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İ

nsanlık tarihi çok uzun bir yol. Bizler bu yoldan, yaşayarak, üreterek ve tüketerek
geçiyoruz. Her geçiş, tarih sayfalarında yerini alıyor ve günümüze ulaşıyor. Toplumlar,
geçmişten günümüze ulaşan bu izleri takip ederek; yöreselden ulusala, ulusaldan evrensel
değerlere ulaşmayı hedefliyor.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak güçlenen kitle iletişim araçları baş döndürücü bir
hızla dünyayı etkisi altına alıyor, küreselleşme dediğimiz olgunun gelişmesine katkı sağlayarak,
tüm toplumların kendilerine özgü kültürel değerlerini aşındıracak problemlerle karşı karşıya
kalmalarına ortam hazırlıyor.
Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler; ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı
kolaylaştırırken kendi kültürel değerlerimizin aşınması gibi birtakım riskleri de beraberinde
getiriyor. Bu nedenle; bizi biz yapan özgün değerlerimizi yaşatarak, evrensel kültüre katkı
sağlamak temel sorumluluğumuz olmalıdır.
Kavramsal olarak halk kültürünü ele aldığımızda, geçmişten gelen, tarihin içine hapsolma
riski içeren kültürel ürünleri konu ediyoruz. Bugün kültür adına ortaya koyduğumuz her şey
yarın tarih içinde yerini alacak, geçmişe tanıklık ederken, geleceğe de yol gösterecektir. Eğer
bu ürünler kayıt altına alınmazsa zamanın çarklarında öğütülerek, değişen ekonomik hayat ve
gelişen teknolojinin de etkisiyle hızla yok olacaktır.
Anadolu en uzak geçmişten günümüze uzayıp gelen bir uygarlığın beşiği, binlerce kavim
geçmiş, çeşitli topluluklara yurtluk etmiş, kültürün ilk tohumları insanlık tarihinin ilk çağlarındaki
yerleşimlerle atılmış bu topraklara…
Birçok uygarlık bu tohumları yeşertmiş, göçler yoluyla zenginleştirmiş ve bu kültürel birikim
Anadolu Müslümanlığı ile nihai kıvamını bularak günümüze ulaşmıştır.
Köklü bir geçmişi olması nedeniyle; halk kültürü hiç şüphesiz Anadolu coğrafyasında önemli
bir yer tutmaktadır. Yüzyılların deneyimleriyle kuşaktan kuşağa aktarılan, tarihin süzgecinden
geçerek biçimlenen, kendine has kuralları olan bir değerler bütünüdür halk kültürü. Sözlü
gelenekte yaşatılan değerler ile beslenir.
Kültürün en önemli özelliği dinamik yani değişken olmasıdır. Kendi öz kültürümüzün temel
değerlerini ortaya çıkaracak her türlü çalışma, medeniyet birikimimizi yarınlara taşıyacak ve
milli kültürümüzün korunarak gelişmesine katkı sağlayacaktır. İşte bu birikimi kavramak, yarını
kestirebilmemiz için bize sağlam ipuçları sunar. Kültürel ve sosyal hafızamızı geleceğe taşıma
görevini üzerine alan bu gibi bilimsel çalışmaların diğer yandan bilgilenmemize de yardımcı
olacağı muhakkaktır.
İlki 1975 yılında olmak üzere, günümüze kadar sekiz kez organize edilmiş olan Milletlerarası
Türk Halk Kültürü Kongresi bakanlığımız tarafından her beş yılda bir düzenlenerek, takvime
bağlanmıştır. Sonuncusu 2011 yılında İzmir’de gerçekleştirilen kongreler, Türk Halk Kültürü
konusunda yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yapan uzman, araştırmacı ve bilim
adamlarının bir araya gelmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarına sağlamak bakımından da
önem taşımaktadır.
Türk Halk kültürü alanında yapılan çalışmaları ve son gelişmelere ilişkin verilerin ortaya
konulmasına katkı sağlayan bilimsel toplantılar ve faaliyetleri değerli buluyor, emeği geçenlere
teşekkür ediyorum.
