kazanmış ve kültürün yayılma alanı genişlemiştir.
Teknolojik, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel boyutlu bu değişim; kültürler arası farklılıkları göz ardı ederek yerel, ulusal, bölgesel kültürü yok oluş tehlikesiyle de karşı karşıya bırakmıştır.
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Bu süreçler ile birlikte UNESCO’nun çalışmalarına kısaca bakacak olursak;1946 yılında kurulan ve kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesini temel ilke olarak benimsemiştir.
Konu ile ilgili olarak önce 1972 yılında ülkemizin de içinde yer aldığı 20 ülke ile birlikte
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi” imzalanmış ardından ülkemiz 17 Ekim
2003 tarihinde Paris’te düzenlenen UNESCO 32. Genel Konferansı’nda “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ni kabul etmiştir.
Sözleşmenin 19 Ocak 2006 tarihinde TBMM tarafından da kabul edilmesinin ardından
Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesine, 27 Mart 2006 tarihinde resmen taraf olmuştur (Oğuz, vd. 2012: 51-52).
Somut Olmayan Kültürel Miras: “Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin,
kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler,
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” (SOKÜM Sözleşmesi, 2005:
164) olarak tanımlanmaktadır.
Somut olmayan kültürel miras, özellikle “somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında
taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; doğa ve evren ile ilgili bilgi ve uygulamalar; el sanatları geleneği”
alanlarında belirmektedir.
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında
yürütülen faaliyetler, dünyada ve eşzamanlı olarak Türkiye’de özellikle önem kazanmıştır. Somut
Olmayan Kültürel Miras ile ilgili iş ve işlemlerin ülkemizdeki icracı birimi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüdür. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşme ile ilgili iş ve
işlemleri, yükümlülükleri sözleşmeye dayalı olarak Bakanlığın başta taşra teşkilatı olan İl Kültür
ve Turizm Müdürlükleri ile UNESCO Milli Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı,
Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları gibi kurumlarla işbirliği içerisinde yürütmektedir.

Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi Bağlamında Halk Kültürü
Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Geleneksel El Sanatları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin
koruma yaklaşımları bağlamında kendisine ait iş ve işlemleri 4848 sayılı kanuna dayalı olarak
yürütmektedir. Bu kanuna dayalı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü, Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığınca Somut olmayan kültürel mirasın
korunması bağlamında Geleneksel El Sanatlarına ilişkin çalışmalar ağırlıklı olarak “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge”, “Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği” gereği gerçekleştirilmektedir.
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” nin önemli amaçlarından biri,
bu mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı ve farkındalığı artırmaktır.
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Sözleşmenin özellikle 14. maddesi “Eğitim, Duyarlılığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi”
başlığı altında sunulan alt başlıklarla sözleşmeye taraf devletlerin uygun önlemlerle gerçekleştirmeye çalışacakları hususlara işaret etmektedir. 14. Maddesinin (a) bendi somut olmayan kültürel mirasın tanınmasını buna saygı duyulmasını ve geliştirilmesini çeşitli önlemlerle sağlamanın
gerekli olduğuna dikkat çekerken aynı maddede belirtilen koruma önlemlerinden birinin “bilginin
kuşaktan kuşağa geçişini okul dışı olanaklarla sağlamak” olduğu belirtilmektedir.
Yine aynı maddenin (c) bendinde “somut olmayan kültürel mirasın anlatımı için gerekli
olan doğal alanların ve belleğe ilişkin mekânların korunması için eğitim verilmesini teşvik etmek”
bir diğer koruma yöntemi olarak önerilmektedir. (SOKÜM Sözleşmesi, 19: 2011)
Teknolojinin insan hayatında önemli bir yer teşkil etmesi, buna karşılık geleneksel mesleklerin her geçen gün yok olması geleneksel el sanatlarının gerilemesine, bazı el sanatlarının ortadan kalkmasına veya yozlaşmasına sebep olmuştur. Bu nedenle küreselleşme ve teknoloji karşısında geleneksel kültürlerin korunması ve tanıtılması gerekliliği kendini göstermeye başlamıştır.
Tam da bu noktada sözleşme kapsamında UNESCO tarafından yürütülen somut olmayan kültürel miras çalışmaları, insanlığın yüzyıllar boyunca meydana getirdiği birikim ve deneyimleri, anlatımları, bilgi ve becerileri koruyarak kültürel mirasın yeniden gün ışığına çıkarılmasına
çalışmakta, gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmakta ve toplumların kültürel değerlerinin
sürekliliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığının “Geleneksel El Sanatları” kapsamında Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde geçen öngörülere uygun olarak yürütmekte olduğu
çalışmalar şöyledir:

Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulları
Somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa yeniden üretilerek aktarılmasında, korunmasında ve özellikle de yeni kuşakların bilinçlendirilmesinde, somut olmayan kültürel miras
unsurlarının yaşatılmasına imkân tanınmasında “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının
Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” uyarınca toplanan Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulları büyük öneme sahiptir.
Yönergenin amacı, somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespiti, değerlendirilmesi,
belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt edilmesi, üretimlerinin
teşvik edilmesi ile geleneksel kültürün yaşatılmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlarının icra edilmesi ile yeniden yaratılması için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan ve bunların
aktarımını sağlayan kişidir.
Bu yönerge kapsamında; Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının tespitini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek üzere oluşturulan değerlendirme kurullarında aşağıdaki dallarda
değerlendirmeler yapılmaktadır.
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a)    Âşık-Ozan, Halk Şairi/ Kalem Şairi ve Zâkir,

		

b)    Mahalli Sanatçılar ve Geleneksel Çalgı Yapımcılığı,

		

c)    Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları,

		

ç)   Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları dallarında değerlendirme yapılır.

Yönergenin Değerlendirme Ölçütleri ise 8. Maddede şu şekilde belirtilmektedir:
		

1)    Alanında geleneksel bilgiye sahip olmak,

		

2)    Bilgisini geleneksel aktarım yoluyla öğrenmiş olmak,

		

3)    Gelenek aktarıcısı niteliğini taşıyor olmak,

		

4)    Kendisi ile aynı sanatı icra edenler arasında tanınıyor olmak.

Aynı maddenin II. Fıkrasında Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları için özel ölçütler:
		
1)    İcra ettiği sanatın, öne çıkan türlerini bilmek, sanatın önde gelen ustalarını
tanımak, sanatıyla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip olmak,
		

2)    İcra ettiği sanatta belli bir olgunluğa erişmiş olmak,

		

3)    İcra ettiği sanatı bir ustadan geleneksel yöntemlerle öğrenmiş olmak

		

4)    Sanatını ilgili kişilere öğretebilme yeterliliğine sahip olmak,

		

5)    Kendisiyle aynı sanatı icra edenler arasında tanınıyor olmak,

		
6)    Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatlarının geleneğinden kopmadan, bu sanata ilişkin yeni teknikleri de uygulayabiliyor olmak.

Kurul tarafından yeterli görülen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilerek, “Sanatçı Tanıtma Kartı” verilmektedir.
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Tablo 1 ve Tablo 2’de, 2007-2017 yılları arası Geleneksel El Sanatçı sayısı 841 iken Türk
Süsleme Sanatçıları 411’dir. Dolayısıyla toplamda 1252 kişi Türk El Sanatları alanında Somut
Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak kabul edilerek, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne
kaydedilmiştir. Bu sanatçılara ise Sanatçı Tanıtma Kartı belgesi düzenlenmiştir.

Hammadde Türleri

Sanatçı Tanıtma Kartı

Ham Maddesi Toprak Olan El Sanatları

109

Ham Maddesi Cam Olan El Sanatları

53

Ham Maddesi Metal Olan El Sanatları

123

Ham Maddesi Ağaç-Ahşap Olan El Sanatları

211

Ham Maddesi Taş Olan El Sanatları

103

Ham Maddesi Deri Olan El Sanatları

30

Ham Maddesi İplik-Tekstil Olan El Sanatları

178

Ham Maddesi Hayvan ve Bitki Atıkları Olan El Sanatları

34

Tablo-1

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları
Başvuru Alanları

Sanatçı Tanıtma Kartı Alanların Sayısı

Ebru
Tezhip
Minyatür
Hüsn-İ Hat

411

Kat’ı
Kalemkarlık
Cilt
Şukufe
Tablo-2
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Geleneksel El Sanatları ve Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Kursları
Somut olmayan kültürel mirasın sürdürülebilir bir şekilde korunmasındaki en önemli husus, kültürel miras taşıyıcılarının bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarmalarının güvence
altına alınmasıdır. Bu bağlamda “Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları
Yönetmeliği” kapsamında geleneksel el sanatlarının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Geleneksel El Sanatları Sanatkârlarınca kursiyerlere kurs verilmektedir. Kurs eğitmenlerin geleneksel
el sanatlarının bozulmasını ve yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretilerek gelecek
kuşaklara aktarılmasını sağlamak açısından bu kurslar önem teşkil etmektedir.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açılan kurslarda görev almak isteyen eğitmenler alanları ile ilgili yeterliliklerini gösteren dosyayı hazırlar ve taşra il müdürlüklerine gönderirler.
Bu dosyalar İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri aracılığıyla Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,
Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesine ulaştırılır. Toplanan komisyon kararı ile kurs açabilecek
eğitmenler burada seçilir ve görevlendirilir. Yazılı bir şart olmasa da alanında uzman olarak kabul
gören eğitmenler de somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olması ve bunu aldığı sanatçı tanıtma kartı ile belgelemesi de önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

Bölgelere ve alanlarına göre açılan kurslar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bölgelere Göre Kurs ve Kursiyer Sayıları (2005-2016)
Geleneksel El Sanatları

Türk Süsleme Sanatları

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

Marmara Bölgesi

96

1373

101

1008

Ege Bölgesi

29

463

21

490

İç Anadolu Bölgesi

70

1128

187

2505

Akdeniz Bölgesi

25

346

45

451

Karadeniz Bölgesi

77

1146

40

715

Doğu Anadolu Bölgesi

70

984

12

130

Güneydoğu Anadolu
Bölgesi

44

647

38

665

  Bölge Adı
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Geleneksel Altıneller Festivali
Somut Olmayan Kültürel Miras sözleşmesinin IV. Bölümünde somut olmayan kültürel mirasa yönelik farkındalığın arttırılması hakkında hükümler yer almaktadır. Yerel ve ulusal düzeyde
farkındalığın arttırılması konusunda “Somut olmayan kültürel miras günleri ve yarışmalar, festivaller ve gösterilerin yanı sıra somut olmayan kültürel miras konusunda seminerler, açık oturumla, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemeyi desteklemesi” (SOKÜM Sözleşmesi, 73: 2011)
ifadesi yer alır.
Bu bağlamda somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik gerçekleştirilen
önemli ve olumlu bir adım da Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Geleneksel Altıneller Festivali” ‘olduğu düşünülmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye’de geleneksel
el sanatlarının üretimi yoluyla geçimini sağlayan üretici/sanatkârın, maddî yönden desteklenmesi, yapmış oldukları çalışmaların devamını teşvik etmek bununla birlikte kültürel değerlerimizin
korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması, üretimlerinin yaygınlaştırılması ve geleneği sürdüren sanatçıların tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla 1998 yılında “Mahalli El Sanatları
Sergileri” olarak düzenlediği festivalleri çeşitli vakıf ve belediyelerinde sağladığı katkılarla 2005
yılından bu yana “Geleneksel Altın Eller Festivali” adıyla yaşatmaya devam ettirmektedir.
Düzenlenen bu festivaller; sanatçı ile devlet, yerel yönetimler ile halk buluşturularak kültürel ihtiyaçların karşılanmasına, kültürel çeşitliliğin korunmasına, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Bakanlığımız iş birliği içerisinde düzenlenen bu festivallere katılacak kişiler Halk Kültürü
Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığınca oluşturulan uzman komisyonlar tarafından belirlenmektedir.
2016 yılı sonu itibari ile Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı 1252 sanatkârımız
bulunmaktadır.
Söz konusu komisyonlarda Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı geleneksel el
sanatları ustaları, illeri ve sanat dallarına göre incelenerek seçilmekle, festivallere katılmamış
sanatçılara öncelik verilmektedir. Bunun dışında kadın, erkek ve bedensel engelli oranı da gözetilmektedir.
Söz konusu festivallerde ahşap oyma, bakırcılık, çinicilik, sedef kakma, yemenicilik, ehram dokuma, gümüş işçiliği, ipek dokuma, yazmacılık, oltu taşı işlemeciliği, bastonculuk, ebru,
semercilik, tesbih yapımı, cam üfleme, deri işlemeciliği, hat sanatı, minyatür, bez bebek gibi el
sanatlarını icra eden geleneksel el sanatçıları davet edilerek, ürünlerini sergilemektedirler.
Bu sanatların ustaları ve ürünleri halkın ziyaret edebileceği stantlarda yer almaktadır. Söz
konusu festivallerde bugüne kadar geleneksel el sanatlarının farklı alanlarında uzmanlaşmış yaklaşık 800 sanatkârın katılımı sağlanmıştır.
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Düzenlendiği İl

Yıl

Katılan İl Sayısı

Katılan Sanatçı Sayısı

1-

İstanbul

2005

37

87

2-

İzmir

2005

33

62

3-

Antalya

2005

36

73

4-

İstanbul

2006

30

80

5-

İstanbul

2007

33

73

6-

İstanbul

2008

35

70

7-

İstanbul

2009

35

80

8-

İstanbul

2010

31

63

9-

İstanbul

2011

25

50

10- İstanbul

2012

33

65

11- İstanbul

2013

30

63

12- İstanbul

2014

30

61

13- İstanbul

2015

31

60

14- İstanbul

2016

21

61

15- Bursa

2017

22

64

16- Ordu

2017

26

41

Tablo-4

Sonuç
Küreselleşmenin hızlı bir şekilde tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve ulusal kültürü etkilediği
günümüzde halk kültürüne bilinçle yaklaşma, koruma sorumluluğu her zamankinden daha fazla
önem kazanmaktadır.
Bu bağlamda; geleneksel el sanatlarını koruma, yaşatma, olumlu kültür değeri olarak
genç nesillere aktarma açısından Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yürütülen
çalışmalardan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Geleneksel El Sanatları Değerlendirme
Kurulları, Geleneksel El Sanatları Kursları ve Geleneksel Altıneller Festivali işlevsel ve bağlamsal
olarak geleneği geleceğe aktarma konusunda katkı sağladığı düşünülmektedir.
Ayrıca bu çalışmaların geleneksel el sanatlarının sürdürülebilirliğine yönelik önemli çalışmalar olduğunu da söylemek mümkündür.
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POLİTİK MOTİVASYONLARLA GELENEĞİN YENİDEN
YARATILMASI SÜRECİ ÜZERİNE
Öğr. Gör. Adil ÇELİK

Giriş
Sosyal bilimlerin iktidardan bağımsız olarak hareket etmesi gerekliliği sağlıklı bir bilinçte
arzulanan bir durum olsa da gerek pek çok sosyal bilim dalının doğumu ve gelişimi gerekse
günümüzdeki durumları göstermektedir ki malzemesi insan olan sosyal bilimler, zaman zaman
iktidarın karşısında engelleyici bir güç olarak zaman zaman da iktidarın yanında ve arkasında
itici bir güç olmak suretiyle iktidarla ilişkilerini hep canlı tutmuştur. Türkolojiden antropolojiye,
halkbiliminden sosyolojiye kadar kültürü inceleyen pek çok disiplinin yaklaşık 200 yıllık tarihleri
incelendiğinde bu ilişki açıkça görülecektir. XIX. asırda halkbilimi alanında yapılan çalışmalar ile
ulus devletlerin kimlik modellerinin geliştirilmesinde kullanılacak olan malzemenin ilkel bir koruma
refleksi ile arşivlenmesi, söz konusu ilişkinin halkbilimi özelindeki eski bir modeli olarak gözükmektedir. Özellikle sözlü kültürdeki metinlerin derlenmesi ile oluşturulan bu arşivler, genç ulus
devletlerin aydınlarının özgün ve yerli birer edebi gelenek oluşturarak “özlerine dönme” sonucunu
doğurmuştur. Ulusal kimliği pekiştirecek hammadde olan halk bilgisi, XIX. asırda toplanıp yazıya
geçirilerek korunurken özellikle XX. asırdan itibaren daha modern koruma yaklaşımlarının geliştirildiği bilinmektedir. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanımladığı söz konusu
malzemeyi koruyabilmek için oluşturduğu sözleşmede, bahsedilen koruma yaklaşımların ortaklığı somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma olarak belirtilmektedir
(Oğuz, 2009a: 168). UNESCO’nun yürüttüğü çalışmaların halkbilimi disiplini ile oluşturduğu etkileşim halkbilimcilerin folkloru tanımlama çabalarını dahi etkilemiştir. “Bugün folklordan anlaşılma355
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sı gereken UNESCO çalışmalarının ortaya koyduğu bir sonuç olarak “ortak bellek’; “paylaşılan
deneyim’; “toplumsal kimlik” veya “tarihsel süreklilik” olmalıdır” (Oğuz, 2009a:87).
UNESCO’nun, somut olmayan kültürel miras olarak adlandırdığı ve halkbilimi, antropoloji
ve etnoloji gibi disiplinlerin çalışma alanına giren malzemeyi, koruma altına almak için kullanılabileceğini dile getirdiği modern yaklaşımlar halkbilimcilerin özellkle XX. asrın ikinci yarısından
itibaren uygulamalı halkbilimi, fakelore, geleneğin icadı gibi anahtar kavramlar üzerinden geliştirdikleri modern koruma yaklaşımları ile bir kesişim kümesi oluşturmaktadır. Bu tartışmaları
başlatan isim olarak Dorson, her ne kadar fakelore olarak adlandırdığı bu uygulama örneklerine
karşı olmadığını ve desteklediğini söylese de (Dorson, 2014: 10), uygulanan örneklerini ortaya
koyan halkbilimcilerin eksik teçhizatlı olmalarından yakınmaktadır (Kirshenblatt-Gimblett, 2007:
52). William S. Fox da fakelore ile folklorun ayrılması gerektiğini vurgulamasına karşın (Fox,
2007:,37); Dundes, fakelore üretiminin ulusal bir gereksinimden kaynaklandığını vurgulayarak
(Dundes, 2007: 81) halkbilimcilerin fakelore olarak adlandırılan bu malzemeyi çalışmasını önermektedir (Dundes, 2007: 86). Bu tartışmalara tarihçi kimliği ile dahil olan ve konuyu siyasi organizasyonlar üzerinden okumaya çalışan Hobsbawm ise icat edilmiş gelenek kavramını ortaya
atarak onu şu şekilde tanımlar: “Bu terim gerçekten icat edilmiş, inşa edilmiş ve formel düzlemde
kurumsallaşmış gelenekleri olduğu kadar, kolayca izi sürülemeyecek bir şekilde kısa ve belirlenebilir bir zaman diliminde -belki de birkaç yılda- ortaya çıkmış olan ve büyük bir hızla yerleşmiş
‘gelenekleri’ de kapsamaktadır” (Hobsbawm, 2006: 2).
Gerek XIX. yüzyıldaki ilkel koruma yöntemleri gerekse UNESCO’nun yaşayabilirliği
güvence altına alma amacıyla sistematize etmeye çalıştığı güçlendirme, aktarım ve canlandırma
gibi modern koruma yaklaşımları ekseninde yürütülen çabalar, politika ile doğrudan ya da dolaylı
olarak ilişki halinde olmuştur. Bu ilişkinin halkbilimi ayağı şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kathleen
Verdery, Michael Herzfeld, Benedict Anderson ve diğerlerinin çok canlı bir şekilde gösterdikleri gibi, halkbilimi tarihi ve uygulamalı folklor, bir ideoloji olarak milliyetçilik formasyonundan ve
devlet oluşumunun siyasi süreci ideolojisiyle olan ilişkisinden ayrılamaz” (Kirshenblatt-Gimblett,
2007: 56). Bu ilişkinin günümüzde evrildiği noktada ise, iktidar odaklarının arzuladıkları toplumu
biçimlendirmek amacıyla uygulamalı halkbilimi çalışmalarını araçsallaştırdıkları görülmektedir.
Bu bildirinin amacı belli örnekler üzerinden söz konusu araçsallaştırmaların Türkiye özelindeki
durumunu okumak ve gelecekte yapılacak olan uygulama örneklerinden toplumsal esenlik adına
olumlu dönütler alınmasına katkı sağlamaktır.
Araştırma kapsamında UNESCO’nun SOKÜM kategorizasyonu temel alınmış ve beş
kümede toplanan halk bilgisi ürünlerinden birer örnek seçilerek bu örneklerin uygulanması esnasında anıştırdığı varsayılan politik yapılanmalarla ilişkisi okunmaya çalışılmıştır. Söz konusu
kategorizasyonun ilk kümesini oluşturan somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı
işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar kümesi için seçilen “bozkurt” imgesi; ikinci
kümeyi oluşturan gösteri sanatları için seçilen örnek olan “mehter” uygulamaları; son üç kategoriyi oluşturan toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler için seçilen “atlı okçuluk” uygualamaları,
doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamaları temsilen seçilen “Nevruz” inanç ve uygulamaları ve
el sanatları kategorisi için seçilen “hat” sanatı uygulamaları gibi kaynağını gelenekten alan ve
modern dünyada yeniden üretilen kültürel miras örnekleri, iktidar ve çeşitli politik odaklarla olan

356
Öğr. Gör. Adil ÇELİK

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları

ilişkileri üzerinden çözümlenmeye çalışılacaktır. Araştırma kapsamında uygulama biçimleri ve
uygulama hedeflerinin tespit edilmesinde veriler konvansiyonel ve sosyal medyadan derlenmiş,
sonuçların değerlendirilmesinde farklı kentlerden 150 kişilik bir kaynak kişi kümesi ile yapılan
anketler temel alınmıştır.1

Göktürk Mitlerinden Ülkü Ocaklarına Bozkurt
Türk toplumunun mitolojik metinlerinde kendine fazlasıyla yer bulan ve Göktürkler döneminden itibaren artık ulusal bir ongun olarak kullanılmaya başlanan bozkurt imgesinin geleneksel
metinlerde işlenişini ele alan pek çok çalışma yapılmıştır (Deliorman 2009, Hekimov 2012, Arslan
2010, Oğuz, 2009b). Bu çalışmalar göstermektedir ki kurt imgesi türeyiş anlatılarından eskatolojik tasavvurlara kadar Türk folklorunda geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Bozkurt imgesinin
mitolojik metinlerin içinden alınarak sosyal hayatın içine yerleştirilmesi ise Türkiye’de milliyetçilik
hareketlerinin yükselişe geçtiği II. Meşrutiyet sonrasına rastlamaktadır. Bu dönemden itibaren
özellikle 1940’lı yıllara kadar bozkurt imgesinin siyasi otoritenin de girişimi ve teşviki ile sosyal hayat içerisinde kendini gösteren güçlü bir imgeye dönüştüğü görülmektedir. Türk Ocakları gibi bir
sivil toplum örgütü ile başlayan bir farkındalıkla bozkurt görselinin bütün Türk ulusunu sembolize
eden anlamı, Cumhuriyet’in ilanından sonra siyasal otorite tarafından en üst perdeden onaylanarak para ve pullara yerleştirilir. Yine aynı dönemde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü gibi resmi kurumlar bozkurt imgesini kurumlarının resmi sembolü olarak kullanırken ilerleyen süreçlerde Petrol
Ofisi gibi ticari kurumların da aynı eğilimi sürdürdüğü görülmektedir. 1940’lı yıllarda uluslararası
ilişkilerde izlenen politikaların etkisi ile devletin kültür politikalarındaki değişikle birlikte bozkurt imgesi, milliyetçi motivasyonla bir araya gelen küçük bir aydın topluluğunda canlı tutulmuş ve görsel
bir imge olarak üretimi sürdürülmüştür. Bu süreçte başta Sezgin Burak gibi çizerlerin tasarladığı
çizgi romanlarda kahramanın yardımcısı olarak beliren bu figür, aynı çizgi romanlardan sinemaya
yapılan uyarlamalar ile beyaz perdeye taşınarak sanat gibi saygın bir kanaldan kitlelere ulaşmayı sürdürmüştür. Milliyetçi bir motivasyonla 1969 yılında kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin
gençlik örgütlenmesi olan Ülkü Ocakları tarafından benimsenerek söz konusu organizasyonun
ambleminde kullanılmaya başlaması ile birlikte bozkurt imgesi artık yalnızca Türk ulusunun değil
aynı zamanda siyasal bir oluşumun da göstergesi olma fonksiyonunu üstlenmeye başlamıştır
denilebilir. Söz konusu uygulama örneğinde bozkurt imgesinin hilal imgesi ile birlikte kullanılması,
partinin Türk olanla İslam olanı buluşturmayı hedefleyen ideolojik yapısını özetleyen bir görselin
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bozkurt imgesinin uygulamalı halkbilimi kapsamında yeniden üretilmesi esnasında özellikle görsellerle ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görsellerin başında da Ülkü Ocakları’nın amblemi gelmektedir. Özellikle 1980 öncesinde Türk toplumunun kaotik siyasi yapısının sokak çatışmalarını tetiklediği dönemde ülkücülerin aldığı rolün de etkisi ile bozkurt imgesinin daha önce
olmadığı kadar geniş kitleler tarafından bilinmeye başlayarak bir popülerlik yakalamaya başladığı
görülmektedir. İmgenin bir görselle ifade edilmesi, kolayca tüketilmesine olanak tanımış ve im1 Anket çalışmasında seçilen kaynak kişilerin belirlenmesinde, özellikle Türk Halk Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih gibi Türkolojinin farklı disiplinlerinden mezun olmuş ya da
bu programlarda eğitimlerine devam eden kimseler araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Anket çalışmamı
yürütmemde bana yardımcı olan Cumhuriyet Üniversitesi Türk Halkbilimi bölümü lisans öğrencilerine minnettarlığımı da ayrıca vurgulamak isterim.
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genin popülaritesi artmıştır. Öte yandan bozkurt imgesi üzerinden ülkücülerin geliştirdiği siyasi
sloganlar ve el ile de sembolün bir selamlaşma modeli olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte
imge, genel olarak Türk toplumunun ulusal ongunu olma anlamının yanında ikinci ve yine güçlü
bir anlam olarak kendilerini ülkücü olarak adlandıran ve milliyetçi ideolojiye mensup olan insanların oluşturduğu kümenin göstergesi haline gelmeye başlamıştır.
Bozkurt imgesinin siyasi bir parti ile bağının bulunmadığı ve sanat gibi saygın kanallarda
üretilip tüketildiği dönemlerde kitle tarafından alımlanması esnasında üzerine yüklenen anlamın,
söz konusu sembolün Ülkü Ocakları tarafından amblem olarak seçilmesinde belirleyici olduğu
açıktır. Seçilen sembolün bozkurt olmasının altında yatan temel hedef söz konusu siyasal yapının ideolojik tavrını basitçe kavranmasına olanak sağlamak olduğu söylenebilir. Sembolün mitolojiden alınması ve amblem olmasından önce neredeyse yarım asır boyunca farklı uygulamalarla
ortak bellekte canlandırılması da onun etki gücünü arttırmaktadır. Türk kültürüne dair mitolojik bir
imajın popülerlik kazanması ve tanınırlığının artması da söz konusu siyasi yapının programlarına
uygun gözükmektedir ancak neredeyse 50 yıldır politika ile bağlantılı olarak üretilip tüketilen bu
imgenin üzerine politik bir anlamın yapışıp yapışmadığı da tartışılması gereken bir meseledir.
Bu meseleyi açıklığa kavuşturabilmek için kaynak kişilere yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar
aşağıdaki gibidir.
Soru: Bozkurt simgesi zihninizde ilk olarak ne canlandırmaktadır?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Siyasal bir oluşum

68

%45,3

Milliyetçilik fikri

65

%43,3

Mitoloji

17

%11,3

Soru: Bir bozkurt görselini en son nerede gördünüz?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Sosyal medya

70

%46,6

TV

15

%10

Cadde (afiş tabela vs.)

13

%8,8

Okul kantini

11

%7,3

Ev – yurt (tablo biblo vs.)

10

%6,6

Araba arkası

7

%4,6

Ülkü Ocakları

6

%4

Kitap - dergi

5

%3,3

Tişört üzerinde

4

%2,66

Askeri personel kıyafeti

3

%2

Türk Ocağı

2

%1,3

Diğer (avm, festival, kafe)

4

%2,66
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Kaynak kişilerin firesiz bir biçimde bozkurt imgesinden haberdar oldukları görülürken yalnızca %11,3’lük kısım dışında kalan ezici bir çoğunluk olan %88,7’lik kitle bu simgenin siyasi bir
anlam taşıdığını düşünmekte. Bozkurt sembolü, %45,3’lük bir kesimin aklına doğrudan Milliyetçi
Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’nı getirirken 43;3’lük bir kitle de meseleyi biraz daha soyutlayarak milliyetçilik yanıtı verse de bu fikrin siyasetle olan ilişkisi düşünüldüğünde bozkurt simgesinin
küçük bir kesim dışında siyasal bir sembol olarak algılandığı açıktır. Bu durum kaygı vericidir
çünkü ulusal bir ongun olan bozkurt simgesinin ulus içerisinde birleştirici bir sembol olma durumu
giderek kaybolmaktadır. Sembolün üretilip tüketildiği yerlerse oldukça geniş olmakla birlikte sosyal medyanın ezici bir üstünlüğü göze çarpmakta. Sosyal medya, kendisine en yakın yanıt olan
televizyon gibi geleneksel medyanın en güçlü aygıtlarından birini dahi neredeyse beşe katlayarak
%46,6 ile başı çekmekte. Simgenin tüketiminin tablo, tabela ve afiş gibi görsellerle kamusal alanda yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği gözükmekte. Öte yandan verilen yanıtlar, simgenin siyasi
organizasyonlar olan Milliyetçi Hareket Partisi ya da Ülkü Ocakları gibi örgütlerin çabalarından
çok söz konusu oluşumların temsil ettiği öğretiyi kanıksayan kişiler tarafından bireysel çabalarla
üretilip tüketildiğini göstermekte.

Savaş Meydanından Bayram Meydanına Mehter
Türk toplumunun arkaik dönemlerden itibaren –ekonomik nedenlerin de etkisi ile- askerliği
neredeyse ulusal bir meslek olarak icra ettiği bilinmektedir. Ordudaki askerlere moral vermesi için ve savaşılan tarafı korkutup sindirmek amacıyla Hunlar döneminden itibaren kullanılan
askeri müzik birlikleri, Osmanlı ile birlikte mehter olarak anılmaya başlanmıştır. İmparatorluğun
güçlü zamanlarında kurumsallaşan mehter (Vural, 2012) Türk kültürünün batı etkisinde dönüştüğü süreçte yerini batılı formlardaki askeri bandolara bırakmıştır. Unutulan geleneğin 20. yüzyılın ortalarından itibaren canlandırılmaya çalışıldığı ancak müzikal açıdan başarılı sonuçların
alınmadığı da konunun uzmanları tarafından dile getirilmektedir. Geleneksel mehter müziklerinin bugün yalnızca %10’unun bilinip icra edilmesi (Aksu, 1998: 44), söz konusu durumun bir
göstergesidir. Geleneğin icadı olarak görülebilecek modern zamanlardaki mehter performanslarında müzikal değerden çok, görselliğe önem verildiği açıktır. Müziğin, bu görselliğin ancak bir
tamamlayıcısı olduğu söylenebilir.
Mehter takımı üyelerinin yalnızca kıyafetleriyle dahi Osmanlı’nın görkemli çağlarını anımsatması, Türkiye’de muhafazakâr yapıları ile ön plana çıkan siyasi organizasyonların, bu geleneği, uygulamalı halkbilimi kapsamında modern dünyaya yerleştirmeleri çabasını doğurmuştur.
Mehter performanslarının, modern kent içerisinde çeşitli kutlama törenlerinden resmi ve özel açılışlara, festivallerden düğün ve nişan törenlerine kadar pek çok yerde icra edildiği görülmektedir.
Bu tarz törenlerde görev alan mehter takımı üyelerinin kendi aralarında örgütlenerek bu tarz talepleri ticari bir faaliyete dönüştürdükleri de bilinmektedir. Öte yandan bu ticarileşme durumunun
geleneğin yeniden yaratılmasına olumlu katkıları olduğunu da vurgulamak gerek. Mehter geleneğinin modern dünyada üretilip tüketilmesi, çoğunlukla bir performansa bağlı olarak gerçekleşse
de ses sistemlerinden mehter marşlarının dinletilmesi şeklinde yalnızca işitsel boyutta da söz
konusu geleneğin yeniden yaratılması sağlanabilmektedir.
Gerek görsel gerek işitsel olsun mehter performansı genel olarak kitlede bir heyecan
doğurmaktadır. Bu heyecanın temelinde performansı tüketen bireyin mensubu olduğu ulusun
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tarih sayfalarında yer alan askeri başarıları yer almaktadır. Performansı tüketen kitlenin bu kıvanç etrafında birleşerek, muhafazakâr siyasal oluşumların söylemlerini de tüketmeye hazır hale
gelmeleri ise, muhafazakâr politikacıların bu geleneğe dört elle sarılmalarını pekiştirmektedir.
Mehter takımı ve mehter müzikleri ile ilgili olarak kaynak kişilere yöneltilen sorular ve yanıtları şu
şekildedir:
Soru: Mehter takımı ya da mehter ezgileri zihninizde ilk olarak ne çağrıştırıyor?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Osmanlı

77

%51,2

Savaş

30

%20

Tarih

26

%17,3

Muhafazakârlık

14

%9,3

Diğer (Tuğra çıkartmalı ticari araç, çocukluk
yılları ve Cüneyt Arkın)

3

%2

Soru: En son nerede bir mehter takımı performansı izlediniz?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Bayram – festival - anma

60

%40

TV

23

%15,3

Düğün

15

%10

Sosyal medya

11

%7,3

Avm

7

%4,6

Açılış

7

%4,6

Konser

5

%3,3

Diğer (müze, futbol maçı, iftar programı, mezuniyet töreni)

7

%4,6

Hiç izlemeyenler

15

%10

Mehter takımının zihinde canlandırdığı kavramlar, doğrudan olmasa da dolaylı olarak siyasetle bağıntılı gözükmekte. Bunlar içerisinde %51,2 ile en çok tercih edilen yanıt olan Osmanlı
bir yönü ile Türk toplumunun gurunu okşayan bir anlama sahip olsa da Osmanlı’nın Cumhuriyet’e
bir alternatif model olarak düşünülmesine yönelik özellikle Türkiye’deki sekülerizmi kanıksamış
kimselerin rahatsızlıkları göz önünde bulundurulduğunda, bir kavram olarak Osmanlı’nın siyasi
bir çağrışım yaptığı pekâlâ söylenebilir. Mehter kavramının zihinlerinde uyandırdığı ilk kavram
olarak Osmanlı’yı gören kitleyle, muhafazakârlık gibi yine siyasetle bağıntılı bir yanıt verenlerin
toplamı %60,5 olarak gözükse de mehter takımı imgesinin doğrudan bir siyasi yapıyı çağrıştırdığına dair yanıtlar bulunmamaktadır. Bu durum, muhafazakâr ideolojiye mensup olan siyasal
yapılanmaların müşterek olarak geleneğe sahip çıkmaları ile ilişkili olmalı. Bozkurt örneğinde olduğu gibi yalnızca tek bir siyasal oluşum bu geleneği kendisi ile özdeşleştirmiş olsaydı, bu sonuç
ortaya çıkmayabilirdi. Geleneğin yeniden yaratılması ya da canlandırılması hamlelerinin başarıya
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ulaştığı, hiç mehter performansı izlemeyen kitlenin yalnızca %10 olması ile belirginlik kazanmaktadır. Kaynak kişilerin bu performansları nerede izledikleri sorusuna verilen yanıtta, %40 ile en
çok bayram, festival ve anma etkinliklerinin öne çıktığı görülmekte. Yanıtlar arasında özellikle 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi ulusal bayramların yanında yerel kurtuluş tarihlerinde yapılan
etkinlikler dikkat çekicidir. Bu bayramlar ve etkinliklerde mehter ile yakalanmaya çalışılan ulusal
gururla ilişkili duygular, aslında mehterin geleneksel kullanımındaki işlevine çok yakın gözükmekte. Bu açıdan mehterin, uygulamalı halkbilimi kapsamında işlenmesinde geleneksel işlevine büyük ölçüde bağlı kalındığı söylenebilir. Her ne kadar avmlerde ve ticari organizasyonların
açılışlarında mehter performanslarının icra edilmesinin mehterin geleneksel kültürdeki işlevi ile
örtüşmediği görülse de bu örneklerin yüzdelik dilimler içerisinde fazla yer kaplamadığını görmek,
geleneğin işlevsel bir dönüşüme uğramadığını göstermesi açısından mutluluk verici.

Atlı Okçuluk
Mehterin, bağlamından koparılmasına ters orantılı bir popülerlik yakalamasına karşın;
geleneksel kültür ortamındaki yaratım bağlamına yakın bir bağlamda modern dünyada yeniden
üretilen atlı okçuluk faaliyetleri, aynı popülariteyi henüz yakalayamamıştır. Ancak özellikle son
10 yıl içerisinde bu geleneksel sporun canlanmaya başladığı gözükmektedir. Özellikle Adalet
ve Kalkınma Partisi ile yakın bağları bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanı Bilal
Erdoğan’ın katıldığı çeşitli etkinliklerde verdiği demeçlerde, “öze dönüş”, “dünyada adaleti tesis
edecek olan millet”, “bizim değerlerimiz”, “bize ait olanla geleceği kurmak” gibi ifadelerle örülü
geleneksel olan sporları yücelten söylemleri, ilgili gelenek yaratma faaliyetlerinin düşünsel arka
planını göstermektedir (Sabah, 2017). Söylemler, geleneksele dönmek şeklindeki hedeflenen
gayeleri ortaya koysa da izlenen yolda yer alan yanlışlıklardan biri adlandırmada kendini göstermektedir. Aslında organizasyona verilen isimde yer alan etno kavramının bizi temsil eden halk
(folk) ile taban tabana zıt olması Atay tarafından haklı olarak eleştirilmiştir (Atay, 2017). Öte
yandan siyasi motivasyonla geleneği canlandırma çalışmalarının yürütüldüğü bir başka kurum
olan Okçular Vakfı da bir taraftan bir dönem başında Bilal Erdoğan’ın bulunması ile öbür taraftan
da farklı yerlerde kurumun misyonundan bahsedilirken daima geleneğe göndermelerin yapılması
ile belirginleşmektedir.
Geleneksel sporları yaşatmak amacıyla kurulan ve hükümet tarafından fonlanan bu kuruluşların çeşitli sebeplerle yurt içinde ve dışında düzenlenen organizasyonlarda, pek çok sporcunun katılımı ile geniş kapsamlı etkinliklerin tertip edildiği bilinmektedir. Bu etkinliklere katılan
sporcuların, kıyafetleri, kullandıkları geleneksel silahlar ve usullerle kitlede bir heyecan oluşturduğu açıktır. Öte yandan özellikle atlı okçuluk gibi halk tarafından neredeyse tamamen unutulmuş
olan bu geleneğin kitle tarafından alımlanmasında otantik bir büyüleyiciliğin de etkisi göz ardı
edilmemeli. Konu ile ilgili kaynak kişilere sorulan sorular ve yanıtları içeren tablolar aşağıda yer
almaktadır.
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Soru: Atlı okçuluk zihninizde ilk olarak ne canlandırıyor?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Savaş

79

%52,6

Osmanlı

37

%24,6

Muhafazakârlık

15

%10

Spor

11

%7,3

Diğer (Diriliş adlı TV dizisi, Cüneyt Arkın, Orta
Asya, Eski Türkler, bozkır)

8

%5,3

Soru: En son nerede bir atlı okçuluk performansı izlediniz?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

TV

33

%22

Yüzde

Festival ve anma etkinliği

21

%14

Sosyal medya

6

%4

Diğer (okçuluk kulübü ve sinema)

3

%2

Hiç izlemeyenler

87

%58

Geleneğin zihinde canlandırdığı kavramlar çoğunlukla mehterin canlandırdıkları ile örtüşen bir durumda. Geleneği yalnızca sportif bir aktivite olarak algılayanların oranı yalnızca %7,3
civarında. Geleneğin toplumsal bellekte çağrıştırdığı savaş ve Osmanlı kavramlarının da aslında
iç içe geçmiş kavramlar olduğu düşünülebilir. Doğrudan doğruya muhafazakârlık yanıtını veren
kesimin yalnızca %10 olması, geleneğin doğrudan bir politik çağrışım yapmadığını gösterse de
yukarıda da değinildiği gibi Osmanlı kavramının çağrıştıracağı siyasi anlamlar hesaba katıldığında bu geleneğin de dolaylı olarak siyasetle bağıntısının %24’lük bir kitle tarafından kurulduğu
söylenebilir. Öte yandan geleneğin tüketildiği mecralar içerisinde bozkurt simgesinin tersine televizyonun sosyal medyadan önde olduğu gözükmekte. Bu durum bir yandan bu geleneği üretip
tüketmenin bir bozkurt görselini üretip tüketmek kadar bireysel ve kolay olmadığı ile ilgiliyken
öbür taraftan da (iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin söz konusu spora verdiği önem
de hesaba katılarak) geleneksel medyanın iktidarla olan ilişkisi üzerinden de açıklanabilir. Buna
karşın bir atlı okçuluk performansını hiç izlemeyenlerin oranının %58 olması geleneğin halen yeterince tanınmadığını da göstermekte. Geleneği canlı olarak izleyenlerin toplam oranının %16,6
olması da aynı durumu pekiştiren bir başka veri olarak okunabilir.

Ergenekon Mitinden Terör Örgütlerine Nevruz
UNESCO tarafından pek çok ülkenin ortak kültürel mirası olarak kabul edilerek İnsanlığın
Somut Olmayan Mirası Temsili Listesi’ne katılmış olan Nevruz uygulamalarının Türk tarihinin en
eski dönemlerinden başlayıp coğrafya ve tarih farkı gözetmeksizin geniş bir yayılım alanına sahip olduğu bilinmektedir (Çay, 2012). İlkel insanın zamanın ritmini gözlemlemesi sonucu doğan
ve Türkiye Türkleri arasında, batılılaşma döneminin kültürel hayatı dönüştürdüğü zamana kadar
etkin bir şekilde kutlanmakta olan Nevruz kutlamalarının TBMM’nin ilk yıllarında da bir Osman362
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lı bakiyesi olarak kutlanmasına devam edilmektedir. Ancak, ilerleyen süreçte muhtemelen bir
yandan bu gelenek, uluslaşma fikrine zarar verme potansiyeli olan ümmet ve imparatorluğa dair
değerleri anıştıran bir Osmanlı bakiyesi olarak görüldüğü için öte yandan batılılaşma hareketlerinin bir sonucu olarak yılbaşı kabul edilen tarihin 1 Ocak olarak kanıksanmaya başlanmasının
bir sonucu olarak Nevruz uygulamalarının resmi otorite tarafından sahip çıkılan ve teşvik edilen
boyutunun ortadan kalktığı görülmekte. Resmi otoritenin bu geleneğe kayıtsız kalması, resmi
otoriteye bağlı olan pek çok vatandaşın da bu gelenekleri yaşatması ve aktarmasını olumsuz
etkilemiştir. Öte yandan aynı süreç içerisinde resmi otorite ile hesaplaşma çabası güden ayrılıkçı Kürt hareketinin, Nevruz kutlamalarını neredeyse otoriteye başkaldırının sembolü haline
getirmeleri de geleneğe farklı anlamlar yüklenmesi durumunu pekiştirmiştir. Özünde barış, kardeşlik ve bereket gibi olumlu unsurların arzusu yatan Nevruz, toplumsal bellekte söz konusu
kavramların simetrik olarak tam karşısında yer alan düşmanlık ve kaos kavramları ile bağıntılı
bir anlam taşımaya başlamıştır. 1991 yılında SSCB’nin dağılması ile birlikte Türk dünyasında da
bu bayramın kutlandığının görülmesi sonucunda resmi otoritenin –biraz da söz konusu ayrılıkçı
oluşumlarla Nevruz’un bağdaştırılmasından duyduğu rahatsızlıkla- yaşadığı ani bir aydınlanma
ile geleneğe sarıldığı görülmektedir. Bu kapsamda 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de her 21
Mart’ta bürokrasinin de katılımı ve teşviki ile Nevruz’un kutlandığı görülmektedir. Her ne kadar
her yıl “Nevruz kimin bayramıdır?” şeklinde UNESCO’nun koruma yaklaşımları ve çalışmaları
ile uyuşmayan köken tartışmaları bu kutlamaların –resmi olmayan- bir parçası olarak belirse de,
özellikle 2009 yılında SOKÜM Temsili Listesi’ne girmesiyle birlikte son 25 yıldır canlandırılmaya
çalışılan geleneğin, öneminin arttığı söylemek mümkün. Özetle 1990’lı yılların başında Nevruz’u
siyasal bir yapılanma ile özdeşleştirenlerin niceliğinin aradan geçen yaklaşık yirmi yıllık sürede
azaldığı söylenebilir. Bu süreç Oğuz tarafından şu şekilde özetlenmektedir: “Türkiye çağdaşlaşma sürecinde geri plana ittiği bu ulusal kalıtı “unutmak” yerine “müzelik” hale getirebilmiş olsaydı,
yakın dönemde yaşadığı bir takım sosyal sarsıntıları daha hafif atlatabilirdi” (Oğuz, 2002: 15).
Nevruz uygulamalarının siyasal bir anlam kazanmasında, Bozkurt örneğinde olduğu gibi
politik bir kurumun özel çabaları değil bilakis resmi otoritenin bu geleneğe karşı bir dönem sergilediği kayıtsızlığı neden olmuştur denilebilir. Bu açıdan Nevruz, bu çalışmada ele alınan diğer dört
örnekten, üzerine yapışan politik anlamın arkasında yer alan hikâyesi açısından ayrılmaktadır.
Aşağıdaki veriler de bu durumu destekleyici bir nitelik taşımaktadır.
Soru: Nevruz kavramı zihninizde ilk olarak ne canlandırıyor?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Bereket

41

%27,3

Bahar

32

%21,3

Terör, PKK terör örgütü, kargaşa

25

%16,6

Türklük, Ergenekon

21

%14

Ateş

10

%6,6

Eğlence

6

%4

HDP ve Kürtler

6

%4

Diğer (Kardeşlik, özgürlük, Alevilik, yeni yıl, yeniden doğuş,
barış, Zerdüştlük)

9

%6
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Soru: En son nerede bir Nevruz kutlamasına katıldınız?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Kent meydanı

33

%22

Üniversite kampüsü

20

%13,3

Köy meydanı

5

%3,3

Diğer

4

%2,6

Hiç katılmayanlar

88

%58,6

İncelenen gelenekler içerisinde hem en çok hem de en sert olarak Nevruz’un geleneksel
kültürdeki anlamından koparak politik bir çağrışım kaynağına dönüştüğü gözükmektedir. Kaynak
kişilerin %16,6’lık kısmı bu geleneği terör örgütleri ve terör faaliyetleri ile bağdaştırmaktadır. Yine
-kuvvetle muhtemel- bu geleneğin terörle eşleştirilmesine bir tepki olarak toplumun %14’lük kısmının da aynı geleneği Türklüğe dair çağrışımların kaynağı olarak algıladığı gözükmekte. Söz
konusu kitlenin kaygıları, Nevruz’u yaşayıp hissetmenin önündeki bir engel olarak okunabilir.
Toplumun küçük de olsa başka bir kısmı ise Nevruz’u sahiplenmek ya da yaşamak yerine onu
tamamen ötekinin bir göstergesi olarak kabul etmekte. Söz konusu %4’lük kesimin bu geleneği Kürtlerle özdeşleştirmesi aslında Nevruz’un geleneksel kültürdeki birleştirici ve bütünleştirici
fonksiyonuna taban tabana zıt gözükmekte. Tüm bunlar göz önüne alındığında Nevruz’un bozkurt imgesi, mehter ya da atlı okçuluk uygulamaları gibi toplumda homojen bir anlamı çağrıştırmadığını söylemek yanlış olmaz. Belki de bu durumun bir sonucu olarak Nevruz’u hiç kutlamadım
diyenlerin %58,6 gibi yüksek oranlı bir kümeyi oluşturduğu gözükmekte. Öte yandan geleneği
kent meydanında ya da üniversite kampüsünde değil de köyde kutlamış olan %3,3’lük çok küçük
kitlenin zihninde Nevruz’un canlandırdığı ilk anlamın eğlence olması da Nevruz’la ilgili belki de
en çarpıcı veriyi vermekte. Bu durum, geleneğin kente taşınması esnasında üzerine yüklenen
ayrıştırıcı ve geleneğin asıl ruhunu yok edici anlamı göstermektedir. Köyde Nevruz’la eğlenen
neslin kente taşınan çocukları Nevruz’da kavga etmesi geleneğin toplum için olumsuz sonuçlar
doğuracak yönlere evrildiğinin de göstergesi olmalı. Bu problemin kaynağını yalnızca PKK terör
örgütüne dayandırmak ise yanlıştır çünkü söz konusu örgüt, zaten bir terör örgütü olmasından
dolayı ontolojik olarak problemlidir. Hayatın her alanında topluma kaos saçmayı hedefleyen bir
örgütten bu konuda bir hassasiyet beklemek işe yaramaz. Dolayısıyla Nevruz’un, bugün toplumsal belleğin bir kısmında ayrıştırıcı bir siyasi anlam taşımasının altında yatan en temel nedenlerden biri, terör örgütlerinin etnik ayrımcılığa dayalı ideolojileri ile sentezleyerek bu geleneği kentte
üretmesine izin veren siyasi otoritenin bu süreci durduramaması şeklinde belirginleşen başarısızlığıdır. Yani, Nevruz, bürokrasinin kendisine sahip çıkmamasının bir sonucu olarak siyasallaşmıştır. Öte yandan bu siyasallaşma, diğer gelenek örneklerinde olduğu gibi meşru siyasi partilerle
özdeşeleşmek şeklinde -bir noktaya kadar kabul edilebilir bir anlamdan öte- terör örgütleri gibi
illegal oluşumlar üzerinden gerçekleşmiştir.
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Hat
Araştırma kapsamında ele alınan son gelenek olan hat sanatı ise, Türk toplumundaki
kökleri İslam öncesine götürülemeyen tek örneği oluşturmakta. Yazının, uygarlık tarihi içerisinde yakaladığı popülaritenin arka planında genelde dinlerin özelde ise Semitik dinlerin yer aldığı
bilinmektedir. Özellikle İslam dünyasında resim ve heykel sanatlarına olan olumsuz bakışın da
etkisi ile görsel sanatların yazı ekseninde geliştiği söylenebilir. Osmanlı toplumu içerisinde hat
sanatının ve bu işle uğraşan sanatçıların yakaladığı saygınlık bir yandan kalıcı ve büyüleyici
sanatsal yapıtların ortaya çıkmasını sağlarken öte yandan bilginin kitleselleşmesini sağlayacak
olan matbaa teknolojisinin Türk toplumu içerisinde Avrupa’dan ancak üç asır sonra yerleşmesi
gibi olumsuz bir sonuç doğurmuştur.
Yazının tanrısallığı fikri eski Mısır hiyerogliflerinden süzülerek İslami öğretiye geçmiş bir
fikirdir (Jean, 2001: 56). Bu durum Türk folkloru içerisinde Arap harflerinin kutsallığına yönelik
inancı da doğurmuştur. Modern dünya ile ortak bir noktada buluşabilmek ve ülkedeki okuryazarlık
düzeyini arttırabilmek amacıyla 1928 yılında yapılan Harf Devrimi, Arap yazısını dinsel bir motivasyonla kutsallaştıran Türk toplumu içerisinde hat sanatına yüklenen anlamın öneminin artması
sonucunu doğurmuştur. Çünkü bu devrimle birlikte Arap yazısı yalnızca dinsel metinlerde ve
görsel değeri olan hatlarda kendini gösterir ve gündelik hayatın içinden uzaklaşarak zaten var
olan otantik niteliğini pekiştirir. Özellikle Osmanlı döneminin kültürel kalıntılarının canlandırılmaya
çalışıldığı son on yıllık süreçte, hat sanatına verilen önemin, ümmetçi ideolojilerle alakalı olduğu
da açıktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında geleneksel sanatlar dalında 2011 yılında ödüllendirilen Hasan Çelebi, 2015 yılında ödüllendirilen Hüseyin Kutlu
ve 2017 yılında ödüllendirilen Ali Toy’un hat sanatıyla uğraşmaları bu konudaki gelenek yaratma
çabalarının siyasal otoritenin en üst katından desteklendiğini göstermektedir.
Hat sanatının canlandırılmasında en çok başvurulan yöntem, bu gelenek içerisinde üretilen sanat ürünlerinin teşhir edilmelerini içeren sergilerdir. Son on yıllık süreçte artan bu sergiler,
sergi fikrinin resim ve heykel gibi batı tarzı sanatlara özdeşleşmişliği ile çağrıştırdığı batılı anlamlara alternatif ve İslam parantezine alınabilecek bir biz bilinci oluşturma çabası olarak okunabilir.
Öte yandan bu sergilerin taşıdığı bir başka anlamsa Türkiye’deki İslamcı fikir hareketinin kendi
burjuva sınıfını yaratması olarak değerlendirilebilir. Konu ile ilgili veriler de bu durumu desteklemekte.
Soru: Hat sanatı, zihninizde ilk olarak ne canlandırıyor?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Estetik değer

57

%38

Osmanlı

33

%22

İslami bir kutsallık

31

%20,6

Muhafazakarlık

27

%18

Diğer (Kuran, yazı sanatı)

2

%1,3
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Soru: En son nerede içinde hat sanatı içeren bir görselle karşılaştınız?
Yanıtlar

Kişi Sayısı

Yüzde

Sergi

28

%18,6

Sosyal Medya

23

%15,3

Eğitim kurumu

21

%14

Cami

19

%12,6

Ev – Ofis

13

%8,6

TV

9

%6

Müze

8

%5,3

Diğer (kütüphane, kitap, kermes, sinema)

8

%5,3

Hiç karşılaşmayanlar

21

%14

Kaynak kişilerin %38’lik bir kısmı geleneği estetik boyutu ile değerlendirirken geriye kalan
kısım, İslami bir kutsallık, Osmanlı ve muhafazakârlık gibi kavramlarla bağdaştırarak alımlamaktadır ancak bu durumun, hat sanatının geleneksel kültürdeki ortaya çıkış ve gelişim dönemlerindeki fonksiyonu ile bir tezat oluşturmadığını da vurgulamak gerek. Orta Çağ ve Yeni Çağ’da İslam
Uygarlığının hat sanatı ile Batı Uygarlığının resim sanatı ile ulaştığı prestiji yakaladığı söylenebilir. Yine hat içeren bir görselle en son bir camide karşılaştıklarını söyleyen %12,6’lık kesim, geleneğin uygulanışındaki İslami dayanağı gösterirken geleneğe ait görsellerle %18,6 oranıyla en
çok sergilerde karşılaşılması ise İslami burjuvazinin yaratılması çabalarında hat sanatının araçsallaştırılmasını göstermektedir. Ayrıca %5,3’lük oranla gelenekle en son müzede karşılaşanlar
da geleneğin burjuva ile olan bağıntısını desteklemektedir.