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21.11.2011 Pazartesi / Monday *14:00-15:45
Oturum Başkanları/ Moderators
Prof. Dr. Şahin FİLİZ
Prof. Dr. Emrullah GÜNEY
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Tür Merkezli Çalışmalar ve Türk Halkbilimi Araştırmalarına Eleştirel Bir Yaklaşım
Genre Centered Studies and A Critical Approach to Turkish Folklore Researches
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk Halk Kültürü Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Tartışmalar
Studies Discussions about Turkish Folk Culture in the USA
Arş. Gör. Hasan MÜNÜSOĞLU
Türkiye’de Antropolojinin “Irk”tan “Kültür”e Dönüşümünde Antropoloji-Folklor Etkileşimi: Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Örneği
Antroplogy-Folklore Interaction During the Transformation of Antropology Studies “Race” into
“Culture” in Turkey: Example of Faculty of Languages, History and Geography
Adem ÖZDER
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On the Track of Nomadic Turks: Survivor Patriots and Their Culture
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GÖÇMEN TÜRKLER’İN İZİNDE:
YAŞAYAN PATRİYOTLAR VE KÜLTÜRLERİ

Aslı TARHAN

Giriş
Göç, kişilerin tek başına veya gruplar halinde çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı
mekânı terk ederek, başka bir mekâna yerleşme sürecidir. Bu süreci yaşayan bireyler
genellikle “göçmen” olarak adlandırılmaktadır. Ancak göçmenlik, göçün sebebi,
şekli ve göç edenlerin özelliklerine göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.
Göç terimlerinden birisi de mübadeledir. Mübadele bir şeyin karşılıklı olarak
değiştirilmesidir. Terimsel anlamı ise İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki
Müslümanlar hariç Türkiye’deki Ortodokslar ile Yunanistan’daki Müslüman
Türklerin değiştirilmesidir. Buna tabi olanlar mübadil olarak tanımlanmaktadır.
Mübadiller 1912-1923 yılları arasında iltica edenler ile Lozan sonrası gelenler olmak
üzere iki kısma ayrılmaktadır. Aslında Balkan Savaşı sonrasında yurtlarını terk etmek
zorunda kalanlar Osmanlı hâkimiyetindeki topraklara iltica etmişlerdi ve savaş
ortamı olağanüstü durum sona erdikten sonra geri dönmeyi planlamaktaydılar. Bu
nedenle aslında mülteci statüsündedirler. Ancak geri dönme imkânı bulamamaları
ve geri dönüş şartlarının oluşmaması sebebiyle devlet bunları daimî iskâna tabi
tuttu. Bu anda muhacir sıfatı kazandılar. Mübadele sözleşmesi ile resmî anlamda
mübadil kimliğine büründüler. Sözleşmeyi müteakip gelenler ise mübadil olarak
tanımlanmaktadır (İPEK, 2007).
Mübadele ağır yıkımları olan zorunlu bir göç olayıdır. Sözleşmeyi kabul eden
her iki taraf için de birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında
mübadillerin taşındıkları yeni topraklarda uyum sorunu ile karşılaşacak olmaları
yer almaktadır. Hukuksal açıdan birçok önlemler alınmış olsa dahi, yaşanılan
kaos ortamında bu önlemlerin ne kadarının uygulanabildiği tartışılır. Doğdukları
toprakları zorunlu olarak terk eden mübadillerin, geride bıraktıklarının acısı,
taşınma sırasında yaşadıkları sıkıntılar ve yeni bir düzenin yarattığı belirsizlikler
tamir edilmesi mümkün olmayan psikolojik yıkımlara yol açmıştır.
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Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadilleri yeni vatanlarına alışmaları ve
öteki kavramını aşıp uyum sağlamaları için zorlu bir süreç beklemekteydi. Ancak
mübadiller arasında öyle bir grup vardı ki bu süreç onlar için daha zor ve uzun
olmuştur. Söz konusu grup anadilleri Rumca olan ve bu nedenle de mübadelenin
yıkımlarının yanında geldikleri topraklarda bir de iletişim problemiyle karşı karşıya
kalan Patriyotlar’dır. “Patriyot” deyimi bu mübadillerin kendilerini tanımlamak
için kullandıkları bir sözcüktür. Kelime anlamı vatansever ya da hemşeri olarak
karşılık bulan ve Yunancada “patriot” olan bu sözcük birçok tartışmaya da yol
açmıştır. İddialara göre Türkçe konuşamadıklarından dolayı Türk kabul edilmeyen
Patriyotlar, Rum oldukları için geldikleri topraklarda hemşeri anlamıyla birbirlerine
patriyot demekteydiler. Çünkü Müslüman oldukları için Rum halk tarafından sadece
hemşerilik bağına sahip görülmekteydiler. Bir diğer iddiaya göre ise Patriyotlar,
Osmanlı Devleti zamanında fetih ve iskân politikası ile Balkanlar’a gönderilen bir
grup Türk askerinin bu topraklarda yaşamaya başlaması sonucunda Rum eşler ile
evlenerek burada bir nüfus oluşturmayı amaçladıkları ve Patriyotlar’ın, oluşan bu
yeni nüfusun bireyleri olduğu öne sürülmektedir. Ayrıca bu iddiayı savunanlar
Balkan Savaşı sonrasında Yüzbaşı Bekir Fikri komutasında kurulan gönüllü orduçete oluşturarak Gerbene ve Nasliç çevresinde direnip Osmanlı’nın terk etmesine
karşın 10 ay köylerini Yunan ordusuna teslim etmeyen halkın Patriyotlar olduğunu,
bu nedenle vatansever olarak da anıldıklarını söylemektedirler. Her iki iddianın da
bazı tutarsızlıklar taşıması nedeniyle henüz ispatlanamamış olması Patriyotlar’ın
hangi soydan oldukları konusundaki tartışmaların süreceğini işaret etmektedir.
Aslında Balkan topraklarında, birçok topluluğun bir arada yaşadığı ve saf bir soya
ait topluluğu aramanın çok zor olduğu bu coğrafyada Türkler için kabul gören tek şart
bireyin Türk olmayı tercih etmesidir. Patriyotlar’ın Türkçe konuşamamaları dışında
diğer mübadillerden farklı bir yanlarının olmaması, isimlerinin dahi Türk isimler
olması ve Balkanlar’da mübadeleyi zorunlu kılan, Türkler’e yapılan işkenceleri
Patriyotlar’ın da yaşamış olması, Rumlar’ın kendi halkına eziyet etmesinin nasıl bir
gerekçeye dayandırılacak oluşu ve sahip oldukları her şeyi terk ederek, kendilerini
neyin beklediğini bilmedikleri bir toprağı vatan olarak kabul eden Patriyotlar’ın
Rum olma ihtimalini zayıflatmaktadır.
Patriyotlar, yeni vatanlarında özellikle de iletişim konusunda, yaşadıkları
problemler karşısında diğer mübadil gruplara göre daha dışa kapalı ve kendi kültürel
özelliklerini yaşatma konusunda daha hassas bir yapıya bürünmüşlerdir. Özellikle
yemek ve müzik kültürleri Patriyotlar için bir övünç kaynağıdır. Düğün, doğum,
ölüm gibi durumların yaşandığı zamanlarda adetlerini eksiksiz yapmak ve bir arada
olmak Patriyotlar için çok önemlidir.
Patriotlar’ın Geçmişine Sözlü Tarihle Bir Bakış
Mübadele, öncesi ve sonrası insanlara acı çektirmiş bir dönemi kapsamaktadır.
Birinci ve ikinci kuşak mübadillerden öğrenilenler doğrultusunda bu göçün
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hiç kolay gerçekleşmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Öncelikle doğdukları
topraklarda azınlık statüsüne düşen Patriyotlar, Türkiye Cumhuriyeti ile sözleşme
imzalayan Yunan hükümeti tarafından gözden çıkarılan mübadillerdendir. Kendi
topraklarında yabancı durumuna düşen bu insanlar, birçok dışlanma ve eziyetle
de karşılaştıklarını iddia etmektedirler. Aslında tüm mübadiller gibi Patriyotlar’ın
da altını çizerek söyledikleri şey; yıllarca birlikte yaşadıkları Rum komşuları ile
aralarında hiçbir zaman sorun yaşanmadığı ve çekilen sıkıntıların Yunan hükümeti
tarafından görevlendirilen askerlerin baskısından kaynaklandığıdır. Hatta Türkler’e
yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayan Rumlar arasında kendilerini korumak
için saklayan ailelerin olduğu bile anlatılmaktadırlar.
Mübadele Sözleşmesi gereğince Kara Yunanistan’ından Türkiye’ye gelen
mübadillerin büyük çoğunluğu hangi kent veya bölgeden gelmiş olurlarsa olsunlar
kendilerini öncelikle Selanikli olarak adlandırmışlardır. Bu adlandırma 2. ve 3.
kuşaklarda da aynı şekilde devam etmektedir. Osmanlı yönetimi döneminde
Selanik Vilayeti çok geniş bir alanı kapsıyordu. Kavala, Sarışaban, Drama, Serez,
Demirhisar, Kılkış, Langaza, Karaferye, Vodina kentleri Selanik vilayetine bağlı
sancaklar, mutasarrıflıklar ya da kaymakamlıklardı. Buralardan gelenlerin
kendilerini Selanikli olarak adlandırmalarından daha doğal bir şey olamaz. Ne var
ki, Osmanlı yönetimi döneminde Manastır vilayetine bağlı olan Kozana, Kayalar,
Florina, Gerebene, Nasliç ve Kesriye’den göç ettirilen mübadiller de kendilerini
Selanikli olarak adlandırmaktadırlar. Bunun iki nedeni olabilir. Birinci neden;
Bu yerleşim yerlerinden gelen mübadillerin tümü Selanik limanından gemilere
bindirilmişlerdir. Sevk sırasının kendilerine gelmesi için haftalarca, kimileri aylarca
Selanik limanında kurulan çadırlarda bekletilmiştir. Selanik “memleketlerine”
son kez “elveda doğduğum toprak” denilen yerdir. İkinci ve en önemli neden ise;
Atatürk ile hemşeriliğe vurgu yapılmasıdır. Atatürk ile hemşeri olmak onlar için
yeni vatanlarında dışlanmalara ve haksızlıklara karşı koruyucu ve kollayıcı bir
kalkan olmuştur. Selaniklilik kimliği kuşaktan kuşağa aktarımlarla bu gün de
varlığını sürdürmektedir (GÜVENÇ,2007).