Sonuç ve Öneriler
Tüm bu veriler göstermektedir ki, Türkiye’deki siyasal oluşumlar, geleneksel kültürde yer
alan somut olmayan kültürel miras örneklerinin modern yöntemlerle korunmasına katkı sağlamaktadır. Bu katkı, belki de ideolojik konumlanmalarının bir sonucu olarak en çok muhafazakâr
kimlikleri ile belirginleşen siyasi partilerde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu çalışmalar yapılırken
siyasal oluşumların ayrıştırıcı söylemleri nedeniyle, yapılan uygulama örneklerinin sonuçları,
SOKÜM Sözleşmesi ile hedeflenen sonuçlarla örtüşmemektedir. Geleneksel kültürde yer alan
miras örneklerinin anonim olmalarından kaynaklanan yapıları sonucunda söz konusu ürünler kitleyi birleştirici bir anlam taşırken –bu durum Sözleşmenin başında da vurgulanmaktadır (Oğuz,
2009a: 167), politik motivasyonlarla bu geleneklerin üretilmesi sürecinde asıl fonksiyonları olan
birleştiricilikten ziyade ayrıştırıcı bir niteliğe bürünme durumu, toplumsal esenlik adına üzerinde
fikir yürütülmesi gereken bir tehlike olarak belirmektedir. Bu problemin çözümü için, siyasi yapılanmaların, geleneğe ait olan unsurları, uygulamalı halkbilimi kapsamında yeniden yaratarak, söz
konusu unsurlar üzerinden politik söylemler üretmelerinin önlenmesi düşünülebilir ancak yukarıdaki anket sonuçları da göstermektedir ki geleneğe ait olan bir unsur, politik yapılanmalar tarafından kanıksandığı ölçüde bir popülarite yakalamaktadır. Neredeyse bir asırdır modern dünyada
faklı formlarda ve pek çok kanalda yeniden üretilen bozkurt sembolünün popülaritesinin, henüz
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yakın zamanda politik bir kimlikle bağıntılı olarak üretilmeye başlanan hat sanatına nazaran çok
daha yüksek olması bu yargıyı güçlendirmektedir. Yani, politika ve siyasi yapılanmalar, geleneğin
canlandırılmasında çok etkin ve güçlü olduğu için bu potansiyeli öldürmek, geleneksel olanı yaşatarak SOKÜM’ün korunmasına destek olmakla örtüşmemektedir. Bu durumda, geleneği yeniden
yaratma sürecinde olan politikacıların ötekileştirici söylemlerden uzak durmaları bir zorunluluk
olarak belirmektedir. Böylelikle modern zamanda canlandırılan gelenek, politikacıların ayrıştırıcı
söylemlerini pekiştiren bir yakıt olmaktan, Türk vatandaşlarını birleştirerek bireylerin “halk/budun”
potasında erimesini sağlayan bir güce dönüştürülebilir. Bu güç de UNESCO’nun işaret ettiği küreselleşme tehlikesi ile mücadelede kullanılabilir.
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KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNİN GELENEKSEL KINA GİYİMİNDE
“KAFTAN”I POPÜLERLEŞTİRMESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Zeynep İrem DEĞER1

Giriş
Kültür endüstrisi terimi 20. yüzyılda Adorno ve Horkheimer’ın “Aydınlanmanın Diyalektiği”
adlı eserlerinde karşımıza çıktığında kültürün ekonomik bir kaynak olması bakımından olumsuz
bir yaklaşım taşımaktaydı. Onlara göre kültür endüstrisi; “hayatın her alanının, kültürün metalaştırılması, tektürleştirilmesi yani şeyleştirilmesidir”. Adorno ve Horkheimer, kültürün metalaştırılmasını hâkim ideolojinin hem ekonomik hem de ideolojik olarak kitlelerin bilincinde yeniden üretilmesi şeklinde açıklamıştır (Kara, 2014: 51). Adorno, “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken”
adlı makalesinde ise kültür endüstrisinin “eski olanla tanıdık olanı yeni bir nitelikte birleştirdiğini”
belirtmektedir (Adorno, 2003: 89). Adorno’nun yaklaşımına göre kültür metaya dönüştürülerek
tüketime hazır hale getirilmektedir. Kulak, Adorno’nun tanımlamalarından yola çıkarak kültür endüstrisinin genel bir tanımını yapmaktadır: “Kültür endüstrisi ya da eşdeyişle endüstriyel kültür,
müzik, sinema, edebiyat gibi her türden kültürel öğenin ve etkinliğin meta formunda üretildiği ya
da metalaştırıldığı, böylece sıradan nesneler gibi alınıp-satılabilir bir hale dönüştürüldüğü ve bu
kültürel ürünler aracılığıyla rasyonalizasyona dayalı bir kültürün inşa edildiği bir süreçtir” (Kulak,
2017: 88). Kültürel endüstrilerin tüketime dayalı oluşturduğu bu sistemin içerisinde bireyin istek
ve arzuları da sistem tarafından şekillenmektedir.
1 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Bölümü Doktora Öğrencisi, e-posta: zeynepiremf@gmail.com
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Birey, tüketim toplumu içerisinde kendi özgür tercihlerini yaptığını düşünerek sahte ihtiyaçlarını belirli bir uyum halinde tüketmektedir. Kültür endüstrisi karşısında birey etken olduğunu
düşünürken, aslında edilgendir. Çünkü tüketim kültüründe bireyin istekleri kültür endüstrisi tarafından yönlendirilmektedir. Tekin, “özgürlük” ve “seçim”in özne ve nesne ilişkisine büründüğü
bu durumu popüler kültür ve kültür endüstrisi farkını bize göstermesi şeklinde ifade etmektedir
(Tekin, ?: 6). Adorno ise; “Kültür endüstrisi yöneltilmiş olduğu milyonların bilincini ve bilinçaltını
yönlendiriyor olmasına rağmen kitleler birinci değil, ikincil role düşerler ve hesaplanabilir nesneler, makinenin tali parçaları olurlar. Tüketici, kültür endüstrisinin bizi ikna etmeye çalıştığı gibi
hükmedici ya da özne değil aksine nesnedir” şeklinde ifade etmektedir (Adorno, 2003: 76). Görüldüğü üzere kültür endüstrisi içerisinde birey özgür biçimde seçim yapma hakkına sahip değildir.
Marcuse’a göre bu amaç doğrultusunda gazeteler, dergiler, kitaplar, reklamlar, filmler, müzikler
yani kitle iletişim araçlarının tümü düzenin çarkıdır. Kitleye sunulan kültürel veya sanatsal ürünler,
bireye yaşam biçimi ve dünya görüşü benimsetir. Böylece tek boyutlu düşünce ve davranış kalıbı
ortaya çıkmaktadır (Marcuse, 1990: 11). Adorno ve Horkheimer bu düzen çarkını; “iktidar ilişkilerinin oluşturulduğu, korunduğu, çoğaltılarak dağıtıldığı kısacası iktidarın olumladığı ve iktidar
tarafından da beslenen bir endüstri” olarak görmektedirler (Adorno, 2007: 74). Kitle iletişim araçları içerisinde televizyon görsel ve işitsel uyaranlar ve imgeler sayesinde birey üzerinde etkisi en
fazla olan araçtır. Kitle iletişim araçları, kültür, sanat, moda gibi yaşama dair pek çok ögeyi örtük
mesajlarla izleyiciye iletmektedir.
Kültür endüstrisinin araçlarından biri olan televizyon modayı doğrudan etkileyerek
insanların giyim anlayışlarını şekillendirmektedir. Televizyon dizileri aracılığıyla sunulan kurgusal
yaşantı bireye kendisinin de böyle bir hayata sahip olabileceği fikrini dayatmaktadır. Özellikle
dizi karakterlerinin yaşantı tarzı, hayatı, giyimi izleyicide “ben de ona sahip olmalıyım ya da ona
benzemeliyim” düşüncesini oluşturmaktadır. Zaten kültür endüstrisinin en önemli yasası, insanların arzuladıkları şeylere kavuşmamalarını ve bu yoksunluk içinde gülerek doyuma ulaşmalarını
sağlamaktır. Toplum tarafından dayatılan sürekli yoksunluk, kültür endüstrisinin her gösterisinde,
yanlış anlamaya meydan vermeyecek biçimde kurbanlarına bir daha dayatılıp izlettirilmektedir
(Adorno, 2009b: 79). Birey hayatının her anında bu hayali gerçekleştirme arzusu içinde yaşamaya başlamaktadır. Kültür endüstrisinin bize dayattığı bu anlayışına göre bireyler özgünleşmekten ziyade tek-tipleşmeye başlamaktadırlar. Adorno, bu durumu“kültür endüstrisi tarafından
gelir guruplarına göre birer istatistik öğesi haline getirilen tüketicilerin, neyi izleyeceği ya da
dinleyeceği önceden bilindiğinden, bu ürünlerin ulaştığı kitlelerin de bu ürünleri ona göre alıp
tüketmesi” şeklinde ifade etmektedir (Adorno, 2012: 12).Bu durumu modaya göre yorumlayacak
olursak kapitalist üretim ve tüketim sisteminde “ne giyeceğiz, nasıl giyineceğiz ya da nereden
alacağız” gibi sorular kültür endüstrisi tarafından belli bir düzene göre planlanmaktadır.
Kültür endüstrilerinin en önemli ekonomik kaynaklarından birisi de moda sektörüdür. Kültür ve ekonomi kavramları başlangıçta birbirlerinden uzak kavramlar olarak düşünülse de bu
kavramlar birbiriyle bağlantılı ve iç içe geçmiştir. Özdemir, kültür endüstrisi içindeki yayıncılık,
film endüstrileri, müzik, görsel ve gösterim sanatları, gazeteler, mimari, kültürel ürünlerin perakende ticareti, reklamcılık, oyun sektörü, turizm, eğlence sektörü, mutfak, moda gibi pek çok
alanı kültür ekonomisini oluşturan temel sektörler olarak sınıflandırmaktadır (Özdemir, 106).
Günümüzde de kültür endüstrisi alanında yüksek kar oranına sahip ekonomik kaynak olarak
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moda önemli yere sahiptir. Özdemir, modanın bağımsız bir alan olarak ortaya çıkmasında ve
gelişmesinde eğlence dünyasının önemli bir yer işgal ettiğini belirtmektedir. Eğlence, giyim
kuşam alanında farklılaşmayı savunur, telkin eder, bireyselliğin ortaya konulmasını destekler.
Moda da eğlenceden güç kazanmaktadır. Moda alanında çalışanlar özgünlüğün ve farklılığın
yaratılmasında çok kere yerel/geleneksel/ulusal kültürlerden yararlanırlar. Bu durum bir açıdan
yerelliğin tüketilmesi, diğer açıdan da yerelin/gelenekselin ulusala ve küresele taşınmasıdır”
(Özdemir, 2005: 279). Moda sektörü farklılığı ve özgünlüğü yakalamaya çalışırken seri üretim
sonucunda bireyselliğin ön plana çıkmasından ziyade tüketici olarak adlandırdıkları bireylerin
tek-tipleşmesine sebep olmaktadır. Modanın bu durumunu Gönenç, “genellikle yaratıcılık ve özgünlükten uzak olarak, basit kalitesiz birbirinin aynı kolay tüketilebilen seri üretim ürünler ortaya
çıkarması” şeklinde eleştirmektedir (Gönenç, 2012: 135). Moda sektörünü geçmişten günümüze
incelediğimiz zaman moda akımlarının zaman zaman yeniden popüler olduğu gözlenmektedir.
Adorno’nun “kültür endüstrisinin sürekli yenilik olarak sunduğu şey, aslında hep aynı olanın kılığını değiştirmesidir” sözleri bu duruma açıklık getirmektedir (Adorno, 2012: 112). Moda tarihinde geçmişte moda olan giyim tarzlarının günümüzde herhangi bir sinema filmi ya da televizyon
dizisinde karşımıza çıkmasıyla yeniden moda olduğu gözlenmektedir. Moda, bu etki gücünü ve
yayılma hızını kitle iletişim araçlarına borçludur. Yağlı, gündelik hayat gündemlerini ve kültürü
değiştiren ve biçimlendiren etkin bir mecra olan modanın, toplumsal yapı ve kültürü çözümlemede önemi ve işlevsel bir anahtar olduğunu belirtir (Yağlı, 2012: 158). Çünkü Crane’in belirttiği
gibi göze dayalı, görsel bir kültüre seslenen ve gücünü bu görsellikten de alan moda, kamusal
alana yönelik sunumlar/giysiler üretmesine karşın aynı zamanda kamusal alanın doğasından da
etkilenir (Crane, 2003: 305). Birey kendi tercihlerinden ziyade modanın etkisiyle giyinmektedir.
Tüketim toplumunda bireyin televizyon dizilerinde ya da sinema filmlerinde gördüğü giyim tarzlarından etkilenerek bu kıyafetlere sahip olmak istemesi bu durumun sonucudur. Bunun altında
bireyin toplum içerisinde var olma, kimlik ve aidiyet kazanma çabası yatmaktadır. Bu duruma
örnek olarak bildirimizin konusunu oluşturan Muhteşem Yüzyıl dizisinin etkisiyle geleneksel kına
giyiminde “kaftan”ın popüler hale getirilmesi gösterilebilir.
Muhteşem Yüzyıl dizisi 16. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde geçen tarihsel bir dönem dizisidir.
Bu çalışmada da Muhteşem Yüzyıl dizisinin geleneksel kına giyimine ve kına gecesi geleneği
üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Bu anlamda çalışmamızda gelenek üzerinde meydana
gelen değişim ve dönüşümlerde kültür endüstrisinin olumsuz etkilerini ortaya koymak ve bu durumu kültürün gelecek nesillere aktarımı konusunda olumlu hale getirebilmek üzere çözüm önerileri
oluşturulması amaçlanmaktadır. Dizi yayın hayatına başladığı andan itibaren izlenme oranları
oldukça yüksek olduğundan dolayı toplumsal ve kültürel hayatı da etkilemiştir. Dizinin toplumsal
hayat üzerindeki değişimlerden birisi de geleneksel kutlamalarımızdan birisi olan kına gecelerindeki geleneksek giyim anlayışımızdır. Türk kadını da geçmişten günümüze düğün, nişan, sünnet,
doğum gibi özel günlerdeki giysilerine günlük giysilerinden çok daha fazla özen göstermiştir.
Özellikle evlenme törenlerinde gelin giysilerinde kullanılan malzemeler, renkler, motifler ve süslemelerin hepsinin ayrı ayrı veya bir bütün olarak birçok sembolik değere ve kültürel açıdan öneme
sahip olmuştur (Kumaş Şenol, 2014: 4). Türk kültüründe düğün giyimine baktığımızda geçmişte
üç etek entariler, şalvarla giyilen entariler, bindallılar ve kaftanların kullanıldığı görülmektedir. Bu
kıyafetler ayrıca gümüş ve altın simler süslenerek, inciler ve pullarla çeşitli desenler işlenerek
hazırlanmıştır. Kıyafetleri tamamlamak için başlıklar, yemeniler, kemerler ve tokalar, aksesuarlar
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kullanılmıştır. Gelin kıyafetleri yöreden yöreye model, kesim, kumaş, süsleme yönünden farklılık
göstermektedir.
Kaftanlar ise Osmanlı döneminde saray ve çevresinde önem verilen ve itibar gören kullanılan bir giysi türüdür. Kaftan denince ilk akla gelen giysiler, padişah kaftanları ve saray mensuplarına ait olanlardır. Kaftan itibarı temsil etmekte ve sembolik olarak kullanılmaktadır. Kaftan,
saray çevresinde ve erkek giyiminde resmi bir nitelik kazanırken, kadınlar tarafından da kullanılan
bir giysi olmuştur. Kadın kaftanları da varlık göstergesi ve prestij malı durumundadır.(Görünür
vd., 2006: 62-65). Kaftan yapımında kullanılan kumaş, işleme, kürk ve aksesuarlar kadının statüsünü yansıtmaktadır. Bunlar dışında saray ve çevresinde kadınların giydiği kaftanlar rengi göre
de belli anlamlara gelmektedir. Renkleri bakımından “kırmızı” renk kaftanlar genellikle düğün ve
kına törenlerinde kullanılmıştır. Kırmızı renk kaftan giyilmesine Dede Korkut’ta da rastlanmaktadır. “Dede Korkut hikâyelerinde Banı Çiçek’in otağı ve Beyrek’in giydiği güveyilik kaftan, kırmızıdır. Banı Çiçek’in Yalançıoğlu Yaltaçuk’la düğünü olurken giydiği gelinlik kaftan da kırmızıdır”
(Yılmaz, 2003:8). Muhteşem Yüzyıl dizisinde de saray hanedanı evlilik törenlerinde kırmızı renk
kaftanları kullanmıştır. Dizinin 17. bölümünde Hatice Sultan’ın düğününde, 44. bölümde sarayda
kalfa olan Nigar’ın, 99. bölümde Mihramâh Sultan’ın kına gecesinde kırmızı kaftan giymesi bu
geleneği yansıtmaktadır.

Fotoğraf 1. Hatice Sultan

Fotoğraf 2. Nigar kalfa

Fotoğraf 3. Mihrimâh Sultan

Türk kültüründe evlilik törenleri çeşitli ritüel ve uygulamalar etrafında şekillenmektedir.
Dizide de kına geceleri geleneklerimizi yansıtan ritüeller ve uygulamalar çerçevesinde işlenmiştir.
Geleneğin yansımaları ise şu şekildedir: Türk kültüründe evlenme, ölüm gibi geçiş dönemlerinde
ağıt yakma geleneği Osmanlı’dan günümüze hala devam etmektedir. Bunlara “kına ağıtları” ve
“ölüm ağıtları” denilmektedir. Kına ağıtları, kına gecesinde anne ve babasından ayrılan gelini ağlatmak için yakılmaktadır. Dizide Nigar kalfanın kınası yakılırken ağıt yakılması da bu geleneğin
göstergesidir. Dizideki diğer kına gecesi ritüeli ise gelinin eline kına yakıldıktan sonra altın konulmasıdır. Türk kültüründe kına önemli bir gelenektir ve canlılığını hala korumaktadır. Kültürümüzde kına gecelerinde gelin olacak kıza ve güveyine kına yakılmaktadır. Bu ritüelin kökeninde gelin
ve damadın birbirine kurban olması inanışı yatmaktadır. Gelin ya da damadın avucuna para ya
da altın konması ise evlenen kişilere kısmet ve bereket getireceğidir.
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Dizinin kına geleneği üzerindeki en büyük etkisi ritüel boyutundan ziyade geleneksel giyim
bakımından olmuştur. Görüldüğü üzere dizi 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın padişah
olduğu dönemde geçmektedir. Osmanlı’nın en önemli giysilerinden biri kaftan 16. yüzyılda hala
ihtişamlı şekilde kullanılmaktaydı. 16. yüzyılda geçen bu dönem dizisinde padişahın ve sultanların dizi boyunca ihtişamı ve kuvveti sergileyen “kaftan”ların giyilmesi günümüz kına giyimini
de etkilemiştir. Gelinliğin tarihine baktığımızda 19. Yüzyılın başlarında Paris modası Osmanlı’yı
etkileyene kadar kültürümüzde gelin elbiselerinin rengi kırmızıydı; fakat Batı modasının etkisiyle
gelin kıyafetlerinin rengi beyaza dönmüştür. Nitekim o dönemde sarayda değişim sadece gelinliğin renginde olmamıştır, kaftanların ya da bindallıların yerini vücuda oturan kabarık, tül ya da
saten kumaşlardan dikilen elbiseler almıştır. Anadolu da ise yöresel dokuları barındıran entariler
ve bindallılar kullanılmaya devam edilmiştir. Evlilik törenlerinde batı tarzında beyaz gelinlikler
tercih edilmesine rağmen kına gecelerinde “kırmızı” renk elbise giyilmesi gelenekteki kırmızı renk
motifinin devam etmesini sağlamıştır. Fakat Muhteşem Yüzyıl dizisinin etkisiyle kına gecelerinde
kırmızı renk elbiselerin yerini kaftanlar almıştır. Fakat günümüzde seri üretime geçen kaftanlar
Osmanlı dönemini yansıtan kaftanlardan ziyade Hint kaftanlarına da benzemektedir. Bunun yanı
sıra Osmanlı dönemi kaftanları kemha, diba, seraser gibi pahalı ipek kumaşlar ayrıca kutnu, hatayi, gezi kumaşlarından yapılırken günümüzde ise saten kumaşlar tercih edilmektedir. Osmanlı
dönemi kaftanlarının üzeri altın ve gümüş alaşımlı ipek iplikle güneş ve ay, pars beneği, leopar
çizgisi, lale gibi çeşitli motifler işlenmekteydi. Kaftanların kumaşları, motifleri ve renkleri her biri
ayrı ayrı anlamlar taşımakta; sarayın itibarını ve ihtişamını yansıtmaktaydı. Görüldüğü üzere sadece saray hanedanının giyebildiği bir giysi olan kaftan dizi sonrasında bağlamından ve anlamından koparılarak günümüzde köyden kente kına gecelerinde karşımıza çıkmaktadır. Kına gecesi
kaftanları günümüzde sadece kırmızı renkte üretilmemektedir. Kırmızı dışında çeşitli renklerde
üretilen kaftanlar satılmaktadır. Dolayısıyla usta terzilerin elinde saray için hazırlanan kaftanların
yerini fabrikasyon kaftanlar almıştır. Bu noktada tüketim kültürü içerisinde “el emeği”nin yerini
“fabrikasyon, seri üretim” kavramları karşılamaktadır.

Fotoğraf 4. Bordo Kaftan

Fotoğraf 5. Yeşil işlemeli kaftan
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Muhteşem Yüzyıl dizisinin etkisiyle birlikte seri üretime geçen kaftanların pazarlanmasında dizi karakterlerinin adları da kullanılmaktadır. Kaftanlar, “Hürrem modeli kaftan”, “Osmanlı
modeli kaftan”, “Hürrem kırmızı kaftan modeli”, “Mihrimah Sultan kaftanı”, “Hatice Sultan kına
kaftanı” gibi çeşitli sloganlarla pazarlanmaktadır. Bunun yanı sıra aksesuarlar da giysiler kadar
değişime uğraşmıştır. Gelinler artık kına gecelerinde Hürrem taclarını ya da tokalarını takmaya
başlamıştır. Bu aksesuarlar da “Hürrem tacı”, “Hürrem tokası”, “Hatice Sultan tacı” gibi adlarla
satılmaktadır.

Fotoğraf 6. Pembe-turkuaz işlemeli kaftan

Fotoğraf 8. Hürrem tacı		

Fotoğraf 7. Lacivert-beyaz işlemeli kaftan

Fotoğraf 9. Kaftan giymiş ve tac takmış bir gelin

Değişim sadece kadın giysileri üzerinde olmamıştır, düğün ve kına kıyafetlerindeki değişim erkek giyimine de yansımıştır. Altı yüzyıllık bir dönem içerisinde Osmanlı Devleti’nde saray
ve çevresi için gücü ve itibarı temsil eden kaftan her zaman önemli bir giysi olmuştur. Modernizm ve batılılaşmanın etkisiyle erkek giyiminde kaftanın yerini gömlek, pantolon, yelek ve cekete
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bırakmıştır. Kına geceleri gibi özel törenler ve kutlamalar da Anadolu’da yöresel erkek giysileri
kullanılsa da kentte batılı tarz giysiler hâkim olmuştur. Fakat günümüzde dizinin etkisiyle erkekler
de kına gecelerinde kaftan giymeye, kavuk ya da fes takmaya başlamıştır.

Fotoğraf 10. Osmanlı dönemine ait motifllerle
işlenmiş kaftan

Fotoğraf 11. Kaftan giymiş gelin ve damat

Muhteşem Yüzyıl dizisinin kına geceleri üzerine diğer bir etkisi ise törenin hazırlık aşaması
bağlamında olmuştur. Kına geceleri düzenleyen pek çok organizasyon şirketi dizinin etkisiyle
“Osmanlı saray kına geceleri” diye bir motif icat etmiştir. Âdeta Osmanlı saraylarını yansıtan bu
mekân düzeni kına gecelerinde kentten köye her yerde karşımıza çıkabilmektedir. Organizasyon
şirketleri Osmanlı motifleri taşıyan kına geceleri için taht, kırmızı halı, süslü minderlerden oluşan
ihtişamlı saray odaları hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra saray görevlileri de kına gecelerinde
yerini almaktadır. Gelin ve damadın yerini alan sultan ve padişahlar giydikleri kaftanlar ile saray
odalarında kına gecelerini âdete bir tiyatro sahnesi gibi canlandırılmaktadır.

Fotoğraf 12. Osmanlı Saray kınası motifi
taşıyan bir kına

Fotoğraf 13. Saray görevlisi olan kına gecesi
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Görüldüğü üzere Türk kültüründe özellikle kadının hayatında önemli bir geçiş evresi olan
kına geceleri dizinin etkisiyle birçok açıdan değişime ve dönüşüme maruz kalmıştır. Köyden kente yöresel, yerel ve ulusal motiflerle hazırlanan kına kıyafetlerinin yerini Osmanlı dönemindeki
bağlamından çok farklı şekillere getirilmiş popüler kültür ürünü fabrikasyon kaftanlar işgal etmiştir. Bu durum bize özellikle kültür endüstrilerinin 1960’larda ortaya çıktığında kültürün ekonomik bir kaynak olarak kullanılmasının olumsuz sonuçlarını yansıtmaktadır. Kültür endüstrilerinin
özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin kültürel özgünlüklerini ortaya çıkararak ekonomik kaynak olarak kullanması sürdürülebilir kalkınma bakımından önemlidir. Fakat bu durumun
olumlu yanlarının yanı sıra kültür ve gelenekler üzerinde olumsuz risklerde taşımaktadır. Özellikle kitle iletişim araçları dediğimiz medya, kültürü ve gelenekleri bağlamından kopararak birer
tüketim nesnesine dönmesine sebep olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için tüketim
kültürü içerisinde kültürel belleğimizde var olan yerel/ulusal özgünlüklerin ve geleneklerimizin yok
olmaması noktasında UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması Sözleşmeleri önem arz etmektedir. Özellikle Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin
Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005) geleneklerin kültürel endüstri alanında korunmasını öngörmektedir (Oğuz, 2009:8). Oğuz’un ifade ettiği gibi, bu sözleşmeyle, sinema, müzik,
televizyon, kitap, dergi, elektronik alan gibi kültüre dayalı birçok endüstri dalındaki tek-tipleşmeye
karşı, uluslararası toplumun harekete geçmesi ve küresel kültürler karşısında ulusal kültürlerin
de endüstri alanında varlık göstererek kültürel ifade çeşitliğini sağlama hedeflerine katkı vermesi beklenmektedir (Oğuz, 2009: 9). Bağlamında koruma ve yaşatarak aktarma ilkesinden yola
çıkarak oluşturulan bu sözleşmeler kültürel belleğimizde yer alan geleneklerin ulusal kültür endüstrilerinin ve ekonomilerinin oluşturulmasında farkındalık yaratması bakımından yol gösterici
olmaktadır. Bu bağlamda kültürel tek-tipleşmenin önüne geçebilmek için kültürel endüstrilerinin
kültürün “özgünlük” ve “bağlam” boyutunu dikkatte almaları gerekmektedir. Ayrıca geleneksel
giyimimiz modacıların elinde yeniden hayat bulurken “yaratıcılık” ve “inovasyon” kavramları üzerinde durmaları gerekmektedir. Bu durumu yansıtan güzel örneklerden biri; Balıkesir’in Sarıbeyler
köyünde çaput kilim dokuyan Fazilet Yoldaş’ın kilimlerinin 22 yaşındaki bir gencin yaptığı yaratıcı
ve farklı tasarımlarla yeniden hayat bulmasıdır. Bu durum kültürün hem sürdürülebilir ekonomik
kaynak olabileceğini hem de kültürün yaşatılarak korunabileceğini göstermektedir. Kadim Türk
kültürümüzde binlerce yıldır var olan Türk düğün giysilerini şu an sadece etnografya müzelerinde
sergilenirken görebilmekteyiz. Kültürümüzü, bizi yansıtan giysilerin müzelerden çıkarak hayatımızda yer alabilmesi için özellikle kültür endüstrileri içersinde moda sektörünün yerel, yöresel ve
ulusal değerlerden referans alarak özgün tasarımlar ortaya çıkarması, medyanın da bu değerleri
doğru biçimde yansıtması toplumumuza milli kimlik ve aidiyet duygusu veren geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma açısından ekonomik kaynak
olmasını sağlayacaktır.
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ORDU İLİ VE YÖRESİNDE SONA ERMEKTE OLAN MESLEKLER
VE BU MESLEKLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI
SORUNU

Prof. Dr. Necati DEMİR1

Giriş
Ordu ili topraklarındaki Türk varlığının izleri bin yıldan daha eskidir denilebilir. Bölgeye
Selçuklulardan önce başka Türk boylarının yerleştiği bilinmektedir. 1100 yılında burada çok sayıda Peçenek askerinin bulunması2, Kıpçak Türkçesinin bazı ağız özelliklerinin hâlâ yaşaması3 ve
Kıpçaklara ait diğer bazı bilgiler4 bunun güçlü delilleridir. Mesudiye Esatlı köyünde yer alan kaya
üstü resim ve yazıları M.S. 2-3. yüzyıldan kalmış Türk mührüdür5.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gerçek bir Türk vatanı yapma çalışmaları Malazgirt
Savaşı’ndan hemen sonraki yıllara rastlar. Malazgirt Zaferi’nden sonra Gümüşhane üzerinden
Trabzon’a inen Oğuz Türkleri, buradan Ordu’ya geçerler. Fakat bu bir fetih değil, belki de fethin
ön çalışmalarıdır.
1 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi-Ankara / demir_necati@hotmail.com www.necatidemir.net
2 Steven Runcıman, Haçlı Seferleri Tarihi, Cilt: II., (Çeviren: Fikret Işıltan), Ankara 1992, s. 17.
3 Zeynep Korkmaz, Bartın ve Yöresi Ağızları, Ankara 1984, s. 3.
4 Salim Cöhçe, “Doğu Karadeniz Bölgesinin Türkleşmesinde Kıpçakların Rolü” Birinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi yay., Samsun 1988, s. 477-483.
5 Necati Demir “Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı”
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 2009/II, Vol. 1, No. 2, s. 3-30.
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Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun kuzeyinin fethi görevi Dânişmendlilere verilir.
Dânişmendliler, bu bölgenin büyük bir bölümünü kısa zamanda fetheder. İlk başkentlerini Sivas’a
kurarlar. Merkezi devletlerini oluştururlar. Bu sırada onların problemlerinin başında Karadeniz’e
inmek gelmektedir. Karadeniz Rumlarıyla daha iyi mücadele edebilmek için başkentlerini Niksar’a taşırlar.
Ordu ili ve yöresinin kalıcı olarak Türk vatanına katılması çalışmaları Niksar’ın başkent
olmasından sonradır. Karadeniz sahillerini fethetmek için 1105 yılında harekete geçen Dânişmendliler, Aybastı’ya bağlı Perşembe Yaylası’nda pusuya düşerler. Yaklaşık altı bin şehit verdikten sonra geri çekilmek zorunda kalırlar6. Sonuçta bugünkü Ordu ili topraklarının bir bölümünün
fethi parça parça olmak üzere Dânişmend Gâzî’nin oğulları ve torunları zamanında gerçekleşir.
Selçuklular, Dânişmendli Devleti’ni 1178 yılında yıkarlar. Doğal olarak topraklarına sahip
olurlar. Danişmendliler yıkıldığında Trabzon Rumları ile sınırı büyük ihtimalle Mesudiye’ye bağlı
Kale köyü idi. Selçukluların bölgede ne gibi faaliyetlerde bulunduğu bilinememektedir.
XIV. yüzyılların başlarında Selçuklu Devleti de yıkılır. Bölgede Mesudiye’nin Kale köyü
merkez olmak üzere Dânişmendlilerin torunları tarafından Hacıemiroğulları Beyliği kurulur. Hacıemiroğulları Beyliği döneminde, 1380’li yıllarda Türkler Karadeniz sahillerine kadar inerler.
1397 yılında Giresun’u da alarak topraklarını genişletirler. Bu beylik XV. yüzyılın başlarında Osmanlılara bağlanır.
Dânişmendliler’in bünyesinde Oğuz boylarının tamamına yakını bulunmakta idi7. Bunlardan ne kadarının Ordu ili ve yöresine yerleştiği tam olarak bilinememektedir. Fakat bu boylardan
Çepniler’in diğer boylara göre bölgemizde daha kalabalık olduğu açıktır. Dânişmendlilerin Türk
vatanına kattığı bölgede Çepni isminin diğer boylara göre ezici bir çoğunlukta olması, bunun bir
delili olsa gerektir8. Ayrıca Giresun’un yakınlarında Vilâyet-i Çepni ismiyle bir ilin bulunması9 ve
bu bölgeden Ordu yöresine çok miktarda göç olması göz ardı edilemeyecek önemli konulardır.
Osmanlılar, Hacıemiroğulları Beyliği’nin teşkilatlanmasını pek değiştirmemiştir10. Bölgedeki yer isimlerinin büyük bir çoğunluğu da bu dönemden kalmış ve değiştirilmeden tahrir defterlerine kaydedilmiştir11 .
Tahrir defterlerine göre Ordu ili ve yöresine büyük çoğunlukla Oğuz boylarından Çepniler
yerleşmiştir. Hacıemiroğulları Beyliği’ne mensup Türklerin önemli bir kısmının Çepniler olduğu
düşünülmektedir12. 1455 yılında kaleme alınan tahrir defterlerine göre Ordu ili ve yöresinde iki
Çepni, bir Çepniköy, bir de Çepnilü ismiyle yer adları bulunmaktadır13.
6 Necati Demir, “Dânişmend Gâzî ve Şehadeti”, Tarih ve Medeniyet, S. 34, Ocak 1997, 24-27.
7 Dânişmedlilerin Türk vatanına ilâve ettiği bölgelerde yer ismi olarak Oğuz boylarının tamamına yakınının
bulunması, bunun bir delili olsa gerektir (Bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1992; Tuncer Gülensoy, “24
Oğuz Boyunun Anadoludaki İzleri”, Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı 1977, s. 73-98).
8 Faruk Sumer, Oğuzlar, s. 317.
9 Faruk Sümer, “Çepniler -III-”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 57, Eylül 1991, s. 5-18.
10 Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Ankara 1985, s. 43.
11 Bahaeddin Yediyıldız-Ünal Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları I, Ankara 1992, s. 16-398.
12 Faruk Sümer, Oğuzlar, s. 242.
13 Yediyıldız- Üstün, age., s. 619.
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1. Ordu ve Yöresinde Türk El Sanatları
Uzun bir tarihi geçmişi olan Ordu ili, doğal olarak el sanatları ve halk kültürü açısından
zengindir diyebiliriz. Asırlar boyunca yapıp ortaya koyduğu hemen her eşyayı sanatıyla damgalayan yöre halkı, bu özelliği ile alâka duymayan insanları bile hayran etmeyi başarmıştır. Kalıcı
mekanlara koyduğu taşı ve her ihtiyacında istifade ettiği ağacı bir kuyumcu ustalığı ile işlemiştir.
Bununla birlikte günlük ihtiyaçlarında sık sık kullandığı halı, kilim, seccade, kolan, kuşak, mutfak
araç gereçleri, giyim kuşam ve hayvancılık malzemelerinde de aynı hassasiyeti gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Sanayi devrimine hazırlıksız yakalanan bölge, pek çok geleneksel sanatını güncelleyememiştir. Sanayi devrimi ile üretimin hızlanması ve kolaylaşması ile bu meslekler yavaş yavaş
anlamsız ve gereksiz hale gelmeye başlamıştır. Türklüğün geleneksel sanatlarının çoğu ya sona
ermiş durumdadır veya son temsilcileri ile devam etmektedir. Bunlardan bazılarına göz atalım:

1.1. Bakırcılık
Bakır madeninin çeşitli tekniklerle şekillendirilerek günlük hayatta kullanılacak hale getirme mesleğidir bakırcılık. Günlük hayatta kullanılan veya ihtiyaç duyulan her türlü mutfak eşyası
tencere, çömlek, ibrik, kazan, sini(tepsi), bardak ve taşıma kapları bakırdan yapılmakta idi. Bakır
ustaları, sanatlarını usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenmekte idi. Bakır; 1) Dövme14, 2) Kazıma15,
3) Zımbayla kazıma16 biçiminde şekillendirilmekte idi.
Teknolojinin gelişmesi ile bu araçlar çok farklı şekillerde üretilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla meslek son bulma aşamasına gelmiştir. Türkiye’nin hemen her tarafında yirmi yıl öncesine
kadar meslek geçerliliğini sürdürmekte idi. Günümüzde süs eşyası, dekorasyon amaçlı objeler,
tablolar ve bakır isimlikler üretilmektedir. Dolayısıyla çok az sayıda kişi bakırcılık mesleğini devam ettirmektedir.

1.2. Değirmencilik
Ordu ili ve çevresinde değirmencilik, su değirmeni inşa etme, değirmeni çalışır duruma
getirme işinin adıdır.
Değirmen binasının inşasında öncelikle dış duvarlar örülür. Duvar örme işi, taşçı (duvar
ustası) tarafından gerçekleştirilir. Duvarların üzerine çatı kurulur. Değirmen iki kattan oluşmaktadır. Alt katına domuzluk denir. Domuzluk17, çarkın bulunduğu ve döndüğü yerdir. Zeminden
aşağıda kalan bu kısma değirmenin dönmesi için gerekli olan alt sistem kurulur. Değirmenin
çalışması ile ilgili sistemin temeli domuzlukta atılır. Buraya boydan boya yaklaşık ı5xı5 cm. kalın14
Dövme: Bakırın şekillendirilmesi dövme yöntemi yapılmaktadır. Yapılacak malzeme, örsün üzerinde
çekiçle dövülerek şekillendirilir. Malzemenin kalınlığının eşit olabilmesi bakır örs üzerinde sürekli çevrilerek
dövülür.
15 Kazıma: Çivi şeklindeki demir çubuklarla bakır malzemenin üstü kazınarak şekillendirilir. Bu şekilde
bakır üzerinde çok çeşitli motifler oluşturulur.
16 Zımbayla Dövme: Yapımı bitmiş bakırlar kimi zaman süslenir. Kalem ucu gibi şekilli çelik çubuklara
çekiçle vurulmasıyla yapılan bir tekniktir. Böylece kabartma desenler oluşturulur.
17 Ulubey’in bazı köylerinde dovuzluk, Ünye’de su akamağı; Mesudiye’nin Koyulhisar’a yakın köylerinde
doñuzluk denilmektedir.
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lığında, tabana paralel olarak dört köşeli bir ağaç yerleştirilir. Buna taban ağacı18 denir.
Değirmenin ikinci katına ocak denir. Ocak, değirmenle ilgili önemli işlerin yapıldığı bölümdür. Değirmenin üst bölümünün oluşturulması için öncelikle taşın çevresine dört direk dikilir.
Değirmen direği denilen bu ağaçların alt kısmı yere, üst kısmı çatıya sabitleştirilir. Dört ağaç, ortalarına lata çakılarak ikişer ikişer birbirine bağlanır. Lataların üzerine, üst kısmı geniş (yaklaşık ı00
cm.), alt kısmı ise oldukça dar (yaklaşık 3 cm.) üst tekne yapılır. Üst tekne19, öğünecek zahirenin
koyulduğu yerdir.
Değirmen taşı, alt ve üst olmak üzere iki tanedir. Değirmen taşının hazırlanmasına, taş
kesmek denilir. Taş kesme işini taşçı, (taş ustası) yapmaktadır.

1.3. Demircilik
Demirciliğin çok eski bir Türk sanatı olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Türk destanlarında demircilere sıkça yer verilmesi, demircilerin kutsallığına inanılması, bunu açıkça ortaya koymaktadır. Demircilik Ordu ili ve çevresinde en yaygın sanatlardan birisidir. Bütün tarım araçları,
nal, zincir türleri, el araçları, marangoz ve taş ustalığı araçları, bina yapımı araçları vb çekiç, örs,
mengene, ocak gibi araçları kullanarak hep demirciler tarafından üretilmekte idi. Şehir merkezinde “Demirciler çarşısı” olarak bilinen bir sokak bulunmakta, bu sokak boydan boya demirci ustaları faaliyet göstermekte idi. Hemen her küçük yerleşim yerinde bir veya birkaç demirci ustası
bu işten hane geçindirmekte idi. Kısmen devam eden sanatlardandır.

1.4. Dericilik
Dericilik, havya derilerinin fiziksel ve kimyasal olarak birtakım işlemlere tabi tutarak kullanılabilecek veya giyilebilecek hale getirilmesi işinin adıdır. Kesilen hayvanın sırtından yüzülmüş
ham derinin, mamul deri edilmesi için işleme alınmasına kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen
eylemlerin tamamı bu sanatın faaliyet alanıdır. Muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir. Başlarda
insanlar soğuktan korunmak için hayvanlardan elde edilen kaba postları giyim eşyası olarak kullanmışlardır. İnsanlık; giyeceği ve günlük hayatta kullanabileceği pek çok malzemeyi deriden elde
etmiştir. Ayakkabı, elbise, başlık, at koşumu, çadır, kılıf, yelken çoğu zaman deriden üretilmiştir.
Hem dayanıklı hem de kolay şekil verilmesi açısından insan hayatında son derece önemlidir.
Öyle görünmektedir ki ilk başlarda estetik anlayış güdülmezdi. Zaman içerinde deriye daha iyi
şekil verme kaygısıyla gelişmiştir.
Dericilik, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar geleneksel şekilde yapılmakta idi. Cumhuriyetin
ilk yıllarından itibaren İstanbul, Ege Bölgesi’nde ve Anadolu’nun bazı şehirlerinde özel ve modern
deri fabrikaları kurulmuştur. Bu fabrikaların ürettiği deriler, ülkenin iç ihtiyacını karşıladığı gibi
çeşitli yabancı ülkelere de ihraç edilerek, Türkiye’ye ekonomik girdi sağlamaktadır.
Günümüzde deri pek çok alanda kullanılmaya devam etmiştir: Deri üstüne işlemeler yaparak süs eşyası olarak kullanılmış, deriden sandıklar, hayvanlar için semerler vb. kullanımında
hala devam etmektedir. Bununla birlikte dericilik veya deri ustalığı tarihe karışmış gibi görünmektedir.
18
19

Ünye: köprü; Akkuş: kargacık ağacı; Fatsa: yasduk.
Fatsa: denelik.
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1.5. Fırıncılık
Tarih boyunca insanlığın en önemli besin maddesi olan ekmeği üretme işinin adı fırıncılıktır. İlk mucidi tartışmalıdır. Çok yakın zamana kadar şehir merkezlerinde ve nüfusu kısmen
yüksek yerleşim yerlerinde pek çok aile geçimini bu işten karşılamaktaydı. Yakın zamanlarda bu
meslek de teknolojiye yenik düşmüştür. Bununla birlikte fırıncılar teknolojik yenilikleri geleneksel
alışkanlıklarla, damak tadına ve sağlığa uygun harmanlayarak sofralarımıza sunmaya devam
etmektedir. Fakat geleneksel fırıncılık tarihe karışmak üzeredir.

1.6. Hızarcılık
Ağacı; ev yapımında ve diğer günlük işlerde daha kullanışlı hale getirme mesleğinin adı,
hızarcılıktır. Kesilen ağaçlar baltayla dört bir yanı yonularak tomruk haline getirilir. Arazinin uygun bir yerine derme çatma bir tezgâh yapılır. Tomruk üzerinde hızarın geçeceği yerler çeşitli
yöntemlerle işaretlenir20. Sonra da yapılan tezgâhta, hazırlanan kereste kol gücüyle tahta haline
getirilir. İki hızarcı, yine başka bir ustanın ürettiği hızarla, birisi altta diğeri üstte, hızarın dişlerini
aşağıya doğru çekerek ağacı böler. Hızarcılar gün boyu bir yukarı bir aşağı çekerek keresteyi
tahtaya çevirirler.
Elektriğin her yerleşim yerine ulaşması ve teknolojinin gelişmesi ile atölyeler kurulmuş ve
bu meslek tamamen tarihe kavuşmuştur.

1.7. Kalaycılık
Bakırcılığın yan sanatı olarak da bilinmektedir. Fakat bu sanatı bakırcılıktan ayrı yürüten
ustalar da mevcuttur. Ordu ili ve çevresinde bakırcılık kadar yaygın bir diğer meslek grubu da
kalaycılıktır. Kalaylanacak malzeme tuz ruhu ya da sabun sodasıyla temizlenir. Ateş yakılır. Bakır tava geldiğinde nişadır pamukla bakıra sürülür. Kalay bakırın parlatılması kullanılabilir hale
gelmesi için önemlidir. Günlük hayatta bakırın kullanılması çok azalmıştır. Dolayısıyla kalaycılık
mesleği de sayılı temsilcileri ile devam etmekle birlikte yakın zaman içerinde tarihe karışacak gibi
görünmektedir.

1.8. Kaşıkçılık
Yemek yenilen kaşıklar, aşçılıkta kullanılan kepçe ve benzer ürünleri üretmenin adı, kaşıkçılıktır. Bu ürünler, 1950’li yıllara kadar kaşıkçılar tarafından ağaçtan üretilmekte idi. Genellikle
şimşir ve kayın ağacı kullanılır. Ormandan sağlan şimşir ve kayın ağacı kaşıkçılar tarafından şekil
verilerek kaşık, çatal, yemek maşası, kepçe vb. haline getirilir. Bu meslek de teknoloji kurbanı
olmuş ve tarihe karışmak üzereye gelmiştir.

1.9. Kilimcilik
Yünden, günlük hayatta veya süs için kullanılan düz dokuma, yaygılar, cecim ve bezayağı
gibi dokumaları üretme işinin adı kilimciliktir. Üretilen kilimler bölgede genel olarak Çepni / Çepnü
kilimi olarak bilinmektedir.
20 Tahtayı düzgün kesmek için önce kütüğe çilpi / çirpi atılır. Kütük boyunda bir ip, aşu çamuruyla kırmızı
renge boyanır. Bu ip kütüğün iki başına getirilir ve gergince tutulur. Sonra hafiften kaldırılıp bırakılır. İpteki
kırmızı boya kütüğe düzgün bir iz bırakır. Hızarcılar kütüğü tahtaya çevirirken bu çizgiyi takip ederler.
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Ordu ili ve yöresinde kilim dokumacılığı tarihinin ne kadar eskiye gittiği konusu hakkında
kesin bir tarih vermek şimdilik imkânsızdır. Şimdiye kadar bu konudan doğrudan bahseden bir
kaynağa rastlanmamıştır. Fakat bazı ipuçları da yok değildir. Daha 1455 yılında Ordu’nun pek
çok köyünde Boyahaneler bulunmakta ve bunlardan vergi alınmaktadır21. Ayrıca bu bölgede Tarakçı adlı bir yer bulunmaktadır22.
Bölgede kilimin yanı sıra benzer şekilde düz dokuma yaygı türleri olan, fakat kilime göre
farklı tekniklerle oluşturulan cecim ve bezayağı gibi dokumalar da mevcuttur. Ancak yörede bu tür
düz dokuma yaygılar içerisinde en çok kullanılan ve uzun süredir değerini kaybetmeden otantik
özelliklerini koruyan kilim olmuştur diyebiliriz. Yörede daha çok yaygı amaçlı değerlendirilen kilimler; seccade, divan (sedir/makat), yolluk, duvar kilimi gibi gruplara ayrılırlar. Kullanım amacı ve
yaygınlığı bakımından bunlardan birisi, belki de en önemlisi, seccade kilimlerdir.
Seccade kilimler; Gülyalı, Kabadüz, Ulubey, Ordu merkez ilçe ve köyleri ile Perşembe
ilçesinin doğu kısımlarında tespit edilmiştir. Yaptığımız incelemelerde bu tür kilimlerin dokuması,
bölgeye sınır olan Giresun’a doğru uzayıp gitmektedir.
Son otuz yıla kadar bu bölgede seccade kilim dokuma geleneği pek zengin imiş. Hemen
her köyde dört haneden birinde seccade kilim dokuyabilen hanımlar var imiş. Günümüzde sayıları çok azalmıştır. Geleneğin sona erdiğini söylemek bile mümkündür.

1.10. Küpçülük,
Günlük hayatta kullanılan su ve yemek kapları, sırlı küpler, boru, uzun süre bekletilecek
yiyecek kaplarını özel hazırlanmış topraktan üretmenin adı, küpçülüktür. Bu meslek, Ordu’da
Mesudiye ilçesine bağlı Küpçü köyünde icra edilirdi.
Eski dönemlerde kap, kazan, tencere, kupa, küp ve benzeri saklama, pişirme ve servis
kapları, diğer kullanımlar için çiçek saksısı, boru, tuğla, çatı örtüleri ve bunlara benzeyen malzemeler topraktan üretilmiştir. Bakır, çinko, gümüş gibi madenlerin bulunması ile önemini kaybetmiş
ancak varlığını sürdürmüştür.
Küp toprağı iki üç çeşit killi toprak ve silisin karışımından oluşur. Bu karışımın çok iyi
yoğrularak çamur haline getirilmesi ve bir süre dinlendirilerek mayalanması gerekir. Mayalı bu
çamur, çark denilen ayakla veya motorla çevrilen makinelerde istenildiği gibi şekillendirilir. Biraz
kuruması için güneşsiz ve rüzgârsız yerde bekletilir. Daha sonra 900 ile 1000 derece arasında
9-10 saat pişirilir. Şayet sırlı küp yapılacak ise fırınlanıp soğutulmuş parçalar, zift veya kurşun
esaslı sülyen sırla kaplanır ve yeniden fırınlanarak soğuması beklenir.
Küpçülük ya da çamur işçiliği günümüzde varlığını çok az alanda sürdürmektedir. Genellikle süs eşyası, çiçek saksısı, lezzetli yemek yapımı için kullanılan ürünler ve turistlik eşya üretimi
üretmektedirler. Bildiğimiz kadarıyla Ordu ili sınırları içerisinde bu sanatı sürdüren kalmamıştır.

21
22
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1.11. Marangozluk
Ağaç işleri ile uğraşan ve ağacı çeşitli eşya ve araç haline getirmenin adı, marangozluktur.
Marangozluk ayrıldığı kollara göre mobilyacı, doğramacı, dülger, ağaç tornacısı, arabacı,
fıçıcı gibi isimler alır. Mobilyacılık halk arasında “ince marangozluk” diye de adlandırılır. Halk
arasında “kaba marangoz” denilen doğramacı, kapı, pencere, pancur, lambri gibi işleri; dülger,
bina yapımında, binanın çatı, tavan, taban ve merdiven gibi ağaç işlerini; modelci, dökümü yapılacak kulp, tutamak, çeşitli makina ve motor parçalarının yumuşak ağaçtan modelini yapar. Belli
başlı araçları; rende, testere, kerpeten, gönye, bileyi taşı, burgu, eğe, tokmak, çekiç, tornavida,
matkap, mengene, pergel vb.
Marangozluk, önceleri bir ustanın yanında çırak olarak çalışmak suretiyle öğrenilirdi. Zamanımızda bu şekilde de sanat öğrenilmekte ise de daha çok ağaç işleri üzerine açılmış olan
Endüstri Meslek liselerinde öğretilmektedir.
Teknolojinin gelişmesiyle elektrikli makineler marangozlukta kullanılmaya başlanmış, el
aletleriyle yapılan pek çok iş tarihe karışmıştır. Bununla birlikte marangozluk, varlığını sürdürmek
konusunda direnen mesleklerden olduğunu belirtmek gerekmektedir.

1.12. Müzik aletleri yapımcılığı
Türk folkloru içinde, halk müziği ve oyunlarının ayrılmaz bir parçası olan halk çalgılarının
ayrı bir yeri vardır.

1.12.1. Bağlama
Bağlama, Türklerin en yaygın olarak kullandığı telli bir çalgıdır. Yörelere ve ebatlarına
göre bu çalgıya, bağlama, divan sazı, bozuk, çöğür, kopuz, cura, tambura vb. adlar verilmektedir.
Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı curadır. Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap
olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır.
Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen, akgürgen veya ardıç ağacından yapılmaktadır.
Son yıllarda sanayi ürünü bağlamalar üretilmeye başlanmıştır. Hala bağlama yapan ustalar bulunmakla beraber sayılarındaki düşme dikkat çekmektedir.

1.12.2. Kaval
Kaval, eski çağlardan beri kullanılan üflemeli bir Türk çalgısıdır. En eski şekillerinin kamıştan yapıldığı anlaşılmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde iyi bir ses elde edebilmek için genellikle
armut, ıhlamur, meşe, gürgen, ardıç ve erik ağaçlarından imal edilmektedir. Eskiden kızgın demirle içi yakılarak oyulmaktaymış. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde tornayla bu iş çok kolay
duruma gelmiştir. Dilli ve dilsiz olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Üflenmek suretiyle ses elde
edilmektedir. Kavalın üflenen kısmına ağızlık, en uç kısmına ise kenarlık denilmektedir. Üflenen
yere yakın bölümde bir, ortada altı, alt ucuna yakın bir bölümde de bir olmak üzere yedi deliği
bulunmaktadır. Türkiye’ye Orta Asya’dan geldiği anlaşılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde Of ve
Tokat kavalları meşhurdur. Bununa birlikte Ordu’da da yapılmakta idi. Günümüzde tamamen
sona eren meslekler arasında sayılabilir.
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1.12.3. Kemençe
Kemençe; genellikle dip kısmı diz üstüne, baş kısmı sol göğse yerleştirilerek veya serbest
bir biçimde yay ile çalınabilen; kısa boylu, perdesiz saplı, uzun tarihî geçmişi bulunan telli bir Türk
çalgısıdır. Basit bir tasnif yapılacak olursa iki çeşidi bulunmaktadır. Biri Türk sanat müziğinde
kullanılmakta olup armudî kemençe olarak bilinmektedir. Asıl konumuz olan diğer bir türü ise
Türk halk müziği icrasında yerini alan Karadeniz kemençesi’dir. Kemençe çalanlara ve kemençe
ustalarına kemençeci denmektedir. Ordu ili ve yöresinde yakın zamanlara kadar kemençe ustaları mevcut idi. Günümüzde kemençe ustalarının sayısı azalmıştır. Teknolojik gelişmelerle daha
kolay ancak daha kalitesiz üretilmeye başlanmıştır.

1.12.4. Zurna
Üflemeli halk çalgılarımızın başında gelir. Kalın zerdali ağacından yapılır ve davulun yanında üflemeli bir çalgı aleti olarak eşlik eder. Kökeni Uluğ Türkistan’dır. Çok eski zamanlardan
beri bir çalgı aleti olarak bilinip yapılmaktadır. Zurna üç kısımdan oluşur: a) baş kısım (mezik),
şimşir ağacından yapılır. b) ağız kısmı (alt çanak) geniştir. c) orta kısım ise dardır. Zurnanın 15
deliği vardır. 8 tanesi büyük (nota deliği), 7 tanesi (çin deliği) küçüktür. Zurna yapıldıktan sonra
şimşir ağacından yapılan mezik kısmının ucuna metem denilen uc, zurna çalan kimseler tarafından kamıştan yapılır. Ordu ili ve yöresinde zurna üreten ve bunu çalan pek çok kişi bulunmakta
idi. Bu meslek de tarihe karışmak üzeredir.

1.13. Nalbantlık
Nalbant, hayvanların ayağına arazi koşullarına karşı korumak amacıyla nal takan veya
yıpranan nalı değiştiren kişidir. Nalbantlık ise hayvanların ayağına nal çakma mesleğidir. Kullandığı araçlar: Çekiç, kerpeten, mıh, özel bıçak, sağlık ve hijyen malzemeler, dezenfektanlar, nal
ve nal benzeri plastik malzeme. Demirci tarafından üretilen nallar, uygun bir şekilde hayvanların
ayağına çivi ile tutturulmaktadır.
Nalbantlık ile ilgili en güzel haber için çağın gereklerine göre yapılmasına devam edilmesidir. Bir ara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Mahmudiye MYO, Kocaeli Üniversitesi-Körfez
MYO, İstanbul Üniversitesi MYO Nalbantlık bölümleri açılmıştır. Günümüzde bu bölümler “Atçılık
ve Antrenörlüğü” olarak değiştirilmiştir.

1.14. Sabancılık
Hayvancılık ve tarımda gerekli olan araç ve gereçler ile saban, kazma, kürek ve bel sapları vb. gibi araç ve gereçleri yapma mesleğinin genel adı sabancılıktır. Malzemesi genellikle hafif
ağaçlarlardan oluşan kerestelerdir. Toprağı işleyen kısımlar ise demirdir. Bu meslek tamamen
ortadan kalkmıştır.

1.15. Semercilik
Semer; beygir, deve, katır, eşek gibi hayvanların sırtına yük bağlamak veya binmek için
kullanılan, ağaç bir iskeletin sazla doldurulmuş “yatak”tan oluşan üstlüğüdür. Bu aracı kapma
işine semercilik denilir. Semer genellikle ağaç, çuval ve sazdan yapılır. Yük bağlamak ve binek
hayvanlarına rahat binmek için kullanılır. Semerler boyunlu ve çatal semer olarak ikiye ayrılır.
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Semer yapımında semer otu23, sicim (ip)24, deri (sırım)25, sahtiyan26, keçe27, telis28, üdürgü29, bedri
bıçağı30 başlıca malzemeleridir. Semer bildiğimiz kadarıyla sanayi ürünü haline gelmemiştir. İl ve
bazı ilçelerde hala semer yapan ustalarımız az da olsa mevcuttur.

1.16. Sepetçilik
Ordu ili ve yöresinde Sepet, genellikle kestane ve fındık ağacından elde edilen malzemelerle üretilen ve son derece basit bir yapısı olan araçlardır. Farklı amaçlarla daha doğrusu
pek çok amaçta kullanıldığı için çok sayıda çeşidi vardır. İhtiyaca göre kulplu ve kulpsuz örülür.
Boyuna ve şekline göre kulpluların adları: “sepet, gıdık/kıdık, zembil, …”dir. Kulpsuz olanlara ise:
“sele, göcek, hey, şelek, ...” adları verilmiştir. Sepet, binlerce yıldır günlük hayatın her kesiminde
en önemli malzemeler arasında yer almıştır. Ordu ili, orman ve malzeme zenginliğinden dolayı
sepet örenler tarafından pek çok sepet çeşidi üretilmiş ve günlük hayatta kullanılmıştır.
Yaşadığımız günlerde Orta Karadeniz Bölgesi’nde sepet ve sepetçilik tamamen sona ermek üzeredir. Yani sepet artık kullanılmayan malzemeler arasında, sepetçilik de sona ermek
üzere olan meslekler arasında yerini almıştır. Sepetçilik de diğer yöresel ürünler gibi çağın gelişmelerine yenik düşmüştür. Muhtemelen 20-30 yıl sonra, müzeler hariç, hiçbir türü hatırlanmayacaktır.

1.17. Taş ustalığı / Taşçılık
Doğadan işlenmemiş olarak elde edilen çeşitli niteliklerdeki taşların, yapılarda veya çeşitli
alanlarda kullanılır şekle getiren işinin adı taşçılık veya taş ustalığıdır. Taşın çeşitli kısımlarında
kullanılması için; kesilmesi, işlenmesi, üzerlerine yazı yazılması gibi işleri, gerekli takım-alet ve
makineler kullanarak yapan kişi, taşçıdır. Kullandığı malzemeler: Blok ayırıcı, madırga, çarpacak,
balyoz, tarak, mucarta, külünk, murç, vb. Blok ve plaka halindeki granit, mermer ve diğer taşları
keser ve şekillendirir, taşları perdahlar, çeşitli taşları amaca göre sınıflandırır, tezgâhlarda işler
ve ayarlar. Taşların üzerine oyma veya kabartma rakam ya da harfler işler. Blok ya da plaka
taşlar üzerine kabartma figürler ya da desenler oyar. Bu meslek de çoğunlukla unutulup gitmiştir.
Bununla birlikte Afyon Merkez Endüstri Meslek Lisesi, Kırşehir Merkez Endüstri Meslek Lisesi
bünyesinde “Mermer Teknolojisi” bölümleri kurulmuş olması sevindiricidir.
23 Semer otu, bir bataklık bitkisidir. Kamış gibi bataklıkta yetişir. İçi süngere benzer. Sıkıldığında tekrar
eski haline döner. Bu özelliğinden dolayı semer yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılır. Semerin
gövdesinin esnek olmasını sağlar. Berdi Anadolu’da hasır, kürsü, sepet ve açkı malzemelerinin yapımında
kullanılırdı. Sağlıklı, doğal bir malzemedir. Bataklıkların kurutulması ve sulak yerlerin kalmaması bu bitkinin
de yok olmasına sebep olmuştur. Günümüzde ise yurdumuzda yok denecek kadar az yetişmektedir.
24 Sicim (Kınnap) keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ve sağlam ip, “İngiliz sicimiyle asın”
deyimi, sicimin ne kadar sağlam olduğunu anlatır.
25 Sırım, sahtiyanın ıslatıldıktan sonra makasla ince ince kesilmesiyle elde edilir.
26 Sahtiyan, tabaklanmış ve cilalanmış teke derisidir. “Tabak sevdiği deriyi taştan taşa vurur” deyimi
buradan gelir.
27
Keçe, koyun yapağısından dövülerek ve sıkılarak dokuma işlevi yapılmadan elde edilen bir çeşit kaba
kumaştır.
28 Telis, bitkisel liflerden dokunmuş kaba örgülü kumaştır.
29 Üdürgü, Orta Asya’dan beri günümüze kadar gelmiş eski bir delme aleti olup, günümüz matkabının
ilkel şeklidir. İki parçadan oluşur: Yayı olduğu için adına kemane üdürgü de denilmektedir. Yay bu ikinci
parçayı sağa-sola çevirme işlemini gerçekleştirir.
30 Berdi bıçağı: Ahşap saplı olup içe doğru eğimlidir, bıçağın kesen tarafı testere ağzına benzer.
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1.18. Yayıkçılık
Yayık, tereyağı çıkarmak için sütün, yoğurdun içinde çalkalandığı kap olarak tarif edilebilir.
Bu kabı imal etme işine yayıkçılık denmektedir. Fıçı yapımı ile benzerlik göstermektedir. Yayıklar,
fıçılar çeşitli ebatlarda imal edilir. Günümüzde şarabı yıllandırmada en rağbet edilen 50-60 litrelik
yayıklar ideal büyüklükte olurdu.
Genellikle ladin ağacı kullanılmaktadır. Ahşabın dokusunu zedelememek için kesilirken el
testeresi veya hızar kullanılmaktadır. Ağacın kerestesi çıkarıldıktan sonra, keresteler kurumaya
bırakılır. Bazı ustalar, keresteleri ormanda üç yıl boyunca doğal şartlarda kurumaya bırakır. Ya da
yaklaşık bir yıl bir çatı altında, arada bir sulayarak, ahşabın nem oranının yüzde 17-18 seviyelerine inmesini bekler. Sonra ince tahtalar haline getirilip yayık oluşturulur. Teknolojinin gelişmesi ile
tamamen yok olan sanatlar arasına girmiştir. Sadece turizm amaçlı küçük yayıklar üretilmektedir.