Patriyotlar, Karamanoğulu Beyliği’nin yıkılmasının ardından Osmanlı Devleti
zamanında Konya ve çevresinde yaşayan, Balkanlar’ın fethedilmesinin ardından
fetih ve iskân politikası sonucunda bu topraklara gönderilen Karamanlılar
olduklarını iddia etmektedir. Türkçe’yi son derece önemseyen Karamanoğulları’nın
Balkan topraklarında Rum kadınlarla yaptıkları evlilikler ve bölgede hâkim olan
dilin Rumca olması nedeniyle, bu bölgeye göçen Karamanlılar’ın anadillerinin
de Rumca’nın baskısı altında geliştiği düşünülmektedir. Mübadele öncesinde
Yunanistan’ın kuzey kısımlarında kalan Nasliç, Grebene ve çevresinde yoğunlukla
yaşayan, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Patriyotlar, mübadele
öncesinde az da olsa tarım arazilerinin, büyük çiftliklerinin olduğunu ve hatta
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bazılarının yaşam koşullarının çok iyi olup, birçok Rum çalışana bile çiftliklerinde iş
imkânı sağladıklarını anlatmaktadırlar. Ancak Balkan Savaşları’nın ardından azınlık
statüsüne düştükten sonra bu durumun tersine döndüğünü ve büyük sıkıntılar
yaşadıklarını belirtmektedirler. Patriyotlar Yunanistan’dan daha ayrılmadan,
Türkiye’deki Rumlar yaklaşık 6 ay önce evlerine yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu
nedenle uzun bir süre birkaç aile bir evde yaşamak zorunda kaldılar. Mübadele
sürecinde ise taşınabilir varlıklarının dışında her şeylerini terk etmek zorunda
kalan Patriyotlar’ın, yanlarında getirebildikleri eşyalar da koşulların zorluğu
nedeniyle sınırlı olmak zorundaydı. Göç sırasında meydana gelen kargaşa nedeniyle
çocuklarını kaybeden ailelerin bile olduğu anlatılmaktadır. (bkz: Fotoğraf 1, 2)
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(Fotoğraf : 1) Mübadilleri taşıyan gemilerin kalabalıklığı.

		

(Fotoğraf : 2) Göç sırasında yaşanılan kargaşa.
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“Limanlarda tahliye gemilerine binmek için uzun bekleyişler oluyordu,
gemiler gecikiyordu. Mübadillerden şansı yaver gidenler bazı kamu binalarında ve
çadırlarda barınma imkânı buldular. Yola koyulanlar açlıkla, soğukla ve hastalıkla
savaşmak zorunda kalıyordu” (BAŞLANGIÇ, 2004). Uzun süren bu göç yolculuğu
ve limanlardaki bekleyiş tüm mübadilleri olduğu gibi Patriyotlar’ı da başka bir
tehlikeyle daha karşı karşıya bırakmıştır. Taşınabilir eşyaları arasında yatak yorgan
ve gerekli olabilecek birkaç yemek gereci dışında değerli olan ziynet eşyası gibi
mallarına çeteler tarafından el konmak istenmiştir. Bundan dolayı Patriyotlar’ın
anıları arasında para ve değerli eşyaların konulabilmesi için gizli cepleri olan giysiler
ve içi altınla doldurulup getirilen bastonlar sıkça anlatılan detaylardır.
Selanik Limanı’ndan başlayan ve büyük gemilerle gerçekleştirilen sevk sonucunda
Patriyotlar Tuzla Limanı’nda sağlık kontrolünden geçip Büyükçekmece, Silivri ve
Çatalca civarında yerleşmişlerdir. Ayrıca Samsun, Aydın ve Niğde çevresine yerleşen
Patriyotlar da vardır. Büyük oranda tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için yer
seçimleri sırasında bölgenin denize yakın yerlerinden çok tarım arazileri geniş olan
kesimlerini tercih etmişlerdir. Çatalca- Silivri bölgesinde bugün hâlâ Patriyotlar’ın
tarım yaptığı araziler ve bağlar bulunmaktadır. Ancak eğitim ve modernleşmenin
yarattığı etkiler, bölgenin yeni imar durumu, eski tarım arazilerinin yerini yeni
yapılaşmalara bırakmaktadır. Dolayısıyla bu durum Patriyotlar’ın da yaşam
şekillerinin değişmesine neden olmaktadır. Artık anadil olarak sadece Türkçe
konuşan, dışlanmayan ve dolayısıyla başkalarını da dışlamayan Patriyotlar geride
bıraktıkları uyum sürecinin ardından şimdi de kültürel zenginliklerini yitirmemek
için mücadele vermektedir.
Günümüzde sayıları 2-3 kişi kalan ve Büyükçekmece-Silivri-Çatalca bölgesindeki
birinci kuşak mübadillerden olan Patriyotlar’ın yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen
yakındıkları tek husus ise kendilerine Atatürk tarafından bedava toprak ve mal
verildiğinin söylenmesidir. Örneğin Celaliye’de yaşayan Mehmet ALTINKILIÇ,
mübadil olmayan bir balıkçı arkadaşının; “Bedavacısınız siz, bedavacı…” sözü
üzerine: “Biz bu topraklara kırmızı bir bayrak uğruna geldik. Gelirken ne ile
karşılaşacağımızı hiçbirimiz düşünemez haldeydik. Sizler bizim geride neler
bıraktıklarımız hakkında ne biliyorsunuz ki, bizlere bedavacı diyorsunuz” dediğini
anlatmaktadır. Balkan Savaşları’nda vatan mücadelesinde şehit olan atalarını, annebabalarının mezarlarını, edindikleri tüm varlıklarıyla birlikte doğdukları toprakları
terk etmek mecburiyetinde bırakılan ve artık anadil olarak sadece Türkçe konuşan
Patriyotlar, mübadiller hakkında ileri sürülen asılsız ve önyargılı düşüncelerin çok
incitici olduğunu belirtmektedir.
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3. Patriyotlar’ın Kültürel Özellikleri
Modern çağın getirdikleriyle birlikte Patriyotlar’ın yaşam şekillerinde de birçok
değişiklikler gözlenmektedir. Birinci kuşak Patriyotlar’ın; “Eskilerden ne kaldı
ki” diye yakındıkları ve kendileriyle birlikte kültürlerinin de unutulmasından
endişelendikleri gözlemlenmiştir. Teknoloji ve modernleşmenin sonucunda
yaşanan kültür erozyonu nedeniyle birinci kuşağın endişesinde haklılık payı olduğu
söylenebilir. Ancak buna rağmen Patriyotlar, gelenek ve göreneklerini sürdürmekte
ısrar eden bir topluluk olmalarıyla hâlâ dikkat çekmektedirler.
3.1. Aile
Tüm mübadil topluluklarının olduğu gibi Patriyotlar’da da ataerkil bir aile
yapısı mevcuttur. Evli bir Patriyot bayana, kendi ismi yerine eşinin ismine –ina eki
getirilerek hitap edilmektedir (Adem’in eşi yerine Ademina). Kapalı bir topluluk
olmalarının da etkisiyle Patriyotlar, eşlerinin de patriyot olmasına çok önem
verirlerdi. Ancak bu şart, genç kuşaklar için geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü akraba
evliliğini kesinlikle onaylamayan Patriyotlar, eş seçiminde esneklikler yapmaya
başlamış ve Patriyot’un Patriyot’la evlenme şartını artık aramaz olmuştur. Aslında
böyle bir eş seçimine gitmelerinde, Yunanistan’da Müslüman olarak yaşayan bir
azınlık teşkil etmeleri ve Mübadele sonrasında uyum problemi nedeniyle dışlanmış
olmalarının da etkisi büyüktür.
Patriyotlar’da genellikle büyük aile yapısı gözlenmiştir. Erkek çocukları evlendikten
sonra da anne-baba ile aynı evde yaşamaktadır. Baba ve çocuklar birlikte çalışarak
tarımdan elde ettikleri kazancı babanın önderliğinde eşit olarak paylaşmaktadır.
Dolayısıyla geçimlerini aile ortaklığına dayalı bir döngüde sürdürmektedirler. Kız
çocukları da erkek çocuklarıyla eşit haklara sahiptir. Evlenene kadar aile ortaklığına
dâhil olan kız çocuklarının çeyizini de anne-baba hazırlamak zorundadır. Ayrıca
Patriyot bayanlar için çeyiz çok önemlidir. Kız çeyizinin gösterişli olması, aile
için bir gurur kaynağı olarak kabul edilir. Evlenen kız çocuğu aile ortaklığından
ayrılmıştır, ancak miras konusunda erkek çocuklarıyla hâlâ eşit haklara sahiptir.
Günümüzde geçimlerini tarımdan elde ettikleri kazançtan sağlayan Patriyotlar’da
aile ortaklıklarının devam ettiği gözlenmiştir. Ancak çocukların artık eğitim alarak
çiftçilik dışında başka mesleklere yönelmeleri, ayrı evde yaşama isteği ve tarım
arazilerinin azalması nedeniyle elde edilen kazancın yetersiz kalması gibi nedenler
Patriyotlar’da aile ortaklıklarının yavaş yavaş sona ermesini ve büyük aile yapısından,
küçük aile yapısına doğru bir eğilimin olmasını hızlandırmıştır.