Sonuç:
Yukarıda da bahsedildiği gibi Ordu ili ve yöresinde bu meslekler ya sona ermiştir ya da son
temsilcileri ile şimdilik yürütülmektedir. Son temsilcilerin de işi çok uzun zaman götüremeyeceği
aşikârdır. Zira hiçbir teşvik uygulaması olmadığı için konu kendi içerisinde sorun yumağı haline
gelmiştir. Usta çırak ilişkisi tarihe karışmıştır. Halk eğitim merkezleri ve diğer eğitim kurumlarında
bu mesleklerin adı bile geçmemektedir.
Bu meslekler tarihin karanlığına gömülmeden ve iş işten geçmeden konu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
Karşı karşıya olduğumuz sorun, bir etnografya müzesinin kapasitesini kesinlikle aşmaktadır. Zira sorun küçük parçaların bir etnografya müzesinde sergilenmesi ve korunmasının çok çok
ilerisindedir. Bütün bunlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti kurumları bu sorunları çözebilecek güce,
tecrübeye ve birikime sahiptir.
Ordu ili ve yöresinde yüzlerce yıldır sürüp gelen ve sona ermekte olan meslekler, bütün
imkânlar değerlendirilerek ekonomik değeri yükseltilmelidir. Karadeniz bölgesinde son yıllarda
iç ve dış turizm yükselen bir değer olarak karşımızda durmaktadır. Ekonomik değeri yükseltilen
bu alanlar başta turizm olmak üzere pek çok alanı olumlu etkileyecektir. Ayrıca yöre insanı tarihi
değerleri ile iç içe yaşamanın ayrıcalığını yaşayacaklardır.
Biz bildirimizde bahsedilen meslekler ile ilgili kısaca bilgi verdikten sonra, sonraki nesillere
bu birikimin nasıl ulaştırılacağı konusunu bilim âlemi ile paylaşmaya çalışacağız. Şurası unutulmamalıdır ki dünya üzerinde yer alan gelişmiş bütün ülkeler, kendi değerleri ve birikimlerini
kullanarak kalkınmışlardır.
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İZMİR’DE YAŞAYAN BİR ÂŞIK: ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ VE SOKÜM
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Türkiye sahası âşıklık geleneği; kökleri en eski Türk inanç sisteminin temsilcileri olan şamanlara kadar uzanan, Türk boyları arasında zaman ve coğrafi çevreye bağlı bir şekilde değişerek gelişen bir kültürel mirastır. Yüzyıllardır Türk sözlü ve yazılı şiir yaratımını gerçekleştiren
ve hikâye anlatıcılığı geleneğini canlı tutup kuşaktan kuşağa aktararak bir kültürel miras haline
dönüştüren bu sanatçılara genel olarak “Âşık” veya “Ozan” adı verilmektedir. Bu sanatçıların
“Türk Halk Şiiri” veya “Âşık Şiiri” adı verilen şiir sanatına ve genel olarak “Halk Hikâyeleri” adı
verilen anlatı geleneğine katkıları son derece önemlidir. Bu iki alanda birden ustalaşmış çok az
âşık vardır. Günümüz âşıklık geleneği içinde hem şiir sanatında hem de hikâye anlatma alanında
başarılı olan birkaç âşıktan biri de Âşık Ali Rıza Ezgi’dir.
Diğer taraftan, âşıklık geleneğinin 20. ve 21. yüzyıl temsilcileri çoğunlukla küçük şehirlerde veya kırsal bölgelerde doğup, geleneği doğdukları yerlerde öğrenmiş ve zamanla ülkemiz
içindeki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlerden dolayı, genellikle büyük şehirlere göç
etmeyi ve sanatlarını bu yeni çevrelerde icra etmeyi tercih etmektedirler. Bu sanatçılar bölgesel,
yöresel ve bireysel olarak incelenebilir. Âşık Ali Rıza Ezgi de bu durumu tipik olarak örnekleyen
aşılarımızdan biri olması bakımından, bu yönüyle de incelenmeye değer bir gelenek temsilcisidir.
Bildirimize Âşık Ali Rıza Ezgi’nin hayat hikâyesini kısaca özetleyerek başlamanın yararlı
olacağını düşünüyorum. Halen İzmir’de ikamet etmekte olan Âşık Ali Rıza Ezgi; 1949 yılında Kars
ilinin Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere (Sosgirt) köyünde dünyaya gelmiştir. Baba adı İsmihan, ana
adı Bahar olan Ali Rıza Ezgi âşıklık geleneği ve şiirle küçük yaşta ilgilenmeye başlamıştır. Âşık Ali
Rıza Ezgi, âşıklığa duyduğu ilgiyi âşıklık geleneğinin rüya motifiyle ilgili olarak şöyle anlatmıştır:
“10-11 yaşlarında iken, iki odalı evimizde uyurken, bir perşembe gecesi Rüyamda bir derviş geldi
ve bana bir tepsinin içinde saz verdi. Bana bir tokat vurdu ve ben uyandım. Bana verdiği saz ile
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bu sanata başladım.” Âşık Ali Rıza Ezgi kendi akrabası olan ve sonradan ustaları olan Âşık Mehmet Hicrani ve Âşık İlhami Demir ile ilk karşılaşma tanışmalarını ise şöyle anlatır:
“Bir son bahar günüydü köyümüzde düğün vardı babam dedi ki;
-Ben düğüne gidiyorum.
Ben de;
-Ben de geleceğim diye başladım ağlamaya. Babam bana kızarak;
-Oğlum seni içeri almazlar, dedi.
Ben de;
-Olsun baba, ben dışarıdan dinlerim. Anam ağlamama dayanamadı ve
-Bir şey olmaz bırak çocukta gelsin, dedi.
Babamla birlikte düğün evine gittim ama beni içeri almadılar, ben de dışarıdan, pencereden dinlemeye başladım. Düğünde amcam Mehmet Hicranı ve Âşık
İlhami Demir’le atışma yapıyordu. O anda dışarı çok soğuktu ve köyümüzden bir
akrabam beni içeri aldı. Ben içeri girdiğimde Mehmet Emmim, Latif Şah Hikâyesi’ni
anlatıyordu. Bir zaman sonra ara verdiler ve bu sırada köyümüzün ileri gelenlerinden Hacı Nevruz Aküzüm, Mehmet Hicari’ye dönerek;
-Âşık Mehmet senden bir ricam var!
Mehmet Emmi;
-Buyur, Hacı Ağa!
-Ay Âşık köyümüzden yeni yetişmek isteyen, sesi çok güzel bir genç var.
Senin de akrabandır müsaade edersen, bir ‘muğama ceylan’ havası söylesin. Söz
bittikten sonra Mehmet Emmi;
-Çok sağ ol, ay bala! Demek ki, benden sonra köyümüz âşıksız kalmayacak.
O zaman Âşık İlhami Usta söz aldı ve
-Mehmet Usta, eğer icazet verirsen bu delikanlıyı ben çırak yetiştirmek istiyorum.”
1961 yılında Âşık İlhami Demir’e çırak olan Âşık Ali Rıza Ezgi, 12 yıl ustanın yanında
âşıklık geleneğinin her özelliğini öğrendiğini belirtir. Özellikle İlhami Demir’den şiir sanatında çok
beceri elde ettiğini ısrarla vurgular. Hikâye anlatma geleneğini ise yakın akrabası olduğunu belirttiği Âşık Mehmet Hicrani’yi daha çocukluğu sırasında defalarca dinlemek ve daha sonra çıraklığı
sırasında da amcasının yanına gidip onu tekrar tekrar dinlemek suretiyle elde ettiğini vurgular.
Bunların dışında kendi yöresinde yaşamış olan; Aşık Murat Musa Ünlü, Aşık İslam Erdener, Aşık
Şevki Halıcı, Aşık Lütfü Aydın, Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Şeref Taşlıova, Aşık Rüstem Alyansoğlu ve Aşık Mihmani gibi usta aşıklardan şiir ve hikaye sanatının inceliklerini öğrendiğini belirtir.
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Âşık Ali Rıza Ezgi için önemli anlardan biri de Kars’ta yapılan 1970’li yılların sonuna doğru “Genç Âşıklar Yarışması”nda derece alması üzerine ustası İlhami Demir ve önceki Kültür ve
Turizm Bakanlarından Rıfkı Danışman tarafından kendisine “Usta Âşık Unvanı” ve bunun yazılı
belge “Beraatname” olarak verilmesidir.
Âşık Ali Rıza Ezgi, 1974 yılında ekonomik nedenlerle İzmir’e göç etmiş ve İzmir kent
merkezinde, kendisi gibi Kars ve Erzurum’dan göç edenlerin yoğun olarak yerleştiği Bayraklı
İlçesi sınırlarında bulunan Alpaslan, Cengiz Han ve Muhittin Erener yerleşmiştir. Âşık Ali Rıza
Ezgi, başta kendi mahallesi olmak üzere, İzmir’deki kahvehanelerde hikâye anlatarak ve çaldığı
saz eşliğinde şiir söyleyerek (kendi ifadesine göre türkü söyleyerek) geçimini sağlamıştır. Âşık
Ali Rıza Ezgi, İzmir’de kendi yöresinden insanların düzenlediği anma geceleri, düğünler ve dernek toplantıları vb. pek etkinlikte özellikle saz çalıp, şiir söyleyerek hayatını sürdürmüştür. Diğer
taraftan aşığımız ülkemizin çeşitli illerinde düzenlenen âşık yarışmaları, şenlik ve bayramlarına
da katılmıştır. Bunlardan; Konya Âşıklar Bayramı, Sivas Âşıklar Bayramı, Kars Âşıklar Bayramı
ve Çukurova-Adana Âşıklar Bayramı kendisi için özellikle önemli olup, bu bayramların çoğunda
özellikle “Atışma Dalı”nda pek çok defa Birincilik Ödülü almıştır. Bunların yanında; Antalya İstanbul ve Tokat gibi şehirlerde düzenlenen şenlik ve yarışmalara da katılan aşığımız için Berlin’de
düzenlenen “Cumhuriyet Âşıklar Yarışması”nda “Cumhuriyet Ödülü” kazanması çok anlamlıdır.
Bunların dışında; İzmir Âşıklar Yarışmasında Atışma Dalında Birincilik, Konya Âşıklar Bayramı’nda “Sururi Ödülü”, Konya’da “Kayıkçı Kul Mustafa Ödülü”, Kars Âşıklar bayramında İrticalen Şiir
Söyleme Dalında “Birincilik Ödülü”, Çobanoğlu Âşıklar Bayramı’nda “Âşık Kerem Ödülü”, Tarsus’ta Karacaoğlan 7. Şiir Akşamlarında “Yılın Ozanı Ödülü” almaya hak kazanmıştır.
Aşığımız; Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya’da bulunmuştur. Bu ülkelere âşıklık geleneğiyle ilgili toplantılar ve yarışmalar
için gittiğini belirten âşık, özellikle Almanya, Gürcistan ve Azerbaycan’a pek çok defa gittiğini belirtmiştir. Bunlardan Azerbaycan ve Gürcistan’da yarışmalara katılmış olup, bu yerlerde tanıştığı
ve yarıştığı âşıklardan bazıları; Âşık Kamandar, Âşık Astan, Âşık Murat Kövrek, Âşık Zelmi Han
Yakup, Âşık Termey Han, Âşık Âşık Mikayil Azaplı, Âşık Gülara Azaplı, Sadet Puta, Âşık Telli
Borçalı Âşık Kemale, Âşık Ülduz, Âşık Zülfiye İbadova’dır.
Âşık Ali Rıza Ezgi, belli sayıda çırak yetiştirmiş ve bu konuda da şunları söylemektedir;
“Usta âşıklardan aldığım bütün bilgileri yetiştirmiş olduğum çıraklarıma aktardım. Çıraklarım Nevruz Ali Çiçek, İrfan Erdağı, Murat Ozanoğlu ve Metin Bulutlu’dur.”
Âşık Ali Rıza Ezgi, Güldane Ezgi ile evli olup 5 çocuk babasıdır.
2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olmaya hak
kazanan Âşık Ali Rıza Ezgi kendi ifadesiyle; “Âşıklık kültürünü yokluk ve yoksulluk içinde hiçbir
sosyal hakka sahip olmadan devam ettirdim. Türk halk edebiyatına birçok halk hikâyesi ve halk
şiiri kazandırdım. Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılan ‘Halk Hikâyeleri’ adlı kitapta usta malı 4,
kendi eserim 2 halk hikâyesi yayınlandı. Ayrıca, anlattığım Köroğlu kolları Metin Ekici tarafından
Amerika’da hazırlanan doktora tezinde yer aldı, ama bakanlığımdan hak ettiğim halde, ‘Yaşayan
İnsan Hazinesi” olduğuma dair belgemi ve ödülümü’ alamadım.” diyerek, sitem etmektedir.
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Özetlemek gerekirse, Âşık Ali Rıza Ezgi; aslen Karslı olup, sanatını halk hikâyesi anlatımıyla meşhur Âşık Mehmet Hicrani âşık şiiri tarzında meşhur Âşık İlhami Demir’den öğrenmiş,
1974 yılında ekonomik nedenlerle İzmir’e göç etmiş, kendi sanatını icra ederek geçimini temin
etmiş, Türkiye ve yurt dışında düzenlenen âşıklık geleneğiyle ilgili pek çok yarışma ve kutlamaya
katılarak buralarda derece almış, iyi derece saz çalma ve irticalen şiir söyleme yeteneğine sahip
ve yetiştirdiği çıraklarla da ustalığını ispatlamış bir geleneksel sanatçıdır.
Ali Rıza Ezgi; başta Köroğlu kolları olmak üzere, Kerem ile Aslı, Latif şah, Salman Bey,
Alihan Hükümdar ve Peri Han, Ali İzzet Bey gibi pek çok halk hikâyesi bilmekte ve anlatmaktadır.
Ezgi, repertuarındaki hikâyelerin bir kısmını Âşık Mehmet Hicranî (Taşdereli Âşık Mehmet Ozani)’den bir kısmını ise çeşitli yerlerde dinleme fırsatı bulduğu diğer usta âşıklardan öğrenmiştir.
Aşığın bildiği sekiz Köroğlu Kolu tarafımızdan derlenmiş ve özet metin olarak yayınlanmıştır.
Diğer hikâyeler ise Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından yayınlanan “Halk Hikâyeleri” adlı kitapta
yayınlanmıştır.
Aşığımızın, İzmir’e göç ettikten sonra hikâye anlatımına devam ettiğini belirtmiştik. Âşık
Ali Rıza Ezgi İzmir’de kendi yetiştiği çevreye benzer bir hikâye anlatım ortamını hiçbir zaman
bulamamıştır. Bunda, aşığın hikâyelerini icra edebileceği düzenli bir mekânın olmayışı, dinleyici çevresinin bu tür bir geleneğe yeterince aşina olmaması ve değişkenliği, hikâye icra etme
zamanının sınırlılığı gibi unsurlar etkili olmuştur. Bütün bu olumsuz etkenler, aşığımızın hikâye
anlatımında kent ortamına göre süre ve içerik bakımından bazı değiştirmelere gitmesine neden
olmuştur. Köroğlu gibi oldukça uzun bir zaman içinde anlatılması gereken ve aşığımızın da uygun
zaman olduğunda daha uzun süre anlatabildiğini ifade ettiği ve gösterdiği anlatmaları geleneğe
yabancı, sürekli değişen ve daha az zaman sahip bir dinleyici grubu önünde daha kısa ve özetleyerek anlattığını tespit ettik. Yine anlatım sırasında kent yaşamına yabancı olacağını düşündüğü
unsurlar yerine, bu yeni ortadaki dinleyicinin kolayca anlayabileceği unsurlarla değiştirme yolunu
tercih ettiğine şahit olduk. Örneğin kahramanın eğitimi kısmında eski usuldeki mahalle mektebi
veya sarayda verilen eğitimle ilgili lala veya hoca tarafından verilen eğitim yerine, günümüz kent
ortamında yer alan ilkokul veya üniversiteye benzer bir eğitim kurumu tanımlamasının kullanıldığını tespit ettik. Yine Köroğlu kollarını anlatırken, Kahramanımızın annesinde hiç bahsedilmemesine rağmen, Ali Rıza Ezgi, Deli Yusuf’un kör edilip köyüne geri gönderildiği olayları naklederken,
Köroğlu’nun annesinin de o zamanın zengin beylerinin konaklarına temizlik işlerine gittiğini ve bu
nedenle kocası köye döndüğünde, evde olmadığını ve onu karşılamadığını ifade ederek, kendi
hayatı ve çevresindeki kent yaşamında yer alan güncel bir meslek grubunu metnin içine yerleştirmiştir.
Aşığımızın hikâye anlatım geleneğinde yaptığı kısaltma, birleştirme ve değiştirmelerin ayrıca incelemeye değer bir konu olduğunu belirterek, onun şiir konusundaki yaratıcılığı ve kent
ortamının etkileri üzerinde duralım.
Hayat hikâyesi hakkında bilgi verirken belirttiğimiz üzere, Âşık Ali Rıza Ezgi âşık tarzı şiir
geleneğini ve saz çalma becerisini Âşık İlhami Demir’in yanında 11-12 yaşlarından itibaren 12
yıllık çırak döneminde kazanmıştır. Başka bir ifadeyle, İzmir’e göç ettiği yıl olan 1974 yılına kadar
çoğunlukla İlhami demir ustanın yanında ve zaman zaman da Mehmet Hicrani’nin yanında âşıklık
geleneğinin özelliklerine vakıf olmuştur.
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Âşık Ali Rıza Ezgi divan sazı adı verilen bağlamayı mükemmelen kullanmakta ve özellikle
Kars, Ahıska, Gürcistan ve Azerbaycan bölgesindeki ezgileri, başka bir deyişle “âşık makamlarını” başarılı bir şekilde icra edebilmektedir. Gerek usta malı şiirleri ve gerekse irticalen söylediği
şiirlerde mutlaka saz kullanmaktadır. Aşığımız özellikle âşık tarzı şiirin güzelleme ve taşlama
tarzında mükemmel bir yaratıcılığa sahip olmakla birlikte, âşık tarzı şiirin hemen her türünde
eserler vermiştir. Sözlü gelenekte yarattığı çoğu şiiri daha sonra yazıya geçiren Âşık Ali Rıza
Ezgi’nin yazıya geçirdiği 250’den fazla şiir şu elimizde olup, bunların ayrıntılı incelemesi yapıldıktan sonra basımı yapılacaktır. “İzmir’de Yaşayan Âşıklar Antolojisi” adlı kitapta kendi seçtiği
25 şiirine yer verdiğimiz âşık, şiirlerinde hece vezninin 8’li ve 11’li kalıplarını kullanmayı tercih
etmiştir. Genellikle toplumsal ve bireysel ahlaki değerleri benimsemeyi, değerlerin kaybedildiği
yerde bozulmanın meydan geldiğini, ekonomik sorunların ve savaşların birey ve toplum yapısını
bozduğunu dile getiren âşık Ali Rıza Ezgi bütün şiirlerinde sorunlar üzerinde odaklanmayı daha
çok tercih etmiştir. Şiirlerinde ele aldığı sorunların çoğu da kente göç ve kent insanının içine düştüğü sorunlar olup, yaşadığı çevrenin onun şiir sanatındaki yaratıcılığını nasıl etkilediğini açıkça
göstermektedir. Örneğin “BİLİR MİSİN” adlı şiirinde göç ve kültürel çevreyi kaybetmenin sonuçlarını dile getirir:
…
Balık sudan çıkar ise
Nasıl yaşar bilir misin
Dostuna kuyu kazanın
Kendi düşer bilir misin
“GARİBAN” adlı şiirinde kimsesizlik ve yoksulluğu dile getirir:
…
Ah etti menzile ulaşsın diye
İz üstünde öldü vay garibim vay
Hakkını ararken iki kelime
Söz üstünde öldü vay garibim vay
“YARINLARIMIZ”
		

…

Sana sığınmışım yaradan kudret
Dinleyen sözümden alsın bir ibret
Göklere çekildi hayır, bereket
Ekmeğe doymuyor karınlarımız
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“İŞÇİ” adlı şiirde ise tamamen kent yaşamındaki ekonomik sorunları özetlemektedir:
Altıda uyanan zavallı işçi
Saat sekiz iş başını bekliyor
Sen durma beton çek kiracı kardeş
Ev sahibi aybaşını bekliyor
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, Âşık Ali Rıza Ezgi kırsalda yetişmiş bir
âşık olmasına rağmen, kendine yaşam alanı olarak seçtiği kent ortamını benimsemiş ve pek çok
şiirinde kent ortamının temel sorunlarını temsilcisi olduğu sanat çerçevesinde dile getirmeyi tercih
etmiştir. Bu örnek, bir aşığın, kendi dünyasında meydana gelen değişimi ortaya koyduğu gibi, günümüz Türkiye’sinde âşıklık geleneğinin geçirmekte olduğu değişim ve dönüşümü de yansıtması
bakımından önemlidir.
Diğer taraftan, 2003 yılında UNESCO tarafından kabul edilen Somut Olmayan Kültürel
Miras Sözleşmesi ülkemizin kültürel miraslarının korunması, genç kuşaklara aktarılmasını bakımından son derece önemli bir sözleşmedir. Âşıklık geleneği, sözleşme hükümlerine göre KTB
tarafından hazırlanan “Ulusal Envanter”e kaydedilmiş ve uluslararası alanda görünürlük kazanması bakımından “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi” adlı listeye 2008
yılında ülkemiz adına kaydedilmiştir. Yine KTB tarafından hazırlanan “Yaşayan İnsan Hazineleri
Envanteri” de âşıklık geleneğinin yaşatılarak korunması ve özellikle usta âşıkların ülkemiz genelinde görünürlüklerinin artırılması bakımından önemlidir. Bu iki noktada, Âşık Ali Rıza Ezgi’nin
yaşayan İnsan Hazinesi olma hakkının teslim edilmesi gereklidir.
Sonuç olarak Âşık Ali Rıza Ezgi, Türkiye sahası âşıklık geleneğinin önemli bir temsilcisi
ve yaşayan ustalarından biri olarak İzmir gibi bir büyükşehir, endüstri ve turizm merkezinde somut olmayan kültürel miras unsurlarımızdan âşıklık geleneğinin yaşatılmasına ciddi katkı sunan
bir ustadır. Bu ustanın temsilcisi olduğu âşıklık geleneğinin sürdürülebilir kılınması son derece
önemlidir. Türkiye’de âşıklık geleneğinin temsilcilerinin ve eserlerinin araştırılması ve sonuçlarının yayınlanmasıyla ilgili pek çok tez ve monografi çalışması yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.
Bunların dışında çeşitli bilimsel toplantılar düzenlenmekte, bayram ve şenlikler yapılmaktadır.
Bunların çoğu bu kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından önemli olmakla birlikte, bu geleneğin
daha etkin bir şekilde yaşatılarak korunması için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Âşıklara kent ortamlarında icra yapabilecekleri mekânların tahsis edilmesi,
Âşıklık geleneği temsilcilerinden usta ve çırakların tespit edilmesi,
Âşıklık geleneği temsilcilerinin kuracağı STK’lara destek olunması,
Âşıklık geleneğinin usta temsilcilerine sağlık vb. konularda sosyal haklar verilmesi ve
kendilerinin ekonomik olarak desteklenmesi,
Âşıklık geleneği usta temsilcilerinin medya organlarında tanıtımlarının yapılması,
Âşıklık geleneği usta temsilcilerinin eğitim kurumlarında gençlerle buluşmasını
sağlayacak programlar yapılması gereklidir.
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İDRİSYAYLA KÖYÜ (ESKİŞEHİR) MACIN KAYNATMA ŞENLİĞİ
KATILIMCILARININ MOTİVASYONLARI
Yrd. Doç. Dr. Betül GELENGÜL EKİMCİ
Prof. Dr. Semra Günay AKTAŞ1

GİRİŞ
Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi İdrisyayla köyünde gerçekleştirilen “Macın Kaynatma Şenlikleri” 19. yüzyıl sonundan itibaren devam eden çeşitli geleneksel uygulamaları içeren bir festivaldir. Osmanlı’nın savaşlara bağlı olarak göç aldığı yıllarda İdrisyayla Köyü’ne yerleşen Rumeli
muhacirlerince bilinen ve sürdürülen macın yapımı pancar bitkisinin üretimine dayanır. Yıl boyunca belirli bir zaman dilimi içerisinde yetiştirilen pancar bitkisi her yılın sonbahar mevsiminde
özel yöntemlerle kaynatılarak pekmez/macın haline getirilmekte, bu işlem imece usulü toplumsal
katılımla gerçekleştirilmektedir2. 100 kg. lık pancarın macın haline getirilmesi işlemi 12 saatlik
bir sürede gerçekleşmektedir. Festival etkinlikleri pancar kuyularını kurulması ve pancarların yıkandıktan sonra rendelenip pişirilmesiyle başlar. Sonbahar mevsiminde 4-5 gün süren macın
yapımı, gece ve gündüz kesintisiz devam eder. Ocak alevleriyle aydınlanan soğuk gecelerde
macın hazırlayanlar sırayla macın kaynatma işlemini üstlenir. Uzun zaman alan, zahmetli bir iş
olan macın kaynatma sürecini eğlenceli hale getirmek, motivasyonu güçlendirmek için türkü ve
1 Yrd. Doç. Dr. Betül G.Ekimci, Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 2 Eylül Kampüsü,
Eskişehir, Türkiye (tel: +90-3350580; fax: +90 222 323 95 01; e-posta: bgekimci@ anadolu.edu.tr).
Prof. Dr. Semra G. Aktaş, Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi (tel: +90-3350580; fax: +90 222 323 95
01;e-posta: semragunay@anadolu.edu.tr).
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. B. Ekimci, O. Güldemir., (2016) “A Migrant Village in Eskisehir: İdrisyayla,
Traditional Culinary and Its Spatial Impacts”, IX. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural
Heritage Symposium/Art Activity 7-11 September 2015 Verona-Italy, Proceedings Book, 305-315.
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maniler söylenmekte, özellikle genç erkekler tarafından mevsim dönüşünü kutlayan bir köy oyunu
olan “sayacı” oynanmakta, bu kültürel etkinlikler dönüşümler geçirerek günümüzde de yaşamaya
devam etmektedir. Bu şenlik/festival sayesinde kente göç etmiş ya da mevsimlik olarak köye
gelip-giden fertlerin katılımı teşvik edilmekte, akrabalık bağları güçlenmekte, özellikle gençler kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerle sürdürülen macın kaynatma aşamalarını, usûl ve yöntemlerini
deneyimleyerek öğrenmektedirler.

Çalışmanın Kapsamı
Festivaller, geleneksel kültürlerin önemini anlatma ve tanıtma aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandırma yeteneğine sahiptirler. Eskişehir’in İdrisyayla köyünde düzenlenen macın
kaynatma şenliklerinde bir araya gelen insanlar aidiyet ve devamlılık duygularını pekiştirmekte,
diğer yandan dışarıdan gelen ziyaretçileri köye çekerek, doğal ve sosyal çevrenin tanınmasına
katkı sağlanmakta ve köylüye gelir yaratılmaktadır.
Birçok köyde olduğu gibi İdrisyayla Köyü’nde de genç nüfus başta iş olanakları, altyapı,
eğitim, kültürel ihtiyaç ve sağlık imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle köyden ayrılmaktadır. 2012
TUİK verilerine göre köyde 36’sı kadın toplam 81 kişi yaşamaktadır. Genç nüfustaki azalma ve
köyün zamanla boşalmasıyla birlikte imece ile gerçekleştirilen macın üretimi, unsurun toplumsal
bellekteki yeri, kültürel aktarımı ve sürdürülebilirliği tehlikededir.
2015 yılında Eskişehir Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, SOKÜM İdrisyayla Macın Kaynatma
Geleneği araştırma projesi kapsamında, İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliği’ni geniş kitlelerle
buluşturarak gözle görülür kılmak, önemi konusunda yerel halkın bilinçlenmesini sağlamak ve
devamlılığını desteklemek üzere “6. İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliği” organizasyonunda proje
ekibi de görev almıştır. Eskişehir’in fotoğrafçılık dernekleri Eskişehir Fotoğraf Sanatçıları Derneği
(EFSAD) ve Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu’ndan (EFOT) profesyonel fotoğrafçılar ile basın ve
diğer konukların katılımı organize edilmiştir. Şenlik, Eskişehir Valiliği, Seyitgazi Kaymakamlığı ve
Seyitgazi Belediyesi, misafirler ve köy halkı katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Şenlik etkinlikleri fotoğraf ve kısa belgesel nitelikli filmlerle belgelenmiştir. Aynı yıl içinde kent merkezinde düzenlenen
halka açık fotoğraf sergisi ile İdrisyayla Köyü’nde yapılan şenlik tanıtılmıştır. Yerel kanallarda yıl
içinde tekrarlayan programlarla şenlik sırasında çekilen belgeseller yayınlanmıştır.
2016 ve 2017 yıllarında İdrisyayla Köyü’nde tekrarlanan şenliklerde katılımcı anketleriyle
şenliğin ziyaretçiler ve yerel halk tarafından nasıl algılandığı, şenliğin çevreye, yerel ekonomiye
ve kültürel yapıya etkileri araştırılarak, 2015 şenlik organizasyonunun ileriki dönemlere yansıyan
başarısı ve etkileri değerlendirilmiştir3.
Bu çalışma kapsamında, 2017 yılı şenlik katılımcılarına uygulanan anket sonuçlarına
dayanarak yukarıda açıklanan yerel kimliğe ve özgünlüğe dayalı İdrisyayla Macın Kaynatma
Şenliği’nin katılımcı motivasyon ve memnuniyet analizleri sunulmaktadır.

3

2016 yılında gerçekleştirilen çalışma sonuçları için bkz. Ekimci, B., Aktaş, S.G. (2017).
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YÖNTEM
Veri Toplama
Araştırmanın evrenini İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliğine katılan ziyaretçiler oluşturmaktadır. Halka açık festivallerde katılımcı sayısının kayıt altına alınması çok zordur. Bu sebeple yerel medyadan alınan bilgiler ve araştırmacıların gözlemleri sonucunda bu sene sekizincisi
düzenlenen İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliğine katılan kişi sayısı tahmini olarak 150 kişidir.
Evrendeki herkese ulaşmak mümkün olmadığı için çalışmada kolayda örnekleme yöntemiyle 87
katılımcıya ulaşılmış; eksik bilgiler bulunan 3 anket formu araştırma kapsamından çıkarılmış ve
84 anket formu analize tabi tutulmuştur. Araştırma verileri bir gün süren şenlikte, 8 Ekim 2017
tarihinde anket tekniği ile Yrd. Doç. Dr. Betül Ekimci danışmanlığında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından toplanmıştır.
Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların yöresel yemek şenliklerine katılım motivasyonlarını ölçmeyi hedefleyen 5’li Likert Derecelendirmesine göre hazırlanmış 12 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm, katılımcıların memnuniyet düzeylerini belirlemeyi
amaçlayan 5’li Likert Derecelendirmesine göre hazırlanmış 1 sorudan oluşmaktadır. Son bölüm
ise demografik bilgi toplamak amacıyla hazırlanmış 10 sorudan oluşmaktadır.
Birinci ve ikinci bölümde 5’li Likert şeklinde hazırlanan sorularda derecelendirme şu şekilde yapılmıştır: “Kesinlikle Katılmıyorum” 1 ile “Kesinlikle Katılıyorum” 5 arasında ölçek verilmiştir.
Likert tipi ölçekler daha çok bireylerin tutumlarını ve nelere eğilimli olduklarını ölçme amaçlı kullanıldığı için araştırmada tercih edilmiştir.

Veri Analizi
Çalışma için toplanan verilerin analizinde SPSS Statistics 22 programı kullanılmıştır. Veriler; yüzde dağılım tabloları, sıklık analizi (Frekans), aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak tanımlanmıştır.
Katılımcıların yöresel yemek şenliklerine katılım motivasyonlarına yönelik ifadelerin her
birinin hangi boyutta yer aldığını belirlemek üzere araştırmada varimax rotasyonu (maksimum
değişkenlik) kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Örneklem hacminin yeterliliğini belirlemede Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri; faktör analizinin uygulanabilirliği için de Bartlett testi
kullanılmıştır.
Araştırma verilere ilişkin basıklık ile çarpıklık değerleri ve histogramlar incelenerek verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların yöresel yemek şenliklerine katılım motivasyonlarının demografik özelliklerine bağlı olarak değişimleri t-testi ve Tek
Yön ANOVA testleri uygulanarak incelenmiştir. Tek Yön ANOVA testinden sonra farklılığın hangi
gruplardan kaynaklandığını belirlemek için çoklu karşılaştırmalar için Tamhane’s T2 ve Bonferroni testlerine başvurulmuştur. Daha sonra, bunların etki derecesi (η2) hesaplanmıştır.
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ÖRNEKLEM ALANI
İdrisyayla Köyü’nün Genel Özellikleri:
Eskişehir iline 70 km. Seyitgazi ilçesine 49 km. uzaklıkta bulunan İdrisyayla Köyü, 19.
yüzyılda Rumeli eyaletlerinden gelen muhacirlerce kurulmuştur. Yakın çevresinde Kalabak Suyu’nun membaı Türkmen Dağı, mesire yerleri bulunan köy 1816 rakımda bereketli bir yaylada yer
alır (Resim 1). Yüksek rakım nedeniyle sert karasal iklim özellikleri taşıyan İdrisyayla Köyü’nde
ormancılığın yanı sıra tarım ve hayvancılık sürdürülmektedir.

Resim 1: İdrisyayla Köyü genel görünüm

Saha çalışmaları sırasında ikinci ve üçüncü kuşak kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde
pancardan pekmez-macın üretiminin yapıla geldiği bilgisine ulaşılmıştır. Muhacirlerin geldikleri
yerin kültür bitkilerini beraberinde taşımış oldukları ve Anadolu coğrafyasında bitki çeşitliliğine
katkıda bulundukları bilinmektedir. O yıllarda henüz Eskişehir’de şeker pancarı ekiminin yaygınlaşmadığı düşünüldüğünde muhacirlerin beraberinde taşımış oldukları pancar tohumları ile
pancar ekiminin gelişmesine ortam hazırlamış olmaları mümkün görülmektedir4. “Macın”larının
şöhreti ile bilinen İdrisyayla Köylüleri, geleneksel yapım yöntemlerini sürdürürken, imece usulüyle
yapılan macın kaynatma aşamasında gerçekleştirdikleri şenliklerle kendi kültürlerini yansıtan bir
çeşitlilik sunmaktadırlar (Resim 2). Büyük kazanlarda kaynatılacak olan pancarın sürekli harlı
tutulacak odun ateşine ihtiyacı vardır. İdrisyayla Köyü’nde geleneksel macın üretim yöntemlerinin
varlığını sürdürebilmesi, meşe ve çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanlara sahip olmasıyla mümkün olabilmiştir. İmece usulü ile üretim, bilgi ve deneyimin paylaşılarak kuşaklararası aktarımını
sağlamış, İdrisyayla Macını’nın aranan lezzetini sürdürmesinde etkili olmuştur.

4 Türkiye’de şeker pancarı tarımı 1926 yılında Uşak ve Alpulu şeker fabrikalarının kurulmasıyla önem
kazanmaya başlamıştır. İklim özellikleri pancar tarımına elverişli olan Eskişehir’de şeker fabrikası 1934
yılında kurulmuştur.
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Resim 2: 8 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliği’nden görünümler

Festivaller, kültür turizmi kapsamında ele alınabilecek bir olgu olarak kabul edilebilir (Pechlaner, 2000: 424). Kırsal mimari ve bu mimari karakteri yansıtan yerleşimler kültür turizminin
gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Aşağı Mahalle ve Taşoluk olmak üzere iki ayrı mahalleden oluşan köy etkileyici doğal peyzaj öğeleri ve özgün yerel kimliği ile çekici bir yerleşmedir.
Yerleşim eğimli köy arazisine uygun olarak şekillenmiş, evler vadiye ve manzaraya yönelmiştir.
İdrisyayla Köyü yüksek taş duvarlarla sınırlandırılmış avlulu ve bahçeli evlerle belirlenen özgün
dokusunu büyük ölçüde koruyabilmiştir.
Genellikle tek katlı, ahşap çatma, kerpiç ya da moloz taştan inşa edilmiş evlerin neredeyse tamamına avludan girilir. Avluda ahır, depo, ocak, hela gibi birimler bulunmaktadır. Yemek
pişirme işlevli büyük ocaklar, hem avlularda, hem de evlerin dışa açık üst kat bölümlerinde bulunabilmektedir. Isınma ve yemek pişirme amacı ile kullanılan döküm sobalar evin odaları ve ek
bölümlerinde tercih edilmiştir. Hemen hemen müstakil her evde bulunan ve maşinga denilen bu
sobalar özellikle Bulgaristan’dan gelen muhacirlerce Anadolu’nun değişik yerlerinde tanıtılmış ve
yaygınlaşmıştır (Türkdoğan:1962, s.159).
Bununla birlikte İdrisyayla’da 19. yüzyıldan günümüze ulaşan ev ve işliklerin sayısı yok
denecek kadar azdır. Eski adı “Çatmalar” olan köy bu adı kütük ev yapım geleneğinden almıştır.
Zamanla terk edilen bu yapım tekniğinin bugün köyde tek örneği kalmıştır. Köyün alt yapı eksikliği
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ve işsizlik göçe neden olmuş; evlerin terkedilmesi, kullanılmaması, bazı evlerin yıpranmasına ve
giderek yok olmasına yol açmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Güvenilirlik ve geçerlilik
Güvenilirlik korelasyon katsayısı ile hesaplanır. Korelasyon katsayısı 0 ile 1 arasında değerlerle ölçeğin güvenilirliğini belirler. Korelasyon katsayısı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliği
artmaktadır (Karasar, 2009; Altunışık vd., 2012). Araştırmada iç tutarlılık, Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda, Cronbach Alpha katsayıları Kültürel
Deneyim boyutu için 0,848, Arayış boyutu için 0,812 ve Kaçış boyutu için 0,888’dir. Ölçeğin tamamı için ise Cronbach Alpha katsayısı 0,838 olarak bulunmuştur. Bu bağlamda, ölçeği oluşturan
bütün boyutların yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğu söylenebilir.
Araştırmanın geçerliliğinin belirlenmesinde öncelikle veriler için normal dağılım analizleri
yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri sonuçlarına göre verilerin normal dağılmadığı görünse de ölçekte yer alan sorulara ilişkin basıklık ve çarpıklık değerleri -verilerin
-1,5/+1,5 aralığında değer aldığı- ve histogramlara bakılarak verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir.
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi, açımlayıcı faktör analizinde ölçekteki değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı ile kısmi korelasyon katsayısını karşılaştırmak ve örneklem büyüklüğünün yeterliliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bartlett küresellik testi ise, değişkenler
arasındaki korelasyonun yeterliliğini test eden ki-kare istatistiğidir. Örneklem hacminin yeterliğini
Kaiser-Meyer-Olkin değeri (KMO=0,751), Faktör Analizinin uygulanabilirliğini ise Bartlett testi
(x2=421,102 ve p<0,001) göstermektedir. KMO indeks değerine göre örneklem büyüklüğü iyi
düzeyde yeterlidir (0,751 > 0,70 ). Tablo 1’de boyutlara ait özdeğerler, varyans oranları, kümülatif
varyans oranı ve ankete dâhil edilen her bir maddenin faktör yükü bulunmaktadır. Ayrıca, tabloda boyutların güvenilirlik analizinde, her bir boyut için ayrı ayrı hesaplanan aritmetik ortalama
ve standart sapma değerleri de yer almaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, elde
edilen üç boyutun toplam varyansın %79,119’unu açıkladığı görülmektedir.
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Tablo 1. Katılımcıların Yöresel Yemek Şenliğine Katılım Motivasyonlarına İlişkin İfadeleri Oluşturan Faktörler
Sorular ve Boyutlar

Kültürel Deneyim

Kültürel Deneyim 1

,936

Kültürel Deneyim 2

,910

Kültürel Deneyim 3

,729

Arayış

Arayış 1

,909

Arayış 2

,786

Arayış 3

,765

Kaçış

Kaçış 1

,943

Kaçış 2

,888

Kaçış 3

,829

Özdeğer

4,149

1,619

1,353

Varyans Açıklama Oranı

46,095

17,992

15,033

Birikimli Varyans

46,095

64,086

79,119

,848

,812

,888

3,168

4,163

1,287

1,028

Cronbach Alfa (Her bir boyut için)
Bütün ölçek için Cronbach Alpha

,838

Boyutlar için aritmetik ortalama

4,293

Boyutlar için standart sapma

0,852

Açıklanan Toplam Varyans

79,119

Tablo 1’e göre, üç ifadeden oluşan birinci faktörün özdeğeri 4,149 ve varyansı açıklama
oranı 46,095 düzeyinde, faktöre ilişkin aritmetik ortalama değeri 4,293 ve standart sapma
değeri ise 0, 852’dir. Yöresel yemek festivallerine katılanların gittikleri destinasyondaki kültürü
deneyimlemesiyle ilgili ifadeleri içeren birinci faktör Yayla’nın (2017) çalışmasında belirlenen
boyutla uyumlu olarak “Kültürel Deneyim” şeklinde isimlendirilmiştir. Üç ifadeden oluşan özdeğeri
1,619, varyansı açıklama oranı 17,992, aritmetik ortalaması 3,168 ve standart sapma değeri de
1,287 olan ikinci faktör; Yayla’nın (2017) çalışmasında belirlenen boyutla uyumlu olarak “Arayış”
olarak isimlendirilmiştir. Özdeğeri 1,353, varyansı açıklama oranı 15,033, aritmetik ortalaması
4,163 ve standart sapma değeri 1,028 olan üç ifadeli üçüncü faktör katılımcıların gündelik rutinden
uzaklaşma davranışlara yönelik ifadeleri içerdiğinden bu faktör; “Kaçış” olarak isimlendirilmiştir.
Kaçış boyutu farklı festival katılım motivasyonu ölçeklerinde sıkça tespit edildiği için (Uysal,
Gahan and Martin, 1993; Mohr vd., 1993; Schneider and Backman, 1996; Scott, 1996; Lee, Lee
and Wicks, 2004; Alexandris vd., 2008; Kruger and Saayman, 2012; Wong and Rosenbaum,
2012; Yayla, 2017) boyut isimlendirmesi alan yazınla aynıdır.

Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular
Araştırma katılımcılarına ilişkin demografik bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Araştırma Katılımcılarına İlişkin Demografik Bilgiler
Gruplar

Gelir

Yaş

Sıklık

%

Gruplar

Sıklık

%

0-1500 TL

25

30,1

Medeni

Bekâr

37

44,6

1501-2500 TL

18

21,7

Durum

Evli

46

55,4

2501-3500 TL

16

19,3

İlköğretim

8

9,5

3501-4500 TL

13

15,7

Lise ve dengi

19

22,6

4501-5500 TL

5

6,0

Lisans

50

59,5

5501 TL ve üzeri

6

7,2

Lisansüstü

7

8,3

0 – 25 yaş

21

25,3

Kamu

19

14,7

26 – 35 yaş

11

13,3

Emekli

19

9,3

36 – 45 yaş

16

19,3

Öğrenci

18

29,9

46 – 55 yaş

19

22,9

Özel Sektör

11

22,2

56 yaş ve üzeri

16

19,3

Çalışmıyor

10

8.7

Kadın

43

51,2

Serbest
Meslek

7

5,2

Cinsiyet
Erkek

41

48,8

Eğitim
Durumu

Meslek

Tablo 2’de görüldüğü üzere 84 katılımcının %51,2’si kadın %48,8’i erkektir. Katılımcıların %44,6’sı bekâr %55,4’ü ise evlidir. Bu katılımcıların %25,3’ü 0-25 yaş; %13,3’i 26-35 yaş;
%19,3’si 36-45 yaş; %22,9’u 46-55 yaş aralığındayken %19,3’ü 56 yaş ve üzeri yaş grubundadır.
Eğitim durumlarına bakıldığında örneklem grubun %9,5’i ilkokul; %22,6’sı lise; %59,5’i lisans ve
%8,3’ü lisansüstü eğitime sahiptir.
Örneklem grup mesleklerine göre incelendiğinde;%13,1’i özel sektör;%22,6’sı özel sektör;
22,6’sı emekli, %8,3’ü serbest meslek, %21,4’ü öğrenci ve %8,3’ü çalışmayanlar ve kendilerini
ev hanımı olarak ifaden kişilerdir. Örneklem grubu gelir durumlarına göre incelendiğinde; %30,1’i
1500 TL ve altı, %21,7’si 1501-2500 TL, %19,3’ü 2501-3500 TL, %15,7’si 3501-4500 TL, %6’sı
4501-5500 TL ve %7,2’si 5501 TL ve üzeri gelire sahip kişilerdir.
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Tablo 3: Araştırma Katılımcılarının Şenliğe Katılım Sayısına İlişkin Bulgular
Etkinliğe Katılım Tekrarı

Frekans

%

İlk kez

62

73,8

2

9

10,7

3

5

6,0

4

8

9,5

Katılımcıların %73,8’i şenliğe ilk kez katılmışlardır. %10,7’si ikinci kez, %6’sı üçüncü kez
katılırken %9,5’si bu zamana kadar yapılan tüm şenliklere katıldıklarını belirtmişlerdir.
Tablo 4. Araştırma Katılımcılarının Şenliğe Katılımlarında Etkili Olan Araçlara İlişkin Bulgular
Katılımda Etkili Olan Araçlar

Frekans

%

Arkadaş, akraba tavsiyesi

54

64,3

TV, El ilanları, Broşür

5

6,0

Sosyal Medya

5

6,0

Diğer

20

23,8

Örneklem grubunun şenliğe katılımlarında en etkili aracın %64,3 ile arkadaş/akraba
tavsiyesi (ağızdan ağıza iletişim) olduğu görülmektedir. Katılımcıların %23,8’inin şenlikten
derneği aracılığıyla haberdar oldukları görülmüştür. Katılımcıların %6’sının şenlik katılımına
sosyal medyanın etkin rol aldığı görülmektedir. TV, el ilanları ve broşür gibi geleneksel yöntemle
şenlikten haberdar olan katılımcılar örneklemin %6’sını oluşturmaktadır.
Tablo 5: Araştırma Katılımcılarının Şenliğe Katılım Türüne İlişkin Bulgular
Katılım Şekli

Frekans

%

Tek başına

5

6,0

Aile bireyleri ile

30

35,7

Arkadaş grubu ile

41

48,8

Tur ile

8

9,5

Katılımcıların %48,8’inin arkadaş grubu ile, %35,7’sinin aile bireyleri ile, %9,5’inin tur ile,
%6’sının da tek başına şenliğe katıldıkları görülmüştür.
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Tablo 6:Araştırma Katılımcılarının Yaşadıkları Yere İlişkin Bulgular
Katılımcıların Yaşadıkları Yer

Frekans

%

Adapazarı

2

2,4

Ankara

16

19,3

Bitlis

1

1,2

Bursa

2

2,4

Eskişehir

57

68,7

İstanbul

4

4,8

Kütahya

1

1,2

Şenliğin Eskişehir ilinde düzenlenmesi sebebiyle şenlik katılımcılarının %68,7’si Eskişehir
ilinden şenliğe katıldıklarını belirtmişlerdir. Şenliğe katılanların %19,3 Ankara, %4,8’i İstanbul,
%2,4’ü Bursa, %2,4’ü Adapazarı, %1,2’si Kütahya ve %1,4’i Bitlis ilinden katılım göstermişlerdir.
Ulaşımın kolay olması nedeniyle şenliğe katılanların genel olarak çevre illerden geldikleri görülmektedir.
Katılımcıların İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliğine ilişkin memnuniyet düzeyleri
Tablo 7: Katılımcıların İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliğine İlişkin Memnuniyet Düzeylerine
İlişkin Bulgular
Memnuniyet Düzeyi

Frekans

%

Kesinlikle Katılmıyorum

2

2,4

Katılmıyorum

2

2,4

Kararsız

5

6,0

Katılıyorum

26

31,0

Kesinlikle Katılıyorum

49

58,3

Toplam

84

100,0

Katılımcıların Yöresel Yemek Şenliklerine Katılım Motivasyonlarının Demografik Bilgilerine Göre Değişimi
Katılımcıların yöresel yemek şenliğine katılım motivasyonlarının ve memnuiyet düzeylerinin demografik özelliklerine bağlı olarak değişimleri t testi ve Tek Yön ANOVA testleri uygulanarak incelenmiştir. Gruplar arası farkların hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için
post-hoc testleri (çoklu karşılaştırma testleri) uygulanmıştır. Araştırmada post-hoc testlerinden
varyansların homojen olduğu durumda eşit örneklem sayısı ilkesi gerektirmeyen Bonferroni testi;
varyansların homojenliğinin ihlal edildiği durumlarda ise Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır.
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Tablo 8: Katılımcıların Yöresel Yemek Şenliğine Katılım Motivasyonlarının ve Memnuniyet
Düzeylerinin Demografik Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimlerine İlişkin Bulgular

Demografik Değişkenler

İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliğine
Katılım Motivasyonu Ölçeği Boyutları

Memnuniyet

Kültürel
Deneyim

Arayış

Kaçış

Cinsiyet

Ret

Ret

Ret

Ret

Medeni Durum

Ret

Ret

Ret

Ret

Yaş

Ret

Ret

Ret

Kabul

Eğitim Durumu

Ret

Ret

Ret

Ret

Meslek

Kabul

Ret

Ret

Kabul

Gelir Düzeyi

Ret

Ret

Ret

Ret

Katıldığı Bölge

Ret

Ret

Ret

Ret

Katılım Sayısı

Ret

Ret

Ret

Ret

Katılımda Etkili Olan
Kişiler/Araçlar

Ret

Ret

Ret

Ret

Katılım Şekli

Ret

Ret

Ret

Ret

Tablo 8’de görüldüğü üzere katılımcılarının şenliğe katılım motivasyonlarının ve memnuniyet düzeylerinin cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim durumları, gelir düzeyleri, katıldığı
şehirler, katılımlarında etkili olan araçlar ve festivale katılım şekillerine göre istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Katılımcıların şenliğe ilişkin memnuniyetlerinin yaş
ve mesleklerine göre, kültürel deneyim motivasyonu ile katılımın ise mesleğe göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

407
İdrisyayla Köyü (Eskişehir) Macın Kaynatma Şenliği Katılımcılarının Motivasyonları

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tablo 9: Katılımcılarının Şenliğe Katılım Motivasyonlarının ve Memnuniyet Düzeylerinin Yaş
Gruplarına Bağlı Değişimlerine İlişkin Bulgular
sd

Kareler
F
ortalaması

p.

Anlamlı
fark

Gruplar arası 7,511

4

1,878

2,509

,048

0-24, 25-36

Grup için

58,368

78

,748

Toplam

65,880

82
1,682

,163

1,741

,149

,395

,812

Varyansın Kaynağı

Memnuniyet

Kültürel
Deneyim

Arayış

Kaçış

Kareler
toplamı

Gruplar arası 4,774

4

1,194

Grup için

55,340

78

,709

Toplam

60,115

82

Gruplar arası 11,100

4

2,775

Grup için

124,298

78

1,594

Toplam

135,398

82

Gruplar arası 1,725

4

,431

Grup için

85,231

78

1,093

Toplam

86,956

82

İdrisyayla Macın Kaynatma şenliğine katılanların memnuniyet düzeylerinin katılımcıların
yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). Farkın
hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını bulmak için post-hoc testlerinden varyansların homojen olmadığı durumlarda farkın kaynağını bulmada kullanılan Tamhane’s T2 testi yapılmıştır.
0-25 yaş arası ile 26-35 arası katılımcıların İdrisyayla Macın Kaynatma şenliğinden memnuniyet
düzeylerinin birbirinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmektedir (p=0,034).
Aritmetik ortalamaları incelendiğinde 26-35 arası katılımcıların (x=4,9091) memnuniyet düzeylerinin 0-25 yaş arası katılımcılardan (x=3,9524) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gruplar arasındaki farklılığın etki derecesi (r=0,08) istatistiksel olarak düşük düzeydedir (r<0,20).
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Tablo 10: Katılımcılarının Şenliğe Katılım Motivasyonlarının ve Memnuniyet Düzeylerinin Meslek Gruplarına Bağlı Değişimlerine İlişkin Bulgular
Kareler
toplamı

sd

Kareler
ortalaması

F

p.

Anlamlı fark

Gruplar arası

12,233

5

2,447

3,534

,006

Çalışmayan Öğrenci

Grup için

54,005

78

,692

Toplam

66,238

83

Varyansın Kaynağı

Memnuniyet

Kültürel
Deneyim

Arayış

Kaçış

Gruplar arası

9,298

5

1,860

Grup için

50,958

78

,653

Toplam

60,256

83

Gruplar arası

16,082

5

3,216

Grup için

121,392

78

1,556

Toplam

137,473

83

Gruplar arası

9,189

5

1,838

Grup için

78,476

78

1,006

Toplam

87,665

83

2,846

,021

2,067

,079

1,827

,117

Öğrenci Kamu Çalışanı,
Öğrenci Serbest Meslek

İdrisyayla Macın Kaynatma şenliğine katılanların memnuniyet düzeylerinin ve katılım motivasyonlarının “kültürel deneyim” boyutunda katılımcıların mesleklerine göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir (p<0,05). Katılımcıların memnuniyet düzeyindeki farkın
hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını bulmak için post-hoc testlerinden varyansların homojen olmadığı durumlarda farkın kaynağını bulmada kullanılan Tamhane’s T2 testi yapılmıştır.
Katılım motivasyonlarının kültürel deneyim boyutuna farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını bulmak için ise post-hoc testlerinden varyansların homojen olduğu durumlarda farkın
kaynağını bulmada kullanılan Tukey HSD testi yapılmıştır.
Tamhane testi sonuçlarına göre öğrenci ile herhangi bir işte çalışmayan İdrisyayla Macın
Kaynatma şenliğinden memnun kalma düzeylerinin birbirinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamaları incelendiğinde herhangi bir işte çalışmayan
katılımcıların (x=4,90900) memnuniyet düzeylerinin öğrenci katılımcılardan (x=3,7222) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gruplar arasındaki farklılığın etki derecesi (r=0,18) istatistiksel olarak
düşük düzeydedir (r<0,20).
Tukey testi sonuçlarına göre öğrenci katılımcıların kamu sektörü çalışanları ve serbest
meslek çalışanlarından “kültürel deneyim” boyutunda şenliğe katılım motivasyonlarının farklı olduğu görülmektedir. Aritmetik ortalamaları incelendiğinde herhangi öğrenci katılımcıların
(x=3,7037) “kültürel deneyim” boyutunda katılım motivasyonlarının kamu sektörü çalışanlarından
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(x=4,5439) ve serbest meslek çalışanlarından (x=4,7619) daha düşük olduğu bulunmuştur. Gruplar arasındaki farklılığın etki derecesi (r=0,15) istatistiksel olarak düşük düzeydedir (r<0,20).

DEĞERLENDİRME
Kadın ve erkek gruplarının toplu olarak iş paylaşımı ve katılımıyla büyük kazanlarda ve
açık ateşlerde, pancar bitkisinin pişirilmesiyle gerçekleşen macın kaynatma, bu işlem sırasında
gerçekleştirilen etkinlikler köy halkının katkılarıyla sağlanmaktadır. Yerel kimliğe ve özgünlüğe
dayalı İdrisyayla Macın Kaynatma Şenliği karşılıklı diyalogun ve toplumsal ilişkilerin geliştirilmesinde, gelenek ve göreneklerin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarmasında önemli bir role
sahiptir. Bu etkinlik İdrisyayla Köyü’nün, yerli ve yabancı turistler açısından daha yakından tanınmasına olanak vermektedir.
Bu çalışma 2017 yılında İdrisyayla’da düzenlenen macın kaynatma şenliği motivasyon
çalışmaları hakkında üç evrede bir inceleme sunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu
şekilde özetlenebilir:
•

Bu şenliğe katılım sağlayanların çoğunun ilk kez katılıyor olması dikkat çekici bir husustur.
Festivalin sürdürülebilirliği kapsamında sadakat önemlidir. Katılımcıların yeni olması ise
şenliğe katılımda sadakatin sağlanması için neler yapılması gerektiğinin sorgulanmasını gerektirmektedir.

•

Aile birlikteliği önemli bir motive edici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılarının
çoğunun arkadaş ve aileleri ile birlikte geldiği belirlenmiştir. Ancak tur olarak katılımların da
var olduğu belirlenmiştir. Bu husus sürdürülebilirlik anlamında iyi bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

•

Katılımda etkili olan araçlara baktığımızda poster, el ilanı, broşürler gibi tanıtım faaliyetleri ve
sosyal medya araçlarının çok etkili olmadığı, arkadaş ve akraba tavsiyelerinin ve sözlü iletişimin katılımda daha önemli olduğu belirlenmiştir.

•

Katılımcıların yakın çevreden, farklı şehirlerden gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu da şenliğin
yerelden bölgesele doğru bir gelişim gerçekleştirdiğini göstermektedir.

•

Küreselleşmenin hızla arttığı, buna bağlı olarak tek tipleşmenin yaygınlaştığı dünyamızda
kentler giderek betonlaşmakta, insanlar çeşitli etkinliklere katılarak kısa süre de olsa bulundukları ortamdan ayrılmak istemektedir. Turistler çeşitli kültürleri tanımak, rekreatif faaliyetlerde bulunmak için etkinliklere katılmayı tercih etmektedirler. Festival katılımcılarının motivasyonlarında kültürel deneyim, kaçış, arayış boyutlarının olması nedeniyle bu motivasyonlara
vurgu yapacak şekilde tanıtımların geliştirilmesi etkili olacak, festival katılımını ve sürdürülebilirliği arttıracaktır.
Teşekkür

Anadolu Üniversitesi - Turizm Fakültesi çalışanlarından Arş. Gör. Önder YAYLA’ya, Arş.
Gör Sema EKİNCEK’e ve Arş. Gör. Selin KAMA’ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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 ANLANDIRILAN UNSUR: “İBRAHİM MÜTEFFERİKA KÂĞIT MÜZESİ”
Esin EKİNCİ1

Kâğıt
Bilim ve Sanat Sözlüğüne göre kâğıt: Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak olarak
tanımlanan kâğıt; eğitim, sağlık, ticaret, sanat, mimari, ekonomi gibi hayatımızda önemli yere
sahip birçok alanda kullanılmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2007).
Yazının bulunuşunun ardından yazı yazılacak malzeme arayışı ortaya çıkmış, bölgeden
bölgeye farklı çözümler bulunmuştur. Eski Mezopotamya’da kil tabletler, Eski Mısır Uygarlıklarında Papirüs, Roma Döneminde ve Orta Çağ’da ise yazı malzemesi olarak parşömen kullanılmıştır
(Dölen, 2013).

Kâğıdın Tarihçesi
İlk kâğıdın Çin’de Ts’ai lun tarafından M.S. 105 yılında bulunduğu kabul görmektedir.
Çinliler bu sanatı uzun süre gizlemişlerdir. (Müslümanlar) 751 Talas Meydan Muharebesinde Müslümanlara esir düşen Çinli kâğıt ustalarından kâğıt imalatını öğrenmişlerdir. Semerkant’a buradan İslam dünyasına hızlıca yayılmıştır. Kaynaklarda bundan önce 7. yy. da Semerkant’a Çin kâğıdı ithal olarak geldiğinden bahsediliyor. Halife Harun Reşit zamanında 739’te
Bağdat’ta ilk kâğıt imalathanesi kurulmuştur. Bunu Şam, Trablus Şam, Hama, Yemen, Mısır takip
etmiştir (Akyol, 2004).
1

Folklor Araştırmacısı-Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü, esin.ekinci@kulturturizm.gov.tr
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Avrupa ise kâğıdı, ilk kez X. yüzyılda kullanmıştır; fakat XI ve XII. yüzyıla kadar
üretememişlerdir. Avrupa’da ilk kâğıt İspanya’yı ele geçiren Müslüman Araplar tarafından imal
edilmiştir. Avrupalılar ihtiyaçlarını 1267 yılında İtalya’nın Fabriano şehrinde kâğıt imal edene kadar Yakındoğu ve İspanyadan karşılamışlardır (Galitekin, 2013: 25).
IV. yy. da İspanya, İtalya, Fransa, Almanya başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde
kâğıt üretimi yapılmakta olup 1450 yılında matbaanın keşfiyle kâğıda ihtiyaç artmıştır. 1500-1700
lü yıllarda Fransa ve İtalya kâğıt piyasasına hâkim olmuş ve 17 yy. da Cenevizliler kâğıt piyasasında ismini duyurmuşlardır (Akyol, 2004).
Kâğıt, Anadolu’ya VIII. yüzyılda, Müslümanlar vasıtasıyla girmiştir. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan, XVI. yüzyıla ait bir defter kâğıdının filigranlı olması kâğıdın batıdan geldiğini gösterdiği gibi, defterin içinde yazılı kayıtlarda Hindi, Semerkandi kâğıtlardan bahsedilmesi, kâğıdın hem
Doğudan hem Batıdan, ithal edildiğini göstermektedir (Galitekin, 2013: 26).
Kâğıt konusunda yapılan araştırma sonuçlarında kâğıdın Osmanlılardaki üretim tarihi kesin olarak bilinmiyor ancak kâğıthane olabilecek şehirler olarak; Pamukkale, Amasya, Bursa,
İstanbul ve Yalova’dan bahsedilmektedir. Pamukkale’de Kâğıthane olduğu ile ilgili bilgiyi Mehmet
Ali Kâğıtçı ileri sürmüş olup konuya ilişkin herhangi bir belge yoktur. Amasya ve Bursa’ da Kâğıthane olabileceğine dair kayıtlara rastladığını ancak buranın kâğıt imal edildiği yer mi yoksa kâğıdın mührelenip aharlandığı yer mi olduğu konusu netlik kazanmamıştır. İstanbul Kâğıthane’sinin
ise Bizans’tan kalma olduğu, İstanbul’un fethinden sonra Fatih ve II. Bayezid devrinde çalışarak
kâğıt üretimi yapıldığı ve bu sebepten o semte “Kâğıthane” denildiği Hammer Babinger ve Mehmet Ali Kâğıtçı gibi ilim adamlarınca kabul edilir (Galitekin, 2013:31-34). Fakat uzun yıllar kâğıt
üretimi yapıldığını ileri sürmek için kesin belge yoktur ve burada üretilmiş bir kâğıt örneği mevcut
değildir. Osmanlı Devletinde varlığını kesin olarak kanıtlayabildiğimiz tek kâğıthane Yalova’da
kurulan kâğıthanedir (Akyol, 2004: 6-7).

İbrahim Müteferrika Kimdir?
Asıl adı ve ailesi bilinmeyen Müteferrika2 tarihte Erdel’in Koloszvar şehrinde (bugünkü
Romanya’da Cluj şehri) doğduğu tahmin edilmektedir. Müslüman olmadan önceki hayatıyla ilgili
az bilgi bulunmakla beraber Müslüman olmasıyla ilgili iki ayrı görüş hâkimdir.
Türkiye de İbrahim Müteferrikayla ilgili ilk araştırmayı katolik rahip olan İmre Karacson
yapmıştır. Osmanlıya gelişi ve Müslüman olması ile ilgi farklı iddialar söz konusudur. Kracson
Müteferrika’nın önceki hayatıyla ilgili Kalvinist bir ilahiyat öğrencisi iken 1692-1693 yıllarında
Thököly İmre ayaklanmasında Türklere esir düştüğünü fidye karşılığı köle pazarında satılmak
istendiği, satılamayınca kötü şartlar dolayısıyla Müslüman olduğu yolundaki iddiaları, Niyazi. Berkes’in İbrahim Müteferrika’nın yetişme şartlarıyla Müslüman olmadan önceki hayatını ve düşünce
yapısını aydınlatmaya çalıştığı araştırmayla çürütülmüştür. (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2000)
Berkez özellikle Müteferrika’nın “Risale-i İslamiye” adıyla tanınan eserini inceleyerek Ka2 Padişahın, vezirlerin ve sadrazamların emirlerini götüren kimse. http://www.osmanlicaturkce.com.
Erişim Tarihi: 20 Ekim 2017.
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rocson’dan beri tekrarlandığı gibi Kalvinist değil tek tanrı inancını benimseyen “Unitarius” mezhebine mensup olduğunu ortaya koymuştur (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2000:324).
Kendisi Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde yer almıştır. 1716 yılında “Müteferrikalık”*görevine alınmış ve Latince ve Macarca bildiğinden diplomatik misyonlarla sıkça görevlendirilmiştir.1720 yılında Macar Prensi Ferenc Rakoczi’nin mihmandarı olur. (Sabev, 2013) 1727 yılının
Temmuz ayında İbrahim Müteferrika ve Yirmi sekiz Çelebizade Mehmet Said Efendi’ye, III. Ahmet’in fermanı Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi’nin fetvası ile İlk Türk matbaasını kurma
izni verilmiştir. Müteferrika’nın evinde kurulan matbaanın ilk kitabı, basımı 1729 yılının başlarında
tamamlanan «Vankulu Lügatı» olarak bilinen eser Cevheri’nin “Sıhah” adlı arapça sözlüğünün
tercümesidir. Müteferrika’nın ölümüne kadar matbaada 17 kitap (23 cilt) basılmıştır (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2000:326).
1744-1747 arasında ise kendi teklifi üzerine “Yalova Kâğıthanesi” nin müdürlüğünü yapar.
On yıl önce bulunan tereke defterine göre 1747 yılında vefat etmiştir (Sabev, 2013: 79). İlk olarak
Aynalıkavak kabristanına defin edilmiş daha sonra 1942’ de buradan alınarak Galata Mevlevihane’si haziresine nakil edilmiştir (Topdemir, 2002:7).

Yalova
Yalova Marmara bölgesinin güneyinde, Samanlı Dağları’nın kuzeye bakan eteklerinde
kurulmuştur. İstanbul, İzmit ve Bursa gibi üç büyük kentin geçiş bölgesidir. 115 km kıyı şeridine
sahip olan Yalova birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. İstanbul’a bağlı bir ilçe iken 1995 yılında
İl olmuştur. Tarihten günümüze şifalı sularıyla bilinen Termal ilçesi sağlık turizminde önemli bir
merkez olarak ismini duyurmuştur.
İlde dünya çapında üretim yapan küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Süs Bitkileri Organize Sanayi bölgesinin Yalova’da hayata geçirilmesi il ekonomisine katkı
sağmaktadır. Önemli oranda göç almasına bağlı olarak inşaat sektöründeki yapılan atılımlarla
ekonomik piyasaya canlılık kazandırmıştır.

Kağıdhane-i Yalakabad
İlk Türk resmi matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika’nın girişimiyle Yalova’da kâğıthane kurma düşüncesi oluşmuştur. Kâğıthane kurulma düşüncesinde matbaanın kâğıt ihtiyacını karşılamak fikrine dayansa da bu Kâğıthane’nin Yalova’da kurulma fikrinde Kâğıthane’nin
kurulacağı alanda su ihtiyacını karşılayacak dere bulunması ve arazinin uygun olması etkili olmuştur. Kâğıthane Yalova İli Merkez İlçesi Elmalık köyünde (eski ismiyle Saruhanlı köyü) kurulmuştur. Burada çalıştırılacak ustalar için Hotin’li Arslan adında bir Musevi Lehistan’a (Polonya)
gönderilmiş onun aracılılığı ile üç kâğıt ustası getirtilmiştir. Ustalarla İbrahim Müteferrika arasında
yapılan sözleşme senelik olup buna göre kurulacak kâğıthane’deki aletler ustalar tarafından yapılacak ve gerekli malzeme devlet tarafından sağlanacaktır. Kendilerine dönemine göre yüksek
ücret ödenecek bu ustalar yanlarına verilecek olan kişilere kâğıt yapımını öğreteceklerdir (Dölen,
2013).
Yalova Kâğıthane’si konusunda araştırmalar yapan Nigar Anafartalar (1970) yılında
Hayat Tarih mecmuasına yazmış olduğu makalede 17. yy. da yaşamış olan, Osmanlı seyyah ve
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coğrafyacısı Hamdi Efendinin yazdığı “Coğrafya” isimli eseri kaynak göstererek; «Biz burada tarif
edilen kâğıdı 1741 Şubat ortasında (1153 Zilhicce başı) Müteferrika Matbaasında 142’inci kitap
baskısı olarak tamamlanan “Raşit Tarihi’nin birinci cildinde bulduk. Burada Filigranın bir kopyasını sunduğumuz kâğıt üzerinde, stilize bir cami Yalakabad (Yalova) kelimesi ve 1158 (1745) tarihi
okunmakta ve bir de nişan görülmektedir. Râşit Tarihinin metin kısmı Fransız kâğıdına basılmış
ve ciltlenirken eserin baş ve sonuna Yalova kâğıdından belki de bir numune olur düşüncesiyle,
birer yaprak ilave edilmiştir. Bugüne kadar gerek yerli gerek yabancı kâğıt hakkında yayınlanan
hiçbir kaynakta gün ışığına çıkardığımız, Yalovada imal edilen kâğıdın bir örneğine ve filigranına
rastlanmamıştır.» şeklinde demektedir (Alıntılayan Galitekin, A. N. 2013:50-51).
Kâğıthane’nin yıkılış tarihi ve sebebi ile ilgili kesin bir belge olmamakla beraber 1760 lara
kadar çalıştığı biliniyor. Osmanlı’da varlığını kesin olarak kanıtlayabildiğimiz ilk kâğıthane 18.
yy. ortalarında Yalova’da kurulan kâğıthanedir. Kâğıthane’nin 1745- 1760 yıllları arasında kadar
hizmet verdiği düşünülmekte olup 1760 yılından sonra çalıştığına dair herhangi bir belge yoktur
(Galitekin, 2013: 60-61; Akyol, 200420).
Ortalama 15 yıl çalıştığı düşünülen Yalova Kâğıthane’sinden sonra İstanbul, Beykoz, İzmit, İzmir de farklı zamanlarda kâğıt fabrikaları açılmıştır (Akyol, 2004: 22-23). Aytekin Vural3
Osmanlı döneminde kurulan kâğıthanelerin “Avrupa’da o dönemler de seri üretimin başlaması
nedeniyle kâğıdın daha ucuza imal edilmesinin yerli üretimin daha pahalıya gelmesinin ve Avrupa pazarıyla yarışamamasının ayrıca halkın Kâğıthanelerin su ihtiyacını karşılayan kaynakları
kullanmalarının ve bu sebeple Kâğıthane çarklarının dönmemesi sebebiyle çalışamaz duruma
gelmesinin” yıkılma sebepleri arasında olabileceğini belirtmiştir.

İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi
Yıllar sonra bu konuda yerelde ve ulusalda yapılan araştırmalar yerel yöneticileri harekete
geçirmiş, 2011 yılında “İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi” projesi ile Yalova Belediyesi tarafından
konu tekrar gündeme gelmiştir. Proje ilk etapta sadece müze olarak planlanmış, Müze’nin kurucu
uzmanı Sanat Tarihçi Aytekin Vural’ın konu üzerine iki yıl boyunca yapmış olduğu araştırmalar
sonucunda bir üretim atölyesi ile tamamlanmasının uygun olacağı görüşüne varılmıştır.
Müze Yalova merkezinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi içerisinde yer alır. Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı özel müzedir. Türkiye’nin ilk kâğıt müzesidir. 25. 05. 2013 tarihine kadar ARGE
çalışmaları yürüten müze, bu tarih itibariyle ziyarete açılmıştır. Teşhir salonu dışında iki eser
deposu, iki konferans salonu, bir fuaye alanı, bir kapalı sergi salonu ve atölye bulunmaktadır.
Müze bilgi panolarında kâğıdın tarihi, icadı, yayılımı, kâğıt öncesi yazı yüzeyleri, geleneksel kâğıt sanatları, modern kâğıt üretimi, Türklerde ve Dünyada kâğıt, kâğıt koruma ve restorasyonu,
İbrahim Müteferrika ve kâğıt üretimi gibi konular işlenmekte olup, her konunun işlendiği panonun
yanındaki vitrinde ilgili eserlere yer verilmiştir. Müze içerisinde dekor malzemesi olarak genellikle
kâğıt kullanılmış, interaktif uygulamalarla modern müzecilik hizmetlerinden de faydalanılmıştır.
Bunlara örnek olarak geri dönüşüm oyunları, dokunmatik dijital ortamlara yüklenen İbrahim Müteferrika baskıları, orman interaktifi ve konuşan İbrahim Müteferrika interaktifi gösterilebilir. Müze
vitrinlerinde eski dönemlere ait yazı takımları, kâğıt örnekleri, belgeler, kâğıt öncesi yazı yüzey3

Sanat Tarihçisi, Kâğıt Yapımcısı, Müze Uzmanı
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leri, kâğıt sanatı örnekleri ve İlk Osmanlı Matbaası’nda İbrahim Müteferrika tarafından basılan
kitaplar sergilenmektedir.
Müze içinde kâğıt yapımı için uygulama alanı oluşturulmuş olup, ziyaretçi sayıları az olduğunda atölyeye inmeden ziyaretçiler uygulamayı burada gerçekleştirebilmektedir. Atölye ise
müze ile aynı binada olup bodrum katında hizmet vermektedir. 20 kişinin üzerindeki gruplara
müze anlatıldıktan sonra atölyede uygulama yaptırılmaktadır. Atölyede el yapımı kâğıttan yapılmış objeler ve eserler yer alır. Müzede dut ağacı selülozundan yapılan Uygur kâğıdı ve pamuklu
ve ketenden yapılan Osmanlı kâğıdı üretilmektedir. Ziyaretçilerin müzede kendi kâğıtlarını
yapmaları, hayatın her noktasında karşımıza çıkan kâğıdın geçmişte nasıl üretildiğini görmeleri
sadece teşhirden oluşan bir müzeyi gezmekten daha fazla mutlu olmalarını sağlamaktadır. Müze
uzmanı tarafından birçok ilden gelen taleplerle yapılan etkinlikler, üretilen kâğıdın, süsleme sanatçıları ve kâğıt sanatçılarıyla buluşmasına da katkı sağlamaktadır.
Ziyaretçilerin büyük bölümünü grup ziyaretleri oluşturmakta olup bunların başında; okullar
ve öğrenci grupları, yerli yabancı turistik gezi grupları, il içi ve il dışı sivil toplum örgütleri yer almaktadır. Eğitim faaliyetleri ile il içi okullara ekipmanlar taşınarak seyyar bir atölye oluşturulmuş
«Kâğıt Yapımı» konusunda öğrencilere eğitim verilmiştir. Bu seyyar atölye zaman zaman Sosyal
sorumluluk projelerine kapsamında, Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzur evi gibi kurumlarda da uzman eşliğinde Yalova kâğıdı anlatılarak uygulama yaptırılmıştır.
200’ü geçkin fuar, seminer ve sempozyumda; Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Tekirdağ,
Aydın, Bolu, Düzce, Kütahya, Elazığ, Şırnak, Isparta Kocaeli, Eskişehir, Bursa illerinde etkinlik
yapılmıştır. Müze ve atölye 2013 yılı Mayıs ayından bugüne kadar 292.154 kişi tarafından ziyaret
edilmiş ve bu kişilerle atölye çalışması yapılmıştır.

Kâğıt Yapımı
Kâğıt yapım ekipmanları arasında; tekne, tokmak, kazan, spatula, elek, fırça, bez, dibek
yer alır. Bunların dışında ana malzeme olarak; dut ağacı dalı ya da pamuklu paçavra, keten
kullanılır. Müze içinde ve atölye bölümünde de üretimi yapılan bu kâğıdın yapım aşamalarında
şu yolu izlemektedir; ilk olarak budanmış ağaç dalları sekiz saat süreyle kaynatılır. Kaynayan
bu dallar yumuşar ve bıçak ya da spatula yardımı ile odunsu yapısından ayrılır. Buna “soyma”
işlemi denir. Soyulan dallar bir dibekte iki kişi tarafından karşılıklı olarak altı saat dövülür. Dövme
işlemi sonunda malzeme hamur halini alır. Elde edilen hamur su dolu teknenin içine karıştırılır.
Bir süre bekletilerek su içinde dağılımı beklenir. Dikdörtgen, tel bir süzgeç ve ahşap kasnakla
destelenerek iki el yardımı ile suya daldırılarak, kâğıt çıkartılır. Ahşap kasnak ve süzgeç pamuklu
kuru bir bez üzerine yatırılarak sünger yardımı ile beze aktarılır. Bez askıya asılır ve kâğıt kurumaya bırakılır. Eğer kâğıt bir süsleme sanatında kullanılacaksa “ahar”lama işlemine tabi tutulur.
Ahar için yumurta akı, nişasta ve bazen de şap karıştırıldıktan sonra kaynatılır, beyaz jelimsi bir
kıvam alır. Ahar fırça yardımıyla kâğıdın yüzeyine sürülür. Burada amaç kâğıtta oluşan boşlukları ve pürüzleri kapatmaktır ve kalemin mürekkebinin düzgün dağılmasına yardımcı olmaktır.
Aharlanan kâğıt kurutulur. Kağıdı düz bir hale getirilmek için ise “pres” kullanılır. Birkaç tonluk
baskı uygulanarak kâğıt, pres makinesindeki iki tabla arasına yerleştirilir, kol yatay ya da dikey
yönde itilerek tablaların üzerine yük biner ve kâğıt baskı altına alınarak sıkışır ve düz hale getirilir.
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Yüzeyi doyurulan kâğıda parlaklık kazandırmak için “mühre”leme yapılır. Mühre; fildişi, akik ya
da cam gibi malzemelerle kâğıt üzerine bastırarak sürtünmesi şeklinde bir uygulamadır. Kâğıt
kullanıma hazır hale gelmiştir.

Değerlendirme
Geleneksel yöntemle kâğıt üretimi konusunda tarafımdan yapılan bu araştırma Yalova
SOKÜM tespit kurulu kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, Bakanlıkça başvuru olumlu değerlendirilerek ve 2014 yılında SOKÜM il envanterine kaydı yapılmıştır. Müze 2017 yılında Basım Sanayi Eğitim Vakfı tarafından “Yaşayan
Müzecilik” dalında ödül almıştır.
Yalova Belediyesince 2017 yılında Türk Patent Enstitüne “Coğrafi İşaret” olarak başvuru
yapılmış çalışmaları sürdürülmektedir.
Yalova’da bu proje ile “Geleneksel Yöntemle Kâğıt” konusu ortalama 270 yıl sonra tekrar
gündeme gelmiş ve kısa zamanda ilin tanıtımında bir marka olmayı başarmıştır.
Bu yöntemle üretilen kâğıtlar, hat, ebru, tezhip, katı, vb. geleneksel Türk süsleme sanatkârları ve kâğıt sanatçıları tarafından yoğun ilgi görmektedir. Sanatçılar eserlerinde kullanmak
üzere müzeden kâğıt talep etmeye başlamış olup il dışından gelen taleplerin de yoğun olması,
ilde buradan ayrı iki kâğıt üretim atölyesi daha kurulmasına sebep olmuştur. Burada yapılan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi Projesi, müze çalışmaları ve özellikle kâğıt üretimiyle unutulmuş bir
unsuru yaşatmaya başlayarak kültüre, tarihe sahip çıkmış, bununla beraber sanat dünyasında bir
“pazar” oluşmasına olanak sağlayarak ticari hayata da bir meslek grubu kazandırmıştır.
Müze ziyaretçileri açısından merak uyandıran bu konu müzeye gelen bir ziyaretçinin, yapılan uygulama nedeniyle birkaç kez gelebilmesinin hatta ziyaretçi getirmesinin önünü açmıştır.
Burada müze statik bir sunum aracı olmaktan çıkmış, yaşayan bir müze formuna bürünmüştür.
Gelinen son aşamada Yalova ilinde tarihte Kâğıthane ile başlayan bu hikâyenin Kâğıt
Müzesi ve Atölyesi fikriyle tekrar canlandığı halk tarafından kabul görüp beğeni topladığı, STK ve
resmi kurumlarca sahip çıkıldığı ve başlanılan noktaya yani Yalova Kâğıthane’sinin tekrar kurulma aşamasına gelindiğini görüyoruz. Yalova’nın Elmalık köyünde eski Kâğıthane’nin rekonstrüksiyonunu yapmak için Valilikçe girişimlerde bulunulmuş, ilgili Koruma Kurulu’nun önderliğinde
çalışmaları devam etmektedir. Elmalık köyünde alan tespit çalışmaları yapılmakta ve Osmanlı
Arşivindeki Yalova Kâğıthane’sine dair bütün belgeler gün ışığına çıkartılmaktadır. Avrupa’ya
bakıldığında İspanya, Hollanda, Fransa İtalya’nın Amalfi ve Fabriano şehirlerinde bulunan Kâğıthane Müzelerin şehirlerde birer ihtisas kütüphanesi, müze ve atölye görevi görmekte olup
bunun dışında şehire turistik açıdan önem kattığını turistlerin uğrak yerleri olduğunu görüyoruz.
Şüphesiz ki İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi ile bu kadar gündeme gelen kâğıt konusu Tarihi
Kâğıthane’nin açılmasıyla daha çok ön plana çıkacaktır.
İlimizde 2013 yılında başlayan İbrahim Müteferrika Müzesi yapılan çalışmalarla kâğıthane’nin yeniden kurulması projesine bilimsel ve sosyolojik açıdan bir zemin hazırlamış hatta sebep
olmuştur.
418
Esin EKİNCİ

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları

Kâğıt Yapımı

Resim 1: Dut Ağacı dalları

Resim 2:Ağaç dallarının yumuşaması

Resim 3: Dalların odunsu yapısından ayrılması

Resim 5: Hamur haline gelmesi

		

Resim 4:Yumuşayan ve soyulan dalların

Resim 6: Hamur ve su dolu tekne
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Resim 7: Hamurun tekneden alınması

Resim 9: Sünger yardımı ile fazla suyu alınması

Resim 11: Kâğıdın bez üzerindeki hali

Resim 8: Hamurun süzgeç üzerindeki dağılımı

Resim 10: Kâğıdın pamuklu beze alınması aktarılması

Resim 12:Kurumak üzere askıya asılması
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Resim 13:Aharlama

Resim 14: Mühreleme
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KÜLTÜR KORUMA VE İNTERNET: DİŞ HEDİĞİ GELENEĞİ
Hilal ERDOĞAN AKSU1
19. yüzyılda temelleri atılmaya başlanılan folklor disiplini, kaybolmaya başlayan kültürel
değerleri keşfetme ve kaydetme düşüncesi ekseninde ve buna bağlı olarak bu değerlerden bir
ulus yaratma amacıyla oluşmaya başlamıştır. İlk kıvılcımları Avrupa’da beliren romantik milliyetçi
hareketler, Türk toplumunu da etkilemiştir. Dönemin aydınları yaşanan kültürel değişimlere karşı
Türk halkına ait değerlerin ön plana çıkarılması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu amaçla kültürün
korunması gerekliliğini “tespit, derleme ve arşiv” üçlüsü ekseninde dile getiren yazılar kaleme
almışlardır. Türkiye’de folkloru konu alan ilkyazılar, kültürün bir an evvel derlenmesi ve kayda geçirilmesi yoluyla korunabileceği üzerinedir. Korumaya yönelik bir refleks olan derleme faaliyetinin
kültürün korunmasında tek yol olarak görülmesi 19. yüzyıldan günümüze değin devam etmiş bir
görüştü. Ancak folklorun bir disiplin olarak kabul edildiği ve terim olarak kullanılmaya başlandığı
19. yüzyıldan bugüne, kültürün sadece derlenerek korunamayacağı anlaşılmaya başlanmıştır.
Bugün, kültürü korumaya yönelik yapılan derleme ve arşivleme çalışmalarının gerçek
anlamda kültürü korumada yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. Günümüzde yaşatılmayan ve
aktarılmayan bir kültürün korunduğu söylenemezken, söz konusu kültürün sürdürülebilirliği de
tartışmalıdır. Sürdürülebilir bir kültür korumadan anlaşılması gereken “yaşatma” ve “aktarma”
kavramlarıdır. UNESCO’nun 2003’de yürürlüğe konulan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde “koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence
altına alma anlamında kullanılmaktadır. “Buna kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza,
koruma, geliştirme, güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan
kuşağa aktarma olduğu kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması dâhildir.”
(Oğuz, 2013: 234). Kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alan bir koruma yaklaşımını
benimseyen SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi, belgeleme, muhafaza etme, geliştirme, canlandırma ve kuşaktan kuşağa aktarmanın mümkün olduğu bir koruma anlayışı sergilemektedir.
1 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi, Sakarya/Türkiye, herdogan@sakarya.edu.tr
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Bugüne kadar pek çok kişi tarafından pek çok tanımı yapılan kültür kavramı, doğası gereği
dinamik bir yapıya sahiptir. Kültür, yaşanılan çağa, mekâna, o mekânda ve zamanda yaşayan
insanlara göre şekillenen bir yapıya sahiptir. Kültürün bu devingen yapısı onun zapturapt altına
alınmasını engellemektedir. Kültürün doğasına aykırı olan söz konusu koruma yaklaşımı günümüzde SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere mümkün görülmemektedir.
Kültür koruma konusunda geçmişten günümüze iki farklı bakış açısının bulunduğunu dile getiren
Emine Çakır, bunlardan birincisinin “dondurarak koruma”, ikincisinin ise “yaşatarak koruma” olduğunu belirtir (2013: 78). Günümüz kültür koruma yaklaşımlarında benimsenmesi gereken tutum,
“yaşatarak koruma” olmalıdır.
21. yüzyılın değişen toplum yapısı, beraberinde kültür taşıyıcısını, kültürün aktarıldığı kişiyi, kültürün mekânını ve kültürün aktarılış şeklini de değiştirmiştir. 1970’lerde Amerikalı
halk bilimcilerin köylerin yok olmasıyla, halk kültürünün de yok olduğu yönünde kaygıları söz
konusuydu. Alan Dundes’in “gelenek oluşturma yetisine sahip en az iki kişiden oluşan grupları” (2006: 16) halk olarak tanımlaması, beraberinde halkın ürettiği kültürün nerede aranması
gerektiği konusunda da bir değişim yaratmıştır. Halk ve halk bilgisi üzerinde yaşanan değişim,
bilginin üretim mekânını da değiştirmiştir. Zamanla malzemenin bulunduğu alan köyden, kente
ve elektronik ortama dönüşebilmiştir. “1970’lerde Amerikalı halk bilimcilerin “birkaç yıl içinde artık
var olmayacağı” üzerine tartışmalar yürüttükleri halk bilimi disiplini, internet aracılığıyla yeni bir
boyut kazanmıştır. Halk biliminin hatırı sayılır inceleme alanlarından birine dönüşen internetle
ilgili araştırmalar, Türkiye’de son dönemlerde gerçekleştirilen çalışmalarda da kendisini açıkça
gösterir.” (Gürçayır Teke, 2014: 33). Ruhi Ersoy’un “Halk Bilimi Çalışmalarının Gelişimine Paralel
Olarak “Alan Araştırması” Kavramını Yeniden Düşünmek” (Ersoy, 2012) adlı yazısında belirttiği
üzere sanal ortam da artık halk bilimcilerin derleme yapabilecekleri bir alan haline dönüşmüştür.
İnternetin alan olarak kullanılması ve buradan elde edilen verilerin analiz edilmesi 1990’lardan
beri pazarlamacılar ve tüketici alışkanlıkları üzerine çalışanlar tarafından netrografik analiz yöntemi olarak bilinmekteydi (Gürçayır Teke, 2014: 33). Bugün netrografi yöntemi halk bilimciler
tarafından da gelenek, görenek, inanış ve sözlü kültürde yaşanan değişimi tespit ve analiz etme
şeklinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada internet ortamının kültür korumadaki rolü geleneksel bir
uygulama örneği üzerinden sorgulanacaktır. Geleneksel bir uygulama olan diş hediği geleneğinin
internetteki durumu anne blogları üzerinden ortaya konulacak ve internetin, geleneğin geçirdiği
dönüşüm ve aktarım şeklindeki etkisi incelenecektir.
Çocuğun ilk dişini kutlamaya yönelik uygulamalardan oluşan diş hediği töreni, geleneksel
kültürde doğum sonrası yapılan uygulamaların en canlı örneklerinden biridir. Diş hediği töreni,
SOKÜM’ün Korunması Sözleşmesi’nin yaşayabilirliğini güvence altına alma noktasında belirlediği
beş başlıktan (Oğuz, 2013: 233-234) “toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler” başlığı altında
değerlendirilebilir.
Yazıda, diş hediği geleneği özelinde internetin geleneğin aktarımında ve uygulanmasında
yaşanan değişime etkisi anne blogları üzerinden analiz edilecektir. İnternet kullanan annelerin
geleneğe bakışları, uygulayışları ve anlamlandırışlarının ortaya konulacağı bu çalışma ile internetin kültür korumadaki işlevi sorgulanacaktır. Söz konusu bloglardan elde edilen verilerin çalışmada kullanılması için blog kullanıcıları bilgilendirilmiştir. Veriler, aynen alıntılanmış, yazarların
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anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama hatalarına müdahalede bulunulmamıştır. Alıntılanan
verilerde araştırmacı tarafından vurgulanmak istenen kısımlar koyu renkli olarak gösterilmiştir. İnternetten elde edilen veriler ışığında diş hediği töreninin nasıl korunduğu, yaşatıldığı ve aktarıldığı
sorularının tartışılacağı çalışmada internetin kültür korumadaki rolü ortaya konulacaktır.
İnsanın bir hayattan bir başka hayata geçişini ifade eden dönemlerden biri doğumdur.
Doğum ile başlayan insan hayatı beraberinde insan hayatının bu dünyadaki sonu anlamına gelen
ölüme kadar sürecek ritüelleri beraberinde getirir. İnsanın hayatı doğumdan ölüme kadar törensel
bir hikâye oluşturmaktadır. Bu hikâyeyi oluşturan belli başlı bölümler vardır. Bunlar; doğum, evlenme ve ölümdür. Hayatın geçiş dönemlerini oluşturan bu evreler, insan yaşamının en ritüelistik,
en törensel dönemleridir. Bu evreler, arkalarında mit ile anlamlanmış bir dünya ile bu anlamların
temsili olan pek çok uygulamayı içermektedir. Doğum evresini oluşturan geçiş dönemi içinde yer
alan çocuğun ilk dişinin çıkması hadisesi bunlardan biridir. Dişin çıkması yeme alışkanlığının
büyük ölçüde değişmesi anlamına geldiğinden Türk toplumu tarafından kutsanması gereken bir
dönem olarak addedilmiştir. Ayrıca dişin çıkması gibi zorlu bir dönemde çocuğun kötülüklerden
korunması ve bu sevincin çevre ile paylaşılması söz konusudur. Sedat Veyis Örnek, çocuğun
dişinin çıkması üzerine yapılan bu törende yiyeceği kutsama, çocuğun rızkını arttırma, bereketi
çoğaltma gibi dileklerin yanı sıra çocuğun dişinin sağlam olması isteğinin yer aldığını belirtmektedir (1995: 162). “Diş aşı”, “diş bulguru”, “diş buğdayı”, “diş hediği” isimleriyle anılan bu törenin
yaygın adı “diş hediği”dir (Örnek, 1995: 163). Örnek, Geleneksel Kültürümüzde Çocuk isimli eserinde farklı yörelerde yaptığı derlemelerden örnekler vermek suretiyle diş hediği uygulamasının
birbirine benzer olmakla birlikte farklı uygulamalarına yer vermiştir (1979: 192-195).
Türkiye’nin pek çok yöresinde görülen diş hediği uygulaması, yörelere göre ufak tefek
farklılıklar içermektedir. Buna rağmen törenin genel yapısı şöyledir: Çocuğun ilk dişinin çıktığını
gören kimse çocuğun üzerindeki kıyafeti yırtar ve ona yeni bir kıyafet hediye alır. Bunun üzerine
aile buğday, nohut, mısır, fasulye türünde baklagilleri suda kaynatarak diş hediği yapar; hediğin
üzeri çeşitli kuru yemişlerle süslenir. Akrabaların, komşuların ve yakınların eve çağrılmasının ardından bir çarşaf üzerine oturtulan çocuğun önüne ayna, makas, kalem, kuran, altın gibi eşyalar
konur ve çocuğun içinden birini seçmesi beklenir. Her birinin ayrı anlamı olan bu eşyalardan çocuk hangisini seçerse o anlamı taşıyan mesleği ilerde yapacağı anlamı çıkarılır. Örneğin; makas
seçerse terzi olacak, kalem seçerse okuyacak, kuran seçerse dindar olacak gibi. Bu seçimden
sonra çocuğun başından aşağı hedik dökülür ve çocuğun kaç dişi çıkmışsa o kadar buğday tanesi çocuğa sağlam dişleri olması amacıyla yutturulur. Hediğin gelen misafirlere ikramıyla çocuğun
ilk dişi kutsanmış, bundan sonra gelecek olan dişlerinin sağlam olması dilenmiş olur. Çocuk için
hediyeler getiren misafirlerin çocuğun yeni çıkacak dişleri ve geleceğiyle ilgili iyi dilekleriyle tören
tamamlanmış olur. Elektronik ortamda yapılan araştırmada çeşitli site ve anne bloglarında bu
geleneğin yaşatıldığı görülmüştür. Yüz yüze iletişimin yerini sanal ortamlardaki iletişimin aldığı
günümüz toplumlarında internet artık geleneğin yaşatıldığı, duyurulduğu ve aktarıldığı yer konumundadır. Özellikle eğitimli ve kariyerli annelerin oluşturduğu bloglarda, anneler çocuklarıyla
ilgili gelişmeleri paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımlarda çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik yenilikçi
yöntemlerin duyurulması ve blog ziyaretçilerinin yorum ve katkıları söz konusudur. Bloglarda diş
hediği gibi geleneksel bir uygulamaya da yer verildiği görülmektedir. Diş hediği geleneğini internet ortamındaki bu paylaşım sitelerinden takip etmek, geleneğin günümüzde nasıl yaşatıldığını
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ortaya koyması yönüyle önemlidir.
İnternetin gelenek aktarımındaki rolü anne bloglarında açıkça görülmektedir. Yurtdışında
yaşayan ve klinik psikolog olduğu anlaşılan bir anne, blogunda diş hediği geleneğiyle ilgili şunları
yazmıştır:
“Yurtdışında yaşadığım için midir nedir, son yıllarda bu tip gelenekleri yaşatmaya azmetmiş haldeyim. Daha önce bebeğin “40 banyosu ve 40 uçurması”
geleneğinden burada bahsetmiştim, şimdi de ilk dişi çıkan bebeğe yapılan “Diş
Buğdayı” ya da bazı yörelerde anıldığı gibi “Diş Hediği” geleneğimizden bahsedeceğim. Açıkçası ben bu geleneği bebeğim olana ve anne bloglarını okumaya
başlayana dek hiç duymamıştım, hiç görmemiştim ama bana çok sevimli ve
neşeli bir gelenek gibi geldi ve aslında çooook eski bir Anadolu geleneği ama
biz Y kuşağı Amerikan filmleriyle ve kültürüyle harmanlanıp büyüdüğümüz
için “tooth fairy”yi mesela çok daha iyi biliyoruzda bu geleneği hiç duymamış olabiliyoruz. Olmayalım :)” (öğrenen anne).
Kendi kültürünü bilmemeye yönelik öz eleştiri içeren bu ifadeler, geleneğin anneden kızına geçen klasik bir aktarımla gerçekleşmediğini göstermektedir. “Anne bloglarını okumaya
başlayana kadar” bu gelenekten haberdar olmama ifadeleri kişinin geleneği elektronik ortamdan
öğrendiğini göstermektedir. Bir başka anne de bu gelenekten, takip ettiği bir internet sitesi sayesinde haberdar olduğunu belirtmektedir:
“Aslına bakarsanız oğlum olmadan önce adını hiç duymadığım bir
olaydı bu diş buğdayı partisi. Ben geleneklerden pek anlamam ve bilmem lakin
insanın evladı olunca onunla ilgili herşeyden haberdar olup yapmak istiyor. Benim
bu parti ile tanışmam da üye olduğum internet sitesi sayesinde oldu. Dişleri
çıkan bebeklerin anneleri diş buğdayı partisi fotolarını paylaşıyorlardı.” (Kaan’ın güncesi).
“Misafirlerim için hazırladığım diğer bir sürpriz bir diş buğdayı geleneği: Diş
buğdayı bardaklarından birinin içine streç filme sararak attığım 5 kuruş (Esasen bir
çeyrek altın atılırmış ama ben biraz cimriyimdir:) Bardağında bu 5 kuruşu bulan misafir kızıma hediye alacak. Bu işin raconu böyleymiş:) Ben de internette yaptığım
araştırmalardan öğrendim; söyleyenlerin yalancısıyım:)” (sormabulmadünyasi
çokbilmiş).
“Yemek faslı bitince sıra buluşmamıza vesile olan Aras’a Diş Buğdayı ritüellerini gerçekleştirmeye geldi. İnternetten okuyup araştırdığım bilgilere dayanarak
Aras’ın dişlerinin rahat, düzgün ve inci gibi çıkması için iyi temennileri simgeleyen
bir kaç şey yaptık önce.” (yemekhane).
Bahsedilen annelerin ortak özelliği diş hediği geleneğinden çocukları olduğunda haberdar
olmalarıdır. Bu durum, geleneğin yaşamasında etken rol oynayan kuşaktan kuşağa aktarımdaki “anneden görerek öğrenme” olgusunun dönüşüm yaşadığını göstermektedir. Ancak gelenek,
kendine her koşul altında bir aktarım aracı bulabilmektedir. Annelerin geleneği internet ortamında
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öğrenerek uygulamaları buna en güzel örnektir. Yukarıdaki durum, Koiva ve Vesik’in, “Aracılı ve
yazılı iletişim özellikleri olan dolaylı iletişim, geleneksel ve yeni mirasın yayılmasını e-posta ve
web sayfalarıyla garanti altına almıştır.” (2014: 182) şeklindeki sözlerini destekler niteliktedir.
İnternet, artık sadece yeni oluşumların anında duy(r)ulduğu bağlam değil aynı zamanda aktarımı
yüz yüze sağlan(a)mayan geleneklerin de yayılmasını sağlayan bir bağlam oluşturmaktadır.
Blogların aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinme noktasında da kullanıldığı görülmektedir. Birbirlerinin bloglarını takip eden anneler, tecrübelerini paylaşmanın yanı sıra, özel günlerinde
birbirlerini evlerinde de ağırlamaktadırlar. “Blog buluşması” adı altında yapılan bu etkinliklerden
bir anne şöyle bahsetmektedir:
“Blog buluşmalarımızda evsahibi olma sırası bendeydi, bahane İpek’in diş
buğdayı oldu… Buluşmalar İpek’in doğumundan önce de sonra da bütün güzelliğiyle devam etti, hemen hemen hepsine de katıldık büyük zevkle.” (klübem)
Akrabalar ve komşuların katılımıyla gerçekleşen diş hediği töreninde internetin hayatlara
girmesiyle birlikte, “sanal arkadaşlar”ın da ete kemiğe bürünerek kişilerin hayatlarına dâhil olması söz konusudur. Yeni bir ortam olan internet beraberinde yeni arkadaşları ve yeni grupları da
meydana getirmektedir. Blog üzerinden yapıldığı duyurulan tören, blog takipçilerinin katılımıyla
gerçekleşmektedir.
Anneler internet aracılığıyla öğrendikleri diş hediği geleneğinin uygulama aşamalarını ve
hediğin pişirilişinin tarifini yine internette paylaşmaktadırlar. Neredeyse her annenin blogunda diş
hediği tarifi bazen de yeni eklemlerle yapılan hedik tarifleri vardır. Annelerin diş hediğinin yapılışını da internet ortamında öğrenmeleri durumu söz konudur.
İncelenen blog annelerinin geleneğin içini boşaltmadan salt bir parti formatında geleneği
yaşatmadıkları görülmektedir. Annelerin, geleneğin kökeninde var olan ve anlamları olan uygulamaları da yerine getirdikleri görülmektedir:
“Diş buğdayı töreninde bebeğe kıyafet alınmaz. Bakır bir eşya almak adettendir. Bakır
eşya almayan para verir. Biriken parayla da bakır bir eşya alınır. Burada bakırın anlamı dişlerin
bakır gibi sağlam olması düşüncesindir. İşte bizde bu güzellikleri kızımıza yaşatmak istedik.”
(neşeli günler).
Kars ve Erzurum çevresinde çocuğun ilk dişinin çıktığını gören kişinin, aileye demir veya
madenî nesne hediye verirse, çocuğun dişlerinin demir gibi sağlam olacağı inancı yaygındır (Kalafat, 1999: 93). Yukarıdaki örnekte bu uygulamanın devam ettirildiği görülmektedir.
“Geleneğe göre, diş buğdayına çağrılan misafirlerin dişlerinin temiz, güçlü,
düzgün ve sağlıklı olması gerekiyormuş (!) bu nedenle arkadaşlarım arasından en
güzel dişlileri davet ettim valla kendimi de biraz diş-ırkçıcı hissettim ayol!” (öğrenen
anne).
Pişirilen hediği, öncelikle dişi güzel birinin yemesi gerektiği ve hediğin dişi güzel olan biri
tarafından yenilmesinde, “benzer benzeri etkiler” ilkesinden hareketle yapılan büyüsel bir davranış söz konusudur (Karakaş, 2012: 77). Gelenekteki bu uygulama törene çağrılanların dişlerinin
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güzel, düzgün ve sağlıklı olmasına dikkat edilmesi şeklinde devam ettirilmektedir.
“Diyarbakır’da çocuğun ilk dişini gören kişi, annesi olursa, bunu belli etmez. Kayınvalidesine “Anne bu çocuğa bir bak rahatsız mıdır nedir?” gibi sözler söyleyerek çocuğu kayınvalidesine
verir. Kayınvalide çocuğu kontrol eder, bu sırada çocuğun diş çıkardığının farkına varırsa çocuğa
altın almak zorunda kalır.” (Karakaş, 2012: 77). Blog annelerinden birinin bu geleneği aynen
tekrarladığı görülmektedir:
“... İlk dişlerimiz alt komşumuz İlknur teyzemiz tarafından görüldü… Dişleri
ilk gören kişinin Kaan’ı baştan aşağı giydirmesi adettenmiş, nitekim sağolsun süper
teyzesi bu geleneği yerine getirerek Kaan’ın kıyafetlerini aldı. Gelgelelim babaanne
faslına; biz babaannemize ziyarete gittiğimizde dişlerden hiç bahsetmedik,
maksat (tabii işin esprisi) babaannemiz kendi görsün de bir hediye de ondan
kapalım :) Oğlumun huysuzluklarından dişlerinin gelmek üzere olduğunda bilen
babaannemize bak bakalım dişler ne durumda, bir belirti var mı diyerek pası attık:)
babaannemizde ‘aaa dişler çıkmış’ sevinç naraları içerisinde torununun çıkan dişlerini bize (yeniden) müjdeledi:). Tabi gelenek yerine getirildi ve bir takım da
ondan kaptık:):)” (Kaan’ın güncesi).
Diş hediği törenin en ritüelistik uygulaması çocuğun temsili olarak meslek seçimini yapmasıdır. İncelenen anne bloglarının hepsinde yapıldığı görülen bu uygulama ile çocuğun önüne
konulan nesnelerden birini seçmesine dayalı olarak ileride yapacağı meslek hakkında tahminde
bulunulmaktadır.
“Daha sonra sıra “Maya’yla gelecek okuma”ya geldi, bu da adetmiş. Maya’yı kucağıma aldım ve masa üstünde önüne kitap (anası gibi okuyacak mı?),
kalem (babası gibi tasarımcı ya da büyük teyzesi gibi yazar mı olacak?), çöl gülü
(anne babası gibi seyyah mı olacak?), termometre (anane ve dedesi gibi doktor
mu olacak?), kaşık (büyük teyzesi gibi hamarat bir aşçı mı olacak?), fotoğraf makinasının lens kapağı (fotoğrafçı ya da sanatçı mı olacak?) ve yunus (doğa ve
hayvancıklarla ilgili bir işi mi olacak?) koyduk ve ilk elini neye atarsa o olacağına
inanıldığı için, Maya’nın iki elini birden açıp aynı anda hem kaleme hem de yunusa saldırmasını da çok hayra alamet olarak gördük. Yaşasın hayvan sever yazar
kızım benimmmm!” (öğrenen anne).
“Sıra geldi meslek seçimine. Yere serdiğimiz örtünün üzerine hesap mak.,
kitap, ayna, makas, ekmek, kredi kartı, ilaç kutusu, top ve son olarak mouse
koyduk. Hesap makinesiyle fare arasında gidip gelmesine rağmen oğlum tercihini
fareden yana kullandı. Dayısı gibi bilgisayar mühendisi olacak galiba:))))” (Kaan’ın
güncesi).
“Yemek faslından sonra meslek seçimi ve İpek’in başından diş buğdayı
dökme seremonisi de yaptık. Meslekleri temsilen: lens kabı: göz doktoru, ilaç kutusu: eczacı, steteskop: doktor, cetvel: mühendis, defter: yazar, pasaport: diplomat, araba anahtarı: gezgin hiç kötü meslek seçimi şansı bırakmadık yani İpek’e”
(klübem).
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Belli meslekleri simgeleyen belli nesnelerin çocuk tarafından seçilmesine dayalı bu uygulamada yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere değişen yaşam koşullarıyla yeni mesleklerin yeni
nesnelerle uygulamaya eklendiği görülmektedir. Geçmişten gelen bir geleneğin yaşadığı çağa
göre kendini güncellediği söylenebilir.
Gelenekle internette tanışan anneler geleneğe karşı bir sempati duymaktadırlar. Buna
örnek olarak bir annenin “Yani her halikarda ne kadar güzel ve pozitif bir gelenek, hemen
uygulanmalı!” (öğrenen anne) sözleri verilebilir. Bir başka anne geleneğe olan merakını şu sözlerle dile getirmektedir:
“Ne yalan söyleyeyim o fotoları gördükçe bu diş buğdayı partilerine merak saldım ve giderek daha çok gaza geldim. Sonra da benim oğlumun dişi
çıktığında bende yapmak istiyorum diyerek başladım araştırmaya. (...) Araştırdıkça
gaza geldim. Kaan’ın dişi çıktığında bende yapmalıydım, heyecanlandım ve dişlerinin çıkmasını sabırsızlıkla bekledim.” (Kaan’ın güncesi).
“Bana gelenekçimi dersiniz ne dersiniz bilmem ama ben çok severim eski
örf ve adetlerimizi yaşatmasını. Eskide diye başlayan cümleleri insanlar pek
sevmez ama bu başka gerçekten yaşatılmaya değer bir geleneğimiz.” (neşeli
günler).
William Bascom’un “Folklorun Dört İşlevi” adlı makalesinde bahsettiği dört işlevden biri
olan folklorun eğlence işlevinin (2014: 78), bu geleneğin anneler tarafından beğenilip, uygulanmasında önemli bir etken olduğu görülmektedir. Annelerin, internette ki sitelerden ve bloglardan
fotoğraflarını görerek öğrendikleri diş hediği törenini uygulama istekleri geleneğe karşı duydukları
sempati ile açıklanabilir. Bu durumun oluşmasında gelenek üzerinden oluşturulan diş pastaları,
dişim çıktı süsleri, ev süslemeleri, misafirlere hazırlanan diş temalı hediyeler gibi pek çok piyasa
ürününün cazibesinin etkili olduğu söylenebilir.
Diş hediği töreninin “dişim çıktı” temasıyla oluşturulan ev süsleri, hediyelikler, pasta ve
kurabiyelerle cazibesi arttırılmakta ve geleneğe parti süsü verilmektedir. M. Öcal Oğuz, unutulan
ve yaşatılan somut olmayan kültürel mirasların “gelenek” ve “geçiş” tanımlarını akılda tutan bir
yaklaşımla kuşaktan kuşağa aktarımını, canlandırılmasını, yeniden üretimini ve üretimin endüstrileşmesini desteklenmesi gerektiği söyler (2013: 97). Diş hediği gibi geleneksel bir uygulamanın
kültür endüstrisinin desteğiyle yeniden üretilip, canlandırıldığı görülmektedir.
Metin Ekici, “gelenek” kavramı içinde, mutlaka vurgulanması gereken önemli unsurlar arasında “yaratıcılık” ve “değişme” kavramlarının yer aldığını belirtmektedir. Birbirine zıt iki kavram
gibi görünen “gelenek” ve “değişme” kavramları her kuşakta değişen kültürel çevre ve özellikle
kültürün teknolojik yönü (2011: 20), bu iki kavramın yan yana anılmasını gerekli kılmaktadır.
Teknoloji ve değişen kültür çevresi gelenekleri dönüştürmektedir. Sadece yaşadığı yüzyılın gereklerine ayak uydurmayı başarabilen gelenekler yaşamaya devam edebilmektedir. Geleneklerin
yaşayabilmesi için de değişim ve gelişim gereklidir. Diş hediği geleneğinin hem gelenekten beslendiği hem de çağın gereklerine uygun olarak kendini güncellediği görülmektedir.
“Gelenek” terimini halk bilimi anlamında; “Eskiden beri devam edip gelen, gayri resmi yol
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ve yöntemlerle kazanılan ve kuşaktan kuşağa aktarılan ve zamanın ihtiyaçlarına göre her kuşakta belli ölçüde bireysel yaratıcılığa ve değişmeye ve de gelişmeye izin veren bilgi, hareket ve
materyal ürünleri üretme ve kullanma tarzı” şeklinde tanımlayan Ekici (2011: 20), geleneğin değişim, gelişim ve yaratıcılık özelliklerini vurgulamıştır. Diş hediği geleneğinin internet ortamındaki
durumunun incelendiği bu çalışmada, geleneğin aktarım ortamının ve geleneğin taşıyıcılarının
değiştiği, geleneğe yeni formlar eklenerek geliştiği ve geleneği sürdürenlerin gelenek üzerindeki
yaratıcılıkları ortaya konulmuştur. Alan olarak internetin kullanıldığı bu çalışma ile diş hediği geleneğinin değişip dönüşerek, gelişerek ve yeniden yaratılarak internet ortamında yaşatılarak korunduğu görülmüştür. Bu çalışma ile bir yandan diş hediği geleneğinin bugün nasıl yaşatıldığı ve
dolayısıyla da korunduğu ortaya konulurken; bir yandan da internetin kültür korumada bir aktarım
ve yaşatım aracı olarak kullanıldığı ve kullanılabileceği görülmüştür. Yeni nesil kültür taşıyıcıları
için internet, kültürlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde tanıtma ve aktarma imkânı sunmaktadır.
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GELENEKSEL YEMEĞİN BOYUTLARI VE YEMEĞİN SESİ
Doç. Dr. Çiğdem KARA1

GİRİŞ
Uzun bir süredir çevremdeki yemekle ilgili sesleri dinliyorum. Zira artık yemeğin değil,
onun içinde bulunduğu ortamın; çoğu zaman gürültü olarak algıladığım; sesini daha çok işitiyorum. Örneğin yemekhanede, ne yediğimizden ziyade ortamın sesi daha baskın; genel mutfak
alet ve gereçlerinin sesleri, servis arabalarının sesi, yemeğe gelenlerin sesi, havalandırma sesi,
ortam müziği vb. Ama yıllar önce, yemeğin sesini dinlemiştim. O ilk sesin farkına vardığım andan
itibaren yemek kültürünü keşfetmek, akademik bir iş olmakla birlikte, yapmaktan zevk aldığım bir
şeye de dönüşmüştü: “bir iftar yemeği daveti hazırlıkları sırasında, ‘sarıyağ’/tereyağı kızdırıldıktan sonra ılık tarhana çorbasının üstüne dökülüp tavada kalan yağın tam olarak alınabilmesi için
çorbadan bir kaşık alınarak tavaya döküldüğü an” (Kılıç vd., 2003: 556). O büyülü anda bir sürü
duyum çalışmıştı: Yağın ve çorbanın kokusu, buhar, ısı farkının sesi, kaşık-tava sürtünme sesi,
ağız sulanması. Ayrıca ses ve görüntüyle, yağın çorbaya sonradan konmasının estetik gücünü,
sıcakla kaynar arasındaki farkı ve ziyan etmemeyi de öğrenmiştim.
İşte seslerin çekiciliği kadar, farklılaşmasının ayırdına varılması, bu bildirinin çıkış
noktalarıdır. Peki, ses ve dinlemenin, bir yemek araştırmasındaki yeri nedir?
Bildirinin üç amacı vardır: İlki, özellikle etnografik nitelikli yemek kültürü çalışmalarında
araştırma boyutunu genişletmektir. İkinci amaç, yemeğin sergilenebilir yönlerini, koruma koşullarını yeniden düşünmekken, üçüncü amaç, yemek kültürü koruma çalışmalarında tam bir bağlam
oluşturabilmek için duyusal boyutların da gerekliliğine dikkat çekmektedir.
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, bildiri iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, geleneksel yemeğin hâlihazırda kullanılan araştırma boyutları; halkbilimi, antropoloji ve sosyolojinin
temel bakış açıları, yemek sisteminin beş temel süreci ve icra aracı olarak yemeğin görünüşleri
aracılığıyla sunulmaktadır.
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İkinci bölümündeyse bu bilindik boyutların dışında yer alan yemeğin sesine odaklanılmaktadır. Bunun için de önce duyu çalışmalarına, ardından da ses çalışmalarına değinilmektedir.
Yemeğin sesinin araştırılma olasılığı üzerinde durulan bu bölümde, ses çalışmaları ve kültürel
miras ilişkisi de tartışılmaktadır.

1. YEMEĞİN BOYUTLARI
Yemek kültürü, maddi kültür; halk edebiyatı; yakacak, ısı elde etme ve ısı araç – gereçleri;
ekonomi türleri; ölçme – tartma; halk bilgisi/botanik ve takvim gibi halkbiliminin birçok çalışma
alanıyla ilişkilidir:2 Bu nedenle yemek kültürünü araştıranlar kadar, sıradan insanlar için de, örneğin yiyeceklere bir tutam konan karabiber, muskat, zencefil ya da tarçın, sadece birer baharat
değildir; geleneksel uygulamalar, inanca bağlı biçimlenmeler, moda davranışlar, dönem politikası, ulusal ve uluslararası ticaret, insan hareketliliği, kölelik gibi çok farklı konuların aktörü, ana
malzemesi ya da katkı maddesi ve hatta kutsallığın görünürleşme belgesidir.3
Daha sınırlı ve belli bir odaktan konuya yaklaşabilmek için araştırmacılar; üyesi oldukları
bilim dalının kuram, yöntem ve amaçlarına ek olarak; bazı terimlerden ve süreçlerden de yararlanmaktadırlar. Bu sınırlamalar, bir yemek kültürü araştırmasının boyutlarını da belirlenmektedir.
İşte aşağıda bu pratikle belirlenen yemek kültürünün boyutları kısaca hatırlatılmaktadır.

1.1. Disiplinler, Tanımlar, Kuramlar Aracılığıyla
Geleneksel yemek kültürü araştırmalarına yön veren bilim dallarından ilkine bazı tanımlamalarla ulaşılabilir. Zira sadece “yemek” demek yerine, yemek kültürü, halk mutfağı, etnik yemek
kültürü, yerel mutfak gibi ifadelerin oluşmasının ve tercih edilmesinin temelinde halkbiliminden
alınmış bir bakış vardır.
Halkbiliminin yemek kültürüne kattığı boyutlar şöyle sıralanabilir: Kültürün bir sistem olarak kabul edilmesi; sistemi oluşturan parçaların –halkbilimsel unsurların- birbirleriyle olan bağıntılı ilişkisi (bütüncül bakış), fiziki–doğal çevre ve iklim şartlarıyla etkileşim; geçim örüntüsü;
grup/“halk” kimliği; kimlik göstergeleri; gelenek yapısı.
Bu nedenle araştırmacılar; hareket noktaları ister bir tören (örn. Hıdrellez), ister tek bir
yiyecek (örn. keşkek), ister tek bir malzeme (örn. kahve), ya da tek bir maddi kültür ürünü olsun
(örn. kepçe); bir sistem olarak kültüre bütüncül bir bakışla yaklaşarak, söz konusu unsurun gözlemlenen topluluktaki diğer halkbilimsel üretimlerle olan ilişkisine de bakabilmektedirler (örn. aşçı
kadınlar, mutfak düzeni, sözlü sanat, misafir ağırlama, tören, hak zanaatı vb.).4
Ayrıca, bir toplumsal grubun kimliğini; besleme – üretim (örn. iş takvimi, saklama biçimleri)
– coğrafya (örn. endemik ya da tipik ürünler) gibi boyutlar aracılığıyla çizmekte ve yemekleri de
(ölçekli hale dönüştürülmüş tarifler) “halkın” genelleştirilmiş (kullanım yaygınlığı ve idealleştirilmiş
biçim) temsil örnekleri olarak sunmaktadır.
2 Sedat Veyis Örnek’in halkbilimi çalışmaları listesinden yararlanılmıştır. (2000). Türk Halkbilimi. Ankara:
KB, s. 17-20.
3 Örnek için bkz. Paul Freedman (2011). Doğu’nun Armağanı: Baharatın Yolculuğu. Çev. M. Tan. İstanbul: Everest Yayınları.
4 Klasik bir örnek için bkz. Hamit Zübeyir Koşay ve Akile Ülkücan (2011 [1961]). Anadolu Yemekleri ve
Türk Mutfağı. İstanbul: Çiya.
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Antropoloji çalışmaları ise beslenme gereksinimini tatmin etme eylemi olan yemek yemeye “bir insanlık deneyimi olma derinliğini ve tınısını kazandıran” anlamlar sistemi üzerinde
durmaktadır: Kavramsal kategoriler (örneğin ‘yemek’ ve ‘yemek olmayan’, ‘seçmece’, ‘sıradan’
maddeler)”; “ahlaksal değerler (örneğin konuğun üstün tutulması)”; “kültürel açıdan belirlenen
duygular (örneğin lezzet ve iğrenme)”. (Monaghan ve Just, 2000: 62)
Ama yemek kültürünü geliştiren “halk” ve dolayısıyla da yemek kültürleri, her zaman durağan ve aynı cins olarak ele alınmamaktadır. Özellikle sosyoloji ve sosyal antropoloji gibi bilim
dallarında kullanılan çeşitli terimler (örn. küreselleşme, iç göç, toplumsal tabakalaşma, kültürleşme vb.) aracılığıyla yeniden değerlendirilen geleneksel yemek kültürü; kültürün kuşaklara devrini
kesen, bozan gelişmeler kadar, yeni yaşam koşullarının oluşturduğu yeni yeme mekân ve alışkanlıkları ile bunları deneyim eden halklar açısından da incelemektedirler.5
Ayrıca neyin, nasıl yendiği kadar, ne miktarda ve ne haldeyken yendiği de bu araştırmacıların ilgi alanı içinde olmuştur. Zira Bourdieu (2015: 280, 292-6) saptadığı gibi, insanlar sadece
doymak üzere yemezler; toplumsal tabakaların; yemek yeme eylemine, besinin niteliğine, besinin
işlevine yükledikleri anlam ve görevler de farklılaşmaktadır.

1.2. Yemek Sisteminin Süreçleri
Yemeğin kendisi de bir sistem olarak ele alınarak, onu oluşturan süreçlere ayrıca odaklanılabilmektedir: Üretim, dağıtım, hazırlama, tüketim ve atıklardan kurtulma (Goody, 2013: 56).
Hepsi farklı uzmanlıklara dayalı geniş bir uygulama sahasıyla kesişen bu süreçler; yukarıda ifade edilen araştırma konu grubu, üyesi olunan bilim dalı farklılıklarına rağmen; yemek kültürü
dendiğinde ne anlaşılması gerektiğinin sınırlarını; bir topluluk ya da kültürle değil; yine yemeğin
kendisiyle belirgin bir biçimde çizmektedir.

1.3. Bir Gösterim Aracı Olarak Yemek
Folklora davranışsal bir yaklaşım getiren (Gabbert, 1999) gösterim merkezli çalışmalar, şu
üç ilke üzerinden çözümleme yapmaktadırlar: Öncelikle folklor bir uygulama olarak düşünülmeli
ve toplumsal yaşamın üstesinden gelmede folklorun yerleşik kullanımına odaklanılmalıdır. İkinci
olarak folklor, iletişimin sanatsal ve özel bir kipidir. Bu nedenle gösterim, toplumsal etkileşimin
durumsal bağlamı içinde, biçim-işlev-anlam arasındaki karşılıklı ilişkiye vurgu yapılan sanatsal
iletişimin eylem olarak ele alınmalıdır. Bu eylem sürecinde, merkezde yer alan bireysel sanatın,
hem gösterim geleneği ve düzeni, hem de duruma bağlı biriciklik arasındaki dinamik gerilim de
incelenmelidir. Son olarak da toplumsal düzenleme ve kamusal olayların, simgesel olarak toplumun ortaklaşa değer ve anlamları nasıl yansıttığına dikkat edilmelidir. (Bauman, 1989: 177)
“Folklorun ‘bağlamında gösterim’ ve ‘toplumsal deneyim ve iletişimsel eylem olarak olay’
” olarak kabul eden bu kuramın kullanıldığı çalışma konuları arasında, maddi kültür, dolayısıyla
yemek kültürü de bulunmaktadır. Buna göre maddi kültür, sadece davranışın bir ürünü olarak
değildir, davranışın kendisidir. (Bronner, 1983: 329-30)
5 Örnek olarak bkz. Esther Katz (2010). “Mistek Bölgesinde (Qaxaca, Meksika) Göç, Sosyal Dönüşümler
ve Mutfaktaki Değişimler”, Çev. S. Öztürk, Yemek ve Kültür, S. 21, s.76-85; Erhan Akarçay (2016). Beslencenin Sosyolojisi. Ankara: Phonix.
435
Geleneksel Yemeğin Boyutları ve Yemeğin Sesi

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yemek kültürüne, gösterim kuramının bu ilkeleri çerçevesinden bakan Kirshenblatt-Gimblett (2015: 229-230), yemek kültüründeki gösterimin üç boyutuna vurgu yapar: 1) İcra etmek,
yapmaktır: Mutfaktaki gösterimdir; yemeğin yapımı, sunumu, atıklardan kurtulma, teknikler, malzemeler, araçlar vb. 2) İcra etmek, davranmaktır: Yemek kültürünün çevrili olduğu toplumsal
uygulamalar, örfler, ritüeller, görgü kuralları, sağlık ve korunma, tabular vb. 3) İcra etmek, göstermektir: Basit bir etkinlikten (yapma ve davranma) gösteriye geçiş, tadın bir duyu deneyimi ve
estetik becerilerle buluşması, katılımcılardan beğeni ya da görüşlerinin istenmesi vb.
Bu gösterimlerden özellikle sonuncusu, yemeğin tüm aşamalarının izletilmesi, sergilenmesi (pişirenlerin kesme – doğrama – karıştırma becerileri, ikram edilen tabağın estetik düzeni,
yemek ve tabak rengi uyumu, yemeği süsleme vb.) aşaması, görece yenidir. Zira nesne ve bilgilerin sadece tamamlanmış bir metin gibi kabul edilerek derlenmesi değil; süreç halindeyken
bireysel yaratıcılıkla işlenmiş estetik taraflarına odaklanılarak deneyim edilmesi beklenmektedir.
Bu bakış açısıyla zaten sadece yenilen bir şey olmayan yemek, bir de sanatsal, yaratıcı, sergilenerek paylaşılan bir kültürel unsura dönüşür.
Toparlanacak olursa, geleneksel yemek kültürü araştırmalarında yemek, toplumsal açıdan, yeniden üretim için takip edilen bir tarifi olan, bir grubu ve coğrafyayı temsil eden, toplumsal
inanç ve değerlere göre biçimlenen, tüketiminde toplumsal tabakalaşmanın da belirleyici olduğu,
kültürel yaşamın farklı boyutlarındaki üretimlerle de desteklenen; kültürü deneyim edenler açısından da, yapılabilen (örn. tören keşkeği için malzeme toplama, karıştırma), tadılabilen (örn.
yerel tat sınıflaması, tüketim), anlaşılabilen (örn. simgesel anlamlar), izlenebilen (örn. öğrenme,
hazırlama, tüketim) ve biraz sonra değinileceği üzere, işitilebilen kültürel bir süreçtir.
Esas alınan bilim dalı, tercih edilen tanım, terim ve kuramların çeşitliliğine rağmen, Mintz
ve Du Bois (2002), Batı literatüründeki klasik yemek araştırmalarında altı konuya odaklanıldığını
saptamışlardır: Tek bir meta ve madde; yemek ve sosyal değişme; yiyecek güvensizliği; yeme ve
ritüel; yeme ve kimlik; eğitici materyaller. İkili ayrıca, yemek çalışmalarının ışık tuttuğu üç toplumsal süreçten de söz eder: Politik ve ekonomik değer yaratma; simgesel değer yaratımı; hafızanın
toplumsal inşası.

2. YEMEĞİN SESİ
2.1. Yemek ve Duyular
Yukarıda hatırlatılan geleneksel yemeğin araştırmalarda ele alınan boyutları; fark edildiği
üzere; görseldir. Daha çok da araştırmacının gözlemle tespit edilebileceği, görerek sınayabileceği, okuyabileceği ya da seyredilebileceği boyutlardır. Ama yaşamımızı birden fazla duyu yardımıyla sürdürürüz. Duyusal kavrayış, dış dünyayla ilgili tüm deneyimlerde, psikolojik ve kültürel
düzeyde iletişim vasıtasıdır (Classen, 1997: 401). Beşli duyu kategorisi evrensel olmayıp kültürlere göre, ifade edilişleri (soyut ya da eylem), gruplanmaları ve adetleri değişebilmektedir (Goody,
2002: 17-8, 22, 27).6 İşe bu gerçekler, 1900’lü yıllardan itibaren sosyal ve insanbilim çalışmalarında, duyulara da odaklanılmasını sağlamıştır.
6 Temel duyular beşten fazladır: Görme, işitme, koklama, tat, dokunma ve basınç, sıcaklık ve soğukluk,
ağrı (derinin derin bölgesi ve iç organlar), pozisyon (kas, kiriş, eklemler), denge (iç kulak).
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Howes’a göre (2013: 14-5), duyu çalışmalarına şu üç “devrimsel” yaklaşım yön vermiştir:
Duyuların algılama aracı olarak düşünülmesi; soruşturma aracı olarak duyuların potansiyelini
takdir etme (katılımlı gözlem yerine, katılımlı duyumsama; coğrafyayı doğrudan, aracısız, samimi
algılama); duyuların karşılıklı ilişkisi.
Yemek – duyu ilişkisinde, her üç bakış açısının da kullanıldığı anlaşılmaktadır:
“Açlığımızı bastırmak için yemek” ya da “bedeni beslemek” gibi ifadelerde bile bir yeme
ayrımı yapan insanoğlu, yemeğin duyumsal deneyiminde de çoklu duyu kullanır. Sadece ağız ve
burun değil, göz, kulak ve ten de bu deneyime aracılık eder (Kirshenblatt-Gimblett, 2015: 230).
Örneğin tüketim aşamasında yemek, her beş duyu organına da hitap eder; tat, koku, görünüş,
ses ve kıvam (Kivela ve Crotts, 2006). Bu nedenle, Kirshenblatt-Gimblett (2015: 231), yemek
araştırmalarında temel duyulardan sadece tat’a odaklanılmamasını önerir. Çünkü ona göre:
Renkten, yükselen buhardan, parlaklık ve dokudan, tat, koku ve hissi çıkarsarız. Tat, şeylerin nasıl göründüğünden, ele nasıl bir his verdiğinden, nasıl
koktuğundan (ağzın dışından) ve nasıl ses çıkardığından anladığımız ve tahmin
ettiğimiz bir şeydir. … Gözlerimiz, tat ve kokunun çalıştırdığı duyu anıları ile uzaktan bize yemeğin ‘tadını’ verir.
Duyusal antropoloji çalışmalarında yemek konusunun diğer ele alınma tarzları, Sutton’ın
(2010) yaptığı değerlendirmeden yola çıkarak, şöyle sıralanabilir: Dört temel tat görüşünü aşarak
tadı betimleyen ve diğer duyulara da yer veren çalışmalar (örn. görünüş, doku, tat, çeşnilendirme,
koku, ısı ve renk). Tat almanın; toplumsal ayrımlar, ahlak, zevk alma, anı, toplumsal cinsiyet ile
ilişkisine değinen incelemeler. Koku manzarası (duyusal çevre), yiyecek görünümü (yerel nitelikli
tatlar için), birleşik duyu (sinestezi) vb. kavramlar aracılığıyla yemek ve duyu ilişkisine bakan
çalışmalar.

2.2. Ses
Duyma, temel duyulardan biridir. Duyulan şey ise genel olarak sestir. Ses, “titreşen bir cisim tarafından yaratılan” ve “bir ortam içinden – genellikle havadan – geçerek bir alıcı tarafından
algılanan” “bir dalga”dır (Parker, 2015: 15-6).
Peder Louis-Bertrand Castel’e göre “sesin özelliği, geçmesi, kaçması, değişmez biçimde
zamana bağlı ve harekete bağlı olmasıdır” (akt. Lévi-Strauss, 2015: 97). Buna rağmen, sesler
hafızada; kültürel ya da bireysel olarak tanımlanmış, onlara ilişkin duygu ve tepkilerle birlikte
saklanabilmektedir. İşitmenin verdiği hazzın ulusal ve bireysel yönüne dikkat çeken Herder’in
sözünden yola çıkan Bendix (2000), “işitme hazzı kadar, bireysel ve kültürlerarası bir şey yoktur”
der. Zira çocuklar, kültürlenme sürecinde çevrelerindeki bireyleri, dili, çevreye ait diğer sesleri
dinleyerek öğrenir, duygu geliştirir (örn. korku, heyecan, rahatlama).
Bir roman karakteri olan genç besteci Robert Frobisher, “Gürültü ve ses arasındaki sınırlar geleneklerdir” der (Mitchell, 2011: 580). Gerçekten de kültürel miras niteliği taşıyan seslerin
tanımlamasını, sınırlarını gelenekler belirler. Tam da bu nedenle 1950’lerden beri duyular antropolojisi, etnomüzikoloji, konuşma ve dinleme etnografisi; farklı kültür gruplarından yükselen
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seslere ve onların duyduklarına odaklanmaktadır. Kulak kabartılanlarsa, müzik ve dil kadar, diğer
seslerdir. Araştırmalara konu edilen bazı sesler şunlardır: Gündelik yaşamda birbirine karışan
insan sesleri, anlatıcılar, ritüeller, içinde yaşanılan doğal ve kültürel çevreden yükselen sesler ile
gürültü vb.7
Bu alandaki çalışmalar bir terminolojinin gelişmesine de sağlamıştır: Örneğin, ses
çalışmalarında faydalanılan terimlerden biri ses-manzarasıdır. “Bir kültürel uygulama olarak dinlemeyi” kapsayan ses-manzarası ile “işitimsel çevrenin tam bir değerlendirmesi” kastedilmektedir
(Schafer 1977’den akt. Samuels vd. 2010: 330).
Dinlemenin etnografisi ise araştırmacının hem bedensel tekniklere (Marcell Mauss), hem
de dinleyici, seyirci ve gösterimi yapılan kültürel unsurunki kadar, kasıtlı ya da kasıtsız olarak
bağlama katılmışların (örn. rüzgar, kuşlar) seslerine de dikkatini yöneltmesini sağlamaktadır
(Bendix 2000).
Ses antropoloji çalışan Turnbull (1962: 14), kitabının Giriş ve 4. Bölümünde, yaşadıkları
büyük yağmur ormanındaki sesleri, söyledikleri şarkıları ve bunların ormanda bulduğu karşılığı, müziklerini, av sırasındaki ya da orman dışındaki sessizliklerini betimlediği Pigmelerin, sesle
değerli bir yiyeceği nasıl bulduklarından söz eder; “Onlar, arıların ballarını nerede sakladığını
söyleyen cılız seslerini bilirler”. Feld’in (Feld ve Brenneis, 2004: 462), kişinin dünyada ses yoluyla
bilmesi ve olması, dediği akustemoloji (akustik epistemoloji) de tam bu noktada başlamaktadır.
Öyleyse, duyma, bireysel bir duyusal eylem olsa da, kültür üyesi bireylerin kulak kabarttığı
ya da kulak ardı ettiği sesler (örn. duyma, dinleme biçimi, gösterilen tepki), seslere yüklenilen
anlamlar, yaşam çevresi ve kültürle ilgilidir.

2.3. Ses ve Kültürel Miras
Ses bilgi doludur. Yağmur ormanındaki avcı-toplayıcı bir Pigme’nin hayatındaki kadar belirleyici olmasa da, sesler, kent ortamında da önemli bir araçtır. Örneğin, kentte karşıdan karşıya
geçen biri de sadece trafik ışıklarını takip etmekle yetinmeyip bakmak ve trafiğin sesini de dinlemek zorundadır. Yön bulmaya çalışırken, etrafımızdaki insan, oyun oynayan çocuk, ezan, su,
trafik, otoyol, tren sesleri gibi farklı seslere odaklanırız. Bir yemek mekânı bulmak için internette
nerede ne yenir, diye araştırmakla birlikte hala havayı koklarız (taze ekmek, simit mahlep kokusu
vb.) ve etraftan yükselen sesleri dinleriz: Eğleşen insan sesleri, kaşık – çatal sesi, tabak sesi…
Ama bu koku ve sesleri tanımlayabilirsek tüm bunları yapabiliriz.
Bir araştırma ekibi, İstanbul’un farklı semtlerinden yükselen sesleri saptamış ve arşivlemiştir. Bunu yapabilmek için “bütünüyle kent yaşamındaki gündelik uygulama ve pratiklerin seslerine”, yani İstanbul’un ses-manzarasına odaklanmışlardır. Bazıları simgesel, bazıları ise gündelik
yaşam akışına ait, kimi doğal ve kültürel yaşam çevresine, kimi kalabalıklara ait İstanbul’un sesleri arasında; sokak satıcıları, pazarcılar, simitçi, çay, nargile, kokoreççi gibi yemek kültürüyle ilgili
unsurların sesleri de bulunmaktadır. Peki, neden semtlerden yükselen sesleri araştırmışlardır?
7 Hem antropolojideki ses çalışmaları, hem de Feld’in dinleyip ve incelediği sesler için bkz. Feld ve Brenneis, 2004; antropolojideki ses çalışmalarının çeşitliliği açısından bkz. Classen, 1997: 406; Samuels vd.
2010.
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Çünkü diğer ses-manzarası araştıranlar gibi, onlar için de ses, yerel bir toplumun kültürel kimlik
ve hafızasında özel bir yere sahiptir. Duygu ve hafızayı canlandırmaktadır. Olumlu ya da olumsuz
anlamda insanların moralini etkileme gücüne sahiptir. (Yelmi, Kuşçu ve Yantaç, 2016: 2, 5-7)
Yukarıda söz edilen nitelikteki sesler, somut olmayan kültürel mirasın da konusudur. Çünkü geleneksel yaşamdan yükselen sesleri tanıma bilgisi, ses çıkarma yeteneği ve sese yüklenen
değersel anlamlar hep toplumsallaşma süreci boyunca öğrenilmektedir. Ayrıca tüm bunlar tarihsel süreçte geliştirilmiş maddi kültür ürünleri, davranışlar ve bilgiye bağlı olarak biçimlenmektedir.
Böylesi sesler, bir grup içinde paylaşılıp yaşatıldığından, bir kültür grubunun kimliğinin kaynağı
da olmaktadır.8
İşte bu temelden hareketle, bildiride iddia edilmektedir ki, kültürel yaşamın genel sesi kadar, onu oluşturan her bir unsurun sesi de ayrıca incelenip muhafaza edilmeye değerdir; örneğin
yemeğin sesi.