3.2. Evlenme Gelenekleri
Patriyot düğünleri eğlenceleri ve gelenekleriyle dikkat çekmektedir. Düğünler
eskiden kışın olmaktadır. Patriyotlar yazın tarladaki harman bitince, buğdayını
üzümünü satar, kazandığı para ile çocuklarını evlendirirdi. Şimdi bu durum tersine
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dönmüştür. Tarımdan elde edilen kazancın payı azalınca aile bireyleri farklı iş
kollarıyla da uğraşmaya başlamıştır. Bunun sonucunda evlilik için harman parasının
önemi kalmamış, düğünler genelde yaz aylarında yapılır olmuştur.
Düğünde gelinin boynuna gelin takısı olarak beşli denilen takı takmak adettir. Bu
adet farklı şekillere bürünmüş olsa da hâlâ sürdürülmekte geline nikâh sonrasında
damadın annesi tarafından mutlaka gerdanlık ya da bilezik takılmaktadır.
Düğünler, dört gün sürmektedir. Perşembe günü davullar damadın evine getirilir
ve damat tarafından biriyle köydeki komşuların kapısı tek tek gezilerek düğüne davet
edilir. Bu gelenek akraba ve dostların köy dışında daha geniş bir alanda yaşamaya
başlamaları sebebiyle artık ortadan kalkmıştır. Gelin tarafında ise daire adı verilen
çalgılar çalınarak gelinin başına kına yakılmaktadır. Genç kuşak bu geleneği devam
ettirmemiştir. Ancak düğünden önceki gece gelinin eline kına yakılması hâlâ
sürdürülmekte ve Patriyotlar için şenlik havasında olması önemsenmektedir. Kına
gecesinde kız tarafının belirlediği bir yerde erkek tarafının gönderdiği davulların
çalınması ve her iki tarafında kendi evlerinde konuklara düğün yemeği yedirmesi
adettir. Genellikle gündüz verilen yemek bazıları tarafından hemen kınadan önce de
verilebilmektedir. Kına yakılacağı zaman gelinin arkadaşları gelini alıp ona bindallı
adı verilen giysiyi giydirmektedir. Bu sırada erkek tarafı davullar eşliğinde kına
gecesinin yapıldığı mekâna gelir ve ellerindeki kına ve kuruyemişlerle halay çekerek
sevinç gösterisinde bulunurlar. Konukların ortasında bir alan boşaltılarak gelin
arkadaşlarıyla beraber buraya getirilir. Gelinin eline kınayı genellikle yengesi koyar.
Kına koyarken gelinin kapalı avuçlarının açılması için damadın annesi gelinin eline
altın verir. Ellerine kına yakılan gelini ağlatmak adettendir. Bu nedenle ‘‘Yüksek,
Yüksek Tepeler’’ adı verilen türkü çalınır ya da gelinin arkadaşları tarafından gelin
ağlatılana kadar söylenir. Kına yakıldıktan sonra gelin ve davetliler halay çekip dans
etmektedir. Patriyotlar’ın düğünlerinde mutlaka “peresayna” denilen şarkı çalınıp
halay çekilir. Kına gecesi sona erdiğinde kız tarafından bir grup davullar eşliğinde
erkek tarafına giderek “pişkeş” adı verilen düğün hediyesi almaktadır. Günümüzde
bu daha çok kına tatlısı olarak bilinmektedir.
Düğünün olduğu gün damat, gelini baba evinden almaya gitmeden önce
davullarla kendi evinin önünde damat tıraşı yapılır. Damat, tıraş olurken önüne
takılan beyaz örtüye akrabaları tarafından para ve altın takılmaktadır. Damat tıraşı
sona erdiğinde atlarla yarış yapılmaktadır ve birinci gelen kişi gelinin evinden müjde
yastığını almaya hak kazanır. Müjde yastığını getiren kişiye damat tarafından bahşiş
verilmektedir. Damat tıraşından sonra artık at yarışları yapılmamaktadır ancak
müjde yastığını alma ve gelini almaya giderken alay oluşturma geleneği Patriyotlar
tarafından sürdürülmektedir. Gelinin evi damadın evine yürüyüş mesafesinde ise
damat ve arkadaşları davullarla gelini baba evinden çıkarmaya gitmektedir. Mesafe
uzak ise aynı alay araçlarla yapılmaktadır. Gelinin evine damat tarafı geldiğinde
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gelinin beline babası tarafından kırmızı bir kuşak bağlanır. Baba evinden alınan gelin
davullar eşliğinde damadın evine getirilir. Kapı önüne gelindiğinde gelinin başında
bereket getirsin diye ekmek döndürülür ve içi para, pirinç ve şeker doldurulan bir
testi yere atılarak kırılır. Böylece gelinin, yeni evine bolluk ve bereket getireceğine
inanılmaktadır.