2.4. Yemeğin Sesi
Aşağıda, yemek kültürü, ses çalışmalarının temel terimleri ile yeniden düşünülmektedir.
Olası bir derleme, koruma ve sergilemede, bilindik boyutların dışında ya da yanı sıra, genel
olarak duyulara ama özel olarak sese de yer verilebilmesi için, kılavuzluk edecek şekilde hem
gerekçeler, hem de örnekler sunulmaktadır. Bu ikna çabası iki aşamalıdır: Önce yemek kültüründe ses kaynaklarının neler olduğu belirlenmektedir; ardından da mutfaktan yükselen bu seslerin
niteliği ortaya konmaktadır.

2.4.1. Sesin kaynağı
Mutfaktaki, yemek kültüründeki sesler dinlenerek, bireysel ve ailevi karakter ile yaşam
koşulları, ayrıca kültürel bir yaşam tarzı anlaşılabilir. Mutfaktaki donanım ve ısı teknolojisi, yeme
biçim ve teknikleri, maddi kültür ürünleri, evin kullanım biçimi, beslenme tarzı, yemekler, geçim
örüntüsü gibi farklı konularda fikir sahibi olunabilir.
Peki, yemeğin sesi, kaç farklı kaynaktan yükselir? Bunu saptamak üzere yemek sürecinin
ya da gösteriminin aşamalarına tabi ki ayrı ayrı odaklanılmalıdır. Ama söz konusu aşamaların
her birinde kültürel olarak tanımlanabilecek seslerin yükselebileceği kaynaklar beş grupta toplanabilir: Yemeğin aktörleri; malzemenin doğası; maddi kültür ürünleri; pişirme süreç ve teknikleri;
yemeğin dokusu.
Aktörler: Aşçılar ya da yemek pişirmekle yükümlü olanlar, yiyiciler, servis elemanları,
çığırtkanlar gibi; yapan, davranan ve gösteren aktörler titreşimin kaynağıdırlar. Akustemoloji onların hafıza ve deneyimlerine yerleşiktir. Hazırlıktan, atıklardan kurtulma aşamasına kadar da,
yemeğin ses manzarasının ana parçalarını yaratırlar:
•

Beğenme ya da iğrenme ünlem ve kalıp ifadeleri;

•

Yemeğe davet sesleri ve satılan ya da servis edilen şeye dikkat çekme sesleri
(örn. simitçi tezgâhından yükselen maşa çınlaması, dondurmacı tezgâhında asılı

8 Somut olmayan kültürel mirasın nitelikleri hakkında yararlanılan kaynak için bkz. Kirshenblatt-Gimblett,
2004.
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çanlara vurma);
•

Tüketim sürecindeki uyarılar, sohbetler, söylenenler (örn. yemek duası; yemekle
ne yapılıp ne yapılmaması ya da sofrada ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğiyle
ilgili uyarılar);

•

Yemeğin yapılıp tüketildiği kültürel ortamla da ilişkili olan sesler (örn. işe bağlı
yeme düzeni, yemek yerken eşlik eden ortamdaki diğer sesler);

•

Ticari yeme-içme mekânlarında, icranın bir gösterme biçimi olarak yararlanılan,
iştah açmak, servise çekicilik katmak ve ortam büyüsü oluşturmak gibi amaçlarla
bilinçli olarak çıkarılan sesler (örn. içeceklerin mantarını masada açarken çıkartılan ses; kiremit kapta sunumlarda masada fokurdama sesi; testilerin masada kırıması; yemeğe masada eritilmiş tereyağı dökme sesi).9

Yiyip içme sırasında aktörlerin ağızından yükselen ya da ağızlarına o şeyi götürme arzusunu biçimleyen sesler, malzemenin doğası, pişirme tekniği ya da yemeğin kıvamıyla da ilgilidir.
Bu kaçınılmaz seslere aktörlerin verdiği; bazısı yankı niteliğindeki; kültürel tepkilerse farklılaşabilmektedir:
•

Zevk verici sesler (örn. “ağızda dağılan” diye ifade edilen çıtır ya da kuru hamur
işleri yerken çıkan sesler vb.)

•

Sinir bozucu sesler (örn. çerez yerken çıkan sesler)

•

Tiksindirici (örn. dışa taşan çiğneme, emme – söğürme – höpürdetme sesleri)

•

Kararsız sesler (örn. kemik üstünden et sıyırmada kemik, diş ve emme eyleminin
karışımı)

Malzemenin doğası: Hazırlama aşamasında özellikle yemek ya da içmek için kullanılacak
şeylerin sesi malzemenin dokusuyla ilgilidir. Bu sesler, ısırma ya da doğrama, parçalama gibi
maddi kültür ürünleri aracılığıyla gerçekleştirilen temaslarda açığa çıkmaktadır: Maydanoz
sapının doğranma sesi; havucun rendelenme sesi; yıkanırken ovulan sebzelerin sesi, akan suyun şırıltısı; suyun bardaklara dolma sesi vb.
Deniz ürünleri için de yemek kültürünün tüm süreci seslidir. Özellikle pullu balıkların bıçakla kazınma ya da deniz böcekleri başlığı altında toplanan sert kabuklu ürünlerin kabuklarını kırma
ya da açma sesi de bu kapsamda düşünülebilir.
Malzemenin doğasına ve sebze ve meyvelerin çiğ haline ait sesler, malzemeyi tanımakla
da ilgilidir. Malzemenin doğasına ait bazı şeyler şöyledir:
•

Tazelik (örn. çıtırdayan kıvırcık, kıtır havuç)

9 Servis sırasında pazarlama stratejisi gibi kullanılan bu sesleri bana duyuran Mustafa Kesici’ye teşekkür
ederim (AÜ, Turizm İşletmeciliği ABD, doktora öğrencisi).
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•

Olgunluk (örn. tok sesli karpuz)

•

Çürüme (bayatlama, kuruma, soğuma eğilimi) (örn. kütürdemeden kırılan salatalık,
çıtlayarak kırılmayan fasulye)

•

Doku, yapı (örn. nişasta ve un arasındaki fark, renk ve dokunuşla belirlenirken,
nişastanın dokusu bir sese dönüşür; gıcır gıcır)

Pişirme süreç ve teknikleri: Maddi kültür ürünleri (ısı kaynağı -saman, gaz ocağı, ateş
tabancası vb.; yeme takımları; yemek aletleri; pişirme kapları vb.), hazırlama süreci kadar, pişirme teknikleri (kızartma, buğulama, haşlama vb.), süreç sonunda hedeflenen ideal renk ve doku
da bu kapsamda düşünülmelidir.
Bazı yemeklerin adları pişirme teknikleriyle ilişkilidir. Örneğin çiğ/şır börek, hamurun
yağda kızarırken çıkardığı ses; kıkırdak/kakırdak, eritilmiş kuyruk yağının eritmeyip kavrulan
parçalarının dokunuşta, ağızda çıkardığı ses; cız bız köfte köftelerin ızgaraya konarken çıkardığı
sesten adını alır.
Henüz hazırlık aşamasından itibaren; insanların yiyip içtiklerini dönüştürme uğraşları farklı
seslerin yükselmesini sağlar. Örneğin, nohut önceden tuzlu suya konmadan pişirilmez; genellikle.
Ama nohudun şişme sesi olabileceğini, Bıçakçı (2014: 166) yazıncaya kadar hiç düşünmemiştim.
O satırları okuduktan aylar sonra kendi mutfağımda nohudun şişme sesine kulaklarım şahit oldu;
çıt!
Mayalanmış hamurun fosurdama sesi. Mayalanma teknesinin üstü açıldığında göze çarpan kabarma ve kabarcıklar ile ekşime kokusu kadar, kabartının bir anda sönmesi, hamurun
üstüne örtülmüş beze yapışan hamur parçaları uzadıkça patlayan kabarcıklar, mayalanmanın
başarılı olduğunu bildirir.
Bana göre Türk yemek kültüründe temel pişirme teknikleri kızartma (kavurma) ve haşlamadır (Kara, 2015: 230). Geleneksel olarak şeylerin kızartılırken ya da haşlanırken (süreç)
çıkardıkları sese bir kulak yatkınlığından söz edilebilir. Bu açıdan seslerin, bir usta yemek yapımcısının kılavuzu olduğu da ileri sürülebilir: Yağın kızartma için soğuk olduğunu, yemeğin suyunun
azaldığını, yemeğin kıvamı, hamurun dokusunu bir usta sesten anlayabilir. Bu bilgiyi öğretirken
de yardımcısının sese odaklanmasını da isteyebilir.
Ama, örneğin, kızartmanın ateşe olan mesafesi (doğrudan ya da dolaylı – sac üstün ya
da altı, yağ, vb.) kadar, kullanılan gıda malzemelerinin doğası ve maddi kültür ürünleri de pişirme
sırasındaki sesleri belirlemektedir: Bir tavada tereyağının iyice kızması; ateşe asılan etin kendi
yağı ve suyu ile kızarırken çıkardığı titrek cızırtılar vb..
Pişirme süreci, taze pişmiş ürünün ortaya konmasıyla biten bir süreç değildir. Örneğin
yufka ekmek pişirildikten aylar sonra dahi yenebilmektedir. Pişme, başka bir dönüşme süreciyle,
doğal kurumayla devam etmektedir. Bu nedenle yufka tazeyken yoğun kokulu ve yumuşak bir
ekmekken, kurumuş kıtır bir yufka dönüştürülür. Yenmek istendiğindeyse tavlanmış olarak; hafif
nemli, yumuşak ve soğuk tüketilir.
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Örnek olarak bir ses manzarası da çizilebilir: Isı, duman, ses ve kokunun içeride hapsolduğu, insanların doğrudan üstüne sindiği karanlık, küçük bir fırın evindeki taştan geçici bir
ocak… Ocakta yanan, ağaç dallarının sert çıtırtılarından daha yumuşak, hızla parıldayıp sönen,
içe çekişi andıran sızılı bir sesle tutuşan saman alevi… Alevin üstündeki sacda pişen bazlama
ekmekleri… Bazlamaların bir bezin üstüne birbirinden ayrı ayrı hafifçe fırlatılıp konulurken ve pişmiş tüm bazlamalar üst üste dizilirken, çarpma ya da sürtmeyle çıkan, kısa süreli akış halindeki
boğuk puslu sesler… Tablaktaki bezeye hızla vuran elin yumuşak tok sesi… Çevirgecin saca
kısa çarpışları ve bazlamanın çevirgeçten diğer bazlamaların üzerine kayış sesi… sağa, sola,
öne, geri uzanan, eğilen kadının hızlanan, sakinleşen nefes alıp verişi…
Yemeğin dokusu: Usta yemek pişiricilerin ve damağına düşkün yiyicilerin özellikle dikkat
ettiği bir ayrıntıdır, doku. Sıcaklık ve soğukluk, sıvının yoğunluğu, malzemelerin pişme süresi
sonunda alması gereken hal (dirilik, ezilme-dağılma, püre vb.) yemeğin dokusunu oluştururlar.
Örneğin, kırmızı görünen bir çay doku olarak tam diye düşünülse de bardağa konarken şarıldaması ve köpüklenmesi soğuduğunu, yani dokunun eksik olduğunu ifade eder.
Türk yemek kültüründe, pişkin yemek tüketimi yaygındır (Kara, 2015: 230). Lapa, çiğnemesi uzun süren ya da zor olan, yarı pişmiş, çok pişip tamamen dağılmış kıvamlar tercih edilmemektedir.
Ama bazı zorlu kıvamlar da vardır. Örneğin keşkek ne kadar iyi dövülürse o kadar sakızımsı bir kıvam kazanır. Karıştırırken yükselen bu yapışkan ses, pek çok kişi için itici değil, iştah
açıcıdır. Arapaşı, kaçamak gibi yemekler de hamur kıvamlıdırlar ama hem hazırlanırken, hem de
tüketilirken (yutulurlar) sessizdirler.
Örneğin Türkiye’de çorbalar meyane, salça, yoğurt gibi katkılarla, yoğun bir kıvamda yapıldığından, çorbanın kepçeden akma sesi şarıldama değildir. Ses, hamur işlerinde de doğru
pişirme tekniği ve kıvam (örn. içini çekme) hakkında fikir vermektedir: Çıtırdayan simit, içini iyi
çekmiş somun ekmek kabuğunun tıklayan sesi vb.
Ayrıca pişirme sürecinin sonlanması da dokuyla ilgilidir. Az pişmiş yemeğin sadece görüntüsü değil, sesi de farklıdır. Örneğin domates suyu ve salçasının kıvamı sesiyle de ilgilidir.
Doku bazen yemeklerin adını da belirlemektedir. Örneğin çakıldaklı çorba (Osmaniye) ve
Şılpıldak (Özbek) sulu ve bol malzemeli yapıları dolayısıyla bu adları almış yemeklerdir.
Maddi kültür ürünleri: Yemek sisteminin ve yemek gösteriminin her aşamasında farklı
maddi kültür ürünlerinden yararlanılmaktadır. Kültürel ve teknolojik değişmenin belki de en hızlı
yaşandığı ve gözlendiği aşama da budur. Mutfak ve sofrada kullanılan araç – gereçlerin, makine
ve aletlerin, yapıldıkları ham maddeden, çalışma prensiplerinden ve yiyecek ya da yiyenlerle
temaslarından kaynaklanan sesleri vardır: Ekmek küreğinin fırın taşında ileri-geri sürülürken çıkardığı sürtme sesi; bulgur çekerken el taşının dönme, sürtme sesi; metal kaşık ve çatalların
sofraya konma sesi; metal bıçağın doğrama tahtasına çarpma sesi; alınıp bırakılan, kapağı açılıp
kapatılan tencere sesi; kepçe ya da büyük kaşığın her karıştırmadan sonra tencerenin kenarına
vurulması vb.
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Günümüz mutfaklarındaki sesler oldukça elektroniktir: Yumurta haşlayıcının su bitme ve
pişirme uyarı sesi, su kaynadıktan ısıtıcının düğmesinin – fokurdamaları bastıran- atma sesi,
düdüklü tencerenin tıslamaları, Türk kahvesi makinelerinin uyarı sinyali, mikro dalga fırınının bitiş
sesi, süresi dolan fırın saatinin uyarısı, az yağda patates kızartan elektrikli tencerelerin uyarı sesi,
davlumbazın gürültülü sesi vb.
Maddi kültür aynı zamanda mekânı içerir. Mutfak, yemekhane, lokanta, açık havada yer
alan bir yeme alanı, köy fırını gibi mekânların her biri, maddi kültür donanımları ve atmosferleri
dolayısıyla farklı sesleri barındırırlar ve bu sesleri farklı şekillerde yankılarlar.

2.4.2. Sesin nitelikleri
Bu çalışmada iddia edilmektedir ki; 1) Yemek sistemindeki sesler, yukarı-doğru-kalkan-ses niteliği göstermektedir. 2) Yemeğin sesi açlık ya da susuzluğumuzu gidermemize ya da
keyif için tüketmemize kılavuzluk edecek kadar, hafızalarımızda kültürel olarak tanımlıdır. 3) Yemeğin sesi, kişinin iştahını yönlendirme işlevine sahiptir. 4) Yemek kültürü bir sistem olduğundan,
sistemdeki en ufak bir değişiklik sese ve dolayısıyla diğer duyulara da yansımaktadır.
Şimdi sesin nitelikleri, sesten öğrenilebilecekler, biraz daha açılıp örneklenebilir:
Yemek sisteminin beşli sürecinin tamamı dikkate alındığında, bir mutfaktan yükselen seslerin, Feld’in (1994: 5, 6) betimlemesindeki gibi, yukarıya-doğru-kalkan-ses olduğu söylenebilir;
“Seslerin dışa doğru yükseldiği işitimsel uzam-zaman” olan yukarıya-doğru-kalkan-seste, “bir
ses, bir an için aniden kalkar, sonra aynı hızda uzaklaşıp kaybolur, mozaikteki yeni ya da tekrar
eden bir oluşumla çakışır ya da yankılanır.” Bu ses-manzarasındaki seslerin bazıları “akış” halindeyken, bazılarıysa birden farklı karakter ve doğal çevreye ait varlıkların anlık çıkardığı, birbirine
karışan sesleri betimler.
Örnek olarak şu betim verilebilir: Sadece sobada yanan odunun akış halindeki çıtırtılarının
yükseldiği bir mutfakta, soba üstündeki kapaklı bir tavadaki kaz etini kızartan yağın akış halindeki
fokurdama, anlık patlama ve tava ile kapağının akış halindeki tıkırdama sesleri. Kapalı mutfak kapısının ardından gelen sofra hazırlarken çıkan sesler (çatal ve kaşıkların tahta sofra bırakılırken
çıkardığı anlık çarpma sesleri) ve ne dediği anlaşılmayan insan sesleri...
Başka bir örnek için kahvenin oldukça dağınık olan ses manzarasına ve hızla değişen
kahve ses-bilgisine odaklanılabilir. Bir gün, bir alışveriş merkezindeki kahve standından İtalyan
usulü sütlü kahve alırken (“paket”), kahve makinesinin basınçlı buhar sesinin farkına vardım.
Sonra, Türk kahvesinin sesini düşündüm; çekirdek kavuran makinenin zili ve yanık-sıcak kokusu,
kahveyi çeken değirmenin tak-takları ve sokakları saran kokusunu anımsadım. Daha ayrıntılı
düşününce plastik kapaklı bardak ile porselen bir fincanın sesinin ve elin hissettiği ısının farklı
olduğunu anladım, sonra da Türk kahvesinin herkesin elinden içilmediğini, maharet gerektirdiğini, ustaya övgü düzüldüğünü. Fala bakma olasılığı da ayrı… Ama alış-veriş merkezindeki genç
çalışan, yoğunluktan kimseyle sohbet edecek durumda değildi; ayrıca işin can alıcı noktasını o
değil, makine yapıyordu.
Kahve örneği; yemeğin sadece ‘tat’a indirgenmemesi gerektiğini, kültür bütününü düşünmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Kahve odaklı çevrede sesler birden fazla kaynaktan aynı
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anda yükselmektedir. Ama sesler, maddi kültür kadar, damak tadı ve yeni yeme–içme ürünlerindeki değişmeyi; dolayısıyla duyuların farklı bir tanım altında algıladığının da farkına varılmasını
sağlamaktadır. Ayrıca, çay bardağına çarpan kaşık sesi gibi, fincan sesinin de kültürel olarak
hafızamızda tanımlı olduğunu, sadece bu sesleri takip ederek keyif içeceklerine ulaşabileceğinizi
de anlamaktayız.

YEMEĞİN SESİ VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS
Dünya genelindeki yaşam tarzlarının tek tipleşmesi ve standartlaşmasına karşı durma
adına onurlandırılan Gastronomik Fransız Yemeği (2010, UNESCO, Temsili Liste) tanıtımında;
hafıza (rite dayalı ve katılarak deneyim etme); “kutlama yemeği” ortamında “iyi yeme ve içme
sanatı”; “toplumsal tüketim pratiği” kapsamında birey ve gruplar arası “birliktelik”; “damak zevki”,
“insanlar ve tabiat ürünleri arasındaki denge” gibi temalara vurgu yapılmaktadır. Güncel toplumun
sıradan üyeleri gastronom olarak nitelendirilmektedir: “geleneğin derin bilgisine sahip olan ve
ritlerin canlı uygulamalarını gözleyerek onu hafızasında koruyan kişiler…” Ayrıca, uyarıldıkları
bağlam bütünlüğünde duyulara da yer verilmektedir: “Güzel, tatları birlikte iyi gidecek, tercihen
yerel ürünleri alma; yemek ve şarabı eşleme; hoş bir masaya yerleştirme; tüketim boyunca süren,
masadaki parçaları koklama ve tatma gibi belirli eylemler”.10
Fransızların koruma yaklaşımının bütüncü olduğu söylenebilir. Kültür sistemin parçalarının birbirine bağlı ilişkisi gözler önüne serilmektedir: Tabiat, yerel ürün - üretim, satın alma,
birey-grup, zevk verme–haz alma, duyusal ve eylemsel deneyim, farklı toplumsal uygulamaların
iç içe geçmesi vb.
Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesinde belirtilen ilişki ağını; “somut
olmayan kültürel miras ile somut ve doğal miras arasındaki köklü karşılıklı bağı göz önünde” bulunduran benzer bir bütüncü yaklaşım, dilin korunması için de ileri sürülmüştür:
Bir dil ancak onu konuşan ve evde ana babadan çocuğa aktaran canlı bir
topluluk varsa sağlıklı bir biçimde gelişebilir. Topluluksa içinde yaşanacak uygun
bir çevre ve sürdürülebilir bir ekonomik dizge varsa yaşamını sürdürebilir. … İnsanlar karmaşık bir alan içinde sınırları fiziksel coğrafya ve doğal kaynaklar, kendi
bilgi ve fırsatları ile çevrelerindeki başkalarının davranışları tarafından çizilmiş eylemcilerdir. …dil de toplumsal ve coğrafi matrisin tutsağıdır. (Nettle ve Romaine,
2002: 135-6)
Kısaca, bu örnekler göstermektedir ki, somut olmayan kültürel miras, sürdürülebilir nitelik
kazanmak için doğal bağlama ihtiyaç duyar (Kirshenblatt-Gimblett, 2004: 54).
Ama gastronomi alanında değişen alışkanlıklar da söz konusudur ve bunların nedenleri
üç grupta toplanmaktadır (Scholliers 2008): Üretim artışı, ticarileşme ve uluslararasılaşma. Çoğu
zaman farkına bile varmadan uyarlandığımız bu süreçler, yemekle bağlantılı duyusal kavrayışlarımızı da değiştirmektedir. Yeni tatlar (örn. göçle geldiği unutulan patates, alabaş turpu, brokoli),
10 Bkz. https://ich.unesco.org/en/RL/gastronomic-meal-of-the-french-00437; Jean-Louis Tornatore (2012)
“Anthropology’s Payback: ‘The Gastronomic Meal of The French’ The Ethnographic Elements of a Heritage
Distinction”, Heritage Regime and The State içinde. Ed. R. F. Bendix, A. Eggert ve A. Peselmann, Göttingen: Göttingen University, 341-65.
444
Doç. Dr. Çiğdem KARA

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları

yeni yemek zevkleri ve yaşamı kolaylaştıran yeni teknik ve aletler, dolayısıyla da yeni sesler,
renkler ve dokular yaşamımıza sürekli olarak girmektedir. Kültürel ve ekonomik değişmelere rağmen, geleneksel yemek, onu yaşatan halkın, toplumsal, kültürel ve coğrafi çevrenin karakteristik
özelliklerine bürünerek sürekli uyarlanmaktadır (örn. mıhlama, çay, kivi). Bu açıdan yemek kültürünün, bir kültür tarihi kaydı olduğu ama pek de dayanıklı olmayan organik bir bellek çeşidi olduğu
söylenebilir.
Dolayısıyla yemek, doğal bağlamını oluşturan ilişkiler ağı ve uyarlanma biçimleriyle kültürel bir sistem olarak düşünüldüğünden somut olmayan kültürel miras unsurudur. İşte bu noktada
duyulara ihtiyaç vardır. Çünkü yemek sisteminin bireyler ve gruplar tarafından kavranışı, betimlenişi, adlandırılışı, yargılanışı; dış dünyanın diğer unsurlarının kavranmasında olduğu gibi; aynı
zamanda duyular aracılığıyla mümkün olmaktadır.
Duyuların bu miras unsuruna katkıları şöyle vurgulanabilir:11 1) Yemek kültürünü kavramanın ve deneyim etmenin “gözlemlenebilir genel grup bilgisi” ayağına, “duyuma dayalı bireysel
deneyim” boyutu katılmış olacaktır. 2) Besin maddelerini, yemek pişirmeyi, sofrayı ve lezzeti
gelecek kuşaklara öğretme ve göstermede kültürel duyuştan nasıl yararlanıldığının bilincine
varılacaktır. 3) Unsurun, doğal bağlamında ve çok çeşitli manzaralar içinde korunması sağlanacaktır. Örneğin, bir yemeğin tüm aşamaları takip edilerek saptanabilecek ses-manzarası ve
bir topluluğun yemekle ilgili akustemolojisi saptanabilirse, yeme sistemindeki aktörler, bağlam,
bedensel teknikler, maddi kültür boyutu ve bilgi türleri gibi farklı unsurlar, hem de birbirleriyle
etkileşimleri ile birlikte (yazılı ve görsel boyutun da ötesinde) derlenmiş olacaktır. 4) Duyulardan
elde edilen geleneksel verilerin kaydıyla yeni gelenlerin ve değişmelerin de bilincine varma ve bir
kıyaslama yapma olanağı doğacaktır.
Bu nedenle bildiriyle, hem etnografik araştırmalarda, hem de yemek kültürünü koruma ve
sergileme çalışmalarında birden fazla duyuyla algıladıklarımızın bilinçli ve sistematik bir kaydının
yapılması önerilmektedir. Bu şekilde anlaşılmaya, korunmaya çalışılan kültürel unsurlar, duyuya
dayalı deneyimlerle iyice pekiştirilecektir. Bunları yapabilmek için de yemek kültürünün miras
nitelikleri arasına duyular da eklenmelidir.12
Yani baklava sadece yedirilmemelidir; tezgâha serilen yufkanın narinliği, hafif uçuşunun
yarattığı hava hareketi hissettirilmeli, şerbetin kıvamı denetilmelidir, şerbetin kuru baklavayla
temasındaki fokurdaması dinletilmeli, kuru ve şerbetli baklavanın çıtırtı farkı ayırt ettirilmelidir,
baklavanın rengi tanımlanmalıdır. Tıpkı Berlin’deki atıştırmalık köri soslu sosisliye adanmış olan
Currywurst Müzesinde olduğu gibi, yemekler, tatma, onlar hakkında okuma, pişirme-hazırlama,
izleme, farklı etkinliklere katılma gibi çoklu deneyimle sunulmalıdır.
11 Aynı anda birden fazla duyumuz, geçmiş deneyimlerimiz ve bilgi düzeyimiz aracılığıyla hareket edip
çevremizi keşfettiğimize göre, araştırma ya da kültürel unsurları koruma programlarında sadece bir unsura
odaklanmak bir çeşit körlük yaratacaktır. Bildiriye özel ses vurgusu yapılsa da sadece ses-manzarasına
odaklanmanın araştırmalarda ve araştırmacıda yol açtığı sınırlamanın da bilincinde olunmalıdır. Bkz. Tim
Ingold (2007). “Against Soundscape”, Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice
içinde. Ed. A. Carlyle, Paris: Double Entendre, 10-13.
12 Miras yönlerini daha önceki bir çalışmamda sıralarken duyuya sadece “tarihsel süreçte belirginleşen
damak zevkini” ve “yemek süreçlerinde estetik algılayış” kapsamında yer vermiştim (Kara, 2015: 215). Ama
yemek ve duyu ilişkisinin ayrı bir başlık altında sunulması; korumada kullanılan terim, yöntem ve teknikler
açısından daha doğru olacaktır.
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KARAGÖZ USTASI SEFER MEHMET EFENDİ VE GÜN YÜZÜNE
ÇIKMAMIŞ EL YAZMASI KARAGÖZ OYUNLARI
Yrd. Doç. Dr. Zehra KIMIŞOĞLU1

Giriş
Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olan Türk gölge oyununun ortaya çıkışının ne zaman,
hangi dönemde olduğu bugüne değin tartışma konusu olmuş ve bu oyunun dünyada ve Anadolu
sahasında ilk kez sahneye çıkışı hakkında pek çok tez ileri sürülmüştür. Geçmiş asırlarda Çin’de,
Hindistan’da, Malezya’da, Mısır’da ve bu bölgelere yakın toplumlarda gölge oyununun görülmesi,
Türk karagözünün hangisinden veya hangilerinden orijin olarak beslendiğini ve hangileriyle
etkileşimde bulunduğu sorusunu da akıllara getirmiştir. Bu bağlamda, araştırmacılardan bazıları coğrafi konumları, tarihi olayları, bazıları da gölge oyunundaki teknik öğeleri esas alarak bu
oyununun başlangıcını bir temel üzerine inşa etmeye çalışmışlardır. Araştırmacıların farklı bakış
açılarıyla yaklaştıkları karagözün kaynağı hakkındaki farklı yorum ve görüşlere rağmen tüm yerli
ve yabancı araştırmacıların üzerinde hem fikir olduğu nokta, en az 600 yıllık bir geçmişi olan Türk
gölge oyununun kendine has olduğu görüşüdür. Aradan geçen uzun yıllar içerisinde gölge oyunu
kendi tekniğini ve söylemini yaratmış, Türk karagözü olarak dünya literatüründe yerini almıştır.
Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 2009 yılında
dünya kültür envanterinde kendisine yer edinen Türk karagözünü Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesinde, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine almıştır.
Karagöz oyununa ait parçaları ve bilgileri, çeşitli tarihi kaynaklarda, Hızır surnamesinde
ve (klasik edebiyat mensubu) şairlerin divanlarındaki ‘perde gazel’lerinde bulmak mümkündür.
Sözünü ettiğimiz kaynaklar, gölge oyununun arkaik bilgilerini içeren ilk evredir diyebiliriz. Bu dönemde gölge oyunu tartışmasız vardır fakat sadece şifahi sunulan bu döneme ait oyunların aradan geçen uzun zaman ve çeşitli nedenlerle yazıya geçirilemeyişi yüzünden eski oyun metinleri
yok olmuştur.
1

Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye.
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İkinci evre olarak değerlendirebileceğimiz II. Meşrutiyet dönemlerine rastlayan dilimde,
karagöz sanatçıları sözlü olarak aktarılan bu geleneği yazılı ortama aktarmışlar, el yazma veya
matbu olarak basılan karagöz oyun serileri hazırlamışlardır. Son evre, Cumhuriyet dönemi oyunları ise gelenekten beslenerek modern tarzda yazılan oyun repertuarlarına sahiptir.
Karagözün çağları aşarak günümüze kadar ulaşan bir üne kavuşmasında çoğu usta-çırak
geleneğinde yetişen karagöz ustalarının payı büyüktür. Karagöz, karagözcülerin sayesinde hayat
bulmuş ve form kazanarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Sefer Mehmet Efendi ve Karagöz Oyunları
Karagöz oyun külliyatlarının oluşmasında hayatı hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip
olmadığımız Sefer Mehmet Efendi’nin yeri büyüktür. “Cevdet Kudret, bu kişinin İstanbul’da orta
oyunu ustası olduğunu ve Raif Ogan’ın milli kültür çalışmaları çerçevesinde Sefer Mehmet’ten
orta oyunları yazmasını istediğini belirtir. Ayrıca karagöz çalışmalarıyla tanınan Ignacz Kunos’un
Sefer Mehmet’ten karagöz oyunları yazmasını istediği de bilinmektedir.”(Kımışoğlu, 2015, s.8)
Ayrıca çeşitli kaynaklarda kendisinin karagözcü Camcı İrfan’ın ustası olduğu yazılıdır. Çırağının
ve çağdaşlarının yaşadıkları dönemler dikkate alındığında Sefer Mehmet’in XIX. yüzyılın son
çeyreğinde (1880 sonrası) ve XX. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilebilir.
Üç ciltlik Karagöz serisinde Hayali Küçük Ali, Hayali Memduh Bey, Hellmut Ritter ve diğer
Cumhuriyet dönemi yazarların oyunlarından yararlanan Cevdet Kudret, Sefer Mehmet’in yazdığı
oyunlardan faydalanma yoluna gitmemiştir. Bunda, yazarın Sefer Mehmet’in oyunlarından haberdar olup olmadığı veyahut bu eserlere ulaşıp ulaşamadığı gibi faktörlerin etkisi de araştırılmalıdır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra orta oyunu ve karagöz ustası olarak ön plana çıkan sanatçı, Osmanlı Türkçesiyle 25 karagöz oyunu ve bir orta oyunu kaleme almıştır.
“Sefer Mehmet 22,5x15 cm ebatlarındaki çizgili okul defterlerine okunaklı bir rikayla: Gülme Komşuna Gelir Başına-Kütahya, Sahte Mirasyedi-Karagöz’ün Ağalığı, Bursalı Leyla-Çivi Baskını, Kızıl Mandıra-Mahalle Baskını-Hımhımlı Mandıra, Karagöz’ün Divaneliği-Tımarhane, Çifte
Hamamlar-Karagöz’ün Hamamda Dayak Yemesi, Yalova Sefası, Meyhane Âlemi-İstanbul Akşamları, Karagöz’ün Kayıkçılığı, Yangın-Karagöz’ün Bakkallığı, Sakallı Gelin-Karagöz’ün Gelin
Olması, Ferhad ile Şirin, Tahir ile Zühre, Karagöz’ün Sünnet Olması, Şairler-Tahmis (Karagöz’ün
Kuru Kahveciliği), Zeybekler-Kır Kahvesi-Orman, Cazular, İki Zalime Karılar-Kanlı Nigar adlarıyla
karagöz oyunları yazmıştır. Bu oyunlardan on ikisinde uzun muhavereler mevcuttur.” (Kımışoğlu,
2015, s.8) Sefer Mehmet’in bu oyunları 1940-45 yılları arasında yazdığı tahmin edilebilir. Kendisinin oyunları yazarken tarih düşürmemesi gibi nedenler yüzünden oyunların kesin yazılış tarihini
tespit etmemiz mümkün görünmese de Raif Ogan’ın söylemlerinden milli kültür çalışmaları kapsamında Sefer Mehmet’in bu oyunları, zikrettiğimiz tarih aralığında yazmış olması gerekmektedir.
Oyunlar, siyah mürekkep kalemle yazılmış ve diğer el yazması karagöz oyunlarına (Hayali Memduh Bey) göre çok daha korunaklı bir şekilde günümüze ulaşmıştır. 25 oyunun sayfaları
tam olmakla birlikte yazıları da rahatça okunabilir durumdadır. Sefer Mehmet oyunlarını, karagözün geleneksel çizgisine sadık kalarak yazmış ve oyun bölümlerini eksiksiz tamamlamıştır.
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32 varaklık ‘Gülme Komşuna Gelir Başına, Kütahya’ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları K.1499) adlı oyunlar numaralandırılmış defterlerin ilkinde yer
almaktadır. Birinci oyunun başka bir çeşitlemesi bulunmazken ikinci oyun, Hayali Memduh Bey’in
yazdığı ‘Çeşme’ oyunuyla benzerlik arz etse de farklı bir oyundur. ‘Çeşme veyahut Kütahya’, ‘Karagöz’ün Başına Gelenler (Kütahya Çeşmesi), ‘Yazma Muhaveresi’, ‘Karagöz’ün Kütahya Safası’
oyunları ise daha sonraki dönemlerde yazılan oyunlardır. Oyunun mukaddime bölümünde kısa
bir semaiden sonra Hacivat’ın ‘hay hak’ diyerek başladığı bilindik, aruzla yazılmış bir perde gazeli
yer alır.
Hacivat’ın kendisine eğlenmek için arkadaş arayışı da yine klişe sözlerden ibaret ifadelerle olur. Mukaddime bölümünü uzatabildiği kadar uzatan karagöz ustası, muhavere ve fasıl
kısımlarını da geniş tutar. Öyle ki bölümleri en uzun oyunlar Sefer Mehmet tarafından kaleme
alınmıştır diyebiliriz. Sözünü ettiğimiz oyun sadece Karagöz ve Hacivat arasında geçen karşılıklı
yanlış anlamalara ve söz komiğine dayanan muhavere niteliğinde bir metindir.
Kütahya adlı oyun eşhasın sayılmasıyla başlar. Bu eşhas, oyunun diğer çeşitlemelerinden
daha kalabalık bir kadroya sahip olup Kayserili, Arnavut, Acem, Tiryaki ve Matiz bu oyuna (sonradan) eklenen tiplerdir. Bu oyunda, mukaddime bölümü bulunmadığı gibi muhavere bölümü de
‘Karagözle muhavere bittikten sonra’ ibaresiyle kısa tutularak doğrudan fasıla geçilir.
İkinci oyun, ‘Sahte Mirasyedi, Karagöz’ün Ağalığı’ (K.1500) adını taşır. ‘Ağalık’, ‘Karagöz’ün Mirasyediliği’ gibi uyarlamaları bulunan bu metin, Ağalık oyunuyla ve saz semaisiyle başlar. Burada dikkati çeken bir husus, Hacivat’ın perde gazelinin başında değil de sonunda ‘of hay
hak’ deyişidir.
Üçüncü defterin etiket kısmında ‘Bursalı Leyla, Çivi Baskını’ (K.1501) adını taşıyan oyun,
fasikülün iç kısmındaki başlıkta ‘Abdal Bekçi yahut Çivi Baskını’ adını alır ve mukaddimeye başlamadan nareke ile birlikte bugün kullandığımız ‘göstermelik’ terimi yerine ‘gösterme’ kalkar ifadesi
yazar. Karagöz sanatında en uzun muhavereleri yazan Sefer Mehmet, fasıl kısmında ‘iç muhaveresi’ adıyla oyuna bir ara muhavere daha ekler. Ortalama 40 varaklık metin, nazım yönünden
(yani semai, türkü, şarkı) de zengindir.
Dördüncü oyun ‘Kızıl Mandıra, Mahalle Baskını’( K.1502) ana başlığının altında ‘Hım Hımlı Mandıra’ adıyla yazılmıştır. Sefer Mehmet’in bazı tipleri, oyunlarında sıklıkla kullandığı görülür.
Bir İstanbullu tipi olan Çelebi bu oyunda olduğu gibi hemen her oyunda varlığını gösterir.
Sefer Mehmet, ‘Karagöz’ün Divaneliği, Tımarhane’(K.1503) oyununun bulunduğu beşinci
defterin dış kapağında ayrıca fasıllar başlığıyla dokuz oyunun adını sıralar. Bu oyun, diğerlerine
göre daha kısa bir metin olmakla birlikte 28 varaktır ve oyunun çeşitlemeleri de mevcuttur. ‘Karagözün Divaneliği’ mukaddime ve muhavere bölümlerini oluştururken ‘Tımarhane’ başlıklı kısım
olayın geçtiği fasıl ve bitiş bölümünü kapsar.
Altıncı oyunun (Çifte Hamamlar, Karagöz’ün Hamamda Dayak Yemesi) ( K.1504) yer aldığı defterin ön kısmında Latin harfleriyle no, sınıfı, ders yılı gibi ibareler yazılıdır. Bu detay, Sefer
Mehmet’in bu oyunları ne zaman kaleme aldığına dair önemli bir ipucuyken bu tarihin 1928 yılı
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sonrası olduğu kesindir.
‘Yalova Safası’nın mukaddime ve muhavere bölümleri ‘fasıl’ başlıklı kısımda bulunur ve
asıl fasıl kısmı ise oyunun adını taşır. Atatürk kitaplığı belediye yazmaları arasında K.1506 numaralı kayıtta sadece ‘Meyhane Âlemi, İstanbul Akşamları’ yazılı ön kapak bulunurken K.1507
numaralı kayıt ise boştur. Yani sekizinci oyunun içeriği ve dokuzuncu oyunun hem adı hem de
içeriği bulunmamaktadır.
Oyunlar arttıkça oyun isimlerini listeleyen Sefer Mehmet, onuncu defterde ‘Karagöz’ün
Kayıkçılığı Kâğıthane Âlemi (K.1508)’ne başlamadan önce on dört tane oyunun adını sıralar. Bu
listeden dokuzuncu sıradaki metni elimizde bulunmayan fasıl adının ‘Bahçe’ olduğunu öğrenmekteyiz.
On birinci, ‘Bakkal yahud Yangın’ (K.1509) oyununun yanı sıra Sefer Mehmet’in yine iç kapakta kendisinin numaralandırıp hazırladığı bir tabloda adını verdiği 37 adet oyundan bazılarının
metni bugün elimizde mevcut değildir. Bu metinlerin kaybolup olmadığı veyahut karagözcünün bu
oyunları yazıp yazmadığı hakkında fikir yürütmek şu an zor görünmektedir.
Dış kapağı bulunmayan ‘Büyük Evlenme’ faslının bölümleri tamdır fakat önceki oyunlarda
daha açık ve okunaklı yazılan harfler, bu oyunda cümlelerin daha uzun oluşu nedeniyle daha sık
ve iç içe görünmektedir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısı tuluat tiyatrosunun parladığı bir döneme rastlar. Geleneksel Türk
tiyatrosunun bu dalında oyundan önce genellikle kadın sanatçılar şarkı söyleyerek dans ederler
yani ‘kanto’ yaparlardı. Tiyatro için yeni bir soluk olan kanto, yenilik arayışı içindeki gölge oyununa da etki etmiş karagöz ustaları kantolu oyunlar yazmaya başlamışlardır.
Sefer Mehmet de dönemin moda anlayışına uyarak kantolu oyunlar yazmıştır. On üçüncü
ve on dördüncü defterlerde (K.1511) Taverna, tef, kabak, Karagöz’ün kantosu, köylü, Arap, mısır buğdayı, dere boyu, sandal, mini mini maşallah, kime yandım, hovarda ve kalender meşreb
adıyla kantolu oyunlar bulunmaktadır. Bu eserler, semai ve perde gazeli yerine Karagöz’ün veya
oyun tiplerinden birinin söylediği kanto ile başlar ve kantolu devam eder. Sefer Mehmet’in klasik
oyunlarına göre çok daha kısa ve oyun kişileri daha az olan bu eserlerinde müzik, hareket ve
dansın ön plana çıktığı bir yapı söz konusudur.
On beşinci (K.1512) ve numarayla belirtilmeyen on altıncı oyunlar,(K.1512’nin içinde yer
almaktadır.) ‘Sakallı Gelin, Karagöz’ün Gelin Olması, Ters Evlenme, Sarhoş Hile’ adlarıyla yoğun
bir yekûna sahiptir. Sefer Mehmet bu oyunlara geçmeden önce tam fihrist başlığı altında 30 adet
oyun adını sırasıyla vererek ‘Limon ve Ayrılık Eşki adlı muhavereleri de fasıllar öncesine ekler.
On beşinci oyuna kadar mukaddime bölümünün başladığına dair herhangi bir belirtmede bulunmayan karagözcü, bu oyunda ‘başlama’ diye bir ifade kullanarak oyundaki ilk bölümü vurgular.
On yedinci defter halk hikâyelerinden esinlenilerek yazılan Ferhat ile Şirin (K.1513) oyununa ayrılmıştır. Hayali Memduh Bey’in el yazma eserlerinde ve diğer matbu kaynaklarda farklı
çeşitlemeleri bulunan bu oyun ‘Mufassal hayal oyunu’ yani kısımlara ayrılmış ayrıntılı oyun olarak
tanımlanır. On sekizinci oyunun ya da oyunların metni yoktur.
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On dokuzuncu oyun ‘Tahir ile Zühre’ (K.1513) mufassal hayal oyunudur. Bu oyunun iç
kısmında Sefer Mehmet ‘Yağlı Direk’ adını verdiği muhaverede geçen tasvirin çizimini de yapar.
İhsan Rahim’in matbu olarak neşrettiği metin haricinde bu oyunun diğer çeşitlemeleri yakın dönemlere aittir.
Sefer Mehmet, yirminci oyunda (K.1513’ün içinde yer almaktadır.) ‘Merhum Kâtip Salih
oynardı, Sahte Esirci, Gel Geç Rüya, Balık Kayığı ‘İş bu fasıllar Kâtip Salih’in Abdürrezak ile
sahnede oynadığı oyunların aynını karagözde oynamıştır. Biliniz kedi karagöze ilaveten konmuştur.’ İfadesini not düşerek 1. Karagöz’ün Kedi Olması, (mufassal oyun) ve 2. Balıkçılık (mufassal
oyun) oyunlarını verir. Karagözcü bu oyunlarda bir yenilik de yaparak perde terimini kullanır ve
fasıl kısımlarını kendi içinde bölümlere ayırır. 37 varak olan oyunda kapakta yer almayan ‘İki
Acaip Kardaşlar’, ‘Çifte Karagöz’, ‘Rüya’, ‘Yangın Tulumbası’, ‘İş bu hayal faslı da Abdürrezzak’ın
repertuarından olup Kâtip Salih’le beraber sahnede oynamıştır. Salih de kendi hayal fasıllarına
almıştır.’ gibi cümlelerle fazla çeşitlemesi bulunmayan bu oyunların kaynağına dair önemli açıklamalarda bulunur.
Yirmi birinci oyun ‘Karagöz’ün Sünnet Olması Hayal İçinde Hayal’(K.1516) adını taşır ve
belli tipler etrafında şekillenen oyunun içeriğine de uygun olarak müziğin ağır bastığı bir metin
karşımıza çıkar.
Yirmi ikinci sıradaki ‘Şairler’, ‘Tahmis’ (Karagöz’ün Kuru Kahveciliği) (K.1517)’de en uzun
oyunlardandır. Sefer Mehmet bu oyunlarda sahnenin dekorunu ayrıntılı bir şekilde tasvirler. Karagöz’ün Kuru Kahveciliği’nde eşya isimleri bile bir sayfadan daha fazladır.
Oyunlarını büyük bir titizlik ve kendisinin oluşturduğu bir sistemle kaydeden Sefer Mehmet, yirmi ikinci oyundan sonra yirmi üçüncü oyuna geçmeden evvel 72 varaklık bir oyun dizisi
daha yazar. Bu metinde, Karagöz’ün Dayak Yemesi, Bir Hoş Kâhya Gelir, Karagöz’ün Esrar İçip
Deli Olması (Letaf-i Hayalden aldığını belirtir.), Karagöz’ün Yazıcılığı yahut Aktörlüğü’nün bulunduğu oyunlarla adları belirtilmeyen oyunlar bulunur.
Son varaklarda ise 7 perde gazeli bir arada verilir. Sefer Mehmet bu oyunları serisinin
içine almamış bunları ara oyunlar olarak nitelendirmiştir diyebiliriz. Bu metinler de teknik ve içerik
yönünden güçlü ve dikkate değerdir.
Yirmi üçüncü defterde ‘Kır Kahvesi’, ‘Orman’(K.1518) faslı yer alır. Bu defterde çok daha
az oyun ismi ve metni bulunur. Yirmi dörtte ‘Fasl-ı Cazular’, ‘Rüya’ ve ‘Ahu’ (K.1519) muhavereleri kayıtlıdır. Yirmi beşte ise ‘İki Zalime Kadına’, ‘Canbazlar’, Kanlı Kavak’ (K.1520) oyunları mevcuttur. Sefer Mehmet kapakta,’ İki Zalime Kadına’, ‘Kanlı Nigar’, ‘ Bi Çare Delikanlı’ ‘ Bu oyunlar
en eski hayal oyunlarındandır. Orta oyununda dahi mevcuttur.’ İbaresini eklemiştir. Son olarak
‘Meyhane Âlemi’(K.1521) adlı bir orta oyununu yine geleneksel çizgide neşretmiştir.
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Sonuç
Sefer Mehmet karagöz oyun dağarcığına birbirinden eşsiz sadece 26 oyun değil muhaverelerle birlikte hatırı sayılır ölçüde oyun miras bırakmıştır. Eserlerini 1945’lerde Türk yavrularına
mektep defteri olarak anılan 60 yapraklı çizgili defterlere kaydeden Sefer Mehmet’in oyunlarının
mevcut ortalaması 35 varak civarında olup bu, sayfa bazında düşünüldüğünde en az 65 sayfalık
eserler ortaya çıkmaktadır.
Oyunlarını genel anlamda klasik çizgide yazıp devam ettiren Sefer Mehmet’in oyun bölümlerinin geçişi çok açık ve net olup kendisinin tüm oyunlarda mukaddime, muhavere, fasıl ve
bitiş kısımlarını başarıyla uyguladığı görülür. Mukaddime yerine ‘başlama’ ifadesini kullanan karagöz ustası muhavereleri de olabildiğince uzatmıştır. Karagöz ve Hacivat’ın atışmalarını içeren
bu kısımlar oyunlarda sayfalarca devam eder.
Fasılda eksen kişilere ek olarak sadece belli başlı tipler oyuna girer. Karagözün eski bir İstanbul mahallesinde karşımıza çıkabilecek kalabalık kadrosu Sefer Mehmet’in oyunlarında daha
sade bir görünüm sergilerken vurgunun Karagöz ve Hacivat üstüne yoğunlaştığı görülür. Çelebi
tipi de oyunlarda eksende yer alır diyebiliriz. Zenne ise yine sıklıkla işlenen diğer bir karagöz
tipidir.
Oyunların müzik yönü ise ayrıca ele alınması gereken bir konu olurken sayısı bir hayli fazla olan çeşitli makamlardaki şarkı, türkü, semai, kanto gibi unsurlar üzerinde ise ciddi çalışmalar
gerekmektedir.
Sefer Mehmet oyunlarında yeniliklerde yaparak son eserlerinde modern tiyatronun terimlerini kullanmaya başlamış ve o dönemler için tiyatroda yeni bir soluk olan kantolu oyunlar
yazmıştır. Ayrıca oyunların icrası sırasında ise uyguladığı bir takım yeni tekniklerin de olduğu
bilinmektedir.
Geleneksel karagöz oyunları, Sefer Mehmet’in yaratıcı kabiliyetiyle yeniden şekillenmiş,
çeşitlemesi olan hiçbir oyun için diğer bir çeşitlemenin aynısıdır veya benzeridir demek mümkün
olamayacağı gibi bu oyunlar, özgün yapılarıyla dikkati çekmektedir.
Ünlü karagöz ustaları yetiştirip kaleme aldığı oyunlarla karagöz külliyatına önemli katkılar
yapmış büyük bir usta olan Sefer Mehmet’in bir asra yakındır yazma eserler kitaplığının raflarında
bekleyen karagöz oyunları, bugüne kadar Türkiye Türkçesine aktarılmamış ve incelenmemiştir.
Prof. Dr. Dilaver Düzgün yönetimindeki “Karagöz Perde Gazelleri (İnceleme-Metin)” adlı doktora
tezimizi hazırlarken inceleme fırsatını bulduğumuz Sefer Mehmet’in yazmış olduğu perde gazellerinin yanı sıra hâlihazırda Türkiye Türkçesine aktarımını tamamladığımız ‘Ferhat ile Şirin’ oyunu
ise neşre hazırlanmaktadır.
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KARAGÖZ’Ü NASIL YAŞATIRIZ?
Fehime Nihal KUYUMCU

Giriş:
Karagöz bilindiği üzere bir gölge oyunudur. Bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydam bir perdeden yararlanılarak, yine bu perdenin önünde ya da gerisinde, iki boyutlu saydam ya da saydam
olmayan tasvirlerin oynatılmasıdır. Kökeni ile ilgili çok çeşitli görüşler kaynaklarda yer almaktadır.
Orta Asya, Batı Avrupa, İslam ve Anadolu kültürü gibi çeşitli kültürlerin etkisiyle bir senteze ulaşarak Osmanlı Türkiye’sinde özgün kimliğini almıştır (Tekerek, 2001, s.15).
Zıll-i Hayal (hayal gölgesi) Hayal-i zıl (gölge hayali), Hayal-el Sitare (perde hayali) gibi
isimlerle bilinip XVII. yüzyılda Karagöz adıyla anılmaya başlamıştır. Karagözde güldürü söz ve
hareketlerle sağlanır. Olaylar, komik öğeler öne çıkarılarak konular işlenir. Kelime oyunları, çifte
anlamlar, kinaye, çene yarıştırmaları, anlamsız diyaloglar, abartmalar, şive taklitleri belli başlı
güldürü öğeleridir ve konulara genellikle mizahi yanı ile yaklaşılır. Oyunlarda hoşgörü ve barış
temel düşünceyi oluşturmakta, tipler ise bu anlayış içinde oyunda yer almaktadır. Karagöz’de
eleştiri, hiciv yoğun olarak yer alır, ancak bu hiciv ve eleştiri kişiler üzerinden değil olaylar üzerinden yapılır (Göl,2008, s.15).
Türk seyirlik sanatları içinde önemli bir yere sahip bulunan Karagöz oyunu, XVI. yüzyıldan
sonraki gelişme ve olgunlaşma sürecini İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Buradan başka ülkelere de
yayılan oyun, yüzyıllar boyunca Türk eğlence kültürünün vazgeçilmez unsurları arasında yer almıştır. Osmanlı döneminde sarayda, konaklarda, kahvehanelerde ve açık alanlarda sergilenmiş,
böylece geniş kitleler tarafından kabul görmüştür (Düzgün,2010,s.25).
Metin And, konuyla ilgili kitap ve makalelerinde efsane ve rivayetleri, başta Evliya Çelebi
olmak üzere yerli ve yabancı gezginlerin izlenimlerini ve diğer tarihsel belgeleri ayrıntılı bir biçim457
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de inceleyerek gölge oyununun Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi dönüşünde İstanbul’a getirdiği
sanatçılar tarafından Türkiye’ye taşındığı kanaatine ulaşır (And, 1985, s.275).
Türk milli kültürünün bir parçası haline gelen gölge oyunu, halk arasında olduğu kadar
aydınlar ve saray çevresinde de kabul görmüştür. İmparatorluk başkenti olarak İstanbul, başkent
olma özelliğini uzun yıllar sürdürmesi nedeniyle gölge oyunu ile bütünleşme sürecini hızlandırmış ve kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Bu süreçte sanatçı ve izleyici gruplarının birbirlerinden
etkilendiği, oyunun başka sanat kollarıyla etkileşime girdiği görülür. Karagöz oyunlarını oynatan
hayaliler, içinde bulundukları kültürel ve politik çevreden etkilenmişler, aynı oranda çevrelerini de
etkilemişlerdir. (Koçak, 2002 dan alıntılayan Düzgün, 2010, 27)
Karagöz oyunları, bir çerçeveye gerili beyaz patiska arkasında konulan ışık kaynağı önünde oynatılır. Bu perdeye “ayna” adı verilir. Perde önceleri 2x2.5 m. iken sonraları 110x80 cm.
ebadında yapılmaya başlandı. Perde çerçevesi kalın siyah bezlerle örtülüdür. İç tarafta perdenin
alt çizgisine paralel kurulmuş tahtadan bir raf vardır ki buna “peş tahtası” adı verilir. Oyunun
teknik araç ve gereçleri; zil, tef, kamış, düdük (nareke) perdeyi aydınlatacak kandil veya ampuldür. Bunlar peş tahtasının üzerinde bulunur. Ayrıca birden fazla tasviri tutmaya yarayan (Y)
harfi biçimindeki çatal çubuklar da buraya konulur. Görüntülere “tasvir” adı verilir. 32 ve 40 cm.
büyüklüğünde olan bu şekiller genellikle manda, sığır ve deve derisinden yapılır. Deve derisinden
yapılan tasvirler diğerlerine göre çok şeffaftır. Şekilleri ve renkleri daha güzel gösterir. Deriler özel
bir yöntem ile şeffaf hale getirilir. Daha sonra yumuşak bir ağacı tezgâh gibi kullanılarak üzerinde
«nevreğan» adı verilen ucu keskin bıçaklarla işlenir ( Mutlu, 2010, s.54).
Kaynağını sözlü kültür birikiminden alan ve sözlü kültür ortamında icra edilen Karagöz
halkın yüzyıllar içinde oluşan mizah anlayışını ve “oyun” beğenisini sergiler. Gösteriler genellikle
Ramazan ayında, sünnet düğünlerinde, fetih şenliklerinde, sûr-u hümayunlarda; açık alan veya
kahvehane, çadır, konak gibi mekânlarda sunulmuştur. Hem halkın, hem aristokrat çevrelerin
ilgi gösterdiği oyun “Huzûr Karagöz’ü” adıyla saraylarda da icra olunmuştur. “Sûretbâz, hayâlbâz, karagözcü, karagöz oynatıcısı” adlarıyla da tanınan hayalî, oyunun kurucusu ve icracısıdır. Usta-çırak ilişkisi ile öğrendiği geleneksel icrayı kişisel yaratıcılığı, bilgi ve becerisine göre
şekillendirir. İzleyicilerin genel tavır ve tutumları, hayalîyi yönlendiren önemli bir etkendir. Oyun,
taklit üzerinde kurulur ve ilerler. Hayalî, ses ve hareket taklitleriyle tipleri dilediğince konuşturur
(Akarpınar,2004, s.21).
Karagöz dört bölümden oluşur. Oyun başlamadan önce perdeye göstermelik adı verilen
görüntü yerleştirilir. Bunun işlevi seyirciyi oyuna hazırlamak ve merak uyandırmaktır. Göstermelik
“Nareke” adı verilen bir düdük sesi ile kaldırılıp oyun başlatılır. İlk bölüm Hacivat’ın semai söyleyerek perdeye geldiği, perde gazelini okuduktan sonra Karagöz’ü çağırdığı ve Karagöz’le Hacivat’ın kavga ettikleri “mukaddime” bölümüdür. Bu bölümde Hacivat’ın söylediği perde gazelinde
oyunun bir öğrenme aracı ve gerçeklerin göstergesi olduğu belirtilerek felsefi, tasavvufi anlamı
vurgulanır. İkinci bölüm “Muhavere” oyunun baş kişileri olan Karagöz ve Hacivat arasında geçen
salt söze dayanan olaylar dizisinden sıyrılmış somutlaştırılmış ikili konuşma yer alır. Muhavere
tekerleme biçiminde de olabilir. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri ve karşıtlıkları
vurgulanır. Asıl hikâyenin anlatıldığı, üçüncü bölümde, diğer tiplerin perdeye geldiği fasıl bölümüdür. Oyun buradaki konuya göre isim alır. Fasılın sonunda oyuncular perdeden ayrılır, Hacivat
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ve Karagöz kalır. Bitiş bölümü oyunun sonunun haber verildiği bölümdür. Bu bölümde Karagöz’le
Hacivat oyundaki esprilerden ve yanlış anlamalardan dolayı seyirciden özür diler bir sonraki oyunun duyurusunu yaparlar.
Oyunun baş kişileri Karagöz ve Hacivat’tır. Diğer tipler Tuzsuz, Çelebi, Matiz, Tiryaki,
Beberuhi, Arnavut, Yahudi, Kürt, Laz, Zenneler vb.
Karagöz, “Çizgi film öncesi dönemin çizgi filmidir”. Türk Gölge Oyunu; şu anda çocukların
ilgi gösterdiği gibi işlenmeye elverişli tiplere, konulara ve teknik özelliklere sahiptir (Özdemir,
2006: 48–49).
Okullarda Karagöz gösterileri öğretim yılı içinde bir veya iki defa büyük mekânlarda, gölge
oyunu gösterilerinin ruhuna aykırı olarak sergilenmektedir. Büyük bir salonda sahnenin ortasına
konmuş bir Karagöz perdesindeki gölgeleri rahat göremediği salonlarda sergilenmektedir. Bu
durum da çocuğun kısa sürede perde ile arasındaki iletişimin kopmasına neden olmaktadır. Osmanlıda kahve kültürünün önemli bir parçası olan Karagöz, o dönemin teknik olanaklarının el verdiği ölçüde, kahvehanenin bir köşesinde sergilenirdi. Benzeri ortamların oluşturulması, özellikle
küçük mekânlarda sergilenmesi çocukların daha büyük bir ilgiyle takip etmelerinde etkili olacaktır.
Yapılan literatür taramasında Karagözle ilgili makalelerin tamamına yakını oyun metinlerinin incelenmesi, Karagöz’ün Osmanlı dönemindeki durumuyla ve karagöz oyun çözümlemeleri
ile ilgili çalışmalardan oluşmaktadır. Örneğin; Türk Gölge Oyunu Karagözde İstanbul Hayatı
(Düzgün, 2015), Karagöz Oyunlarındaki “Tuzsuz Deli Bekir” Tipi Üzerine Bazı Değerlendirmeler
(Koçak, 2012) ) gibi oyun tiplerinin tahlilleri, Cumhuriyet döneminin büyük karagöz sanatçısı: Hayali Küçük Ali (Özhan, 2012) gibi Karagöz oynatıcıları ile ilgili çalışmalar, “Cinsel Bilgileri Öğrenirken Sağdıcımız Karagöz: Karagöz Evleniyor” (1913) Oyunu (Sevinçli, 2012) Bahçe Adlı Karagöz
Oyununda Son Dönem Osmanlı Sosyal Hayatından Yansımalar (Daştan, 2012) gibi çalışmalara
rastlanmıştır.

Gölge Oyunu ve Günümüz Teknolojileri:
Uygarlıklar yazıyla geliştiler. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş ile yazılı kültürün geniş
kitlelere ulaşması matbaa ile mümkün oldu. İlk kırılma noktası televizyonun bir alıcı ve bir verici
olarak yaşamımıza girmesiyle oldu. Televizyona kadar insanlığın görmesi iki yönde gelişmişti.
Mikroskop ve teleskop. Ancak televizyon dünyayı odamıza getirdi, yarattığı yeni gerçeklikler içinde yaşamımızı düzenledi. Sözlü kültürden sonra bizi çevreleyen ister yazı, ister görüntü olsun
bilgilenmenin giderek görme /görüntü ile inşa edildiği görülüyor (Cassiner,1948,s.18 den akt.
Sortori, 2006,s.11).
Bugün çocukların çok küçük yaştan itibaren teknoloji ile iç içe oldukları, bu araçları en iyi
biçimlerde kullanabildiklerine tanığız. Hatta çoğu zaman bir yetişkinden daha iyi o teknolojiye
hâkim olduklarını görüyoruz. İnsanlık tarihinde belki de ilk kez çocuklar bir şeyleri öğrenmek için
yetişkinlere ihtiyaç duymuyorlar, hatta yetişkinler çocuklardan yardım istiyorlar. Okullarımızda
ise akıllı tahta, tabletle eğitim vb. gibi projelerle teknolojiye yer verilmekte, çocuklar geleceğin
dünyasına hazırlanmaktalar.
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Okumaktan çok seyreden günümüz insanı teknolojinin ulaşılabilir, kullanılabilir açıdan kolay olmasının da etkisiyle, zorunlu ihtiyaçları için ayırdığı zamanın dışında kalan vaktinin büyük
bir kısmını bir ekran karşısında geçirmektedir. Bu ekranlar arasında bilgisayar, telefon, tablet,
televizyon vb. ürünlere ait ekranları sayabiliriz. Bu dile getirilen ekranlara gölge oyunu perdesini
de ekleyebiliriz. Ancak gölge perdesini ekrandan ayıran önemli özellik perdenin arkasında gölgelere can veren, aynı zamanda salonla iletişim kuran ve sürdüren “Hayali”nin bulunmasıdır. Hayali
yeri geldiğinde seyirciye hitap eder, yeri geldiğinde tasvirlerin ağzından seyirciden gelen sorulara
cevap verir. Bu durum çocukların pasif izleyici olma durumundan aktif bir konuma geçmesine,
oyunun interaktif bir biçimde sürmesine imkân verir.
Gerçekle kurgunun iç içe olduğu bir dönemde çocuklar, oyunlar sırasında sahneye laf
atmaktan, perdedekilerle /sahnedekilerle iletişim kurmaktan büyük zevk alırlar. . Bu noktada, perde/ekran ilişkisi “Gölge Perdesi ve Karagöz” aracılığıyla yararlı ve işlevsel hale dönüştürülebilir.
Gölge oyunu sırasında Hayali’nin, bir oyun kişisi olarak çocuklarla iletişim kurması, sınıfın
bir köşesinin düzenlenmesiyle oluşturulan samimi ortamlar Karagöz’e olan ilginin de artmasına
neden olabilir. Böylelikle ilkokuldan itibaren çocukların yaşamlarında yer alan Karagöz gölge oyunu bir yandan öğretmenler için iyi bir öğretim materyaline dönüşürken diğer yandan çocuklarla
kurulan bu yakın sıcak ilişki ile canlanması ve yaygınlaşması sağlanabilir.

Oyun Tabanlı Öğrenme ve Gölge Oyunu:
Eğitim bağlamında oyunlaştırma süreci, sadece bilgi ya da beceri öğretimine oyun eklemek değil, oyun karakteristikleri ile bütünleştirerek, öğrencilerin mevcut öğrenme alanında öğrenmesini kolaylaştırma potansiyelinden yararlanmaktır. (...) Oyunların bilişsel, duygusal ve sosyal
alanlardaki etkisi nedeniyle oyuncular için güdüleyici yönleri vardır (Karataş, 2014, s.316). Ders
süreçleri içine yerleştirilen kısa pratik oyunlar dersin daha verimli geçmesine yardım edebilir.
Karagöz metinleri sosyal bir konuyu ele alarak, bunu göstermeci ve imgesel bir tarzda
yansıtır. Bu yüzden hem tarihsel süreç içerisinde yüklendiği görev hem de taşıdığı değer oldukça
önemlidir. Kültürün maddi ve manevi olarak iki boyutu vardır. Maddi boyutu giyim-kuşam, yemek,
eşya vb. iken, manevi kültür unsurları ise algılarımız, inançlarımız, değerlerimizdir. Karagöz bunların hepsini görme imkânı vermektedir (Aytaş, 2006: 288 dan aktaran Demir, Özdemir, 2013). Bu
haliyle bile bir okul programında yer alması için önemli ve yeterli bir gerekçedir.
Oyun-tabanlı öğrenme ortamları, belirli problem senaryolarının içine yerleştirilen oyun-çatılı problem-tabanlı öğrenme ortamlarıdır. Oyunlar, yarış ve şans gibi özelliklerin yanında bilinmeyen sonuç, alternatif çözümler, problemin yapılandırılması, işbirliği gibi problem çözmenin birçok
özelliğini de içerir. Oyun-tabanlı ortamlarda öğrenciler problemlerini kendileri oluşturup çözüm
için gerekli bilgileri kendileri toplamakta ve problemi çözmektedirler (Bottino et al., 2006; Ebner &
Holzinger, 2007 akt. Karataş,2014,s.316 ).
Eğitim öğretim sürecinde çocuk kendini özgür hissedebildiği oranda kolay öğrenir. Oyun
ile öğrenmenin etkililiği ve işlevselliği buradan gelmektedir. Çünkü oyun çocuğu özgürleştirir.
Kendini oyun aracılığıyla kolay ifade eder, kurallar koyar, kurallara uyar veya itiraz eder. Bu sü-
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reç öğrenmenin gerçekleşmesinde bir yetişkinin yönlendirmesinden daha etkili bir süreçtir. Oyun
aracılığıyla öğrenme sırasında çocuk yaratıcı bir sürece girer. Oyun yoluyla öğrenmede çocuk
sürece kendi bilgi birikimi ile dâhil olur, kalıp bilgiler verilse de bu bilgileri kendi düşünme süreçlerinden geçirerek anlamlandırır. Yapılandırır, kendi düzeyine göre inşa eder.
Karagöz gölge oyunu aracılığıyla bilgiyi inşa etmesi, çocuk için eğlenceli yaratıcı,
üretici bir sürece dönüşebilir. Kendi hazırladığı öyküyü –ders konularını içeren- oyunlaştırarak
arkadaşlarına sunması, hem kendi açısından hem de diğer grup üyeleri açısından ufuk açıcı,
etkili ve işlevsel bir öğrenme olanağı sağlar.
Karagöz, müziğiyle, kostümleriyle, mimarisiyle yüksek bir sanat ruhu yaratmakta oldukça
etkili bir araçtır. Dolayısıyla Karagöz sadece edebi zevki geliştirmek için ya da gülmece için değil
ciddi bir eğitim malzemesi olarak da kullanılabilir. Karagöz sadece Ramazanlarla özdeşleşmemeli, geleneksel, tarihi, köklü, güvenilir (Özdemir, 2006: 47) ve zengin imajından değerler eğitimde
yararlanılan bir araç olarak kullanılmalıdır.

Sonuç:
Karagöz gölge oyununun yaygınlaşabilmesi için öncelikle Gölge Oyunu perdesinin
ve tasvirlerinin kolay ulaşılabilir, kolay kurulabilir düzeneklerden oluşması gerekir. Çocuk
malzemelere ne kadar kolay ulaşırsa o kadar kuvvetli bağ kurabilir.
Eğer okulun fiziksel koşulları izin veriyorsa okulda bir gölge oyunu” salonunun oluşturulması, eğer öyle bir imkân yoksa (ek:1 ve ek:2 de yer alan biçimleriyle) portatif kurulumu olan bir
düzenekle kolay kurulabilir, kolay ulaşılabilir hale getirilebilir.
Kullanılacak malzemelerin aslına uygun olması örneğin tasvirlerin deriden olması, perdenin iyi aydınlatılması, sanat ve estetik kaygıların göz ardı edilmeden çocuklara sunulması çocukların kuracağı bağı da kuvvetlendirebilir.
Okullarda ders programlarında entegre edilerek sınıf ortamlarında özellikle, henüz somut
işlem dönemi içinde oldukları, ilkokul 1-2-.3. sınıf öğrencilerinin ders konularını basit figürlerle
yapılandırmaları bizzat kendilerinin oynatmaları, uygulama yapmaları, eğitim ve öğretimin kalıcı
ve işlevsel olmasına yardımcı olabilir.
Karagöz gibi geleneksel bir sanatımız ilkokuldan itibaren çocukların dünyasında yer aldığı
takdirde etkin ve yaygın kullanımıyla, bu unutulmaya yüz tutmuş sanat dalımızın canlanmasında
da etkili olabilir.
Böyle bir projenin başarılı olabilmesi için, UNİMA, KARAGÖZ derneği gibi bir alanla ilgili
sivil toplum kuruluşlarının, Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile ortak projeler hazırlayıp
hayata geçirmeleri etkili ve yeterli olacaktır.
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EK:1 Haluk Yüce’nin hazırladığı Gölge Perdesi düzeneği.

KARAGÖZ SANDIĞININ KURULUMU

1- Sandığı önce kullanacağınız masa veya sehpanın üstüne kulpu size dönük olarak dikkatli bir
şekilde, yatay olarak koyunuz.
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2- Sandığın kilitlerini açmadan önce sandığın kapağı üzerindeki çerçevenin sizin tarafınızdaki
kenarını kendinize doğru çekerek, beyaz perdeyi kapatan kapağı çıkartınız ve beyaz perdenin
olduğu bölümü açınız. Bu çıkan kapağı ayak altında kalmayacak şekilde bir kenara koyunuz.
Üzerine basılırsa kırılabilir.

3- Kilitleri açınız ve sol elinizle kapağı dikkatli bir şekilde kaldırınız ve hiç bırakmayınız. Kapak
90 derece açıldığında, yani dik hale geldiğinde, sol elinizle kapağı tutmayı sürdürürken, sağ elinizle kapağın içindeki beyaz perdenin sol tarafındaki çubuğu aşağıya indirin, çubuğun ucundaki
iki küçük kavale arasına, valizin iç duvarındaki kavale gelecek şekilde takın.
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4- Sonra beyaz perdenin sağındaki ikinci çubuğu bir önceki gibi, valizin iç duvarındaki kavaleye
takın. Bu yaptığınız şey valizin kapağının öne ya da arkaya düşmesini engelleyecektir.

5- Sandığın iç kısmında, hemen önünüzde, ortasında yuvarlak delik olan bir kapak var. Burası
sizin gölge sahnenizin malzeme dolabı. O kapağı, işaret parmağınızı deliğe takarak kaldırın ve
kapağı açıp arkaya yaslayın. İçinde sol tarafta tef var. Onu dışarı çıkartın. Sağ tarafta bir büyük
kutu var. O kutuyu dışarı çıkartın. Bu büyük kutunun içinde bir küçük kutu daha var. Bu kutunun
içinde adaptör var. Yani sizin gölge perdenizi aydınlatmak için ışığınıza enerji taşıyacak alet.
Adaptörü de kutusundan çıkartıp dışarı alın ve adaptör kutusunu dolap içinde bırakın, kutu kaybolmasın. Adaptörü tüm hazırlıkları yaptıktan sonra perde ışığını yakmak için kullanacaksınız.
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6- Büyük beyaz kutunun içinde adaptör kutusundan başka, kuklaları takacağınız sopalar (7
adet), gölge kuklaları (7 adet), kazu (Karagöz oyunlarına özgü ses çıkartan bir tür düdük)ve
kuklaları sopalara takarken vidayı sıkmak için kullanacağınız ‘alyan’ adını verdiğimiz bir alet var.
Alyan torna vida kullanır gibi kullanılır.
NOT: Alyanın kaybolmaması için lütfen işiniz biter bitmez hemen bu kutunun içine koyun.

7- Üzerinde gölge kuklalarını oynattığınız kumaştan yapılmış beyaz perdeye önden veya arkadan baskı uygulamayın ve başkalarının da perdeye dokunmasına izin vermeyin. Hem perde
kirlenir, hem de baskı uygulanırsa perde gevşer. Bu durumda perde üzerinde oynatacağınız
kuklalar net görünmez.
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EK:2: Bir başka Karagöz gölge perdesi örneği:
(Karagöz Ustası Kemal Atangür’ün (Tokat) hazırladığı düzenek)

•
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FOLKLORUN KORUNMASI: DERLEMEDEN AKTARMAYA
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ
Türklerin İstanbul’u aldığı tarih olan 1453’te Ortaçağ’ın kapanıp Yeniçağ’ın açılmasıyla
özellikle Batı Avrupa’da skolastik düşüncenin yerini aklın, dogmanın yerini bilimin almasının
önündeki engeller de kalkmaya başlamıştır.
Batı Avrupalıların kendilerinin “keşifler” diye adlandırdıkları dünyanın başka kıta ve yerlerini ve halklarını tanımaları ve ellerindeki güç ve imkânları kullanarak oraların zenginliklerini
ülkelerine taşımalarıyla alt sınıf ve tabakalar arasında başlayan sosyal, kültürel ve ekonomik
güçlenmeler ve bunun sağladığı dönüşümler, “reform”, “rönesans” gibi düzenlemelerle ve “romantizm”, “pozitivizm” gibi akımlarla birlikte hız kazanmıştır.
Özellikle Amerika kıtasının -keşfedilmesi değil- “öğrenilmesiyle” ve oradaki halkların basit
ve düzenli hayatlarına imrenilmesiyle başlayan “soylu vahşi” romantizmi, zaman içinde Batı Avrupa’da kendi geçmişlerini merak duygusunu tetiklemiştir. Bu “romantik” merakla “yaratılış” yerine
“oluşum” fikrini öne çıkaran “aydınlanmacı”, “evrimci” ve “pozitivist” düşüncenin yolları geçmişi
öğrenme konusunda birleşmiş ve bu süreçte “prehistorya”, “arkeoloji”, “antropoloji”, “folklor” ve
“sosyoloji” gibi sosyal ve beşerî bilimler ortaya çıkmıştır.
Bu süreç “din ve mezhep birliği” temelinde yüzyıllar boyunca aynı zamanda ekonomik,
kültürel, sosyal ve siyasal bir büyük organizasyon biçimi olan “ümmet” fikrinin zayıflamasına; “dil
ve kültür birliği” temelinde yeni bir toplanma, bir araya gelme modeli olarak “millet” fikrinin güçlenmesine yol açmıştır.
Yazılı kaynakların pek çoğunun Kilise tarafından ortaya konulması veya onun kontrolü
altında üretilmiş olması nedeniyle “millet”i oluşturan veya inşa edecek olan kaynakların ya Hıristiyanlık öncesinde ya da kentli Hıristiyanlığın etkisine daha az maruz kalmış köylüler ve diğer kırsal
nüfus arasında olabileceği görüşü güç kazanmıştır. Bir yandan “soylu vahşi” romantizmiyle, diğer
yandan da “evrimci” yaklaşımların ürünü olan “ilkel”den “modern”e geçiş kronolojileri bu görüşü
güçlendirmiş ve Avrupa’da köy ve köylü, kentlerde Kilise kontrolündeki kültüre göre, bozulmamış,
özgün ve milletleşme süreci için elzem kaynak olarak görülmüştür.

469

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Romantizm çağının bu yorumu ile evrimci bilimin geçmiş merakı, yer yer bir araya gelerek
folklorun yeni bir disiplin olarak doğuşunu hazırlamıştır. Bu disiplin başlangıçta köyün kültürünün bozulmadan günümüze geldiği, çağlar öncesini yansıttığı ve kentsel alanda “ümmet” lehine
kaybedilen “millî kimliği” yeniden inşa etmede temel kaynak olduğu fikrini benimsemiştir. Her
disiplin gibi bu disiplinin de araştıracağı ve inceleyeceği nesne ve şeyleri elde etmesi gerekiyordu. Nitekim bu süreçte Kilisenin şarkı, ilahi, menkıbe gibi türlerden oluşan sanat ve edebiyatının
karşısında köylülerin yazılı olmayan ve kuşaktan kuşağa aktarılan balat, efsane ve masal gibi
sanat ve edebiyat verimleri folklor disiplininin malzemesi olarak görülmüştür. Bu malzemenin
derlenmesine, arşivlenmesine, yayımlanmasına ve müzelenmesine yönelik çalışmalar böylece
hız kazanmıştır.
Bu dönemlerde folklor ürünleri evrimci yaklaşımların da etkisiyle medeniyet öncesinin kalıntıları olarak görülmekte ve gittikçe artan sanayileşme, kentleşme ve okuryazarlık etkisiyle yok
olmakta olduğu ve bunun da kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Bu yok oluşu önlemenin yegâne yolunun ise derleme, tespit, arşiv, yayın ve müze olduğu fikrinde hemen hemen bütün ülkeler
ve bilim insanları birleşmektedir.
-Farklı dillerde daha önce kullanıldığına dair görüşler de hatırda tutularak- örneğin “folklor”
teriminin ilk kullanıcısı olan W.J. Thoms, sanayileşme, kentleşme ve köylerin boşalmasıyla folklorun kaybolmakta olduğunu, genç kuşakların bu alana ilgi göstermediğini ve bir an evvel derlemeler yaparak arta kalanın kurtarılmasını savunur. Onun bu önerisi, kendinden sonraki folkloristler
tarafından da benimsenecek ve yok olmakta olan, medeniyet ve kültür değişmeleriyle yok oluşu
doğal karşılanması gereken ürünlerinin derlenmesi, arşivlenmesi, basılması, müzeye konulması
veya bir veya birkaç örneğinin bir biçimde muhafaza altına alınması, koruma açısından yeterli
görülecektir. Çünkü bu koruma biçimi folklor ürünlerini arkeolojik buluntuların korunmasındaki
yöntemlerle bütünleşik olarak geçmişi aydınlatmada bilimsel veri ve geleceği inşa etmede esin
kaynağı olarak görmekten kaynaklanıyordu.
Dağ köylerinde, yaşlı ve okuryazar olmayan köylülerden derlenen ürünlere, arkeologların
beş bin yıl önceye ait yerleşim yerlerinde yaptıkları kazılarında buldukları objelere baktıkları gibi
bakıyorlar ve onlar gibi inceliyorlardı. Belki bu yöntem birliğinin tek istisnası, folklor ürünlerinin
“millî kimlik” inşası için esin kaynağı olması ve buna bağlı olarak yeniden üretilmesidir. İskoçya’da
Ossian takma adıyla şiirler yazan Macperson, Finlandiya’da dağınık halk anlatılarını Kalavela
Destanı adı altında toplayan E. Lönnrot, Almanya’da farklı dillerdeki masal parçacıklarını bütünleştiren Grimm Kardeşler ve Türkiye’de âşık tarzını şiirlerine esin kaynağı yapan Millî Edebiyatçılar veya Beş Hececiler bu cümleden olarak örnek verilebilir.
Sözün kısası, “derleme” uzunca bir dönemde aynı zamanda yegâne “koruma” yöntemi olarak görülmüştür. Başka pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de yapılan alan araştırmaları
da, bu araştırmaların dergi ve kitaplarda yer alış biçimleri de bu düşünceyi doğrular şekildedir.
Örneğin bir ürünün son anlatıcısından ölümünden önce yapılan derleme, dergi ve kitaplara “yok
oluşunu önledik” şeklinde bir kurtarma kazısı gibi yansıtılmaktadır. Kuşkusuz bilim açısından
böyle bir derleme değerlidir ama folklorun korunması konusunu bu şekilde mi anlamalı ve böyle
mi yürütmeliyiz sorusunu da kendimize sormalıyız. Eğer folklorda son anlatıcı veya son icracıdan
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söz ediyorsak aynı zamanda bitmiş, yok olmuş yani korunmamış bir şeylerden söz ediyoruz
demektir.
Uluslararası toplum, bu son düşünceyi kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu çatısı altında güçlü bir şekilde savunmaya başlamıştır. UNESCO’nun
kültürel mirasın korunmasına yönelik dikkati önceleri miras kavramının maddi veya somut olması
üzerine kurulmuş ve 1954, 1970, 1972 ve 2001 tarihli sözleşmeleri arkeoloji ve mimarlık tarihi
dikkatiyle somut kültürel mirasın korunmasına yönelik olmuştur.

Kültürel mirasın somut alanlarına yönelik bu yoğun ilgi özellikle 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşmeden sonra uluslararası toplumda eleştirilmeye
başlanmıştır. Bu Sözleşmede yer alan “kültürel miras” tanımı, “yaşayan ve somut olmayan” hiçbir
unsura değinmemesi nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmiştir.
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1973 yılında folklorun korunmasını savunan bilim insanları ve uzmanların hazırladığı ve
toplantının yapıldığı yer adı nedeniyle Bolivya Deklarasyonu olarak adlandırılan belgedeki eleştiriler giderek güç kazanmış ve UNESCO içinde yankı bulmuştur. Kültürel miras tanımına yönelik
bu tartışmalar, 1989 yılında yapılan UNESCO Genel Konferansında Folklorun ve Popüler Kültürün Korunması Tavsiye Kararının alınmasıyla somut olmayan kültürel miras lehine önemli bir
sonuca ulaşmıştır. Kore Cumhuriyeti tarafından geliştirilen Yaşayan İnsan Hazineleri envanter
sistemi 1994 yılında UNESCO bünyesine alınmış, 1997 yılında ise İnsanlığın Sözlü ve Somut
Olmayan Mirası Başyapıtları İlan Programı kabul edilerek, somut mirasa yönelik Dünya Miras
Listesi benzeri bir koruma listesi oluşturulmaya başlanmış, 2001, 2003 ve 2005 yıllarında yapılan
üç ilanla bu listedeki sözlü ve somut olmayan kültürel miras sayısı 90’a ulaşmıştır.
Bu çalışmalar, UNESCO’nun 2003 yılında yapılan 32. Genel Konferansında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin kabulüyle yeni bir aşamaya girmiştir. Önceki dört
sözleşmenin kaçakçılığı yapılan arkeolojik buluntular, sit alanları, mimari yapılar vb. gibi somut,
“arkeolojik” ve tarihî” mirasa yönelik olması nedeniyle bu mirasların dışında kalanlar anlamında
“somut olmayan” veya “yaşayan” kültürel miras terimi, sözleşme metnini hazırlayan hükûmetler
arası uzmanlar tarafından uygun bulunmuştur.
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Sözleşmenin en önemli yönlerinden birisini 2. Maddede korumaya getirdiği şu tanım oluşturmaktadır: “’Koruma’ terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına
alma anlamına gelir; buna kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma
olduğu kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması dâhildir.” Bu tanımda açıkça
ortaya konulmaktadır ki koruma tek başına bir derleme, arşivleme, yayımlama veya müzeleme
faaliyeti olarak görülmemektedir. Sözleşme, bütün bu alanları ve faaliyetleri “araştırma” olarak
tanımlamakta ve değerli bulmakta ancak bütününe bakıldığında koruma için “eğitim”, “farkındalık”
ve bunlarla bütünleşik bir sonuç olarak kuşaktan kuşağa “aktarım” üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Sözleşmeye göre herhangi bir somut olmayan kültürel mirasa sahip herhangi bir topluluk,
bu mirası nineden/dededen toruna, anadan/babadan çocuğa, ustadan çırağa aktaramıyorsa, aktarım zinciri kopmuşsa o kültürel miras yok olmuştur veya yok olmaktadır. Onun yok oluş öncesinde bir örneğinin derlenmesi, arşive konulması veya yayımının yapılması bilim açısından veri elde
etme olarak anlamlıdır ama yaşatarak, kuşaktan kuşağa aktararak koruma değildir.
Folklor disiplini folklorik ürünlerin korumasını bilim insanlarının derlemeleri üzerinden tanımlarken, Sözleşme korumada bütün rolü folklorik ürüne sahip topluluğa vermektedir. Sözleş-
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meye göre koruma için yaşatma anlamına gelmek üzere “aktarım” terimi öne çıkmaktadır. Yani,
okul içi veya okul dışı eğitim, ev içi eğitim, hizmet içi eğitim gibi bütün bireyler ve gruplar arası “örgün”, “yaygın” ve “sargın” biçimleriyle diyalog ve etkileşim alanları “aktarım” için elverişli hâle getirilmeli, yaşlıların bildiklerini gençlerin de öğrenmelerinin yol ve yöntemleri bulunmalıdır. Son anlatıcı ölmeden bir masalı derlemiş olmak halk biliminin veri elde etme çalışmaları açısından yeterli
olabilir ama kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından yetersizdir.
Sözleşme kültürel mirasın korunması o masalın başka bir anlatıcıda yaşamasının sağlanmasıyla
mümkün olabilir görüşündedir. Nitekim masal çalışmaları yapan pek çok araştırmacı sözlü
ortamdan pek çok masal derlemiştir ve bunlar dergilerde, kitaplarda, arşivlerde yerlerini almıştır
ama hemen hiçbiri kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşama şansına sahip olamamıştır.
Folklor bilimi ile meşgul olanların konuyu bir de Sözleşmenin bu yaklaşımından hareketle
yorumlamaları, koruma ve aktarım çalışmalarının uygulanabilirliğini veya uygulanma gerekliliğini
tartışmaları gerekmektedir. Folklor ürünlerine “kimlik ve aidiyet”, “sürdürülebilir kalkınma”, “inovasyon” veya “uygulamalı halk bilimi” için yaratıcı alan ve esin kaynağı olarak da değerli olduğunu
unutmamalıyız. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesindeki korunma yaklaşımı, geçmişin öğrenilmesi kadar geleceğin tasarlanmasında da folklorun yerini, rolünü ve önemini
vurgulamaktadır.
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YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER1
Prof. Dr. Metin ÖZKUL2 - Âdem ÖTER3

GİRİŞ
Toplumların kültürel birikimleri kendi tarihselliklerindeki yaşam deneyimlerinin bir ürünüdür. Kültür değişimine olduğu kadar oluşumuna da etki eden biyolojik, teknolojik ve çevre faktörleri içinde çevre; kültür oluşumunun potansiyel kaynaklarını içinde barındırması açısından oldukça önemlidir. Örneğin bugünün ulaşım imkânları, toplumların fiziki olarak içinde yaşadığı çevrenin
önemini, ulaşıma elverişlilik açısından görece azaltmış olmasına rağmen, geçmiş yaşam biçimlerinde bu bağımlılığın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, kültürün oluşumunda
etkili olan çevre koşulları, daha sonraki yaşam biçimlerini de belirleyen bir potansiyele sahiptir.
Orta Asya Türk kültür ve medeniyetinin oluşumunda da yaşanılan coğrafyanın etkisi büyük olmuştur. Türk kültür ve medeniyetinin doğup büyüdüğü Orta Asya’nın coğrafi olanaklarına uygun
yaşam tarzı, Türklerin göç ettikleri yerlerde oluşturdukları yaşam alanlarının seçimini etkilemiştir.
Tarihte, Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukları, bir yandan tarımsal faaliyetler yaparken, diğer
yandan civar yaylalarda hayvancılığa yönelik, yarı göçebe bir hayat sürdürmüşlerdir. Öte yandan
bölgelerindeki yer altı servetlerini değerlendirmek üzere madencilik/demircilik işleriyle de meşgul
olmuşlardır. Türkler demirden yaptıkları silahlar sayesinde kuvvet bakımından komşularına üstün
olmuşlardır. Yarı göçebe Türkler yazları Tanrı Dağının serin ve güzel yaylalarında yaylalarken
kışlarını da Tanrı Dağına bitişik sıcak ovalarda; Batı Türkistan, Doğu Türkistan ya da Kaşgar
vilayetlerinde kışlamışlardır.
1 Bu çalışmanın alan araştırma verileri, proje yürütücüsü Prof.Dr.Metin Özkul, Proje Araştırmacısı Adem
Öter tarafından yapılmakta olan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 3526-D1-13 nolu proje çalışmasından alınmıştır.
2 Prof.Dr. Metin ÖZKUL, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üy. metinozkul@sdu.edu.tr
3 Adem ÖTER, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD., Doktora Programı, ademoter@yahoo.com
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Göçebe veya yarı göçebelik Orta Asya Bozkır Kültürünün en karakteristik özelliğidir. Hayvancılık ekonomisi; sahip olunan at, sığır, koyun ve deve sürüleriyle varlık alanı kazanmıştır.
Yaşanılan coğrafyada zor iklim koşullarının bulunması özellikle hayvanlar için vazgeçilmez olan
su ve otlak arayışı nedeniyle Türkler, her daim su ve yeni otlaklar peşinde sürüleri ile göç etmişlerdir. Ünlü tarihçi Barthold’un 1896 yılında belirttiği gibi Türk kavimlerinin tarihi de medenî Avrupa milletlerinin tarihi gibi zor iktisadi ve sosyal şartlar altında ortaya çıkmıştır (aktaran: Togan,
1947:106).
Orta Asya coğrafyasında ortaya çıkan yaşam tarzı, Türklerin Anadolu’ya göçü sonrasında
da sürdürülmüştür. Günümüzde de, hem bir yaşam biçimi olarak hem de serbest zaman faaliyeti
olarak yaylak ve kışlak kültürünün devam ettiğini söylemek mümkündür. Yörükler tarih boyunca
bunun en önemli örneğidir. Hepsi ekonomik amaçlı olmasa bile, bugün Anadolu’nun birçok bölgesinde “yaylacılık” geleneği halen devam etmektedir.
Günümüzde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ve muhtelif Türk ülkelerinde göçebeliği devam
ettiren oymaklara rastlanmaktadır. Fakat bunlar geçmişe göre artık çok küçük bir azınlık teşkil
etmektedirler. Türkler endüstri devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni yaşam tipine koşut olarak
değişmişler, ziraat ve ticaretin yanı sıra, endüstrileşmeyle ilintili olarak ortaya çıkan modern yaşamın gerekliliklerine uyum sağlamışlardır.
Bu bildiride, günümüz Türkiye’sinde halen örneklerini görebildiğimiz “Yörüklerin” kültürel
özellikleri ve yaşam biçimlerinde meydana gelen değişmeler, yukarıda özetlediğimiz tarihi perspektif de dikkate alınarak analiz edilmeye çalışılacaktır.

Bozkır Kültürü ve Konargöçerlik
Zeki Velidi Togan Türklerin yaşadığı, “Orta Asya” olarak isimlendirilen coğrafi bölgeyi ve
yaşam tarzlarını şu şekilde tasvir eder: “Orta Tiyanşanın yarı göçebe «Khakanî», «Türk» ve
«Türgiş» Türkleri yazlarını Tenri Dağının serin ve güzel yaylalarında geçirmişler, kışlarını da ya
Batı Türkistanın Çu, Talaş Fergane. Hisar vilâyetlerinde yahut Doğu Türkistan’ın Koçu, Küça,
Barınan, Uç Kaşgar vilâyetleri gibi Tenri Dağına bitişik sıcak ovalarda kışlamışlardır” (Togan,
1947: 12). Orta Asya’da Tanrı dağının eteklerinde ve yaylalarında hayvancılık yapan Türkler, bu
coğrafyanın ovalarında da tarımsal üretim yapmışlardır. Ayrıca coğrafi bölgenin yer altı kaynakları madencilik ve demircilik gibi işlerin ve mesleklerin gelişmesini sağlamıştır. Demircilik zanaati,
özellikle savaş aletlerinin üretilmesi yoluyla Türklerin bu coğrafyadaki diğer etnik unsurlara karşı
üstünlük kazanmasına yol açmıştır. Togan Türklerin bu coğrafyada, milattan önceki devirlerde,
yüzyıllar boyunca aynı yaşam tarzını, yani hem konargöçerliği hem de yerleşik tarım ve zanaat
yaşamını iç içe sürdürdüklerini belirtir (Togan, 1981: 26). Dolayısıyla Togan, konargöçerlik yaşam
tarzını tarihte Türklerin genel bir yaşam tarzı olmaktan ziyade onun bir parçası olduğunu düşünmektedir. Öte yandan tarihe geçmiş kayıtlar ve tarihsel olayları şekillendiren gelişmeler genellikle
bazı Türk kavimlerinin konargöçer yaşam tarzını daha çok öne çıkartmaktadır. Örneğin Grousset
“İskitler gibi Hunlar da esasta göçebedirler. At, sığır, koyun ve deve sürüleri mevcudiyetlerinin
ahengini tayin etmektedir. Hunlar durmadan yer değiştirirler, su ve yeni otlaklar peşinde sürüleri
ile göçerlerdi” (Grousset, 1980: 40) der. Göktürkler döneminde bir Çinli tarihçi de Türkleri şu şekilde tasvir etmektedir. “Su ve otlak bulmak üzere bir bölgeden bir bölgeye göçerlerdi. Başlıca meş-
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guliyetleri hayvan yetiştiriciliği ve avcılıktı” (Grousset, 1980: 99). Kaynakların tümü dikkate alındığında Türklerin hem yerleşik yaşam tarzını hem de konargöçerlik yaşam tarzını sürdürdüklerini,
çeşitli Türk kavimlerinde bunlardan bazen birinin bazen diğerinin öne çıktığını ya da daha baskın
olduğunu söyleyebiliriz. Tarihe kayıt düşenler genellikle savaş vb. önemli olaylar nedeniyle Türklerin konargöçer grupları ile karşılaştıkları ya da gözlem yaptıkları zaman diliminde daha çok bu
gruplarla karşılaştıkları için ya da seçici bir tutumla bu tür grupları gözlemlemeyi tercih ettikleri
için “konargöçerliği” Türklerin yaşam biçimi olarak genelleştirdikleri söylenebilir. Örneğin İbn-i
Fazlan seyahatnamesinde hem Ahi Birlikleri gibi örgütlenmeler içinde zamanın üretim ve zanaat
faaliyetleriyle meşgul olan yerleşik Türk halkının Anadolu’nun hemen her tarafında yaygınlaşmış
olduğunu belirtirken, diğer yandan ‘Yörükleri’ sadece Toroslar’da ve daha çok marjinal bulduğu
özellikleri çerçevesinde tasvir etmektedir. (Şeşen, 1975: 30).4 Fakat bu iddialar her ne olursa olsun konargöçerliğin, Türklerin yaşam tarzlarının bir parçası olduğu gerçeğini de vurgulamaktadır.
Bozkır kültürü, Türk tarihinin ilk dönemlerinde daha çok «Avrasya”nın bozkırlar bölgesinde ortaya çıkan, esasını hayvancılık ekonomisinin oluşturduğu “çoban kültürü”dür. Kültürün
oluşmasında en önemli faktörlerden birisi iklimdir. Bozkırlar yılda aldığı yağmur miktarı ortalama
550 mm’nin altına düşmeyen ve çok yerde 500 metreden yüksek rakımlı yaylalar olduğu için çöl
ile karıştırılmamalıdır. “Nitekim Türk Bozkır kültürünün geliştirildiği bölge, yani Andronovo kültürü
sahası (Altay Dağları-Sayan Dağları’nın güneybatısı düzlükleri) rakımı 500-1000 m. arasında
değişen, bol otlakları ile besiciliğe çok elverişli, hatta kuru ziraate imkân verecek ölçüde rutubetli
bir yayla durumundadır” (Kafesoğlu, 2005: 213).
Bozkır kültürünün özelliklerini açıklamaya çalışan Kafesoğlu’na göre; merkezinde at yetiştiriciliği ve çobanlığın yer aldığı “atlı göçebelikten” oluşan kültüre «Bozkır kültürü» denir (Kafesoğlu, 1987: 4). Halaçoğlu, at merkezli bozkır kültürünün Anadolu’daki oymak ve aşiretler tarafından
da kısmen devam ettirildiğini belirtir. Ona göre de “Türkmenlerin çok eski çağlardan beri ata olan
ilgileri yanında, at yetiştirmeye verdikleri önem de bilinmektedir. Konargöçerler de binek vasıtası olarak kullandıkları-atı yetiştirmede maharet sahibi idiler. Bu sebeple, devlete binek hayvanı
olarak at yetiştirdikleri gibi, köylüye damızlık hayvan da temin ederlerdi. Hatta yetiştirdikleri atlar
yüzünden şöhret bulmuş oymak ve aşiretler bulunmaktadır” (Halaçoğlu, 1988: 18,19).
Kafesoğlu’na göre Bozkır kültürü “at” üzerine kurulmuş olmakla birlikte, kültür yalnız “at”tan oluşmaz. Bunun yanında bu kültürün ilerleyen safhalarında at ve koyun sürülerinin
yanında sığır, katır, deve vb. hayvan sürülerinin yetiştiriciliği de yapılmış ve bunlardan ve av
hayvanlarından elde ettikleri ürünleri kullanarak dokumacılık sanatıyla da meşgul olmuşlardır.
Kafesoğlu’na göre “Eski Türkler bez dokurlar, giyecek için kendir yetiştirirlerdi. Yün kumaş ve
4 Şeşen, R. (1975). İbn Fazlan Seyahatnâmesi. İstanbul: Bedir. Eseri hazırlayan Şeşen İbn Fazlan’ın
bahsettiği bir anısında sözü edilen Türkler’in, “Şamanist” olduklarını belirtir. İbn Fazlan Anadolu’yu gezerken
karşılaştığı bir Türk oymağı hakkındaki gözlemini şu şekilde aktarır: “… Oğuzlar diye bilinen bir Türk kabilesinin bulunduğu yere ulaştık. Onlar, kıl çadırlarda oturan ve konup göçen Yörüklerdi. Göçebelerde adet olduğu
gibi, sık sık yer değiştirdikleri için yer yer onlara ait çadırlar görülüyordu. Çok güç şartlar altında yaşıyorlardı.
… Bir dine inanmazlar, işlerinde akıllarına başvururlar. Hiçbir şeye ibâdet etmezler. Aksine büyüklerine rab
derler” Şeşen belirtilen ifadeye bir dip not düşerek şunları belirtmiştir: “Rabb: Eski İranlıların büyüklerine
“hüdâ” dedikleri gibi Türkler arasında büyüklere Allah manâsına gelen terimle hitâbedilirdi. İbn Fazlan tarafından dinsiz oldukları söylenen bu Oğuzlar şamanisttirler. …Oğuzların işlerini danıştıkları büyükler arasında
şamanlar da vardı.”
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bezden iç çamaşırı giyerlerdi. Hunlar Çin›e yünlü kumaş ve çeşitli keçeler ihraç ederlerdi” (Kafesoğlu, 1987: 107). Türk bozkır kültürünün en önemli meslekleri içinde demircilik, madencilik,
halıcılık, kilimcilik, dericilik, çizmecilik, çorapçılık, börkçülük, dokumacılık, terzilik gibi meslekleri
sayabiliriz. Demiri çok iyi işleyen Türk topluluğunda mükemmel kılıç, kalkan, kargı, mızrak ve
temren imal edilirdi. Ayrıca kazanlar, ibrikler, kovalar, içinde yüzlerce insanın barındığı otağlar,
arabalar, at teçhizatı yapılırdı (Kafesoğlu, 1987: 109). Bozkırlar sahasının çoğunluğunu otlaklar
teşkil etmekte ise de, tarıma elverişli yerlerinde Türkler buğday, darı gibi hububat türlerini ekip
biçiyorlardı (Kafesoğlu, 1987: 115).
Göçebelik genellikle yerleşik hayata geçmemiş grupları tanımlamak için kullanılır. Örneğin
14.yüzyıl düşünürü olan Ibn Haldun toplumları yerleşik olup olmama durumuna göre sınıflandırarak; yerleşik olmayanlara “Bedevi Ümran”, yerleşik olanlara da “Medeni/Hadari Ümran” ismini
vermektedir. (İbn Haldun, 2007: 209). Bugün de konargöçerlik ya da göçebelik İbni Haldun’un
bedevi umran kavramına atfettiği anlama benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Örneğin TDK
sözlüğünde konargöçerlik; “Göçebe bir hayat süren, bir yere sürekli yerleşmeyen (aşiret, oba
vb.)” olarak, Türkiye Türkçesi Ağızları sözlüğünde de “Çadırlarda göçebe hayatı yaşayan kimseler, göçebe.” olarak; göçebelik ise “1. Göçebe olma durumu. 2. Bir toplumsal birliğin, yaşamak için gerekli kaynakları elde edebilmek üzere düzenli aralıklarla yer değiştirme geleneğinde
veya alışkanlığında olması.” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, Güncel Türkçe Sözlük: 2017).5
Konargöçerlikle ilgili yapılan değişik çalışmalarda da göçebelik, göçerlik ve konargöçerlik gibi
kavramlar eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bütün bu tanımlamalara bakıldığında göçebelik ya
da konargöçerliğin yalnızca mekânın kullanım biçimiyle ilgili olmadığı, daha çok bir yaşam tarzını
ifade etmekte olduğu görülmektedir. Göçebelik/konargöçerlik İngilizcede “nomadism” olarak ifade edilmektedir. Anatoly M. Khazanov “Nomadizm”i gıda üreten ekonominin ayrı bir biçimi olarak
tanımlamaktadır. O, ‘nomadizm’ ya da ‘göçebe’ kavramını, bilim insanlarının değişik tanımlamalarını dikkate alarak; genellikle “göçebe yaşama bağlı olarak ortaya çıkan bağımsız ekonomik”
özgünlüğü içinde barındıran ancak “birincisi, yaygın olarak göçebe hayvancılık yapan tarımla
ilgisi olmayanları; ikincisi ise hayvancılığın yanında sınırlı bir şekilde ikincil destekleyici uğraşı
olarak tarım yapan yarı göçebelik şeklini ifade etmek için kullanıldığını belirtmektedir. (Khazanov, 1994: 15). Khazanov’un yapmış olduğu bu tanımların ikincisi Türkiye’deki konargöçer hayat
süren Yörüklerin yaşam tarzına daha çok uymaktadır. Yörüklük Gökbilgin’e göre hem etnik bir
kimliğe ait asaleti hem de buna bağlı olan yaşayış tarzını kapsamaktadır (Gökbilgin, 1957: 4).
Bazı bilim insanlarına göre ‘göçebelik’ bir toplumsal grubun sadece ekonomik geçim tarzını çağrıştıran bir kavram olmayıp aynı zamanda onların savaşçı özelliklerine de vurgu yapar.
Örneğin Eröz’e göre; göçebe olanlar nesep asabiyetine bağlı sürekli hareket halinde olduklarından bunlar şiddet ve kuvvete dayalı bir yaşam sürmektedirler. Göçerler kanun ve düzeni içinde
barındıran eski devletleri yıkmaya hazır kuvvettir (Eröz, 1991: 69). Batılı tarihçilerden Toynbee
ise Göçebeyi (nomad) tarihi olmayan bir toplumun insanı olarak kabul eder. O’na göre göçebelik
yaşantısını yaşayanlar, hiçbir zaman yerleşik hayata geçemeyeceği ve şehirleşemeyeceği için
yok olmaya mahkûmdurlar. Kafesoğlu, Toynbee’nin bu düşüncesinin Türk göçebeliği için söz konusu olmadığını belirterek; uzun ve parlak bir geçmişi olan Türklerin toplumsal düzen sağlamada
5 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a0af5030f07e1.82868430 e.t; 14.11.2017.
478
Prof. Dr. Metin ÖZKUL - Âdem ÖTER

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalışmaları

kanunlar koyan, göçebelik yaşantısından şehir hayatına geçerek kültür ve medeniyetini ileriye
taşıyan bir millet olduğunu ifade eder (Kafesoğlu, 2005: 32-35).
Eröz, konargöçer yaşam tarzını sürdüren grupları iki şekilde sınıflandırır. Bunlardan birincisine ‘Tam göçebelik’ ismini vermekte ve bunun da kendi içinde ‘yatay göçebelik’ ve ‘dikey
göçebelik’ olarak ikiye ayrıldığını belirtmektedir. Yatay göçebelik daha çok uzak mesafeler arasında gerçekleşen, genellikle Arap yarımadasında ve Kuzey Afrika’da deve yetiştiriciliğiyle geçinen bedevilerin ya da kabilelerin yaşam tarzını ifade eden bir kavramdır. Bunlar genellikle çöl
şartlarında yaşayan gruplardır. Aralarında şehir ve kasaba gibi yerleşim yerlerine yakın yaşayanlar da bulunmaktadır ki bunlar da geçimlerini kısmen deve yetiştiriciliği ama daha çok koyun
yetiştiriciliğiyle sağlarlar. Dikey göçebelik aynı zamanda ‘Dağ göçebeliği’ olarak da isimlendirilir.
Yıl içinde mevsimlere bağlı olarak yapılan, döngüsel türdeki bu göçebelik yaylak-kışlak göçebeliği
şeklinde uygulanır. Yazları yüksek dağlar üzerindeki yaylalara, otlaklara, kışları ise kışlalara göç
etmek suretiyle devam eder. Daha çok Orta Asya, İran, Anadolu Türk Göçebeliği bu göçebelik
tarzındadır. Eröz’ün sınıflandırmasının ikinci türünü ‘Yarı göçebelik’ oluşturur ki, Yörük göçebeliği
bu sınıflandırma içinde yer alır. O’na göre yarı göçebelik ya da Yörük göçebeliği göçebelikten
yerleşik hayata geçişte ortaya çıkan ara tiptir. Kışı köylerde çadır yerine coğrafi konuma ve
ekolojik şartlara bağlı olarak ağaç, taş, tuğla, saz vs. evlerde geçirip ziraat yaparlar. Göçebelerin
tarımsal üretimi çoğunlukla hayvancılıkla beraber yaptıkları hububat üretimidir. Yazın da hayvanlarını alıp yaylalara çıkarlar, çadırda otururlar. Orta Asya’daki Türk aşiretlerinin önemli bir kısmı,
İran’daki Kaşgailer ve Türkmenler, Anadolu Yörüklerinin büyük çoğunluğu, Fars ve Kürt Aşiretleri,
Kafkas ve Atlas memleketlerindeki yarı göçebeler bu tipe girer (Eröz, 1991: 71,72).

Yörükler ve Yörük Kültürü
Her toplumun ve hatta toplumsal grubun kendisini benzerlerinden ayırt edici özellikleri
bulunmaktadır. Kültür kavramıyla tanımlanan bu ayırt edici özellikler, zaman ve mekân koşullarına göre bir kısmıyla potansiyel kalsa bile eylemsel ilişkilere akseden kısmıyla gündelik yaşamın
ihtiyaçlarını karşılar ve her toplumsal birimin hem fiziki çevreyle hem de sosyal çevreyle ilişkilerini
düzenleyerek onların yaşam tarzlarını oluşturur. Çalışmanın konusu olan Yörük gruplarını da
diğer konargöçer gruplardan ayırt etmek bu bakış açısının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle sosyal örgütlenme şekli ve ekonomik meşguliyetler gibi bir grubu makro düzeyde betimleyici
kıstaslar, çeşitli gruplar arasındaki farklılıklardan ziyade genel benzerlikleri ortaya koymaktan
öteye bir sonuç vermemektedir. Örneğin Eröz, Yörüklerin konargöçerlik dairesi içinde yer alan
göçebe yaşantısını sadece göçebelik ve buna bağlı olarak oluşan sosyal teşkilat ve ekonomik zaruretin sonuçları ile açıklamanın Yörük yaşam biçimini açıklamada yetersiz kaldığını söyleyerek
bu duruma işaret etmektedir (Eröz, 1991: 77).
Yörüklerin görünür yaşam tarzını oluşturan konargöçerliğin Bozkır Kültürü’nün yaşamsal
zorunluluklarından kaynaklanan bir alışkanlığın kalıntısı olarak düşünmek de gerekir. Örneğin
Fransız gezgin ve oryantalist Léon Cahun Yörükleri de dâhil ettiği konargöçer gruplarla ilgili gözlemlerini yorumlarken; göçebelerin coğrafi koşullar gereği göçebe yaşantısı yaşadığını, yerleşik
hayat imkânı ortaya çıktığında da derhal göçebeliği bırakarak yerleşik yaşama geçtiklerini ifade
eder (akt. Gökalp, 1995: 14). Bu, belki genel eğilim olarak doğrudur ancak “yörük gruplarının”
buna uymadığını düşünen Gökalp, Bilge Kağan ve kayınbabası arasında geçen bir diyaloğa atıfta
bulunur:
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-Bilge Kağan kayınbabasına, bir şehir kurarak, milletiyle birlikte orada yaşayacağını söyledi. Kayınbabası ona dedi ki:
“Şehirde veya köyde yaşamak bizim işimize gelmez. Şimdiye kadar hür ve bağımsız kalabilmemiz göçebelik sayesindedir. Göçebe olduğumuz için, istediğimiz dakikada Çin’e akın ve
yağma yapabiliriz. Çinliler durumu öğrenip, savaş hazırlıklarına başlayıncaya kadar, biz işimizi
bitirir, aile çadırlarımızla birlikte Çinlilerin yetişemeyeceği uzak bölgelere çekilmiş oluruz. Böylece
Çinliler, isterlerse beş yüz binlik, hatta bir milyonluk askerle üzerimize gelsinler, bize hiçbir şey
yapamazlar”- (Gökalp, 1995: 14). Dolayısıyla bu diyalogdan yola çıkarak, Yörüklerin sürdürdüğü
konargöçerlik yaşam tarzının kökenlerinde demografik yetersizlik ve ekonomik kaynakların elde
edilmesi ihtiyacının yanında, güven duygusunun sağlanması ve özgür kalma arzusu gibi faktörlerin etkisini de görmek gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim Eröz özellikle güven duygusu ve özgür kalma arzusunu kastederek; Yörük göçebeliğini “... bu hayata gönül vermenin, ona atfedilen
ehemmiyetin neticesi...” olarak görür (1991: 77). Bu nedenle de Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya intikal eden göçebe yaşam tarzını coğrafi koşullardan kaynaklanan bir ekonomik üretim
biçimine indirgemek son derece hatalı olduğunu belirtir (Eröz, 1991: 78). İktisadi gereksinimler,
demografik yetersizlikler, çevreye olan güvensizlik ve özgür kalma isteğinin oluşturduğu ideolojik
tutum, Anadolu’ya gelen ve sonradan “Yörük ve Türkmen gruplar” olarak isimlendirilen toplulukların da yaşam tarzlarını şekillendirmiştir.
Orhonlu’ya göre de Yörükler ile genel kabul gören göçebe grupların özellikleri uyuşmamaktadır. Yörüklerin sürekli bir yaylak-kışlak hareketi içerisinde olmaları ve sabit bir yer tutmamaları ilk anda bunların da “göçebe” olduklarını akla getirmekle birlikte, Yörüklerin hayatı daha
yakından incelendiğinde bunların “göçebe” olarak sınıflandırılamayacağını belirtmektedir. Zira
Yörükler, yaylakta hayvanlarını otlatmakta ya da hayvancılıkla uğraşmalarına karşın kışlakta;
kondukları yerde tarımsal ekinlik yani bir tür basit ziraat faaliyeti yürüterek ekip biçmektedirler. Bu
nedenle Yörükleri “göçebe” olarak nitelemek onların yaşam biçimini tam olarak açıklamada yetersiz kaldığı için doğru değildir. “Bunların hayat tarzlarını, yerleşik hayat ile göçebelik arasında bir
ara şekli diye tarif edebiliriz. Resmî kayıtlarda ve kanunnamelerdeki “konargöçer” tabiri bir terim
olarak bunların hayat tarzlarını pek güzel ifade etmektedir” (Orhonlu, 1963: 13). Konargöçerler,
hayat tarzı yönünden aynı karaktere sahip olsalar da yapı bakımından kendi içlerinde değişik
topluluklar olarak görülmektedir (Aksoy, 2001: 97).
Selçuklu ve Osmanlı devleti dönemlerinde Oğuz Türklerinin çoğunlukla yaşama tarzı değişmiştir. Artık bozkır kültürünün yerini çoğunlukla yerleşik yaşam kültürü almıştır. Bu dönemde
yerleşik yaşama geçmeyen Oğuzlar devlet tarafından “Türkmen” ve “Yörük” adı altında anılmaya
başlamış ve bu Türk kitlesi bozkır kültürünü devam ettirmiştir (Kutlu, 1987:3). Yörük ve Türkmen
adlandırması konargöçer yaşam tarzını benimseyen Türklerin mekân dağılımları dikkate alınarak
yapıldığı düşünülmektedir. Özellikle XV. Yüzyıldan sonra Batı Anadolu ve Rumeli’deki göçebe
boylara genel olarak Yörük; Doğu’daki yerleşik kabilelere ise Türkmen adı verilmiştir. Ernst Werner gibi bazı Batılı yazarlar Yörük ve Türkmen arasında bir etnik farklılaşma olduğunu, Yörüklerin
Ön Asya göçebeleriyle karıştığını ileri sürseler de (aktaran, Avcıoğlu, 1978: 172), Osman Turan,
Faruk Sümer, Faruk Demirtaş, Mehmet Eröz gibi bilim insanları bu görüşe karşı çıkmışlardır. Kısaca; Türk, Türkmen, Yörük, Tahtacı, Kızılbaş (Alevi) adları ile vasıflanan topluluklar arasında
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etnik hiç bir fark olmayıp, hepsi Oğuz (Türkmen) kavminin torunlarıdır (Sümer, 1972: 174,175;
Avcıoğlu, 1978: 172).
Konargöçer Türkler Anadolu’ya kendi kültürleriyle gelmişler ve Anadolu’da yaşayan kültürden de etkilenmişlerdir. Anadolu coğrafyası, göçer kültürünün varlığını ve sürdürülmesini sağlamıştır. Türklerin Orta Asya bozkırlarında iklim koşullarına bağlı olarak geliştirdikleri göçer kültürü,
Anadolu coğrafyasında özellikle Akdeniz bölgesinde aynı anda iki farklı iklimin birlikte yaşanması
nedeniyle elverişli koşullara kavuşmuştur. Akdeniz sahil bölgesi ve Toros Dağlarının yaylalarında
aynı anda iki iklimin yaşanması hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmezi olmuştur. Konargöçer
hayvancılık faaliyetlerini en iyi şekilde yapan Yörüklerden sonra, özellikle “Akdeniz evreninin güçlü çizgilerinden” biri haline gelen hayvancılık ekonomisinin farklı bir türü olarak karşımıza çıkan
“transhümans” çoban ve hayvanların düzenli yer değiştirmelerine dayalı faaliyetleri karşımıza
çıkmaktadır (Braudel, 1989: 40). Akdeniz havzasında yapılan transhümans hayvancılıkta bazı
bölgelerde XVII. yüzyıldan itibaren ve XVIII. yüzyılda daha fazla olmak üzere mülkiyet yoğunlaşması, büyük mal sahiplerinin sürülerinin büyümesi olgusu yaşanmıştır (Braudel, 1989: 44).
Günümüz Türkiye’sinde sayıları gittikçe azalmakla birlikte, mevsimlere göre yaylak-kışlak
arasında döngüsel bir yaşam tarzını sürdüren (Ögel, 1978: 38) “yörük” gruplarına özellikle Batı
ve Güney Anadolu’da rastlanmaktadır. Bunlar ilkbahar aylarında Torosların yaylalarına göçerler,
kış mevsiminde de Aydın, Denizli, Antalya, Adana ve Urfa gibi şehirlerin çevresindeki köylerinde
yaşamlarını sürdürürler (Kurtkan Bilgiseven, 1995: 107). Bu grupların en önemli meşgalesi küçükbaş hayvancılık olmakla birlikte (Kutlu, 1987: 2) geçimlik ziraat ürünleri yetiştiriciliği, halı-kilim
dokumacılığı gibi tarım ve zanaat faaliyetlerinde da bulunmaktadırlar. Eröz’ün tespitleriyle; meşgul olunan sanat faaliyetleri içinde, halı ve kilim dokumacılığının yanında, motifli (yanışlı) çuval
dokumacılığı, süslü keçeler, süslü çadırlar bulunmaktadır (1991: 79). Yörük yaşamını oluşturan
bu meşguliyetler günlük yaşamın en önemli ihtiyaçları doğrultusunda, kolay taşınabilir ya da yükte hafif eşyaların üretilmesi çerçevesinde şekillenmiştir. Çadır gündelik yaşamın sürdürüldüğü
konuttur. Diğer dokuma mamulleri giyim ihtiyacının karşılanması ve içinde yaşanılan çadırın tefrişi için gereklidir. Bu sayede hem iklim değişimlerine karşı korunur hem de toplumsal saygınlığını
pekiştirir. Eröz çadır ve çadır yaşamının, Yörüklerin medeniyet göstergesi olduğunu ifade eder
(1991: 79).
Bütün milletler gibi Türk milleti de, yerleşik hayata geçmezden önce, bir göçebelik hayatı
geçirmiştir. Bugün bile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ve muhtelif Türk ülkelerinde göçebeliği devam ettiren perakende oymaklara rastlanır. Fakat bunlar küçük cemaatler olup, çok cüz’i bir azınlık teşkil etmektedirler. Türkler artık yerleşik hayata geçmiş, ziraat, ticaret ve sanayide ileri şekiller
gösteren bir atılım içinde, millet haline gelmiştir. Türk göçebeleri ileri bir medeniyet seviyesinde
bulunmuş, yüksek bir kültüre sahip olmuştur (Eröz, 1977: 77).
Günümüz Türkiye’sinde de konargöçerliğin temsilcileri dendiğinde ilk akla gelenler; Yörük
gruplarıdır. Geçmişe göre kıyaslandığında Yörük aşiret ve obalarının çoğunluğu yerleşik hayata
geçmiştir. Tam konargöçer Yörük yaşantısını sürdürenler ise sayısı giderek azalan ve yok olmak üzere olan Sarıkeçili Yörükleridir.6 Yaklaşık 150 aileden oluşan son konargöçerlerden 80’i,
2009 yılında çıkan son iskân kanununa göre Karaman’da devletin kendilerine tahsis ettiği ev,
6

http://www.haberler.com/anadoludakonargocerliginsontemsilcileri7621803haberi/ (Erişim: 20.02.2017)
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ahır ve beş dönümlük araziye istinaden yerleşik hayata geçecektir. Konargöçer kültürün son
temsilcilerinin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte bu kültürün pratik yansımalarını gözlemlemek
artık mümkün olmayacaktır.7
Harita 1: Anadolu’da Yaşayan Yörüklerin Yaşam Sahaları

YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
(BATI AKDENİZ YÖRÜKLERİ)
Yöntem
Araştırma, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada,
konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan görüşme forumlarının araştırma sahasında uygulanmasından elde edilen bulgulardan oluşmaktadır. Alan çalışmasında nicel ve nitel araştırma tekniği birlikte kullanılmıştır. Nitel ve nicel veriler eşliğinde bir durum çalışması ortaya konulmuştur.
Görüşmede yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu
uygulanmıştır. Görüşme forumlarından elde edilen veriler -açık uçlu olanlar kategorileştirilerekbilgisayar ortamında, paket istatistik programıyla analiz edilmiştir..

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Bu çalışmanın ampirik bulgularının toplandığı araştırma alanı Batı Akdeniz bölgesidir. Veri
kaynağımız olan denekler kartopu örnekleme tekniği ile bu bölgede yaşayan Yörüklerden seçilmiştir. Denekler; çoğunlukla Cumhuriyetin ilanından sonra yerleşik hayata geçen/ yarı konargöçer yaşam süren ve halen Isparta, Burdur ve Antalya’da, 43 farklı köy/mahallede yaşayanlar ile
7

https://www.haberler.com/sarikecililer-yerlesik-hayata-geciyor-10043618-haberi/ (Erişim: 19.09.2017).
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bunlarla akrabalık bağı olan ve zaman içinde Isparta, Burdur, Antalya il merkezleriyle, bunlara
bağlı Şarkîkaraağaç, Serik, Manavgat ve Alanya ilçe merkezlerine yerleşerek, kent yaşam biçimini sürdürmekte olan Yörüklerden oluşmaktadır.
Araştırma evreninde kırsal alan ve şehir merkezlerindeki konargöçer kökenli Yörük nüfusunun tam sayımı mümkün olmadığından; araştırmanın her iki safhasında da nicel ve nitel araştırma tekniğiyle birlikte kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada hali hazırda hem
konargöçerliği sürdüren hem de köyde yaşayan 90 ve şehirde yaşayan 90 Yörük birey olmak
üzere 180 birey ile görüşülmüştür.

Yörüklerin Sosyo-Kültürel Yaşamlarında Meydana Gelen Değişmeler
Eğitim düzeylerinde meydana gelen değişmeler
Ülkemizde 1980’lere gelinceye kadar eğitimde cinsiyet ayrımcılığı -bazı yer ve yıllarda
önemli ölçüde- vardır. Yörükler arasında kız çocukları eğitimden çok kolay feragat ettirilmiştir.
Ülkemizde yakın bir zamana kadar eğitim imkânları kısıtlı olmakla birlikte kırsal yaşam sürenlerin
çoğunda geleneksel eğitim anlayışının bir yansıması olarak kız çocuklarının okutulmaması eğiliminin yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yapılan benzeri araştırmalarda yaşlı kuşağı
temsil eden kadınların eğitim seviyesi düşük çıkmaktadır (Kaya, 2011: 41).
Araştırma grubunda, kırsal yaşam sürenlerde görüşülenlerin yaklaşık %90’ının anne ve
kaynanası okuma-yazma bilmezken, okuryazar olanların oranı %7,2, ilkokul eğitimi görmüş olanların oranı ise %3,3’tür.
Şehirde Yaşayanlar anne ve kayın validelerinde okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %56,
okuryazar %14,4, ilkokul mezunlarının oranı ise %27,2’dir. Kırsal yaşam sürenlerin anne ve kaynanalarında eğitim seviyesi en fazla ilkokul iken şehirde yaşayanlarda bu eğitim seviyesi fakülte
mezununa kadar yükselmektedir. Şehirde Yaşayanlar anne ve kaynanalarının eğitim düzeyinin
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırma grubunda kırsal yaşam sürenlerin babalarının yaklaşık %51’i okuma-yazma bilmezken, okur-yazar olanların oranı %37, ilkokul mezunu olanların %7’dir. Babası medrese ve
mektep mezunu olanlar %4,4 tür.
Görüşülenlerin eğitim seviyesi anne babalarına göre yükselmektedir. Görüşülenlerin
kendi çocuklarının eğitim seviyesi de kendilerinden daha yüksektir. Kuşaklararası bir süreçte,
eğitim imkânlarının yurt sathında yaygınlaşması, erişilebilir hale gelmesi, konargöçerlikten yerleşik yaşama geçiş, eğitime yönelik algı ve atfedilen anlamlardaki değişmeler, eğitim düzeyinin
kuşaklararası boyutta gittikçe yükselmesine neden olmuştur. Eğitim seviyesinde cinsiyet farkının
giderek azaldığı ve seviyenin yükselmesi görüşülenlerin çocuklarının eğitim seviyesinde görülmektedir.
Modern toplumlarda, özellikle eğitim yoluyla meslek ve statünün elde edildiği dikkate alınırsa, bu değişimin, çalışma hayatından toplumsal ilişkilere, kültürel etkinliklerden yaşam biçimine, din ve siyaset anlayışından topyekûn dünyaya bakış açısına varıncaya kadar birçok alanda
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önemli sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçekliktir (Kaya, 2011: 42).
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlarda eğitim seviyesi ortalaması ilkokuldur (%56,7). Kırsal yaşam sürenlerin tamamına yakının eğitim seviyesi okur-yazar ve ilkokul mezunudur (%81,1).
Şehirde yaşayanlarda ise eğitim seviyesi ortalaması yükselerek yüksekokula kadar
çıkmaktadır. Şehirde Yaşayanların %37’si fakülte, %14’ü lise, %16’sı ilkokul, %11’i yüksekokul
mezunuyken, %11,1’i ihtisas yapmıştır. Okuryazar olan 3 kişi (%3,3) okuma yazma bilmeyen ise
sadece 1 kişidir (%1,1). Okuryazar ve ilkokul mezunlarının oranı kırsal yaşam sürenlerde yaklaşık 3/4 iken, şehirde yaşayanlarda bu oran 1/5’tir. Şehir hayatında eğitimin önemli bir yeri olduğu
için şehre göç eden Yörükler çağın gereğine uygun olarak mümkün olduğunca eğitim seviyelerini
yükseltmeye çalışmışlardır.
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlar ile şehirde yaşayanların çocuklarının eğitim seviyeleri arasında çok önemli farklılıklar vardır. Kırsal yaşam sürenlerde okuma-yazma bilmeyen ve
okur-yazarlar varken, şehirde yaşayanların çocuklarının eğitim seviyesi ilkokuldan başlamaktadır. Kırsal yaşam sürenlerde eğitim düzeyi şehirde yaşayanlara göre oldukça düşüktür. Kırsalda yaşayanların çocuklarının ortalama eğitim düzeyi ilkokul iken (57,9%), şehirde yaşayanların
çocuklarında ortalama eğitim seviyesi üniversite mezunu olmakla birlikte, üniversite mezunları
arasında fakülte mezunu olanların oranı yüksektir (33,8%).