3.3. Yemek Kültürleri
Patriyotlar yemek kültürleriyle övünen bir topluluktur. Özellikle kuzina adı
verilen fırınlarında yapılan yemeklerinin meşhur olduğu bilinmektedir. Kuzinada
pişen börek ve ekmeklerin ünlü olduğu söylenir.
Her yaz sonunda, kışlık adı verilen yiyeceklerin hazırlanması, Patriyotlar için
önem verilen bir gelenektir. Kışlık yiyeceklerin başında; tarhana, turşu, konserveler,
kuskus, makarna ve kuru yufka yer almaktadır. Patriyotlar için kışa hazırlanırken,
kışın rahat etme düşüncesinin yanında, hazırlıklar yapılırken akraba ve komşuların
bir arada toplanarak, el birliğiyle hareket edilmesinin de çok önemli yerinin olduğu
belirtilmektedir. Örneğin, özel bir tekneye ihtiyaç duyulan kuskusun hazırlanması
için, herkes tekne sırasının kendisine gelmesini bekler ve kendi günü gelene kadar
diğer kişilere yardıma gider. Hem eğlenip hem de kışın tüketilmek üzere yiyecek
hazırlayan Patriyotlar için yaz mevsiminin sonlarına doğru telaşlı ve hareketli
günler başlamaktadır.
Patriyotlar’ın et ve sebze yemeklerinin başında; Petura(Petro da denilen bu yemek
kurutulmuş kırık yufkaların üzerine et veya tavuk parçaları, sarımsak ve ceviz atılıp
et veya tavuk suyundan yapılan sosla hazırlanır), Alivra (beşamele benzer bir sosla
hazırlanan et yemeği), Burani, Armiro (Bektaşiler’e özgü bir et yemeği), Maşkulu
ve Patatufayidir. Börekler; Krumropta (Soğan böreği), Prasopta (pırasa böreği),
Triopsumi (peynirli ekmek), Triopta (peynirli börek) ve Langitistir. En çok bilinen
tatlılar ise; Dilme, Glopta ve Bicirottadır.
3.3.1. Kültürel Belleğin İnşası: Börek Festivali
Mayıs ayında gerçekleştirilen Silivri
Ortaköy Börek Festivali, Patriyotlar’ın
böreklerini
yarıştırdıkları
bir
festival
olmasının yanında, anıların tazelenmesi ve
unutulmaya yüz tutan geleneklerin tekrar
canlandırılabilmesi adına düzenlenmiş bir
organizasyondur. Festivale, dostluk mesajı
vermek adına, Yunanistan’a göç eden Rum
mübadiller de davet edilmektedir. (bkz.
Fotoğraf: 3)
(Fotoğraf : 3) Silivri-Ortaköy Börek Festivali’ne davet edilen Rum Mübadiller.

18

GENEL KONULAR

Börek Festivali mübadil olan ve olmayan tüm halkın katılımıyla gerçekleştirilen
yarışmalar, halkoyunları, konserler ve dostluk mesajlarıyla sürmektedir. Festival
boyunca ellerinde börek tepsileriyle dolaşan ve en güzel sunumu yapabilmek için
tabaklarının başında uğraşan Patriyotlar dikkat çekmektedir. (bkz. Fotoğraf:4, 5)

(Fotoğraf : 4) Ortaköy Börek Festivali’nde Yarışmaya Börek Getiren Bir Patriyot.
(Fotoğraf : 5) Yarışmada değerlendirilecek Patriyot Börekleri.

Ortaköy Börek Festivali, Patriyotlar için sadece yemek kültürlerinin değil,
söylenilen şarkılar ve edilen danslarla müzik ve eğlence kültürlerinin de izlerini
taşıması açısından önemli görülmektedir. (bkz. Fotoğraf: 6, 7)

(Fotoğraf : 6,7) Börek Festivalinde Gösteri yapan Halkoyunları Ekibi ve Seyirciler.
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4. Bir Patriyot’un Geçmişe Yolculuğu
Mübadele dönemine dair anıları birinci ağızdan dinleyebileceğimiz birinci
kuşak mübadillerin ilerleyen yaşları ve tecrübeleri onlara, Mübadele dönemi ve
Atatürk’le ilgili anlatacak birçok anıya sahip olma fırsatı vermiştir. 1938 yılında
Yavuz Zırhlısı’nda vatani görevini yapan Mehmet Güven de böyle bir fırsata sahip
olmuş mübadillerdendir.
Nasliç’e bağlı Canapyani köyünden olan Mehmet Güven o güne dair bir anısını
şöyle anlatıyor:
“10 Kasım 1938’de Atatürk’ün naaşını Sarayburnu’ndan alıp İzmit’e kadar
taşıyacak olan Yavuz Zırhlısı’ndan karaya inip verilen görevleri yerine getiriyordum.