Mesleki Değişim
Denek grubumuzun köyde yaşayan ve bir kısmıyla halen konargöçerliği sürdürenlerin
ekonomik faaliyet alanı doğaldır ki çiftçilik ve hayvancılıktır (%90). Bir kısım denek grubu yaşlılık
ve sağlık nedenleriyle faal olarak herhangi bir iş yapmamakla birlikte çeşitli mesleklerden emekli
olmuş kişilerden oluşmaktadır. Şehirde yaşayanların ise %3,3’ünü oluşturan üç kişi profesyonel
besicilik yaparken, %12,1’i esnaf/zanaatkâr %7,7’si de ücretli işçi olarak mesleklerini yürütmektedirler. Bunların dışında kalan yaklaşık %70’i oluşturan denekler ise eğitim süreciyle ulaşılabilen
mesleklerde bulunmaktadırlar ki; bunların arasında öğretmenlik, mühendislik, doktorluk, hemşirelik, veteriner, akademisyen gibi meslekler bulunmaktadır. Şehirde yaşayanların meslekleri
göstermektedir ki, Yörükler yerleşik yaşama geçtikten sonra çocuklarının eğitimine olabildiğince
önem vermişlerdir. Ayrıca yine bu veriler göstermektedir ki ikinci kuşak Yörükler önce eğitim yoluyla nitelik kazanarak şehirlere nitelikli göç gerçekleştirmişlerdir.

Evlilik ve Aile Hayatında Meydana Gelen Değişmeler
Eş Seçiminde Değişim
Geleneksel yaşamda eş seçimi hemen hemen tüm bireyler açısından görücü usulüyle ve
genellikle aynı oymak içinden yapılırdı. Günümüzde anlaşarak evlenme şeklinin köylerde dahi
artış eğilimine girdiği görülmektedir. Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlar ortalama evlilik şekli
görücü usulüyken şehirde yaşayanlar ortalama evlilik şekli anlaşarak evlenmedir. Kırsal yaşam
sürenler arasında en yaygın evlenme şekli, görücü usulüyle evlenme (%58,9), anlaşarak evlenme (%37,8) ve kaçırarak evlenmedir (%3,3).
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Araştırmamız esnasında taygeldi ailesine Antalya Akkoç köyünde rastlanılmıştır. 1931
doğumlu M.K.’nin babası annesi ölünce yeniden evlenmiştir. Babası ikinci eşinin bekâr kızını da
oğluna almıştır.
Şehirde yaşayanlarda en fazla evlenme şekli anlaşarak evlenme (%52,2), görücü usulüyle
evlenme (%31,1), akraba/ dost tavsiyesi anlaşarak evlenme (%10), anne –baba isteği evlat rızasıyla (%4,4) evlenmedir.
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlarda evli çocuğu bulunanlar kendileri ya da çocuklarının isteğiyle eş tercihinde (%54,4) akraba evliliğini tercih ettiği görülmektedir.
Görüşülenlerin çoğunluğunun (%54,4) çocuklarından bazılarının akrabasıyla evlendiği
görülmektedir. Akraba evliliğinin varlığı, Yörüklerin ataları zamanında yaygın olan endogami tarzı
evliliğin bugün de sürdürüldüğünü göstermektedir. Fakat yapılan gözlemlerden elde edilen bulgulara göre yeni nesilde yani torunların eğitim seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gerek iş ve
meslek hayatındaki farklılaşmalar gerekse kitle iletişim ve ulaşım aygıtlarının kullanımının yaygınlaşması nedeniyle egzogami türü evlilikler de yaygınlaşmaya başlamıştır. Örneğin Altınyayla
(Dirmil) Ballıkta yapmış olduğumuz bir görüşmede; babanın oğlunun cep telefonuyla tanıştığı
kızı Bursa’dan gelin almak zorunda kaldığı tespit edilmiştir.
Şehirde yaşayanların evli çocuklarında eş tercihinde akrabalık bağı aramanın giderek
azaldığı görülmektedir. Şehirde yaşayanlarda egzogamik türden evlilik yapanların oranı %85 düzeyine kadar yükselmiştir.
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanların yarıdan fazlasının (%54) çocuklarından bir ya da
birden fazlası evliliklerini akrabasıyla yaparken, şehirde yaşayanların çocuklarının çok azı akrabasıyla evlenmiştir (%10). Kırsal yaşam sürenlerde endogamik tür evlilik halen çoğunlukta iken
şehir hayatında egzogamik türden yapılan evlilikler başat tercih haline gelmiştir.
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlardan evli çocuğu olanların yarıdan fazlası (%54,6)
anlaşarak evlenirken, yarıya yakını (%44,7) görücü usulüyle evlenmiştir.
Şehirde yaşayanlardan evli çocuğu olanların %62,1’i anlaşarak evlenirken, %31’i görücü
usulüyle evlenmiştir. Şehir hayatında evliliklerde kırsal yaşam sürenlerden farklı olarak eş tercihinde “Akraba/Dost Tavsiyesi ile Anlaşarak” evlenme şekli türemiştir (%5,7).
Günümüz Yörük gençleri arasında eş seçiminde eski gelenek görenekler kaybolmak üzeredir. Evlilikte eş seçiminde hâkim olan değer gençlerin evlenecek olduğu kişiyi bulup anlaştıktan
sonra ailelerine haber vermeleridir. Evlilikten haberdar olan ailede anne ve babaya çok fazla söz
hakkı kalmadığı için ister istemez aile bu talebi onaylamak zorunda kalmaktadır.
Kırsal yaşam sürenler arasında 1970’lere kadar görücü usulüyle evlenme hâkimdir. 1980
sonrası Yörükler arasında yapılan evlenmelerde bireysel eş seçimi yaygınlaşmış, böylece çiftler
anlaşarak evlenmeye başlamıştır. Kırsal yaşam sürenlerde kaçırarak evlenme en çok 1955-1964
yılları arasında görülmüştür (%3,3).
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Şehirde yaşayanlar arasında 1975-1979 yılından itibaren “akraba/dost tavsiyesi” ile çiftler
anlaşarak evlenmeye başlamışlardır. Şehirde yaşayanlar arasında kaçırarak evlenme şehre göç
etmeden önce yapılmıştır.
Köyde ve konargöçer yaşayan Yörükler arasında endogamik evliliğin yaygın olduğu görülmektedir. Her 3 evli çiftten ikisi akraba evliliği yapmıştır (%68,9). Akrabalık bağı olmayanlar ise
evli çiftlerin 1/3’ünü oluşturmaktadır (%31,1).
Kent yaşamı Yörüklerin evlilik tercihlerini oldukça değiştirmiştir. Kentte yaşayanlarda akraba evliliği köyde ve konar göçör yaşayanlara göre tam tersi bir duruma dönüşmüştür. Kentte
yaşayan Yörüklerden her üç evli çiftin ikisi arasında akrabalık bağı bulunmamaktadır (%65,6).
1/3’ü ise yine akraba evliliği yapmıştır (%34,4).
Aile Büyüklüğü ve İkamet Biçiminde Değişim
Yörüklerin yaşam biçimi fiziki güç ve emek harcamayı gerektirir. Bu nedenle aile büyüklüğü önemlidir. Bu yaşam biçiminde gençler evlendiklerinde erkek tarafının baba evinde otururlar.
İş ve dolayısıyla ekonomik kaynaklar hane reisi konumunda olan en büyük babanın denetiminde ortaklaşa kullanılır. Geleneksel toplumlarda da yaygın olarak görüldüğü gibi Yörüklerde de
gündelik yaşam tüm aile üyeleriyle birlikte yaşanılır. Bütün aile sevinçte ve tasada kader birliği
gözetir. Araştırma grubumuz da bu özellikleri yansıtmaktadır. Özellikle köyde ve yarı konargöçer
yaşayanların çok büyük bir kısmı (%78,9) ilk evliliklerinde ikamet ettikleri yer ‘baba evi’ olmuştur.
Erkek tarafına ait baba evinde oturanlar %75,5’tir. Kayınpederin evinde oturanlar ise %5,6’dır ki,
bunlar örneklem grubumuzun 5 kadın üyesinin verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Kendi evinde,
çekirdek aile yapısında oturanlar ise %16,7 olup, bunlar artık fiili Yörük yaşamından uzaklaşmış
ve daha çok genç nesli temsil edenlerden oluşmaktadır.
Köyde yaşayanlar ve yarı göçebe olan deneklerin baba evindeki ikamet süresi ortalama
15 yıl civarındadır.
Kent yaşamına geçen Yörüklerde bu yapının değiştiği görülmektedir. Şehirde yaşayanlar
arasında evlendiğinde babasının evinde oturan çiftler %28,9 iken; eşiyle ayrı evde oturanlar
%68,9 oranındadır. Kırsal yaşam sürenler ile şehir hayatında evlenen çiftlerin eşleriyle ikamet
yerleri zıtlık göstermektedir. Şehir hayatında çok katlı binaların yeni yaşam alanları olması nedeniyle evlenen çiftlerden çok azı apartman tipi konutlarda anne-babalarıyla alt-üst katlarda oturabilmektedir (%1,1).
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlar evlilik sonrası baba evinde kalış süresi 4 ile 50 yıl
arasında değişmektedir. Bunların %75,3’ünü oluşturan 55 çift 4 ile 20 yıl arasında baba evinde
yaşamışlardır (Bunların içinde 4 yıla kadar yaşayanlar %15,1, 5-9 yıl yaşayanlar %31,5, 10-14 yıl
yaşayanlar 17,8, 15-19 yıl yaşayanlar ise %11,0 oranındadır). Şehirde yaşayan çiftlerin yaklaşık
%29’unu oluşturan baba evinde oturanların baba evinde kalış süresi çoğunluk açısından ilk 4
yıldan ibarettir (%60,7). 10-14 yıl aralığında baba evinde kalan 3 çift varken, 5-9, 15-19, 20-24
ve 25-29 yıllar arasında baba evinde ikamet eden 2’şer çift bulunmaktadır. Halen baba evinde
oturanlar köydekilerin %28’ini, şehirlerde yaşayanların ise %3,6’sını oluşturmaktadırlar.
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Evliliklerinden itibaren baba evinde kalan çiftlerin evden ayrılma nedenleri köyde yaşayanlar (%48) ve şehirde yaşayanlar (%32) açısından ilerleyen zaman içinde evin yetersiz hale
gelmesi en önemli neden olarak gösterilmektedir. Şehirde yaşayanların bir diğer önemli nedeni
ise iş ya da mesleki gereklilikler olarak gösterilmiştir (%39,3). Araştırma verilerine göre köyde
ve yarı konargöçer yaşayanlar ile şehirde yaşayan Yörükler arasında oğul baba geçimsizliğine
dayalı bir evden ayrılma görülmezken, gelin kaynana geçimsizliğine dayalı evden ayrılma sadece
şehirde yaşayanlarda 1 kişi olarak tespit edilmiştir (%3,6).
Araştırma grubunu oluşturan deneklerin şehirlerde yaşayanları genellikle köyde yaşayanlardan daha gençtir. Köyde yaşayanların 60 altındaki yaş gruplarında 90 deneğin %30’u bulunmaktayken %70’i 60 üstü yaş gruplarına dâhildir. Şehirlerde yaşayan toplam 90 deneğin ise 60
altı yaş grubunda olanlar %77,8 oranındadır. Bu oranlar göstermektedir ki genç nüfus şehre
göç ederek baba evinden ayrılmakta, anne-baba ise köyde birlikte ya da eşlerden birinin ölümü
halinde yalnız yaşamak zorunda kalmaktadır. Köyde yaşayan araştırma grubumuzun bu şekilde
yalnız yaşayanları (%8,9) sadece eşiyle yaşayanlar %51, 1, çekirdek aile boyutunda yaşayanlar
%5,6, geniş aile boyutunda yaşayanlar ise %11,1 oranındadır. Şehirde yaşayanlar ise tahmin
edilebileceği üzere eşi ve varsa çocuklarıyla birlikte çekirdek aile boyutunda yaşayanların oranı
%96,7 düzeyindedir.

Hayvancılık ve Tarım Faaliyetlerine Yönelik Değişmeler
Köyde ve yarı konargöçer yaşayan Yörüklerin tamamına yakını (%90) tarım -hayvancılık
ile uğraşırken çok azı artık bu tür işlerden uzaklaştığını belirtmektedir (%10). Tarım-hayvancılık ile uğraşmayanların bu işlerden uzaklaşma nedenleri genellikle yalnızlık, yaşlılık ve sağlık
problemleridir. Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlar yarıdan çoğu (%53,3) tarım ve hayvancılık
faaliyetini birlikte yaparken sadece tarımla uğraşanların oranı %30; sadece hayvancılık yapanların oranı ise %6,7’dir. Kırsal kesimde yaşayan ve tarım- hayvancılık faaliyetlerinde bulunmayanların oranı %10’dur.
Genç kuşaklar her ne kadar şehre göç etmiş ve şehirde yaşamalarına rağmen köyleri ile bağlantılarını koparmamışlardır. Ebeveynlerinden kalan toprakları vakit buldukça kendileri
(%19,1) ya da aileleriyle birlikte (%7,8), akrabaları yoluyla (%5,6), işçi tutarak (%4,4) ya da icara
(kiraya) ya da ortakçıya vererek (%13,4) işlemeye ve köyle ilişkilerini olabildiğince sürdürmeye çaba göstermektedirler. Şehirde yaşayan ve köyünde toprağı olan Yörüklerin %70’i tarımhayvancılık faaliyeti yürütmektedir.
Şehirde yaşayanlar yarıdan çoğu (%52,2) tarımsal üretim yaparken, tarım- hayvancılık
yapanların oranı %4,4’dür. Şehirde yaşayanlar %43,3’ü Yörük yaşamının temel iktisadi faaliyetlerini yapmayı bırakmışlardır. Araştırmadan elde edilen verilere göre şehre göç eden birinci kuşak
Yörükler köylerinde bıraktıkları toprakla ya da daha genel bir deyişle kırsal faaliyetlerle ilişkisini
sürdürürken ikinci kuşak Yörüklerin köylerinden tamamen kopuşlarına yönelik bir eğilim de söz
konusudur. Şehirde yaşayan deneklerin %18,9’unun toprağının olmaması ve %23,3’ünün toprağı
olmasına rağmen bununla meşgul olmaması da bu eğilime işaret etmektedir.
Yörüklerin geleneksel gündelik yaşamından uzaklaşmanın bir göstergesi olarak sunulabi-
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lecek husus da besiciliği yapılan hayvan türlerindeki değişimdir. Yörükler geleneksel yaşamlarında ağırlıklı olarak kıl keçisi başta olmak üzere küçükbaş hayvan sürülerinin besiciliğini yaparlarken, konargöçer yaşamı bıraktıktan sonra önemli bir kısmı büyükbaş hayvan besiciliği yapmaya
başlamışlardır. Denek grubumuzda 100 adetin üzerinde küçükbaş hayvanı olan ve geleneksel
yaşamdaki gibi sürü besiciliği yapan 11 kişi (%12,2) bulunmaktadır. Diğerleri içinde 1-50 arası
küçükbaş hayvanı olan 11 kişi (%12,2), 50-100 arası 4 kişi (%4,4) bulunmaktadır. Geriye kalan
64 kişi (%71,1) küçükbaş hayvan besiciliğini bırakmıştır. Büyükbaş hayvan besiciliği ekonomik
gelirin sürdürülmesinin yanında fazla emek harcamayı gerektirmediği için tercih edilmektedir.
Yarı konargöçer yaşam süren Yörükler arasında küçükbaş hayvancılığı ilk bırakma 19501954 yılları arasında başlamıştır. Bu tarihler Yörüklere yönelik Cumhuriyet Türkiye’sinde devletin
uyguladığı en önemli iskân politikasının başladığı dönemdir. Araştırmamıza katılan yarı konargöçer Yörükler en fazla 1985-1994 yıllarında küçükbaş hayvancılığı bırakmışlardır (%23,3). En
son bırakma ise 2010-2014 yıllarında gerçekleşmiştir. Bırakma nedenleri arasında en önemlisi;
ailelerin küçülmesi, genç neslin eğitim yoluyla ulaşılan mesleklere yönelerek şehre göç etmesi
gösterilmektedir. Öte yandan sürülerin otlayacağı meraların küçülmesi, orman kanunu gereği
yapılan sınırlandırmalar, mermer ocakçılığının dağlık bölgelerde yaygınlaşması gibi nedenler de
sürü besiciliğinin bırakılmasında rol oynayan diğer nedenler arasında sayılmaktadır.
Görüşülenlerden hayvancılık yapan 54 kişiden %37’si hayvancılık için yaylaya çıkarken,
%63’ü günümüzde hayvancılık için yaylaya çıkmamaktadır. Araştırmamızda Aksu Başpınar yaylasına yaylalamaya gelen fakat Serik’in köyünde hayvancılık yapan iki kişi bulunmaktadır. Önceden hayvancılık için Anamas yaylalarını tercih eden bu Yörükler günümüzde köylerinde büyük
baş hayvan yetiştirmeye başladıkları için hayvanlarını akraba ya da komşularına emanet ederek kendileri tatil/dinlenme maksatlı olarak eski yayla yurtlarına yaylalamak için çıkmaktadırlar.
Şehirde yaşayanlarda ise gerek hayvancılık gerekse tatil yapmaya yönelik olarak yaylaklara çıkma alışkanlığı hemen hemen hiç kalmamıştır. Aşağıdaki tablo Yörüklerin faal olarak sürü besiciliği yaptıkları ve bugün bir kısmının sadece tatil amaçlı çıktıkları yaylakları göstermektedir.
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Tablo1: Köyde ve Yarı Konargöçer Yaşayanlar Her Yıl Çıktığı Yaylanın Adı

Küre-Gedikli

Sayı

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Birikimli
Yüzde

1

1,1

4,2

4,2

Karamıklı-Gedikli

1

1,1

4,2

8,3

Çamalan-Sarıkaya

1

1,1

4,2

12,5

Çayır -Yenişar/Aksu

6

6,7

25,0

37,5

Karacadağ-Aksu

1

1,1

4,2

41,7

Karıngöl-Alanya

1

1,1

4,2

45,8

Yenicepazar-Alanya

1

1,1

4,2

50,0

Ören-Fethiye

1

1,1

4,2

54,2

Boncuk-Dirmil

1

1,1

4,2

58,3

Avdan-Dirmil

1

1,1

4,2

62,5

Boklugöl-Aksu/Anamas

1

1,1

4,2

66,7

Karaçlıkuyu-Akkeçili

1

1,1

4,2

70,8

Kanlıca/Aykırıçal-Elmalı

1

1,1

4,2

75,0

Eren-Elmalı

1

1,1

4,2

79,2

Çallıca-Burdur

1

1,1

4,2

83,3

Başpınar-Aksu/Anamas

3

3,3

12,5

95,8

Anamas/Aksu

1

1,1

4,2

100,0

Toplam

100,0

24

26,7

Yaylaya Çıkmayan

66

73,3

Toplam

90

100,0

Isparta, Burdur ve Antalya il sınırları dâhilinde çok eski tarihlerden bu yana Yörüklerin
kullandıkları yaylaklar bulunmaktadır. Bu yaylalar Yörüklerin “yurt”larıdır. Onlar kışlada göç ayı
geldiği zaman yurtlarına adeta koşarak gelmektedirler. Hayvancılık yapanlar hayvanlarıyla yapmayanlar ise anılarıyla yaylaktaki yurtlarına gelir ve güz gelinceye kadar orada kalırlar. Araştırmamıza katılan yörükler arasında Aksu Çayır yaylası ile Aksu Başpınar yaylası en çok tercih
edilen yaylalardır. Özellikle Çayır Yaylası (Rakım 1900 metre) Antalya Serik muhitinde yaşayan
Karakoyunlu aşireti için önem arz etmektedir.
Kasapbaşı’nın bir yazısındaki ifadeyle “Yer ve yar sevdası peşinde koşan Türkmen Yörükleri” 1980’lere kadar sevdalısı oldukları yaylakların peşinde koşarak her yıl Toros Dağlarını aşıp
Akdeniz sahilleri ile iç Anadolu yaylalarında geliş gidiş yapmıştır. Onların yaylak-kışlak arası yolculuğu yaklaşık 1 ay sürmektedir. Kışladan yaylaya ulaşan Yörükler yorgunluklarını çam kokusu
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içinde buz gibi kaynak suyu içerek gidermekteydi (Kasapbaşı, Hürriyet Gazetesi, 17.06.1961).
Yörük yaşamı bugün her ne kadar kaybolmaya yüz tutmuşsa da bu kültürün içinde toplumsallaşmış ve bugün çok farklı yerleşim yerlerinde ve ekonomik faaliyet kollarında bulunan bireyler, bu
yaşamın güzelliklerini unutmamışlardır. Anılarda, hikâyelerde ve çeşitli sohbetlerde dile getirilmeye çalışılan Yörük yaşamı, bazen tanıdık ailelerin birliktelikleriyle bazen de Yörükler tarafından
kurulmuş sivil toplum kuruluşları vasıtası ile yaylakları unutmamaya özen göstermektedirler.

Konaklama ve konut biçiminde meydana gelen değişmeler
Konargöçer Yörüklerin geleneksel meskeni yaz-kış, yılın on iki ayı daima çadırdır. Yörük
çadırı üç tipten oluşur: 1 — Kara çadır, 2 — Alaçık, 3 — Topak ev.
Ali Rıza Yalman (1977: 38), Kemal Güngör (1941: 48) ve Mehmet Eröz (1991: 97)’ün
yapmış olduğu çalışmalarda Yörüklerin en çok kullandıkları çadır keçi kılından dokunmuş kara
çadırdır. Kara çadırın çulu/sitili her tür hava koşullarına dayanıklı ve içinde yaşayanları iklim değişikliklerinden olumsuz etkilenmesini önleyici bir yapıdadır. Bu çadırlar içinde barınacak kişi sayısı
ve sahibinin ekonomik gücüne göre 2, 3, 4, 5, 7 direkli olabilir. Zira direk sayısı arttıkça çadırın
genişliği de artar. Aşiret/mahalle ileri gelenleri çoğunlukla 4 den fazla direkli çadırlarda yaşarlar.
Kara çadır 17 parça eşyanın birleşimiyle kurulur. Bu eşyalar arasında kara çadırı oluşturan en önemli malzeme ise keçi kılının işlenip daha sonra kirmanda eğrilmesiyle elde edilen ipin
ıstar tezgahında dokunmasıyla oluşan sitiler/çullardır.
Çadırın Malzemeleri: a) Sitiller/Çullar (Üst, Ön, Arka, Yan) b) Bağlar (Böğür, Pinti, Ön ve
Art) c) Kolanlar (Siyek, Böğür ve Orta) ç) Siyek/Siyeç d) Çanak e) Bakara f) Sitil çöpü g) Kazık/
Söven h) Kapak (Dolama hasır veya tahtadan) oluşur.
Çadırda Mekânsal Düzen: Çadırın mekânsal kullanımı da tıpkı çadırın kuruluşu gibi belirli nizam ve intizam içerisindedir. Çadırın mekân kullanımı kendi içinde 9 ayrı bölümden oluşur
a) Yatak Yüklüğü (Yatak konulan yer), b) Azıklık/Azıklağ (Yiyecek içeceklerin konulduğu yer),
c) Geysi yüklüğü (Giysi konulan yer), ç) Ocaklık (Ateş yakılan yemek pişirilen yer), d) Kapkacak
Yeri (Tencere ve tasların konulduğu yer), e) Eşiklik (Kapı girişi), f) Ev sahibi yeri, g) Komşu yeri,
ğ) Misafir yeri olarak (Eröz, 1991: 99-102).
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Aşağıda Honamlı ve Karakoyunlu Yörük aşiretlerince kullanılan kara çadır örnekleri yer
almaktadır.

Resim 1: Karakoyunlu Yörükleri		
(Çayır Yaylası, 2013)

Resim 2: Honamlı Yörükleri
(Sindel Yaylası, Emine Karasu, 2003)8

Yörük aşiretleri arasında çadırların kuruluşu ve şekli farklılıklar gösterir. Yörükleri tanıyan
bir kişi, çadırın kuruluşundan ve biçiminden hangi aşirete ait olduğunu az çok tahmin edebilir.
Meselâ Karahacılı’lar, Hayta’lar ve Çakal aşireti çadırlarını kuzey-güney istikametinde ve Doğu
- Batı istikametine dikey olarak kurarlar. Kapı kışın doğuya - güneşin doğrudan doğruya girmesi
için - yazın ise batı istikametine açılır. Kapının karşısındaki kenar köşeler yüklük olarak tabir
edilir ve buralara eşya çuvalları ve yiyeceklerini içeren torbalar konulur. Genellikle sık kullanılan
eşyalar kapının sağ tarafındaki köşeye yerleştirilir. Çadırın içinde ısınma ve pişirme amaçlı olarak
kurulan ocak daima giriş kapısının hizasında ortada yer alır. Karakoyunlu, Bahşiş ve Honamlı
aşiretleri ise çadırlarını doğu-batı istikametinde ve kuzey-güney istikametine dikey olarak kurarlar. Diğer bir fark ise çığ ve hasır yerine 50-70 cm. yüksekliğinde taş yığarlar (Güngör, 1941: 48,
49, Yalman,1977: 418).
Yörüklerin mesken tercihleri günümüze doğru yapı malzemelerinde meydana gelen değişmelere paralel değişiklikler göstermektedir. Konargöçerlikte yükte hafif olan ve kendi emekleriyle
üretebildikleri çadırların yerini bugün portatif, sabit kulübe/baraka veya evler almaya başlamıştır.
Yarı göçer hale dönüşmüş Yörüklerde özellikle bu tür mesken tercihi daha da ön plana çıkmıştır.
Yarı konargöçer Yörüklerin bazıları traktörün arkasında taşınabilir tekerlekli karavan tipi
saçtan kulübeler yaptırmakta ya da römorklarının üzerini kapatarak barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

8

Resim: Mehmet Akkın
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Resim 3: Şarkîkaraağaç Gedikli Küre Mevkii Taşınabilir Saç kulübe ve Ağıl

Resim 4: Gedikli Küre Mevkii Üstü Branda ile Örtülü Dönüştürülmüş Kıl Çadır

Yarı konargöçer Yörükler günümüzün ulaşım ve iletişim imkânlarının yarattığı koşullar
nedeniyle yaylaklarda çok uzun süre kalmadıkları için yaylak meskenlerine de eskisi kadar özen
göstermemektedirler. Yarı konargöçerler konargöçerlikten farklı olarak çoğunlukla köyleri ile
ortalama her gün iletişim halindedirler. Komşular arasında iş bölümü ve yardımlaşma yaparak
hayvanlarının otlatılmasını sağlamakta aynı zamanda köylerindeki tarımsal faaliyetlerini ya da
diğer işlerini de aksatmadan sürdürmektedirler. Her sabah erkenden hayvanlarını otlatmak için
meralara sürdükten sonra komşu dayanışması yaparak patpat, traktör veya taksi ile köylerine
giderler. İkindi sonrasına kadar köydeki evlerinde ya da bahçelerinde çalışırlar, hayvanlar yayılımdan gelmeden önce tekrar toplanırlar ve yaylalarına geri dönerler.
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Resim 5: Burdur Altınyayla Ballık Güzergâhı Taş Tabanlı Ahşap Baraka

Resim 6: Aksu Çayır Yaylası Tahta Kulübe ve Ağıl
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Çayır yaylasında hayvancılık yapan Yörükler yaylada çadır ya da barakalarda yaşamada ortaya çıkan barınma güçlüğünü “yurtlarına” iki odalı; duvarı taş, tuğla ya da briketten üzeri
saç kaplamalı sabit evler yaparak barınma koşullarını iyileştirmişlerdir.

Resim 7: Aksu Çayır Yaylası Taş Kulübe ve Ağıl

Çayır yaylasını hayvancılık dışında yazlık amaçlı olarak kullanan bazı Karakoyunlu Yörükleri yaylaya müstakil evler yapmışlardır.

Resim 8: Aksu Çayır Yaylası Yaylalama Amaçlı Kalıcı Konutlar

Yaylacı Yörükler arasında yazlık evde konaklama, yaylalamak için Anamas/Aksu ya gelen
Karakoyunlu Yörüklerinin çoğunlukta olduğu yazlık sitede mümkün olmaktadır. Son yıllarda hayvancılık yapan Yörükler arasında da kendilerinin özel olarak yaptırdıkları karavanlarda yaylada
kullanılan yeni barınma şeklidir (%4,4).
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Yerleşik Hayata Geçişle Mesken Kültüründe Meydana Gelen Değişmeler

Resim 9: Bucak Kızıllı Köyü Molla/Uzun Ahmet Oğlu Mehmet Güzelin Taştan Evi Yapım Yılı- 1900’lerin
Başı

Resim10: Gedikli Köyü İlk Yerleşimde Yapılan Taş Ev Yapım Yılı- 1954
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Resim11: Gedikli Köyü Sokak Görünümü Eski ve Yeni Evler

Köyde yaşayan Yörüklerin yerleştikleri coğrafi koşullara göre kerpiç, taş, ya da betonarme ev yaptıkları görülmüştür. Kerpiç evlere, Sarıkaya, Yeniköy, Kökez, Büyüksöğle, Esenyurtta rastlanırken, kagir evlerin (Yığma taş ya da tuğladan yapılan) Yörüklerin yerleşik hayata
geçtiklerinde -çoğunlukla o günkü imkanlara istinaden- kagir ev yaptıkları; daha sonraları ise
artan ekonomik refah ve teknolojik imkanlara istinaden betonarme evlere doğru bir geçişin olduğu
görülmektedir.
Şehir de Yaşayanlar tamamına yakını betonarme evde oturmaktadır(%99). Şehirde
yaşayanlarda önemli fark ¼ ünün (%24,4) müstakil evde yaşamayı tercih etmesi onların halen
geleneksel çadır kültüründe sahip oldukları bireysel konut özgürlüğü ve yaşam alanın devamlılığı
olarak düşünülmelidir.
Köyde ve kırsal yaşam sürenler ile şehirde yaşayanlar ortalama 3 oda bir salon evde
yaşamaktadır. Şehirde Yaşayanlar ilk oturdukları evlerin ortalama oda sayısı 2 oda bir salondur
(Mean, 3:46).
Görüşülenlerin çoğunluğu üç oda ve salon bir evde yaşarken iki oda ve salonda oturanların oranı kırsal yaşam sürenler ile şehirde yaşayanlarda yaklaşık aynı orandadır. Dört ve daha
fazla odaya sahip evde yaşayanlar ise kırsal yaşam sürenlerde %18 iken şehirde yaşayanlarda
%10’dur. Şehirde Yaşayanlar yaşadıkları konut büyüklüğüne ile ait hissettiği toplumsal tabaka
orta tabaka üstü ve üst tabaka oranı (%9) ile yaklaşık aynı orandadır.
Köyde ve yarı konargöçer yaşamın beraberinde getirdiği bir takım zorluklar da vardır.
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Yaşam koşulları, gelir seviyesinin düşüklüğü, şehre göre imkânlara ulaşımın zor olması gibi nedenlerden dolayı kırsal yaşam sürenler en fazla soba ile ısınırken, şehirde yaşayanlar en çok
kalörifer/kombi ile ısınmaktadır. İklim koşulları gereği kalörifer/kombi ile ısınma en fazla Isparta
ve Burdur da yaygın iken geçtiğimiz yıllarda Antalya ya doğal gazın gelmesiyle birlikte orada
yaşayan Yörükler arasında kombi ile ısınma tercih edilir hale gelmiştir.

Ulaşım ve yük taşıma araçlarında meydana gelen değişmeler
Köyde ve yarı konargöçer Yaşayanlar en fazla tarım ve kısa mesafeli ulaşım aracı olarak (%32,9) traktör kullandıkları, ulaşım aracı olarak otomobil kullandıkları (%19,6) görülürken,
alternatif bir tarım ulaşım aracı olarak Isparta’nın Gedikli, Sarıkaya, Yeniköy, Karayaka, Akkeçili,
Aşağıtırtar ve Yukarıtırtar köylerinde patpat (%13,3) kullanılmaktadır. Patpat çoğunlukla sulama
motoru ile çalışan, hurda araçlardan temin edilen parçaların birleştirilmesiyle az miktarda yeni
araç parçaları da eklenerek patentsiz olarak çoğunlukla Senirkent Büyükkabaca ve Akşehir sanayi sitesinde yapılan bir araçtır.

Resim12-13: Gedikli Köyünde Açık ve Kabinli Patpatlar

Bu aracın en önemli özellikleri az yakıt yakması, masrafının az olması, kolay tamir edilmesi, ulaşım, yük taşıma, ilaçlama, odun kesme, su sulama gibi kırsal yaşamda köylünün ihtiyacına yönelik olmasıdır.
Isparta ve komşularında (Afyon, Akşehir) oldukça sık kullanılan patpatın, Burdur ve Antalya da yaşayanlarca kullanılmadığı görülmüştür. Kamyonet gerek köyde yaşayan ve yarı konargöçerlerce gerekse şehirde yaşayanlarca otomobil harici yük ve yolcu taşımak için kullanılan bir
araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kamyonet hacim genişliği ve taşıma kapasitesi olarak
kullanıcılarına büyük rahatlık sağlamaktadır (%19,5).

Gündelik yaşamda kullanılan eşyalarla ilgili değişmeler
Kırsal yaşam sürenler ile şehirde yaşayan Yörüklerin tamamı TV, Uydu Alıcı, Buzdolabı,
Oturma odası mobilyası kullanmaktadır (%100). Kırsal yaşam sürenlerde en çok kullanılan diğer
eşyalar Çamaşır Makinesi (%97,8), Gün Isı (%85,6) ve Cep Telefonu (%81,1) Ütü (%66,70),
Fırın (%63,3), Elektrikli Süpürge (%61,1) Derin Dondurucu (%31,1) Ev Telefonu (%26,7) Klima
(%21,1) Bilgisayar (%21,1) Dikiş Makinesi (%20) Bulaşık Makinesi (%18,9) Saç Kurutma Ma497
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kinesi (%16,7) İnternet (%14,4) Fotoğraf Makinesidir (%13,3). Köyde en az kullanılan yemek
odası takımı (%1,1) iken hiç kullanılmayan mikrodalga fırındır. Kırsal yaşam sürenlerin 1/5’inde
bilgisayar varken (%21,1), internete sahip olanların oranı %14,4’tür.
Görüşülenlerin kullanmakta olduğu 32 farklı eşya arasında bazen %5 in üzerinde sert
düşüşler görülmektedir. Bu düşüşler kırsal yaşam sürenlerde derin dondurucu kullanımı elektrikli
süpürgeye göre %30; ütü kullanımı cep telefonuna göre %14,4; gün ısı kullanımı çamaşır makinesine göre %12,2; aspiratör kullanımı fotoğraf makinesine göre %5,5 daha azdır.
Şehirde yaşayanlar arasında ise kullanılan eşyalar arası sert düşüşler en fazla internet
kullanımı bilgisayara göre (%12,3); katı meyve sıkacağı (%10) dikiş makinesi kullanımı rondo/
blender göre (%7,8); video kamera kullanımı mikrodalga fırına göre (%6,7) daha az kullanılmaktadır.

Resim 14: Yukarı Tırtar Köyünde Pekmez Yapan Yörük Kadını ve Cep Telefonu

Boş zaman uğraşılarında meydana gelen değişmeler:
Görüşülenler arasında ortak boş zamanı değerlendirme etkinlikleri avcılık yapma, kitap
okuma kahveye gitme yürüyüp yapma enstrüman çalma, internet kullanma ve süs eşyası yapma
şeklindedir.
Köyde ve konargöçer yaşayanların boş zamanlarını değerlendirme şekli en çok avcı-
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lık(%17,6), tatil (%17,7), el sanatları (%11,6), kitap okuma (%8,8), kahveye gitme (%5,9) yürüyüş
yapma(%5,9), enstrüman çalma ve internette araştırma yapmadır (%5,9).
Köyde konargöçer yaşayanlar arasında geleneksel Yörük yaşantısıyla ilgili olarak kaval
çalma, çorap örme, çarık yapma, keçi süsü yapma şeklindedir. Kırsal yaşam sürenlerin tatil anlayışı kaplıcaya gitme veya yaz aylarında Antalya’nın sıcağından uzaklaşma bağlamında yaylalama şeklinde Aksu Anamas yaylasına çıkmaktır.
Köyde ve konargöçer yaşayanlarda boş zamanı değerlendirme etkinliği tek seçenekte
toplanırken, şehirde yaşayanlarda boş zamanları değerlendirme şekli bir kişi birden fazla etkinlik
yaparak değerlendirebilmektedir.
Şehirde yaşayanlar arasında en çok yapılan boş zamanı değerlendirme etkinlikleri; köye
akrabaları ziyarete gitme (%77,8), köye çalışmaya gitme (%40), tatile çıkma (%30), Yörük şenliklerine katılma(%23,3), kitap okuma(%18,9), evde tamirat yapma (%17,8), kahveye gitme (%11,1)
ve Sivil toplum kuruluşlarında çalışma (%10) şeklindedir.

El sanatlarında meydana gelen değişmeler
Yörükler 1990’lara kadar Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerin beraberlerinde getirdikleri dokuma ve örme kültürünü yapmaya devam etmiştir. Çünkü Yörükler günlük yaşamlarında
kullandıkları temel eşyalarını -keçi kılı/koyunyününün işlenip ip haline getirilmesinden sonra- ıstar, çulhalık (Çulfalık), kolan ve hasır tezgâhlarıyla çarpana da dokuyarak üretirler (Eröz, 1991:
186,187).
Istar tezgâhı:
Sitil, kilim, çuval, heybe namazla, çuval gibi konargöçer Yörüklerin gündelik yaşamlarında
kullandıkları kıldan/yünden yapılan eşyaları dokumaya yarayan modüler olduğu için taşıması ve
sökmesi kolay dokuma tezgâhına denir. At ve eşek sırtında kolayca taşındığı ve kurulması sökülmesi kolay olduğu için konargöçer Yörükler yaylak ve kışlakta bu tezgâhları hep yanlarında
taşımışlardır.
Istar tezgâhı; iki eşit yan tahta, iki eşit yuvarlak top (alt ve üst levent), gücü ağacı, varangelen, çengelli eğri demir, doğru demir ve ince demir gibi kısımlardan oluşan dokuma tezgâhıdır
(Buksur & Ölmez, 2017:7). Yörük kadınları, ezbere bildikleri modelleri hafızalarına yerleştirerek
parmaklarını renkli ve küçük iplikler üzerinde işletmeğe başlarlar. Her ip geçirişte Varan-Gelen
ağacını gevşetme ve sıkma suretiyle kumaşın motifini tespit ederler (Yalman, 1977: 475).
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Resim 15: Istar Tezgâhı 			
						
					

Resim16: Istar Tezgâhında Yolluk Dokuma
Isparta Şarkîkaraağaç Gedikli Köyü 		
1996 (Hatice ÖTER)

Göçebe yaşam biçiminin vazgeçilmez ihtiyaçları dokuma ve örme yöntemleriyle koyunyünü ve keçi kılından temin edilirdi. Istar tezgâhında yapılan dokuma eşyalar: Sitil, kilim, çullalık
(çulhalık), irham (irhem), yolluk, çuval, heybe, iteği, namazla (seccade), ip/olukma, çanta, kırlent,
halı vb.dir.
Örme eşyalar: çorap, patik, kazak, süveter, pantolon vb. eşyalar örme yöntemiyle yapılarak ihtiyaçlar giderilirdi.
Araştırma yaptığımız köy ve mahallelerde 1990’lara kadar dokuma eşya üretme ve
kullanmaya devam eden Yörükler arasında 2000 yılı sonrasında dokuma eşya üretimi pek
kalmazken mevcut eşyalar bir şekilde kullanılmaya devam edilmekte fakat yerine yenileri dokunmamaktadır. Çünkü küresel dinamikler Yörüklerinde üretim ve tüketim kültürünü değiştirmiştir.

Yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili değişmeler:
Yaylada yaşayan Yörükler arasında yardımlaşma en fazla akraba-komşu ile (%54,2),
komşu ile (%33,3), akraba ile (%8,3) yapılmaktadır. Isparta Senirkent Akkeçili köyüne ait Karaçlıkuyu mevkiinde küçükbaş hayvancılık yapan bir çobanın yakınında kimse olmadığı için yardımlaşamamaktadır.
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Yaylada Yörükler ekmek yapmadan kırkıma, birlikte en yakın yerleşim yerine gelip gitmeden, çadır ve hayvan güvenliğine kadar halen yardımlaşmayı sürdürmektedirler. Yaylada yaşayan Yörüklerin kendi iç dinamiklerinde karşılıklı bir güvenin olduğu gözlenmiştir.

Resim17-18:Aksu/Anamas Çayır Yaylasında Koyun Kırkımı ve Yardımlaşma

Günümüzde Yörüklük bilincine sahip Oğuz Türkleri arasında yaylada yardımlaşma -meydana gelen biçim ve içerik değişikliklerine rağmen- halen yaşatılmaktadır.
1980’lere kadar Yörük aşiret ve obaları arasında çoğunlukla kuvvetli yardımlaşma ve dayanışma bağı varmış. Bu nedenle aşiret ve obalar arasında karşılıksız çıkara dayanmayan yardımlaşmalar yapılırmış. Araştırmamıza dâhil olan Antalya merkezde görüştüğümüz yıllarca yaylada hayvancılık yapan İsa Tekkanat, yayladaki eski yardımlaşmayı ve günümüzdeki farklılığı şu
şekilde dile getiriyor: “Önceden deven yitse, komşu senin yükünü götürürdü. Şimdi bencillik var.”9
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlar arasında en çok yardımlaşma akrabalar arasında
yapılmaktadır (%100). Komşu ile yardımlaşma ikinci sırada yer almakla birlikte görüşülenlerin tamamına yakının komşularıyla yardımlaştıklarını belirtmişlerdir (%96,7). Kırsal yaşam sürenlerde
arkadaşlarla yardımlaşma oldukça azdır (%2,2).
Şehirde yaşayan Yörükler arasında en çok yardımlaşma akrabalar arasında
yapılmaktadır (%92,2). Şehirde yaşayanlarda akrabalardan sonra yardımlaşma arkadaş
çevresiyle yapılmaktadır (%72,2). Şehrin sosyal hayatında kırsal yaşamda komşunun yerini
arkadaş almıştır. Şehirde yaşayanlarda komşularla yardımlaşma köydekilere göre 1/3’tür
(%32,2). Komşuluk ilişkileri şehirde giderek yok olan bir değerdir. “ Ev alma, komşu al” sözü
Yörükler arasında da yoğun olarak söylenilmekte, şehirde komşunun evden daha mühim bir şey
olduğunu belirtmektedir.
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlara göre önceden yardımlaşmalar karşılıksız yapılırdı
(%100). Kırsal yaşam sürenler önceden insanların birbirlerine karşılıklı güven çerçevesinde hiçbir
çıkar gözetmeksizin imkânı ölçüsünde yardım yaptıklarını belirtmişlerdir. Hatta Yörükler arasında
bir nevi şifreli güvenilir haberleşme yöntemi olarak bazen tespih vs. gibi araçlar kullanılırmış. Örneğin: Baba paraya ya da başka bir hacete ihtiyacı olduğunda oğlunu kendi tespihi ya da özel bir
9

İsa TEKKANAT, 1941 Doğumlu, Görüşme Tarihi: 05.07.2014, Görüşme Yeri Antalya Merkez.
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eşyası ve selamı ile emanet alacağı kişiye gönderirmiş. Emanet verecek kişi babasının selamı ile
birlikte getirdiği eşyanın emanet alacak olana ait olduğuna kalbi kanaat getirirse sorgusuz sualsiz
gelen çocuğun ihtiyacını giderirmiş. Bilirmiş ki verdiği emanet, emanet alan tarafından bütçesinin
uygun olduğu en kısa sürede ya da söz verilen sürede geriye dönecektir.
Köyde ve yarı konargöçer yaşayanlar para ihtiyacı olduğunda ilk önce akrabalarına müracaat etmektedir (%86,7), daha sonra bankaya (%25,6), komşularına (%18,9), arkadaşlarına
(%15,6) müracaat ederek parasal ihtiyacına çözüm getirmektedir. Antalya Kumluca Erentepe
(Eski adı Buldur) Mahallesinde yaşayan yeni Osmanlı Yörüğü 1930 doğumlu O.K. para ihtiyacı
olduğunda kimlere müracaat edersiniz sorusuna “Kanaat ettim kimseden istemedim” demiştir.10
O.K. yaşadığı yerde kendi aşiretinden kimse olmadığından olsa gerek kanaat/idare etmiş hiç kimseden borç para istememiştir. Bu tür örnekler bize Yörükler arasında bir “kanaat/idare kültürünün”
olduğunu göstermektedir.

Göç ve göçe bağlı değişmeler:
Şehirde yaşayan Yörükler şehre çoğunlukla iş nedeniyle göç etmişlerdir. Yörükler göç
ettikleri şehre çoğunlukla yerleştikleri için kalıcı göç etmektedir.
Şehre göçün en önemli nedenleri memuriyet nedeniyle tayin/atama (%48,9), iş nedeniyle
(%27,8), babasının şehirde işe başlaması nedeniyle (%8,9), şehirde eğitim imkânın iyi olması
nedeniyle (%6,7)’dir.
Aksu Başpınar yaylası ve Aksu/Anamas sadece yaylalamak için yörükler tarafından kullanılırken Aksu Çayır, Alanya Yenicepazar ve Fethiye Ören yaylaları hem hayvancılık hemde
yaylalamak için kullanılmaktadır. Çayır yaylasında hayvancılık yapan 25.08.2013 tarihi itibariyle
26 hane bulunmaktadır.
Diğer tüm yaylalar hayvancılık amaçlı kullanılmaktadır.
Aksu Başpınar yaylasına ve Anamas/Aksu merkeze çıkan kişilerden birer kişi Serik’teki
köylerinde inek yetiştiriciliği yapmalarına rağmen ineklerini yaşadıkları yerlerde akraba/komşuya
emanet ederek yazları sadece yaylalamaya gelmektedirler.
Aşiretin devamlılığını sağlayan en önemli özelliği endogami türü evliliğin hâkim evlilik
olmasıdır. Köyde ve yarı konargöçer yaşayanların önemli bir kısmı (%68,9) eşiyle akrabadır.
Şehirde yaşayanlarda ise bu oran yaklaşık üçte bir civarındadır. Şehirde yaşayanların %65,6’sı
egzogami türü evlilik yapmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Konargöçer Yörük kültürü Orta Asya Türk göçebe kültürel mirasının üzerine inşa edilmiştir. Geçmişte Orta Asya bozkırlarında yaşayan Türk topluluklarının yaşama biçimi coğrafi çevre
koşulları, güvenlik durumu, ekonomik kaynaklar ve özgür kalma arzusunun bir sonucu olarak şekillenmekteydi. Coğrafi koşullar ve hayvancılık bu yaşam tarzının görünür ve sürekli unsurlarıydı.
Aynı coğrafya hem düşmanlardan sürekli korunmak ve hem de herhangi bir düşman boyundu10

Osman KARAASLAN, 1930 Doğumlu, Görüşme Tarihi: 08.02.2014
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ruğuna girmekten kaçmayı sağlıyordu. Bu yaşam tarzını sürdüren gruplar vur-kaç taktikleriyle
düşmana verebilecekleri maksimum zararı verirken aynı zamanda düşmandan sağladıkları ganimetleri de koruyabilmekteydiler. Orta Asya Türk göçebeliği konusunda kendi içinde farklılaşan
birçok düşünce ileri sürülmüştür. Bunların hepsi bu yaşam biçiminin niteliklerine yönelik çeşitli
açıklamalar getirmişlerdir. Farklılıklara rağmen bu yaşama biçimine, kendine özgü nitelikleri nedeniyle, “step kültürü”, “atlı göçebe kültürü”, “bozkır kültürü” gibi birbiriyle örtüşen isimlendirmeler
yapılmıştır (Kutlu, 1992: 60).
Çalışmada ele alınan Yörük kültürü, Orta Asya’da yaşanan Bozkır kültürünün Anadolu
topraklarındaki yansımasıdır. Anadolu topraklarında kayıtlara geçen ve bugün bilinen Yörük
grupları Oğuz Türklerinin bir kısmını temsil etmektedirler. Günümüzde bunların torunları olan
Yörükler konargöçer yaşamdan çoğunlukla yerleşik yaşama geçmiş, çok küçük bir kısmı ise yarı
konargöçer bir yaşamı sürdürme çabası içindedir. Osmanlı imparatorluğu döneminde konargöçer
Yörükleri yerleşik yaşama geçirmek için zorunlu iskân politikaları uygulanmıştır. Bu uygulama
Cumhuriyet Türkiye’sinde de 1950’lere kadar aralıklı sürdürülmüştür. Konargöçer Yörükler arasında 1960 sonrası kendiliğinden ve gönüllü yerleşiklik hızlanmıştır. Endüstri devrimi sonrasında
ortaya çıkan yaşam biçiminin Türk toplumsal yaşamına da yansıması yerleşik halkı değiştirdiği
gibi konargöçer grupların yaşamını da değiştirmiştir. Bu değişimle birlikte, eğitim süreçlerine olan
talep, değişik mesleklere mensubiyet, evlilik tercihleri, modern teknolojiden yararlanma, ikamet
tarzları, boş zaman değerlendirme biçimleri ve hatta özgürlük ve merkezi otoriteye bağlılık anlayışları gibi mental, moral ve maddi kültürlerinde köklü değişimler ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmanın bulgularına dayanılarak tespit edilen sosyo-kültürel değişmeler şu şekilde
sıralanabilir;
- Yörüklerin eğitim seviyeleri genç kuşaklarla birlikte her geçen gün
yükselmektedir.
- Yörüklerde kitle ulaşım ve iletişim araçlarının etkisi bilgi düzeylerine ve toplumsal çevrenin genişlemesini ve özellikle gençlerin dış gruplarla ilişkilerinin artmasını
sağlamıştır.
- Bunlarla birlikte eğitim imkânlarından yararlanma düzeyi ve kentsel meslek
tercihleri evlilik tercihlerine de yansımış; eş tercihlerinde endogamik evlilikler azalırken
egzogamik evlilikler gerek kırsal yaşam süren genç kuşaklarda gerekse şehirde yaşayanlarda yaygınlaşmıştır.
- Yörük yaşam tarzının en önemli moral değerlerinden olan “karşılıksız yardımlaşma” ve bununla pekiştirilen grup içi bağlılıklar günümüzde giderek azalan ve unutulmak
üzere olan bir değer haline gelmiştir.
- Yörük yaşam tarzının esasını oluşturan küçükbaş hayvancılık (koyun ve kıl
keçisi) yapanların sayısı orman kanunu, devlet desteğinin yeterince olmaması, yaylada ve
kışlada hayvan otlatma yerlerinin her geçen gün daralması ve yeni neslin bu işi yapmaya
istekli olmamasından dolayı giderek azalmaktadır.
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- Küçükbaş hayvanlardan elde edilen en önemli artı değerler süt, yün/kıl ve ettir. Yörükler arasında hayvanlardan elde edilen yün ve kıldan yapma halı, kilim, çul, sitil,
çuval, heybe, ip, dokumalar ile kazak, çorap vb. örme eşyaları yapanların sayısı yok denecek kadar azalmıştır.

ÖNERİLER:
- Yer yer yapılmış olmakla birlikte konargöçer Yörüklerin maddi ve moral kültür
özellikleri, az sayıda kalan temsilcileri bulunarak, ayrıntılı bir şekilde tespit edilmeli, bulunan objeler ya da maddi kültür unsurları etnografi müzelerinde “Yörük kültür objeleri”
olarak sergilenmeli ve koruma altına alınmalıdır.
- Yörük kültürünün kendine özgü yaşam tarzının unsurları olan; dil ve iletişim
biçimleri, sağlık, hijyen, eğlence, toplumsal örgütlenme şekli, yatay ve dikey toplumsal
ilişki biçimleri, bunların dayandığı normlar, yaptırımlar, statü ve rol dağılımı, toplumsal saygınlık ölçütleri ile toplumsal yaşamda kullanılan diğer sembolik ve seremonik
özellikler tespit edilmeli, işlevsel özellikleri dikkate alınarak bilimsel literatürde kendi adıyla
sınıflandırılmalıdır.
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BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE ETNO-KÜLTÜREL KİMLİK İFADESİ
OLARAK HALK TÜRKÜLERİ1
Sibel PAŞAOĞLU2
Etnik ve kültürel grup ve topluluklar, tarihsel süreçte çeşitli iç ve dış faktörlere bağlı şekillenen belli benzerlikler ya da farklılıklar barındıran özgün müzikal-folklorik dokulara sahip olmuşlardır. Gelenekselden – yakın – uzak ve popülere kadar uzanan çeşitli katmanlardan oluşan ve
bireysel ya da toplumsal olabilme özelliği gösteren bu dokular, girift ve bütünleşik müzikal-kültürel kimlik örgüsünü meydana getirmektedir (bkz. Paşaoğlu, 2009). Yurtseven’e göre (2000)
“müzik, kültürel bir dışavurum eylemi” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, öteden beri bireysel
ya da toplumsal olarak üretilen/tüketilen soyut ya da somut kültürel değer taşıyan her türden
müzikal ürün, doğrudan ve/veya dolaylı olarak, etnik aidiyet ve kültürel kimlik olgusuna işaret
edecek, bunların tanımlanabilmesine olanak verecek durumdadır. Kültür de tıpkı önemli bileşenlerinden biri olan müzik gibi doğası gereği yerel özellikler göstermektedir. Hangi tür ve biçimiyle
karşımıza çıkarsa çıksın müzik ve müziği anlamlandırma biçimleri kültürden kültüre değişiklik
gösterir ve bu değişiklikler her toplumsal grubun kendine özgü müzikal-kültürel dokusunu ya da
daha genel anlamı ile özgün müzik kültürünü oluşturmaktadır. Başka bir deyişle kültür ve özelde
müzik kültürü kendisini zaman içerisinde çeşitli sosyo-kültürel, politik ve ekonomik etkilere maruz kalarak oluşturan-şekillendiren toplumun ya da etnik topluluğun maddi-manevi değerlerinden
beslenmekte ve yine bu değerleri kodlanmış ya da açık biçimde yansıtmaktadır.
1 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi çerçevesinde, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması”
bölümünde bildiri olarak sunulmuştur.
2 Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi,
sibelpasaoglu@ akdeniz.edu.tr;
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Bu bağlamda, müzikal-kültürel kimlik olgusu da müzik kültürü ve etno-kültürel aidiyet
gibi kavramlardan bağımsız düşünülemez. Bu olgunun temelinde ise tüm kendine özgü sosyo-kültürel bileşenleri ile geleneksel müzikal-kültürel katman yer almaktadır. Toplumsal müzikal-kültürel kimlik, bireysel kimliği göreli olarak etkilemekte, toplumu oluşturan ayrı ayrı bireyler
– taşıdıkları kültürel kimliklerin önemli bir boyutunu oluşturan müzikal-kültürel mirasın şekillendirdiği kültürel aidiyetlerini şu veya bu şekilde tutum, davranış veya düşünme biçimleri ile ortaya
koymaktadırlar. (bkz. Paşaoğlu, 2009; 2016)
Balkanlar öteden beri etnik köken, dil, din, kültürel doku gibi özellikleri ile birbirinden ayrılan birçok etno-kültürel grup ve topluluğun iç içe yaşamlarını sürdürdükleri, belli sosyal ve kültürel
paylaşımlarda bulundukları, son derece renkli folklorik özelliklere sahip bir bölge olmuştur.
Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan’ın Kuzeydoğusu, Güney ve Güneydoğusu gibi belli bölgelerinde daha yoğun ve kompakt yerleşiklik gösteren ancak Osmanlı’dan günümüze, genelde
tüm Bulgaristan’da yayılmış bulunan Balkanların önemli etnik ve kültürel azınlıklarındandır. Bu
bildiride, Bulgaristan Türkleri olarak da nitelendirilen, Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı etnik
Türklerin sahip oldukları, bir kısmı kayıtlı ve arşivlenmiş halk türküleri folklorik mirası üzerinde
durulmuştur.

Resim 1. Bulgaristan, Deliorman. Pazaryerinde Türkler.

Bu soyut müzikal-kültürel muhteva, etno-kültürel kimlik ifadesi olarak ele alınmış, Türkçe
türkülerin, derlenme - radyoda seslendirilme ve dönemin resmi politikaları gereği yeni bir repertuar yazılımı süreçleri, nitel araştırmalarda kaynak tarama ve yapılanmış/ yapılanmamış görüşme
yöntemleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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Karakteristik ezgisel-ritmik ve varsa eşliksel dokusu ile halk türküsü / şarkısı, tıpkı belirli
adet, gelenek, görenek, giyim-kuşam biçimleri, geleneksel takvim, mutfak ve folklorik pratikler
gibi günlük ya da törensel yaşam içerisinde kişi ya da üyesi bulunduğu grubun, etnik aidiyet ve
kültürel kimliğinin en önemli belirteçleri arasında yer almaktadır.
Tam da bu nedenle müzikal-kültürel bellek aktarım zinciri içerisinde bir biçimde “eksilen”
ya da bir yönü ile değişime uğrayan/(bilinçli uğratılan) bir halkanın, zaman içerisinde doğal olarak
genel zinciri de etkileyip değişime uğratacağı ortadadır.

Resim 2. Bulgaristan, Razgrad. Kahve içen Türkler.

Osmanlı’dan günümüze uzanan tarihsel çizgide, aynı topraklarda etnik ve kültürel varlıklarını sürdürmüş ve dönem dönem ciddi tehdit, baskı ve zorlamalara, ölümden kurtulmak üzere
gerçekleşen zorunlu göç ve sürgünlere tabi tutulmuş Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşları etnik
Türkler, Balkanların genelinde yerleşik yaşayan Türk ve Müslüman grubun doğal bir üyesidir. Bu
bağlamda, geleneksel-kültürel doku ortaklıklarına rastlamak pek çok açıdan olağan sayılmalıdır.
Bununla birlikte, bölgeden bölgeye köyden köye hatta mahalleden mahalleye dil (ağız), giyim-kuşam, yeme-içme, müzikal doku v.b. unsurlarda belirgin farklılıkların varlığı dikkat çekmekte, tüm
bunlarla birlikte olabildiğine renkli bir folklorik doku meydana gelmektedir.
Halkın / etnik grubun tarihsel süreçte kendiliğinden oluşturup-şekillendirdiği bu gibi farklılıklar doğal kabul edilirken grup dışından gerçekleştirilen ve bilinçli bir kültürel değişim meydana
getirmeyi hedefleyen belli müdahaleler, zaten korunmaya muhtaç durumdaki geleneksel dokuya
zarar vermekte, özünü zedelemekte, sonuç olarak büyük ölçüde otantikitesi bağlamında tahrip
etmektedir.
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Resim 3. Bulgaristan. Meydanda geleneksel güreş müsabakasını bekleyen Türkler.

Resim 4. Bulgaristan, Deliorman. Geleneksel Türk köy düğünü. Yüzü, parlak gümüş renkli
çiçek ve yaprak şekilli “yapıştırma”larla süslenmiş, omzunda “dakı”sı, Gelin.
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Resim 5.Gelenekte kırılma. “Modernleşme” adı altında gerçekleşen değişim.
Köy düğününde, Bulgar halk oyunu olan Horo oynayan Türk gençleri.

Resim 6. Bulgaristan Türklerinde Sünnet Düğünü hatırası.
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Üzerinde zil bulunan büyük davul ve akordeon, Türklerin kutlamalarında tercih edilirken,
sonraları yasaklanan geleneksel davul-zurna ikilisinde gözlenen “zorunlu” değişimin habercileri
konumunda.
Sofya Radyosundaki yayın çalışmalarına 1948’de başladığı bilinen Türkçe servisin, başta
Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı etnik Türklerin kültürel kimliklerini resmi ağızdan duyurabilmeleri adına olumlu bir örnek olmuştur. Ancak zaman içerisinde, bu yayınların bölge Türkleri arasında önemli oranda popülerleşip-yaygınlaşması, sevilerek takip edilmesi ile Parti ileri gelenlerinde
“etno-kültürel aidiyet duygusu ile Türk kimlik bilincini uyandırması” bağlamında yarattığı kaygı,
belirleyici rol oynamış ve ne yazık ki bu önemli girişimi sekteye uğratmıştır. Balkanlarda zaman
zaman yükselişe geçen etnik kimlik eksenli bazı korkuların şekillendirdiği değişken devlet politika
ve yaklaşımlar gibi çeşitli faktörlerin etkisi ile Sofya Radyosunda gerçekleşen resmi onaylı Türkçe
yayınları belirgin olarak iki ana döneme ayırmıştır. Bunlardan ilki: 1948-1956 yılları arası dönem
ve ikincisi: 1956-1980 yılları arasında gerçekleşen yayın dönemleridir.
Birinci dönemde bölge Türkçe haberlerin ardından, Türk müzik kültüründen türküler gibi
belli örnekler az da olsa radyoda duyulabiliyor iken ikinci dönemde Bulgaristan Komünist Partisince çarpıcı bazı “önlemler” alınma gereği duyulmuş ve bölge Türk kimliği radyoda yer verilen “yeni”
Türkçe halk türküleri aracılığı ile farklılaştırılarak adeta yeniden şekillendirilmek istenmiştir. Şöyle
ki bu iş için Radyo bünyesinde, “müzik uzmanlarından oluşan” özel bir birim görevlendirilmiştir.
Burada gerçekleştirilenlere dair kaynak kişi görüşlerinin yanı sıra, 40 yıl süre ile Sofya Radyosunda görev alan, kendisi de Bulgaristan Türklerinin önemli seslerinden olan Sn. Osman Azizov’un
(2002) anı kitabından öğrenebilmekteyiz. Buradan, parti talep ve beklentileri doğrultusunda yazılan Türkçe yeni sözel içerikten başka, B. İbrişimov, D. Dinev, B. Bojurov, Y. Çeşmeciyev gibi
görevlendirilmiş “uzman” isimlerin, Türk halk türkülerinin doğal dokusunu değiştirerek, türkülerin ezgisel ve eşliksel yapılarını da deforme ettikleri anlaşılmaktadır. “Yenilik katmak”, “çağdaşlaştırmak” ya da “adaptasyon” adı altında adeta Makedonlaştırdıkları, yani Makedon folklorik
ögelerini çağrıştıran bir üslupla aranje edilerek, Türk etnik ve kültürel kimliğinden uzaklaştırmaya
çalıştıkları anlaşılmaktadır.
Bu isimlerin karşısında yer alan ve Azerbaycan’da Kara Karayev ile yüksek müzik eğitimlerini sürdürmüş olan, Nihat Seyit, Sami Hatip ve Sofya Konservatuvarından mezun Turgut
Şinikar gibi Bulgaristan Türklerinden isimler ise bu deformasyon çabalarına pasif de olsa direnmekte ancak gelişmeleri önleyememektedir. Türk halk kültürünü ve etnik kimliğini konu alan
yeni folklorik besteler ortaya koymaktansa, tamamen eğitimini gördükleri, dönem için “modern,
çağdaş” olması gerekçesi ile desteklenen çoksesli senfonik müziğe yönelmişlerdir. Diğer yandan,
kendisi de İstanbul Eyüp Sultan doğumlu olmakla övünen, Bulgaristan Makedonlarından biri olan
besteci ve aranjör Dimitar Dinev’in dışındaki Bulgar isimler ise aslında Türk halk müziğine tamamıyla yabancıdırlar. Bu bestecilerin bölge Türk halk müziği üzerindeki çalışmaları Bulgaristan
Türklerince olumsuz karşılanmakta ancak Bulgar parti yönetimince ciddi destek görmektedir.
Neticede Bulgaristan Türkünün iç dünyasını yansıtmayan, duygu, düşünce ve dünya algısına
dair herhangi bir done taşımayan, tamamıyla yapay bir takım “eserler”in ortaya konduğu görülmektedir.
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Resim 7. Bulgaristan Torlaklar/Hırsovo Köyü Türk gençlerinden kurulan
Halk Müziği Korosu.

“Dimitar Dinev’in amacı yerli türkülerin icrasının, işlenmesinin (armonizasyonunun), orkestra (eşlik eden) topluluğunun Türkiye’deki örneklerine benzememesi, ondan farklı olması
idi. Orkestralara akordeonu o koydu. O zamanlar bu dinleyicilerimizce çok yadırgandı.” (Azizov,
2002: 50)

Resim 8. Bulgaristan Türklerinin Radyodaki önemli seslerinden.
Halkın kültürel kimlik ve etnik aidiyet belirteçlerinden olan türkülerinin
“altın sesli bülbülü” Kadriye Latifova.
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Radyo aracılığı ile yaygınlaştırılmaya çalışılan bu sözüm ona Türkçe “yeni Türk halk türküleri” Bulgaristan Türk halkı arasında hiçbir zaman yer edinememiş, yadırganmış, adeta yok sayılmıştır. Türkler geleneksel-kültürel bayram ve kutlamalarında, nişan, kına, düğün, sünnet düğünü,
askere uğurlama gibi törensel pratiklerinde yine kendi asırlık Türkçe halk türkülerini söylemiş,
böylelikle, kültürel bellek aktarımına özgü doğal iletim zinciri ile nesilden nesle bu mirasın, çok
çeşitli ceza ve yasaklara rağmen az da olsa korunarak aktarılmasını sağlamışlardır. (Evde dahi
Türkçe konuşma yasağı, Türk etnik kimliği aidiyetini çağrıştıracak kılık kıyafet (şalvar-cepkenbaşörtüsü) giyme yasağı, Sünnet operasyonu ve geleneksel kutlama ve törenlerde Türkçe türküşarkı söyleme, bölge halk oyunlarından köçek, halay v.b. oynama yasağı gibi pek çoğu için bkz.
1980 sonrası dönem uygulamalarını konu alan BKP parti kararları arşiv belgeleri)
Yine bu dönemde Sofya Radyosu müzik fonotekinde 4000 kadar Türkçe halk türküsünün kayıtlı bulunduğu, bunlardan 20 kadarının tamamen yerli, yani özgün Bulgaristan Türk Türküleri oldukları bilgisi Azizov’un hatıralarında geçmektedir. Bu bağlamda, TÜBİTAK ya da TİKA
destekli bir proje olarak Sofya Radyosu arşivlerinde ivedilikle bir tespit çalışmasının gerçekleştirilmesinde yarar gördüğümü ifade etmek istiyorum. Belki bu çalışma neticesinde şu ana kadar
bilinmeyen ve tarihi değer taşıyan pek çok derleme kaydına ulaşılmış olunacaktır.

Resim 9. Bulgaristan Türk kimliğinin varlığını türküleri ile
Radyodan duyuran Osman Aziz(ov)

Yıllara uzanan çeşitli saha araştırmaları, derleme ve kaynak kişilerle görüşme çalışmaları sonrası ulaşılan sonuçlara gelince, doğal olarak bunların tamamını burada ortaya sermek
olanaksızdır ancak özetlemek gerekirse, geleneksel repertuvar doku ve içeriğinde, dışarıdan,
bilinçli gerçekleştirilen bir müdahalenin zaman içerisinde yaratacağı kültürel boşluğun vahameti
ortadadır.
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Yine zamanla, söz konusu etnik grubun aidiyet ve kültürel kimlik algısında gözlenebilecek olan etno-müzikal ve sosyo-kültürel bir değişime zemin hazırlama olasılığı dahi düşündürücü bulunmuştur. Bu bağlamda, önemli bir kısmı derlenmiş, günümüze kadar ulaşan örneklerin korunup, gelecek kuşaklara olağanca zenginlikleri ile aktarılabilmesi açısından, Bulgaristan
Türkleri Türkçe halk türküleri repertuvarı, derleme-seslendirme-yayın-arşiv kayıt ve yeni repertuvar oluşturulması süreçleri, ulaşılabilen kaynak ve kaynak kişiler çerçevesinde gerçekleştirilmeye
devam etmelidir.

Resim 10. Burgas’lı şair Recep Küpçü adını taşıyan Türk Kültür Merkezinde,
“Sahnesi Olan” “Nazım Hikmet” Razgrad Teatral-Müzikal Merkezinin
gösterisini duyuran etkinlik afişi.

Son olarak, izin verirseniz, özellikle etnik aidiyet temelli bazı gerilimlerin tırmandırıldığı,
yapay düşmanlıkların pompalandığı belli dönemlerde Balkanlarda ve özelde Bulgaristan’da Türk
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olmanın, etnik Türk olarak yaşamını sürdürmenin zorluklarını göz önüne seren, Bulgaristan Türk
şairlerinden Ahmet Emin’in (Atasoy) “Anneme” adlı şiirinden dizelerle sözlerimi sonlandırmak
istiyorum.

“ Atatürk’ü duvardan indir,
Mushafı şeker sandığına sok,
İlkin onları soracaklar bir bir,
Sonra şiirlerimi.
De ki haberin yok…”
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 THE CHINS1 VARIETIES OF NORTH (STEPPE) CRIMEAN TATAR
DIALECT. SYNTACTIC CHARACTERISTICS
(BASED ON THE CHIN MATERIAL COLLECTED BY RIZA FAZYL)
Lemara SELENDILI2

According to the UN News Center data, based on the link updated in December 2010,
concerning information of the interactive UNESCO «Atlas of the World Langugages in danger»,
the Crimean Tatar language is considered as endangered, especially its Nogay North (steppe)
Crimean Tatar dialect – L. S. Selendili) [1].«The fate of every language in conditions of cultural
and linguistic polyphony depends, not only on its protection, although in modern times it is necessary, that these efforts are realized, but more on the efforts on preservation the culture itself,
what requires awareness and maintainment of its basic cultural models. Though, normal cultural
developement requires general preservation of cultural values and cultural inventory, which has
to be translated to the next generations and to those, who want to learn the ethnic langugage as
foreign [2].
The research of lexicography and syntaxis of the Crimean Tatar language is very fragmentary and considered as poor. Emirova A. M. points out, that «today’s existing dictionaries vividly illustrate the disasterous condition of the Crimean Tatar linguistics», and «only on the bases
of representative dictionaries, which reflect all parametres of the langugage system, the objective
1 Russian. Chiny – improvisational poems in dialogues from folk poetry, the type of couplets
2 Full Doctor of Philology, Professor, Crimean Tatar philology cathedra, Crimean Tatar and Oriental
philology department. Tavrida Academy of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Russia, Crimean
Republic, Simferopol, Vernadskogo,4. E-mail: lemara2002@hotmail.com
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scientific description and study of any language is possible» [3]. There is a lack of the academic,
encyclopedic and ideographic types of dictionaries, thesauri, glossaries, etc. [4, p. 265-304; 5].
There are no detailed data on the structure of the synthax, and the pecularities of phrases were
not studied yet. Moreover, the place of verbal formulas and references is not yet determined. The
question about sentence parts in Crimean Tatar language remains also unanswered. «Many
sections of langugage system, like phonetics, phonology, grammar, lexicology, phraseology and
lexicography, etc. are waiting for the research with the proper use of modern conceptual and
terminological apparatus» [6]. It is worth to pay attention to the disasterous state of the Crimean
Tatar vocabulary. We assume, that its reanimation and reconstruction would be possible during
the Crimean Tatar dialectology research process, whose list of native speakers every day becomes even less and less. The important role in resurrection of the national consciousness and
identity, plays also the syntaxis, particullary of the Crimean Tatar dialects and idioms.
Traditionally, in Crimean Tatar dialectology, phonetic, lexic and morphological characteristics of the dialects and idioms have been studied. It is considered, that number of phenomena,
that characterize dialect syntax is not yet significant, and for that reason, they still remain far from
the attention of scientifc research.
Synthax, as one of the most fundamental linguistic sciences, is considered to be an integral part of any language. It is a very important area in languages, which have recently started to
develop their theoretical basis.
Language complex of dialects is characterized by models of compounds, structure of the
sentence, set of sentence constructs, copula between them and the specificity of relationship
between predicative units inside the complex syntactic structures.
We have attempted to draw attention to the property of Crimean Tatar Chin texts, which
still remain outside the field of research in dialectology and syntax.
According to the classification of Riza Fazyl, the famous Crimean Tatar poet, native
speaker of the North (steppe) Crimean Tatar dialect, the Chins (Chiny) of the steppe Crimean
Tatar language are divided into following groups: chyŋ aqqynda chyŋlar «Chins about Chins»,
dzhevaply chyŋlar ”Chins with answers”, ağyr omür aqqynda chyŋlar “Chins about hard life”,
sevgi asretligi aqqynda chyŋlar “Chins about love sorrows”, shaqally ve mysqylly chyŋlar «humoristic and ironic Chins», tapmadzhaly chyŋlar «Chins-puzzles», yashlar tarafyndan ajtylğan
chyŋlar «youth Chins», qyzlar tarafyndan ajtylğan chyŋlar «girl’s Chins», cheshit vaqytlarda ajtylğan umumij chyŋlar «Chins for all life occasions», noğaj bejitleri «Nogay beyyits».3 We present
this classification, not to demonstrate the diversity of Chins, but in the first place to present the
syntactic characteristics of their construction.
«Chins about Chins» represent complex and compund sentences of the elementary and
complex construction. For example:
Qartqa, dzhashqa chyŋ ajtqany jetmez ajyp, Bir qach bejit ajtajym qatiriŋ sajyp.
3

Russian. Nogayskie Beyyity – the type of North Crimean Tatar dialect poetry
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«To recite the Chins is not shameful, nither to the young, nor to the old, that’s why
I shall honor you with the recitation of some Beyyits». - Complex asyndetic sentence with
elementary construction, which auto-semantic components is associated with causal connection
relations.
Achchy dzhevap berseŋde, ich muğajmam,
Chyunki chyŋman yashağan, chin noğajman.
«I could not be confused by your sharp answer, because I am the Nogayan with a wide
soul, who lives with Chins». – Compound conjuctive sentences of the complex structure, consisting of three predicative parts, where basic relations are formed between subordinate and main
causes, which are then expressed in conditional complex sentence.
The connection between complex sentence components can be conjuctive and also asyndetic:
Chyŋlamağa kel’genmen, chyŋlajdzhaqman,
Ya dzhylatyp, ya dzhylap qajtadzhaqman.
«I came here to sing the Chins, and for that reason,
I shall sing them until I make myself cry
or till someone else starts crying, and after that, I’ll go home». – A compound sentence
with sequence of actions, where first two are associated with asyndetic connecting link, and the
third and forth predicative parts are in decoupling ratio, where the speaker focuses his attention
on actions, of which one at least would be completed, and the general structure of the complex
sentence is characterized in consistent relationship and partial simultaneous actions.
One can observe the alternation of the simple exclamatory, interrogative and declarative
sentences, due to their parceling, which intensifies the emotion of the stipulated fact.

Chyŋdegeniŋ nedir o? Besh-on taqmaq.
Asyl seniŋ muradyŋ dzhanymny yaqmaq.

What is a Chin? A line of several phrases.
But your ultimate goal is to burn my soul.

The juxtaposition of parts of the compund sentence can be determined by lexical or grammatical correlates.

Aqyz, chyŋdzhy ekensiŋ, chyq – korejim,
Chyŋyŋy dzhevap sorajsyŋ– men berejim.

Beautiful one, as it seems, you are singing
the Chins, come here, let me see you.
You are seeking an answer in Chins, and I
shall give it to you.
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In the structure of the Chins belonging to the particular groups, we can divide elementary
nominal and verbal phrases, adressments, verbal formulas, introductory words.
For example: Shiship qalsyn chal malij! Alyp qachty
On eki chuval chyŋymny, dzholğa chachty.
«Let the insolent thief be cursed! He stole from me
twelve bags of Chins and threw them along the road». – the verbal formula curse - Shiship
qalsyn chal malij! «Let swell the good thief!», a verbal phrase in reverse order: first main, then
subject compound, expressed as a noun in Accusative cause - alyp qachty chyŋymny “stole my
Chin”, noun compound with dependent numeral - on eki chuval “twelve bags”, verbal compound
with traditional order of the components with dependent noun in Dative cause - dzholğa chachty
“planted on the road”. Ezāfe and Ezāfe chains, together with direct speech in this type of Chins
have not been found.
If “Chins about Chins” are monologues, then “Chins with answers” represent the dialogue
between boy and a girl. There could be found an appeal and speech greeting formulas, attracting
attention, and sometimes the direct speech.
Speech formulas – fragment constructions, which lie at the basis of motivation context,
determining the strategy of the communicative act. Verbal fragment constructions are equal in
every native dialect. They show differences in phonetics in contrast to similar literary forms [7, p.
223-236].
For example,

• Greeting - selyamlashuv:
Yash: Qapym achyq, tyorim bosh, tyoshevli
minder,
Anajym chyqar qarshyŋa:
«Qosh kel’diŋ!», - der.
Yash: Myna selyam alejkum, men de kel’dim,

Young man: «My door is open, the
favourable place is free, the matraces
are unfolded, my mother shall come in
front of you and say: «Welcome».
Young man: «Hello, here I come, I have
my horse untided, and I left him on the
medow, so that he might run around
freely (about emotions).

Atymnyn bashyn bajlamaj, dzhibere berdim.
Qyz: Alejkum selyam, qosh kel’diŋ, sen ekensiŋ,
Bağchalarda achylğan gul’ ekensiŋ.

Maiden: Hello, welcome, are you that
flower, that blossomed in the garden?
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• Invitation - davet etyuv
Musapirge – qosh kel’di: odağa tyushsin.
Musapir syjy – chaj, qave. O da pishsin.

To the guest: «Welcome, please, come
into the house».
In the honor of the guest, let the tea and
coffee be ready and served.

• Wishes - tilekler
Anaŋ anam bolğajdy, qardashyŋ– qajyn,
Ekevmizge bu dzherde bir koz’ ajdyn.

If your mother would be my mother, your
brother would be my groomesman, it
would be a happiness for you and me.

• Advice / sentence – tevsie (aqyl beryuv) / teklif
Yash:
Qajnanaŋa kelin bol, mağa yare,
Kel’ bu kuz’de ujlenip qalajyq bare.

Young man:
Be my mother’s in law bride, and to me –
my soul. Let’s get married this fall.

• Request&Greeting – ridzha etyuv ve selyamlashuv
Kokerdzhinim uchyrdym kojiŋ betke,
Menden barsaŋ, kop seljam shu asretke.

I let the pigeon to fly towards the village.
«Fly and say hello to that one, whose
heart is longing for me».

• Сompliment - goŋyul’ koteridzhi hosh laflar
Yash:
Bek guzel’siŋ, nazly qyz, betiŋ–qajmaq,
Bally sheker eriniŋ–altyn ojmaq.
Qyz:
Ne oshlysyŋ sen, olyan, nedir syoziŋ?
Ne boldy ya, ne belya – solğan yuziŋ?

Young man: You are beautiful, neat girl,
your face is like cream, the golden thimble for the sweet honey of a man.
Maiden: What kind of arrogance is that,
what do these words represent? What happened, why did your face went so pale?

In contrast to the previous group, here it can be found the Ezāfe compounds, for example
in the form of appeal:
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Young man: You are the flower of the
Hydyrlez, the may rose, I would like you to
be the nightingale of my garden.

Yash:
Qydyrlezniŋ chechegi, majysnyŋ guli,
Sen bolğajdyŋ bağchamnyŋ bir bul’buli.
Qyz:
Asylynda avesmen qyzyl gul’ge,
Sen – qarylğach, men – bul’bul’, uchajyq
chyol’ge.

Maiden: But I have a fantasy of the red
flower, of you to be the swallow, and me
– the nightingale, let’s fly together into the
steppe.

The example is interesting also due to its cultural components:
Qydyrlez «Hidirlez» – a spring festival, celebrated in May, bul’bul’ – “a nightingale”, the
symbol of love, searching for its rose, but here occurs the gender shift: the rose does not represent a woman, but a man, who is seeking attention and devotion of the nightingale, qarylğach “a
swallow” – traditionally representing keeper of the hearthstone – it is the figure of a man, to whom
a woman shows her weakness, thus elevating him above herself.
In terms of use the Ezāfe constructions the Nogay Beyyits seem to be interesting:
A-a-aj!
Dzhapalaq degen yaman qushnyŋ
Bashy qashqa,
Qanaty uzyn, kozi buyuk, av,
Mojny qysqa.
Yaqshy qyzman yaman da qyznyn, av,
Ojyny bashqa,
Yaqshy da qyz esh-dostyman qadzhav eter,
Yaman da qyzny aldaj-aldaj, av,
Esiŋde keter, ej-ej!

A-a-ay!
The head of the huge, ugly bird is pulled out,
its wings are wide, eyes big and oh, the neck
is short.
The good and bad girl play different games,
the good one will have fun with friends, the
bad one will oh, make you crazy!

In structure of the Chins, traditional word order is broken in the sentence:
Eshittim seniŋchyŋlaryŋ, tutty avesim,
Uzatsam, qolym dzhetmejdzhek, bağyrsam – sesim.
«As far as I heard your Chins, I immersed into my fantasies,
If I stretch my arms – I could not reach it,
If I shout – you might not hear me».
In the first part of the Chin, which consists of two predicative parts, related to causal
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connection relationship and the sequence of actions, the predicate is traditionally located at the
end of the sentence, going into the prepositional position, and strenghtening its informal position.
If the traditional sentence is structured according to the scheme: Adjective + Subject +
Object + Adverbial + Predicate, then for example, in «Girl’s Chins» the order could be broken:
Bajlar kier mest, kalosh, dublinka ton,
Esir bolyp dzhurersiŋolarğa soŋ.

The rich carry Mests1, overshoes, coat and
then you will walk as their slaves.

Subject + Predicate + Object (a number of similar components) Adverbial + Predicative +
Object + Adverbial.
So, the Chins represent not only the cultural heritage of ethnic tradition, but above all,
the rich source of the Crimean Tatar ethnic worldview: the variety of phrases and metaphors,
the figurative meaning of each line enables the declaration of love presented in taboo forms, by
giving affirmative or negative replay to the collocutor. Chins show gender characteristics, manifested in verbal formulas of greeting, parting, curse, request, advice, whishes and invitations. The
third party is traditionally represented in the form of wise poetic aphorisms – the Nogay Beyyits.
Syntactic characteristics of the Chins proove that, word order in the sentence plays the great role
in expressing emotions. Although, the attention should be payed in the use of fixed compounds
of phraseological character, with the abundance of comparisons and comparative revolutions,
appeals and verbal compunds of elemental structure. The research of the Crimean Tatar steppe
dialect is very interesting due to its perspective in classification of tematic vocabulary and comparison of the Northern steppe dialect with the modern Crimean Tatar language. Presentation of
such interesting material was possible thanks to financial support of the Russian Humanitarian
Scientific Fund, RHSF (trans. Rossiyskiy Gumanitarny Nauchny Fond, RGNF) for the project
№15-34-10116 “Electronic Dictionary of the Crimean Tatar dialects”.

4

1

Mests – leather boots in the form of socks
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TURİZM FAKÜLTELERİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL
MİRAS EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Arş. Gör. Gözde TEKİN1
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kültürel mirası konu alan
sözleşme ve çalışma alanlarına bakıldığında kültürel mirasın su altı kültürel mirasından somut ve
somut olmayan kültürel mirasa uzanan geniş bir çerçevede ele alındığı görülmektedir. Kültürel
miras terimi, önceleri sadece kültürel ve doğal mirası karşılarken, UNESCO’nun somut olmayan
kültürel mirasa yönelik çalışmalarıyla artık somut olmayan kültürel mirası da kapsar duruma gelmiştir. 16 Kasım 1972 tarihinde kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına
Dair Sözleşme’de anıtlar, yapı toplulukları, sit alanları kültürel miras; doğal anıtlar, doğal alanlar
ve doğal sitler ise doğal miras olarak tanımlanmaktadır. 17 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen,
Türkiye’nin ise 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
ise 1972 Sözleşmesi’nde dışarıda bırakılan kültürel miras unsurlarını kapsamaktadır. Sözleşmenin ikinci maddesinde somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller ve anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar şeklinde tanımlanmıştır. Kültürel miras kavramının somuttan somut olmayana doğru geçirdiği bu dönüşüm (Ölçer
Özünel 2012: 96) kültürel mirasla yakın ilişki içinde olan alanların da kapsamını genişletmiştir.
Bu alanlardan biri de turizm sektörüdür. Son yıllarda turizmin kültür turizmine, kültür turizminin de
yerel, bakir, otantik gösterimlere yönelmesi sonucu (Oğuz 2013: 58) turizm ve kültür, turizm ve
kültürel miras, turizm ve somut olmayan kültürel miras ilişkisi önem kazanmıştır.
Bu çalışmada örgün ve yaygın eğitim alanında turist/turizm rehberliği eğitimi veren ve turist
rehberi yetiştiren eğitim programlarında ve dolayısıyla turizm sektöründe somut olmayan kültürel
1 Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi, Ankara / Türkiye, gozdetekin@gazi.edu.tr
525

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

mirasın nerede durduğu irdelenecektir. Çalışmanın temel amacı, turist rehberleri somut olmayan
kültürel mirası bir kaynak olarak kullanmak için yeterli eğitimi alıyor mu? sorusuna yanıt aramaktadır. Bu kapsamda Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği ve Turist
Rehberliği gibi adlarla eğitim veren 45 ön lisans ve lisans bölümünün (2017 yılında öğrenci alan
bölümlerle sınırlandırılmıştır) müfredat ve ders içerikleri incelenmiştir. Bölümlerin müfredatında
somut olmayan kültürel mirasın yer alıp almadığı ve bu miras alanının turist/turizm rehberliği eğitimine ne ölçüde dahil edildiği üzerinde durulmuştur. Diğer yandan bu çalışmanın örneklemini Gazi
Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü dördüncü sınıf
(son sınıf) öğrencileri oluşturmaktadır. Dördüncü sınıf öğrencileri eğitimlerinin son aşamasına
gelmiş olmaları ve “alana” çıkmak için gerekli eğitimi neredeyse tamamlamış olmaları dolayısıyla
seçilmiştir. 52 öğrenciyle yapılan görüşmelerde, öğrencilerin üniversite eğitimi boyunca somut
olmayan kültürel mirasa dair farkındalıklarının oluşup oluşmadığı sorgulanmıştır. Müfredat ve
ders içeriği incelemeleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere geçmeden önce somut
olmayan kültürel miras, eğitim ve turizm ilişkisine değinilecektir.
Sözleşmede somut olmayan kültürel miras alanları beş başlık altında şu şekilde
sıralanmaktadır: somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler,
doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği (Madde 2). Bu başlıklardan anlaşılacağı üzere, somut olmayan kültürel miras ögeleri hem halk biliminin hem de turizminin
çalışma alanına girmektedir. Kültür turizmi seyahat edilen yerin sadece müzeleri, tarihî eserleri,
ören yerleri gibi somut kültür varlıklarını kapsamamaktadır. Faruk Pekin’e göre kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, kültür sanayilerinin
sonuçlarını, bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde gezginlerin hizmetine sunan
bir turizm anlayışıdır (2011: 151). Görüldüğü gibi kültür turizmi sadece doğal ve tarihî alanları değil, kültürel pratikleri ve yaşam biçimlerini de içermektedir. Bu nedenle turizmin özellikle de kültür
turizminin devamlılığı için yerel kültür ve özgünlüğün korunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Küreselleşme ile yaşamın hemen her alanında başlayan tek-tipleşme çoğu zaman yanlış politikalar
izlenmesi ve aşırı ticari kullanımlar nedeniyle turizm alanında da baş göstermeye başlamıştır.
Oysa ki turizm sektörü dinamiktir dolayısıyla turistin ve çağın ihtiyaçlarına göre yenilenebilmesi
gereken bir alandır. Turizm ve kültürel miras kavramları arasında iki yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Kültürel mirasın koruması, aktarılması, canlandırılması ve tanıtılmasında turizm önemli bir
araçtır. Diğer yandan turizmin genel anlamda doğal ve kültürel kaynaklara bağlı bir sektör olduğu
düşünülürse bu kaynakların kötüye kullanıldığı, bağlamından koparıldığı, içinin boşaltıldığı ya da
sadece ekonomik kazanç amaçlı kullanıldığı bir ortamda turizmin sürdürülebilirliğinden söz etmek
güçleşecektir. Turizm faaliyetlerinin özellikle de kültür turizminin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda planlanması hem turizm hem de kültürün olumsuz yönde etkilenmemesi açısından önemlidir. Günümüzde kültür ve turizmin yanı sıra pek çok alan çalışmalarını sürdürülebilirlik üzerine kurgulamaktadır. Ölçer Özünel’e göre; sürdürülebilir kalkınma stratejileri bağlamında
somut olmayan kültürel mirastan faydalanılırken tek boyutlu yaklaşımlardan uzak durmak gerekmektedir. Sadece ekonomik boyuta katkı sağlayan yönü ön plana çıkartılıp sosyal ve çevresel
boyutu göz ardı edildiğinde bu birikimin hızla erozyona uğraması kaçınılmazdır. Turizm sektörü
gibi pek çok sektörde sıklıkla somut olmayan kültürel mirastan faydalanılmaktadır. Bu projelerin
bir kısmı farkındalık geliştirme, kuşaktan kuşağa aktarım ya da toplumsal katılımı teşvik gibi Söz526
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leşme’nin ruhuna uygunken bir kısmı da aşırı ticarileşme ve mirasın içini boşaltmaya yönelik bir
yapılanmadadır. Bu nedenle kimi uygulamalar kültür endüstrisinin yutucu çarkında öğütülerek
küreselleşmenin getirdiği tek tipleşmeden kurtulamaz (2013: 23). Görüldüğü gibi somut olmayan
kültürel miras unsurlarının turizm sektöründe kullanılması bir yandan bu miras unsurlarının korunmasına ve canlandırılmasına katkı sağlarken diğer yandan plansız ve yanlış uygulamalar bu
mirasların tüketilmesine yol açarak yıkıcı olabilmektedir. Bunun yanı sıra doğru ve uygulanabilir
tanıtım yöntemleri kullanılır ve tanıtım süreçleri iyi yönetilirse ülkenin turizm potansiyelinin artışına da katkı sağlanabilir. Somut olmayan kültürel miras ögelerinin turizm sektörüne nasıl entegre
edileceği önemli bir meseledir ve bu noktada sözleşmede de üzerinde durulan somut olmayan
kültürel miras eğitimi devreye girmektedir.
Sözleşme, örgün ve yaygın eğitim süreçlerine somut olmayan kültürel mirasın tanınması,
korunması ve geliştirilmesine dair programların dâhil edilmesini önermektedir. Sözleşmede “koruma” teriminin somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına
geldiği ifade edilmiştir. Korumadan anlaşılması gereken; kimlik saptaması, belgeleme, araştırma,
muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla
kuşaktan kuşağa aktarma olduğu kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılmasıdır
(Madde 2). Ayrıca Eğitim, Duyarlılığın ve Kapasitenin Güçlendirilmesi başlığı altında alınacak
önlemlere şu şekilde yer verilmiştir:
somut olmayan kültürel mirasın tanınmasını, buna saygı duyulmasını ve
geliştirilmesini özellikle aşağıda belirtilen önlemlerle sağlamak:
toplumun genelini ve özellikle gençleri hedefleyen eğitici, duyarlılığı arttırıcı
ve bilgilendirici programlar düzenlemek;
ilgili topluluklar ve gruplar içinde belirli eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek;
somut olmayan kültürel mirasın korunması için özellikle yönetim ve bilimsel
araştırma gibi alanlarda kapasite güçlendirici etkinlikler düzenlemek;
bilginin kuşaktan kuşağa geçişini okul dışı olanaklarla sağlamak;
kamuoyunu bu mirasa yönelen tehditler ve işbu Sözleşme gereğince yapılan etkinlikler konusunda bilgilendirmek;
somut olmayan kültürel mirasın anlatımı için gerekli olan doğal alanların ve
belleğe ilişkin mekanların korunması için eğitim verilmesini teşvik etmek (Madde
14).
Sözleşmenin ilgili maddelerinde de görüldüğü üzere önerilen koruma biçimi yaşatarak,
kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla korumadır. Bunu sağlamanın yöntemi de toplum ve bireyleri
bu konuda gerek okul içi gerekse okul dışı eğitim programlarıyla bilinçlendirmek, bu miras unsurlarının yaşatılması hususunda katılımlarını sağlamak, somut ve somut olmayan kültürel miras
alanlarının bütünlükçü bir şekilde korunmasını teşvik etmek şeklinde özetlenebilir.
Somut olmayan kültürel miras ve eğitim alanında yapılan çalışmaların başına 2006 yılında
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Halk Kültürü adlı bir dersin 6-7-8. sınıf müfredatına seçmeli ders olarak dahil edilmesi konulabilir.
Yükseköğretim düzeyinde ise üniversitelerin çoğu halk bilimi kürsüsü lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde somut olmayan kültürel mirası ve koruma yöntemlerini öğretim programlarına
dahil etmiştir ve bu konudaki farkındalık ve akademik literatür gün geçtikçe artmaktadır. Ancak
halk bilimi kürsülerinin yanı sıra müzecilik, kültürel çalışmalar, kültürel miras ve koruma, kültür
varlıklarını koruma ve onarım, sanat ve kültür yönetimi, mimarlık, el sanatları, gastronomi ve mutfak sanatları, medya ve iletişim, sinema ve televizyon, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği,
rekreasyon vb. birçok alanın somut olmayan kültürel mirası çalışma alanlarına ve eğitim programlarına dahil etmesi mümkün hatta gereklidir denilebilir. Çalışma kapsamında bu alanlardan
sadece turist/turizm rehberliği eğitimi veren programlara odaklanmıştır.
Turizm sektöründe turistin kültüre yönelik merakını karşılama noktasında karşısına çoğu
zaman çıkan ilk kişi turist rehberleri olmaktadır. Dolayısıyla rehberlerin kültüre ve kültürel mirasa
dair bilgileri de önem kazanmaktadır. Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA) turist rehberini, bir bölgenin kültürel ve doğal
mirasını ziyaretçilere, ziyaretçilerin seçmiş oldukları dilde aktaran ve yol gösteren, genellikle
yetkin bir kuruluş tarafından verilmiş veya tanınmış, belli bir alanda uzmanlığa sahip kişi olarak
tanımlamaktadır (2017). Turist rehberleri için kısaca turist ile kültür arasında aracı rolündedir
denilebilir. Çalışmanın başında da ifade edildiği gibi somut olmayan kültürel miras unsurlarının
turizm sektöründe kullanılması çok hassas bir süreç izlemeyi gerektirmektedir. Bu sürecin belki de en önemli faktörü eğitimdir. Aslantürk’ün de ifade ettiği gibi turizm, dünyanın en dinamik
sektörlerinden biri olduğu için zaman içerisinde diğer sektörlere kıyasla daha fazla dinamikleşmekte ve gelişmektedir. Turizm sektörünün gelişimine paralel biçimde, turist rehberlerinin rolleri
de gelişme göstermektedir. Rehberlerin turizm sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için
yeni yaklaşımlara, iletişim ve işbirliği yetilerine ihtiyaçları vardır (Aslantürk, 2003: 34). Turizm
sektöründe kültür turizminin ön plana çıkmasıyla turist rehberlerinin güncel kültürel uygulamalardan, kültürel çalışmalardan ve kültür politikalarından haberdar olmaları ve kendilerini bu yönde
geliştirmeleri hem turizmin sürdürülebilirliği hem de kültürel mirasın aktarımına katkı sağlaması
açısından önemlidir. Dolayısıyla kültürel miras eğitiminin turizm eğitimine dâhil edilmesi de önem
kazanmaktadır.
Söz konusu bölümlerin müfredat ve ders içeriklerine bakıldığında somut olmayan kültürel
miras unsurlarına değinen dersleri el sanatları, halk bilimi, mutfak kültürü ve halk oyunları şeklinde dört başlık altında sınıflandırmak mümkünüdür. Sözleşmede de yer alan el sanatları başlığı
Türk Halk Bilimi ve Geleneksel El Sanatları, Türk Halk Bilimi ve El Sanatları, Anadolu El Sanatları
vb. isimlere sahip derslerle en fazla üzerinde durulan miras alanıdır. Bunun sebebi hediyelik eşya
sektörünün ya da yerel unsurları barındıran objelerin satın alınmasının turistlik gezi için öneminde
aranabilir. Bunun yanı sıra el sanatlarından bağımsız olarak halk bilimi dersine müfredatında yer
veren bölümler mevcuttur. “Halkbilim, Halk Bilimi, Türk Kültürü ve Halk Bilimleri (Folklor), Türk
Kültürü ve Folklorü2” vb. isimlerle verilen bu derslerin içerikleri iki farklı çerçevede çizilmiştir. Birincisi bu derslerin genel olarak halk bilimi tarihi ve kuramları ağırlıklı olduğu ve uygulamalı halk
bilimi, halk bilimi müzeciliği, turizm ve halk bilimi ilişkisi, kültürel animasyon gibi güncel tartışma
konularına içeriklerinde yer vermediği görülmektedir. İkinci olarak ise derslerin tarih dersi içeriğini
2

Ders isimleri incelenen bölümlerin bilgi paketlerinde verildiği şekliyle çalışmaya dahil edilmiştir.
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andırdığını söylemek yerinde olacaktır. Burada vurgu yapılmak istenen bu derslerin gereksizliği
değildir. Elbette ki halk bilimi unsurlarının anlaşılabilmesi için tarihsel, sosyo-kültürel meseleleri
de ele alan ya da halk bilimi tarihi ve kuramlarına yer veren derslerin varlığı önemlidir. Ancak
turizmin dinamik bir alan olduğu düşünüldüğünde turizm eğitimi veren programların, güncel tartışma konularını ele alması ve bu derslerin içeriklerinin yeniden planlanması gerekliliği doğmaktadır. Halk bilimi disiplinine ve el sanatlarına odaklanan derslerin haricinde Türk Mutfak Kültürü,
Yöresel Türk Mutfakları vb. isimlerle mutfak kültürüne, Halk Oyunları ya da Türk Halk Oyunları vb.
isimlerle halk oyunlarına odaklanan derslerin de müfredatta yer aldığı görülmektedir.
Örgün eğitimdeki turist/turizm rehberliği bölümlerinin yanı sıra Turist Rehberleri Birliği’nin
düzenlediği sertifika programında da Türk Halk Bilimi ve Geleneksel El Sanatları adlı 10 saatlik
zorunlu bir dersin okutulduğu Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nde (2014) görülmektedir.
Ancak yapılan görüşmelerde sertifika programında verilen derslerin birlik tarafından oluşturulmuş
bir içeriğinin olmadığı, bu derslerin konu, kapsam ve işlenme şekillerinin eğitimcilerin tercihine
bırakıldığı ifade edilmiştir. Bu durum, bölgesel ve ülkesel nitelikli turist rehberi yetiştiren bir programda ikiliklere yol açabileceği gibi farklı programlara katılan rehber adaylarının farklı eğitim süreçlerinden geçecekleri gerçeğini de ortaya koymaktadır. Kısacası müfredat ve ders içeriği incelemesi sonucunda bütünsel bir bakış açısıyla doğrudan bu miras alanlarına odaklanarak, somut
olmayan kültürel mirası tanıtan, koruma ve aktarma biçimlerini irdeleyen, öğrencilere bu yönde
farkındalık kazandıran, turizm ve somut olmayan kültürel miras ilişkisini ele alan bir ders ya da
eğitim/sertifika programına ne örgün ne de yaygın eğitim sürecinde rastlanmıştır. Müfredat derslerinin kültürel miras anlamında daha çok somut mirasa odaklandığı görülmektedir. Öğrencilerle
yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de bu durumu destekler niteliktedir.
Görüşmelerde öğrencilerin kültürel miras teriminden ne anladıkları, somut olmayan kültürel miras terimini duyup duymadıkları, duydularsa nereden duydukları, Türkiye’nin temsili listede
yer alan somut olmayan kültürel miras unsurlarını bilip bilmedikleri, kendilerinden Türk kültürü
içerikli bir kültürel animasyon programı hazırlamaları istense bu programa hangi miras unsurlarını
dahil edecekleri sorgulanmıştır. Öğrencilere yöneltilen “Kültürel miras teriminden ne anlıyorsunuz?” sorusuna görüşme yapılan 52 öğrenciden 37’si tarihi eserler, camiler, antik kentler vb.
sadece somut kültürel mirası niteleyici cevaplar vermiştir. Bu durum öğrencilerin aldıkları eğitimin
somut kültürel miras odaklı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Oysa ki Sözleşmede yer
alan somut olmayan kültürel mirasın anlatımı için gerekli olan doğal alanların ve belleğe ilişkin
mekanların korunması için eğitim verilmesini teşvik etmek (Madde 14) ifadeleri somut ve somut
olmayan kültürel miras unsurlarının bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasını önermektedir. Ezgi
Metin Basat’ın da ifade ettiği gibi kültür mirasının korunabilmesi için her iki yapısal özelliğin bir
arada düşünüldüğü kültür politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yazara göre ne maddi kültürü,
etrafında oluşan ritüellerden, pratiklerden, anlatma biçimlerinden, ne de somut olmayan kültürel
mirası maddi bağlamından soyutlayarak tam olarak kavramak mümkündür. Bu nedenle somut ve
somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik bütünsel bir yaklaşım kültür mirası açısından önemli ve gereklidir (Metin Basat 2013: 62). Bu bütünsel yaklaşımı sadece turizm alanının
değil kültürel mirasa odaklanan tüm alanların benimsemesi ve eğitim programlarına dahil etmesi
önem teşkil etmektedir.
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Öğrencilere yöneltilen somut olmayan kültürel mirası duydunuz mu? Ne olduğunu biliyor
musunuz? sorusuna verilen yanıtlar Grafik-1’de gösterilmiştir:

Grafik-1: Somut olmayan kültürel miras terimi ve içeriği biliniyor mu?

Görüldüğü gibi terimi hiç duymayan ve duysa bile ne anlama geldiğini bilmeyen 38 öğrenci
vardır. Öğrencilerden 9’u terimi geleneklerle, 1’i ise destanlarla sınırlandırarak tanımlayabilmiştir.
Sadece 4 öğrenci somut olmayan kültürel miras terimini kısmen doğru bir şekilde tanımlayabilmiştir. Terimi duyduğunu ifade eden 33 öğrenciden 12’si derslerde duyduğunu ifade etmiş
ancak bu öğrencilerden de 9’u hangi ders olduğunu hatırlayamamıştır. 3 öğrenci ise Kültür ve
Turizm dersinde duyduğunu ifade etmiştir. Kısaca bu sonuçlar turizm rehberliği eğitimi alan ve
eğitimlerinin neredeyse son aşamasına gelmiş öğrencilerin somut olmayan kültürel miras üzerine
bir farkındalıklarının oluşmadığını göstermektedir.
Bir diğer soruda öğrencilerin Türkiye’nin “UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirasının Temsili Listesi”nde yer alan kültürel miras unsurlarını bilip bilmedikleri sorgulanmıştır.
Bu soruya 35 öğrenci cevap verememiş, 10 öğrenci sadece 1 tane unsur bildiğini, 3 öğrenci 2
tane unsur bildiğini, 4 öğrenci ise 3 ya da daha fazla unsur bildiğini ifade etmiştir. Verilen cevaplara göre en çok bilinen unsurlar sırasıyla şu şekildedir:
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Grafik-2: Somut olmayan kültürel miras unsurları tanınıyor mu?

Öğrencilere yöneltilen “Türk kültürü içerikli bir kültürel animasyon programı hazırlayacak
olsanız neleri dahil ederdiniz?” sorusuna verilen cevaplar ise şu şekildedir:

Grafik-3: Öğrencilerin kültürel animasyon programlarında yer alacak uygulamalar.

Burada dikkat çekici iki nokta vardır ki birincisi öğrencilerin bir bilim disiplinin adı olan
folklor terimini halk oyunlarıyla bir tutmasıdır. İkincisi ise somut olmayan kültürel miras terimini
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duymadım diyen beş öğrencinin bu soruya Karagöz cevabını vermesidir. Yani bu öğrenciler için
Karagöz tanıtılacaklar listesinin başında yer alırken bu unsurun somut olmayan kültürel miras
unsuru olduğu, uluslararası bir sözleşmeyle koruma altına alındığı bilinmemektedir.
Elde edilen verilerden hareketle denilebilir ki turist/turizm rehberliği eğitimi veren programlar henüz somut olmayan kültürel mirası çalışma alanlarına dahil edememişlerdir. Hem ders müfredatlarında hem de verilen sınıf içi eğitimde somut kültürel mirasa odaklanıldığı ve öğrencilerin
somut olmayan kültürel miras konusunda farkındalık kazanmadıkları ifade edilebilir. Bu noktada
bu eksikliği giderebilecek çalışmaların yapılması önem kazanmaktadır. Sadece turist/turizm rehberliği eğitimi veren bölümlerin değil turizm fakültelerinin ilgili tüm bölümlerine somut olmayan
kültürel miras, somut olmayan kültürel mirasın korunması, aktarımı, somut ve somut olmayan
mirasın birlikte korunması ve tanıtımı konularını içeren başlı başına bir ders konulmasının bu
eksikliği gidereceği ve böylece öğrencilerin bu konuda farkındalık kazanacağı söylenebilir.
Turizm sektöründe turist rehberlerinin anahtar role sahip oldukları unutulmamalı, ülke tanıtımı açısından vitrin görevi gördüklerinin bilincinde olan rehberler yetiştirilmelidir. Bu da örgün
ve yaygın eğitimde nitelikli ve müfredat anlamında birliktelik arz eden programlar geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle sözleşmede önerilen somut ve somut olmayan kültürel miras
alanlarının birlikte korunması fikri, turizm eğitimi veren fakülte, meslek yüksek okulu ve diğer
yaygın eğitim kurumlarınca da benimsenmelidir. Turizm alanının diğer alanlarla ortak proje ve
programlar geliştirmesi de önemlidir. Somut olmayan kültürel miras unsurlarının hem halk bilimi
disiplininin hem de turizm disiplininin çalışma sahasına girdiği düşünüldüğünde iki alanın etkileşimi değer kazanmaktadır. Yapılacak ortak çalışmalarla turizm halk biliminin birikiminden ve
uygulama yöntemlerinden yararlanma fırsatı elde edebilecektir. Böylece yapılacak bilinçli uygulamalarla turizm ve kültürel miras etkileşiminin doğru bir şekilde sağlanmasının yanı sıra kültür
miraslarının ekonomik değerlerle olan ilişkisi de iyi planlanabilir duruma gelecektir. Bu nokta da
belirtmek gerekir ki uygulamalı halk bilimi, gelenek icadı, fakelore, folklorizm vb. kavramlar ve turizmle ilişkileri turizm literatürüne tam anlamıyla girememiş, girse bile derinleşememiş konulardır.
Bu konular alanın uzmanları tarafından ele alınmalı ve irdelenmelidir.
Kültürün temel anlamda turistik bir ürün olduğu düşünülürse, bu ürünün neler içereceği
ve bu ürüne nasıl bir imaj çizileceği tamamen turizm uzmanlarının eğitim ve bilgisine yani farkındalığına bağlıdır. Eksik ve yanlış bilgiler kültürel mirasın tanıtımında aksaklıklara yol açacaktır.
Kültürel değerlerin ticari hayatın bir parçası haline gelmesi zamanla içinin boşaltılmasına ve uzun
vadede yok olmasına neden olacaktır. Somut olmayan kültürel mirasın turizm sektöründe kullanımının kültürün korunması açısından olumlu, ekonomik boyutunun ağır basmasıyla ticarileşmesi
ve içinin boşaltılarak tahribe uğraması açısından da olumsuz yönlerinin olabileceği unutulmamalıdır. Yapılan tanıtım ve uygulamaların denetimi sözleşmede belirtilen öneri ve tehditler göz
önüne alınarak yapılmalıdır. Yeniden canlandırma ve uygulama örnekleri somut olmayan kültürel
miras sözleşmesinin önerdiği şekilde bağlamından koparılmadan, kültürel değerini kaybetmeden
turiste sunulmalıdır. Yerel yönetimler somut miras alanının yanı sıra somut olmayan kültürel miras alanında uzmanlaşmış kişilere de bünyelerinde yer vermelidir. Turist rehberleri dışında yerel
halk, ilgili kurum ve kuruluşlar, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat işletmeleri ve tur operatörleri vb. sektör çalışanlarının da bilinçlenmesi önemlidir.
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Somut kültürel miras alanlarında yapıldığı gibi somut olmayan kültürel miras alanlarında
da yozlaşmış ve tahrip edilmiş kültürel unsurlar için restorasyon çalışmaları planlanmalıdır. Gelenekten yararlanarak yanlış uygulamalar düzeltilmeli ve uygulayıcılar bilinçlendirilmelidir. Bir diğer
öneri de somut olmayan kültürel miras müzelerinin, seyahat programlarına dahil edilmesi olabilir.
Uzun süreli seyahatlerde ülke ya da bölgenin kültürel mirasını tanıtırken bazen gerçek uygulamalarla bazen de canlandırmalarıyla karşılaşmak mümkün olurken, kısa süreli seyahatlerde somut
olmayan kültürel miras müzeleri bu açığı kapatabilecek niteliktedir. Dolayısıyla seyahat acenteleri
ve turist rehberleri tarafından tur programına dahil edilmeleri önemlidir. Ayrıca Türkiye’de bahsi
geçen müzelerin sayısı her geçen gün artsa da müze kurma çalışmaları desteklenmeli ve yerel
yönetimler bu konuda teşvik edilmelidir.
Sonuç olarak her ne kadar ulaşılabilen tüm ilgili bölümlerin müfredatları ve ders içerikleri
incelenmiş olsa da çalışma özelde sadece bir üniversite ve bir bölümdeki son sınıf öğrencilerini
örneklem seçmesi bakımından elbette sınırlıdır. Dolayısıyla elde edilen verileri diğer üniversite ve
turizm eğitimi veren bölümleri de dahil ederek derinleştirmek mümkündür. Ancak bu çalışmanın
hem turizm eğitimine somut olmayan kültürel miras eğitiminin dahil edilmesinin gerekliliğine hem
de turizm ve halk bilimi alanlarının kültürel mirasın korunması noktasında bir ilişki içinde olduklarına dikkat çekmesi açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca her iki alanda
da yapılacak çalışmalara fikir vermesi ve bütüncül koruma programları planlanması açısından
yararlı olacağı umut edilmektedir.
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Müfredat ve Ders İçeriği İncelenen Ön lisans ve Lisans Bölümleri:

Ön Lisans Turist Rehberliği Bölümü
Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksek Okulu
Iğdır Üniversitesi, Iğdır Meslek Yüksek Okulu
İnönü Üniversitesi, Kale Meslek Yüksek Okulu
İstanbul Arel Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
İstanbul Aydın Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu
Kocaeli Üniversitesi, Kartepe Meslek Yüksek Okulu
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yeşilova Meslek Yüksek Okulu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Meslek Yüksek Okulu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksek Okulu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ürgüp Meslek Yüksek Okulu
Konya Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksek Okulu
Konya Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Meslek Yüksek Okulu
Mersin Üniversitesi, Silifke Meslek Yüksek Okulu
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu
Uludağ Üniversitesi, İznik Meslek Yüksek Okulu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Meslek Yüksek Okulu
Lefke Avrupa Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu
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Lisans Turizm Rehberliği Bölümü
Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Batman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Ege Üniversitesi, Turizm Fakültesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Nişantaşı Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Pamukkale Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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Giriş
Kültürü koruma ve yaşatma üzerine yapılan çalışmalar, durağanlık ve dinamizm kavramları ile bağlantılı olarak şekillenir. Maddi kültür, başka bir deyiş ile somut kültürel miras durağanlık,
somut olmayan kültürel miras ise dinamizm ile ilişkilidir. Somut kültürel miras değişmezlik, sabitlik gibi kavramlarla açıklanabilirken, somut olmayan kültürel mirasın kendisini yaşatan insanlar ve
bağlamlarla birlikte değiştiği ve dönüştüğü söylenebilir. Sözü edilen bu farklılıklara rağmen somut
kültürel miras kendisini oluşturan insanlardan ve etrafında oluşan uygulamalardan, somut olmayan kültürel miras ise, kendisine yaşam alanı bulduğu maddi bağlamlardan ayrı düşünülemez
(Basat, 2013: 61-62).
Kültür varlıklarının korunması, fiziksel olarak iyi koşullarda korunmasının yanı sıra, coğrafi
ve sosyo-ekonomik anlamda bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğini de içermektedir. Kültür
varlıklarının ulusal, uluslararası, evrensel olmak üzere farklı düzeylerde korunması söz konusudur. Kültürel kimlik her ulusun, her topluluğun geçmişinden yararlanmaya, kendine özgü nitelikleri
ile uyumlu dış etkilere açık olmaya ve böylece kendini yaratma sürecini sürdürmeye özendirerek,
insanoğlunun gelişme olanaklarını arttıran uyarıcı bir zenginliktir (Kürüm, 2005:6). Her ülke, eski
eser, kültür varlığı, kültürel miras gibi sözcüklerle betimlenen değerleri korumak, değerlendirmek,
çağdaş yaşamla bütünleştirmek için bir dizi önlem almakta, yasal, yönetsel ve finansal modeller
oluşturmaya çalışmaktadır (Madran, 2014: 73). Kültürel mirasın korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi (COE), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Uluslararası Anıtlar ve
1 Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, ayanar@
ankara.edu.tr
2 Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzecilik Bölümü, ckaradeniz@ankara.edu.tr
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Sitler Konseyi (ICOMOS) gibi uluslararası kuruluşlarca çok sayıda tüzük, tavsiye kararı ve niyet
niteliğinde belge üretilmiştir. Kültürel miras olarak tanımlanan öznelerin saptanması, belgelenmesi, korunması, kültür turizmi kapsamında değerlendirilmesi ve işlevlendirilerek kullanılması bu
belgelerin altını çizerek vurguladığı konulardır (Özgönül, 2014: 35).

Kültürel Miras Unsurlarının Korunması
Yöresel/ geleneksel ürünler üretildikleri bölgeye ilişkin özellikler içerdiğinden o yörenin
temsilcileridir. Coğrafyanın özelliğini yansıtan tarım, sanayi ve el sanatları ürünleri de diğer kültürel ve doğal miras unsurları gibi (anıtlar, yapı, kitabe, mağara, yapı toplulukları, sitler vb. gibi)
korunması ve sürdürülmesi gereken kültürel miras unsurlarıdır. Bu bağlamda tarım, maden ve
el sanatı ürünlerinin de koruma altına alınması ve belgelenmesi amacıyla uluslararası düzeyde
ilkin 1958’de Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili İçin Lizbon Anlaşması ve daha
sonra 1995’te TRIPS (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet) Anlaşması; ulusal düzeyde ise, 1995’te
kabul edilen coğrafi işaret uygulamasıyla ilgili olarak 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
yürürlülüğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır.
Coğrafi işaret (Cİ), yörelere özgü ürünlerin ve bu bağlamda kültürel mirasın korunmasını
ifade eder. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname madde 1’e
göre coğrafi işaret, “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir”. Coğrafi işaretler, bir
yöreye ait ürünlerin yapımında kullanılan üretim tekniği, hammadde ve yapım şekilleriyle birlikte
tescillediğinden ürünü belgeleyerek, araştırılmasına ve gelecek nesillere ulaştırılmasında iyi bir
araçtır. Yörelere özgü tescillenmiş doğal ürünler, tarım, maden, el sanatları ve sanayi ürünleri
coğrafi işaret kapsamına girmektedir (http://www.mevzuat.gov.tr). Türkiye’de yerel/geleneksel
ürünler 1995’te Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Coğrafi İşaretlerin korunması hakkında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil
edilerek koruma altına alınmaktadır. KHK’nın oluşturulmasında büyük ölçüde AB’nin 510/20063
Sayılı Konsey Tüzüğü’nden faydalanılmış ve düzenlemelerde bu tüzüğe uyum sağlanması gözetilmiştir. 2006 yılında 510/2006 sayılı yönetmelik ile 2081/92 numaralı yönetmelik değiştirilmiş
güncellenen yönetmelik kapsamına tarım ürünleri, gıda maddeleri, şaraplar ve el sanatları ürünleri girmiştir (Serra, 2007: 11). Türkiye’de doğal ürünler, tarım ürünleri, madenler, el sanatları ve
sanayi ürünleri Cİ kapsamındadır. Türkiye’nin doğal zenginliğinin ve kültürel miras çeşitliliğinin
fazla olması, Cİ kapsamına alınabilecek ve böylece ekonomik katkı yaratabilecek ürünlerin de
çeşitli olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden Cİ korumasına ihtiyaç duyulan ürünleri yalnızca
tarım ürünleriyle sınırlandırmamak Türkiye açısından faydalı bir girişimdir (Doğan, 2015: 64).
Coğrafi işaretlerin yerel toplulukların katma değeri yüksek kültür ürünlerini değerlendirmede, sahteciliğe karşı koruma sağlamada, tipik ürünlerin pazarlamasını iyileştirme ve bu ürünlere
tescil sağlamada, yerelde üretime bağlı istihdamı artırmada, ekolojik turizmin gelişmesini desteklemede, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamada kullanılabilecekleri düşünülmekte ve coğrafi işaretli ürün üreticilerinin kendi aralarında iletişim ve işbirliği olanaklarının
artırılmasında etkili olabilecekleri vurgulanmaktadır.
3 Coğrafi işaretlerin ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması hakkındaki kanunun uygulanmasına
dair yönetmelik
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Kültürel Miras, Coğrafi İşaret ve Müze İlişkisi
Somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarınca zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapan Türkiye, 1970’den bu yana kültürel miras yönetimi konusunda yeni yaklaşım, gelişme
ve uygulamalara odaklanmaktadır. Kültürel mirasın tanımlanması, açıklanması-yorumlanması,
korunması, öğretilmesi ve tanıtılması için sağlıklı ve çağdaş bir kültürel miras yönetimi kurgulanmasında müzelerin yeri ve önemi büyüktür.
21. yüzyılda müze, kültür sektöründe yaşanan gelişim ve değişimlerin birincil kaynağı ve
kültürün sürdürülebilirliğine ilişkin denemelerin gerçekleştirildiği dinamik bir enstitüdür. Geleneksel ve çağdaş yaklaşımlarla işlevlerini çeşitlendirmekte olan müzeler sadece kültür varlıklarının
toplanması, korunması, sergilenmesi ve eğitim amacıyla kullanılması bağlamlarında değil, aynı
zamanda dünya genelinde tanınmalarını ve eğitim için önemli kaynaklar haline gelmelerini sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması bakımından da göz önünde olan kurumlardır.
Talboys (2010: 11), müzelerin temsil ettikleri kültüre ilişkin disiplinlerarası konu ve bağlamları bir
araya getiren ve bu özelliğiyle tüm öğretim seviyesindeki çocuk, genç ve yetişkinler için önemli
eğitsel kaynaklar olduğunu vurgular. Tran (2006: 280) ise, müzelerin öğrenme ve öğretme çevresi olduğunu ve bu informal çevrelerin öğrenme motivasyonlarını artırdığını ifade etmektedir.
İletişim, eğitim ve tanıtım işlevlerinin öne çıktığı müzelerde kültürel miras unsurlarının doğru iletişim araçlarıyla ve kanallarla izleyiciyle buluşması, eğitim etkinlikleriyle kuşaklararası aktarımının
ve sürdürülürlüğünün sağlanması kültürel miras yönetiminin önemli konu başlıklarıdır (Greenhill,
2004: 308).
Disiplinlerarası müzecilik araştırmaları ulus inşa etme yaklaşımları ve ulusal müzelerin
kurulması arasında yakın bir ilişki olduğunu ve ulus inşası süreçlerinde müzelerin kültürel mirasın
yönetiminde önemli işlevler üstlendiklerini göstermektedir (McLean, 2008: 284; Knell, 2011: 5;
Bouquet, 2012: 120). Müze, kültürel miras yönetiminde hem akademik gelişmelere katkı hem de
yerel halklara sosyal ve ekonomik getiriler sağlaması bakımından önemli bir kurumdur. Kültür
sektöründe yaşanan gelişmelerin birincil kaynağı ve kültürün sürdürülebilirliğine ilişkin deneme
ve araştırmaların gerçekleştirilebileceği bir enstitüdür. Dolayısıyla Cİ kavramını kültürel miras
bağlamında ele alacak, bu ürünlerin toplanması, korunması, onarılması, sergilenmesi ve toplumun kültürel ilerlemesine katkı sağlayacak biçimde araştırılması ve tanıtılması çağdaş müzenin
işlevleridir.
Cİ’in müzelerde ele alınmasına ilişkin çok sayıda örnek vardır. Avrupa, Hindistan ve Uzak
Doğu müzelerinde Cİ tescilli hammaddesi çeşitlilik gösteren el sanatları ürünleri ve gıda maddeleri geleneksel ve çağdaş müzecilik yaklaşımlarıyla sergilenmektedir. Örneğin, Yunanistan’da
Benaki Müzesi geleneksel Yunan Lemnos Mutfağını ve Yunan zeytinyağını konu alan gastronomi günleri düzenlemektedir. Hindistan yasalarına göre, bir Cİ her on yılda bir yenilenmekte
ve ulusal müzelerde sergilenmektedir. Müzelerin Cİ işaretli ürünlere yer vermeleri ve bu ürünleri
vurgulamaları ürününü tanınırlığını artırma ve geleneksel bilginin aktarılmasını sağlamada etkili
olmaktadır. Dolayısıyla Cİ’li ürünlerin müzelerde yer bulmasının tanınırlık ve saygınlık açısından
önemli olduğu söylenebilir. Müzelerin Cİ tescilli ürünlere ilişkin farkındalığı yaklaşımı ve çağdaş
müzecilik uygulamalarında bu kavrama ne düzeyde yer verdiklerini araştıran bu çalışmada Cİ
tescil belgesi alan ürünlerden hareketle müzelerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye müze539
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leri arasında Cİ farkındalığı en yüksek olan müzelerin “zeytinyağı, halı (etnografya) ve oyuncak”
temalı koleksiyonlara sahip müzeler olduğu saptanmıştır. Kuzey Ege Bölgesi zeytinyağlarının
Cİ sahibi olduğunu bilen ve bu bilinçle müzecilik çalışmaları planladıklarını ifade eden Oleatrium
Zeytin ve Zeytin Yağı Tarihi Müzesi (Aydın), Adatepe Zeytin Yağı Müzesi (Çanakkale) ve Köstem
Zeytinyağı Müzesi (Alaçatı, İzmir) tarihi fabrika ya da sabunhane vb. alanlar restore edilerek kurulmuştur. Bu müzelerde, kuru baskı tarzında zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu üretimine devam
edilmekte; bölge köylerinden toplanmış zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimine ilişkin çeşitli araç
-gereç ve aksesuarlar (eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama
kapları, çeşitli folklorik nesneler vb.) sergilenmekte ve tarih boyunca zeytin ve zeytinyağına
bağlı kültürel değişim araştırılmaktadır. Zeytin ve zeytinyağı kültürü Gaziantep Hamam Müzesi’nde ve Beypazarı’ndaki Türk Hamam Müzesi’nde ise, zeytinyağından üretilen sabunların sergi
tasarımında kullanımı ve yorumuyla ele alınmaktadır. Ayrıca bu müzelerde halkın müzecilik çalışmalarına katılımı da çeşitli eğitim ve tanıtım etkinlikleriyle sağlanmaktadır. Ancak bu çalışmalarda
ürünün Cİ tescilinin vurgulanmadığı saptanmıştır.

Sonuç Yerine
Cİ tescilli ürünlerin dayandığı somut ve somut olmayan kültürel miras toplumsal dönüşümlerde güçlü ve dönüştürücü kaynaklardır. Bu kaynaklar kullanıldığında yeni ve eski arasında
denge kurulur ve geleneksel bilginin yeni teknolojilere uygulanarak gündelik hayatın parçasına dönüşmesi sağlanır. Aynı şekilde müzeleme süreçlerinde mirasın kuşaklararası aktarımını
sağlamak ve müzelerdeki durağan uygulamalardan farklı kılmak için ihtiyaç duyulan yerel
katılımın sağlanmasını kolaylaştırır (Di Giovine, 2009: 261).
Coğrafi ürünlerin yaygınlaştırılması, tanıtılması ve sürekliliklerinin sağlanması için üreticiler, tüketiciler ve ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği çerçevesinde iletişim, fiyatlandırma ve dağıtım
stratejileri izlemelidir. Cİ tescilli ürün üreticileri, ürün ve yerel kalkınma, çevre arasındaki bağlantıyı vurgulayan bir dizi mesaj kampanyası oluşturmayı, ürünleri müze ve kültür kurumları aracılığıyla korumayı, sergilemeyi ve tanıtmayı düşünmelidir (Rangnekar, 2004). Cİ tescilli ürünlere yer
veren müzeler halkın ihtiyaçlarını karşılamalı ve dış destek olmadan halkın katılımıyla sürdürülebilir olması için çalışmalıdır. Katılımlı müzecilik süreçleri, halkın koleksiyon oluşturma, sergileme,
koleksiyonu yorumlama, proje geliştirme ve eğitim etkinliklerine aktif katılımını gerektirir.
Tescilli Cİ yerel ekonomiye iş olanakları yaratırken, bu tescile bağlı yerel ve sürdürülebilir
turizmi teşvik edecek politikaların üretilmesi ve uygulanmasına altyapı oluşturur. Ancak Cİ’li ürün
belirli standartlar gözetilerek turistikleşmeden üretilerek tanıtılmalı ve etik kurallar çerçevesinde
pazarlanmalıdır. Bu bağlamda Timothy (2012: 146)’nin yerel kültürlere ait miras unsurlarının o
mirasın sahiplerinin olmaktan çıkarak daha çok dışarıdan gelenlerin emtiasına dönüştüğüne ilişkin vurgusu önemlidir çünkü yerel halkın değerlerinden uzaklaşarak pazarlanan ve popüler bir
meta haline getirilen Cİ’li ürün toplumsal sorunları da beraberinde getirebilir.
Bu çalışmada incelenen müzelerin çok azında sergi tasarımında ya da eğitim etkinliklerinde Cİ vurgusu yapıldığı saptanmıştır. Dolayısıyla Türkiye’deki çoğu müzede nesnelerin yaygın
olarak birer nostalji nesnesi olarak sergilendiği, esere bağlı sürdürülen geleneğe vurgu yapılmadığı ve müzecilik süreçlerinde halkın katılımına düzenli olarak yer verilmediği izlenmektedir.
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Oysa Cİ tescilli ürünlerin sergilerde çağdaş müze eğitimi yaklaşımlarıyla vurgulanması özellikle
çocuk ve gençleri hedef kitlesi olarak belirleyen müzeler açısından sürdürülebilirliğe ve ziyaretçi
artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cİ tescilli ürünlerin müzede çağdaş teknoloji
kullanılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, önemli örneklerin görünür kılınarak tanıtılması vurgulanarak sergilenmesi, toplum katılımıyla kuşaklararası aktarımının sağlanması ve müze eğitimi
çalışmalarıyla öğretilmesi olanaklıdır.
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