Görev yerim Yunan Generallerin hemen yanı başındaydı. Atatürk’ün yaptığı işler
öyle büyüktür ve herkesin gözünde o kadar büyümüştür ki, tabutu Yunanlıların
gözüne küçük gelmiştir. Generallerin kendi aralarında “Atatürk uzun boyluydu,
o koca adam nasıl sığdı bu küçücük tabuta? O ölmedi, Türkler oyun yapıyor.” diye
konuştuklarını duyunca, onların bu telaşı karşında “keşke” diyerek, gülümsedim.
Benim şahit olduğum bu konuşmadan habersiz başka bir görevli gülümsememi yanlış
anlayarak içerlemiş ve yaka numaramı vererek beni şikâyet etmiş. Tören boyunca
birlikte olduğum komutanım beni çağırıp hakkımda törende güldüğüme dair suçlama
olduğunu söyleyince yıkıldım. “Komutanım ben ağlarken nasıl gülebilirim, hem niye
güleyim? Diyerek itiraz ettim. Bu sırada Yunan Generallerin konuşması aklıma geldi.
Olayı komutanıma anlattım. Bunun üzerine komutan: “Sen Yunancayı nereden
biliyorsun?” diye sordu. ‘‘Ben mübadilim komutanım elbette bilirim.” deyince durumu
anladı ve Paşa’nın karşısında da bunu aynen anlatmamı istedi. Paşa, anlattıklarımın
doğruluğundan emin olmak için, olayı bir kez de Yunanca anlamamı isteyince
tekrarladım. Anlattığımın doğruluğundan emin olan Paşa, komutanımı çağırttı ve
böyle dikkatli bir asker olduğum için beni mükâfat izniyle ödüllendirmesini emretti.”
Mehmet Güven’in anlattığı bu anıya göre söylenebilir ki Patriyotlar, Türkçe
bilmedikleri için birçok zorlukla karşılaşsalar da, uyum sürecinden sonra diğer
mübadillerden farklı olarak Rumca biliyor olmaları kimi zaman onlara ikinci bir dil
bilmenin avantajını da sağlamıştır.
5. Sonuç
Türkiye, doğusundan-batısına, kuzeyinden güneyine birçok kültüre ev sahipliği
yapan bir kültür laboratuvarı gibidir. Ancak çok çeşitli kültürel yapıya sahip olmak,
onları canlı tutmanın sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.
Yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde ortaya çıkan sonuç; çok fazla kültürel
zenginliğe sahip olunmasına rağmen, Türkiye’de de teknoloji ve modernleşmenin
bir sonucu olarak şiddetli bir kültür erozyonunun yaşandığıdır. Özellikle
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Patriyotlar gibi küçük toplulukların bu erozyon karşısında eriyip gitmesi ve tarih
sahnesinden silinerek ölü bir kimliğe bürünme riskleri giderek artmaktadır. İfade
edilenlerden maksat elbette teknoloji ve modernleşmeye karşı çıkmak olarak
değerlendirilmemelidir. Kültürel zenginliği korumak adına, geleneklerin modern
çağa uyarlanarak sürdürülmesi için, gerekli önlemlerin alınması ve yeni kültürel
çalışmaların geçmişin üzerine inşa edilerek yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Mübadiller, dolayısıyla Patriyotlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benzeri
olmayan bir dönemin birincil kişileri olmuşlardır. Ancak onlar da korunmayan bir
kültürel mirasın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yapılan sosyo-kültürel
çalışmalar, kültürel kimliğin gerçek sahibi olan halkın da katılımıyla gerçekleştirilen
organizasyonlar ve kültürel açıdan özün korunması adına verilebilecek eğitimler,
bu mirasın yok olmasının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır.
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE YEMEN TEMALI KONULAR
VE YEMEN’DE TÜRK KÜLTÜR VARLIKLARI

Yahya YEŞİLYURT1

Giriş: Yemen’in Coğrafi Konumu
Yemen, genel itibariyle bakıldığında, Arabistan Yarımadası’nın güneybatı
kısmından ibaret olan bir ülkedir. Şemseddin Samî’ye (1306) göre, güneyde
Aden Körfeziyle, batıda Kızıldeniz ile çevrilidir. İç kısımlarda sınırları kuzeye ve
kuzeydoğuya doğru, Dehna Çölü’ne (Bu çölü Araplar, “Boş Yön” anlamına gelen
“Rubü’l-Halî” olarak adlandırmaktadırlar.) kadar uzanmaktadır. Doğusunda
Umman, kuzeyinde ise Suudi Arabistan bulunmaktadır. Kızıldeniz’i, Aden
Körfezi’ne ve Umman Denizi ile Hint Okyanusu’na bağlayan Babülmendep Boğazı
da burada bulunmaktadır. Yemen, Sera denilen dağlık ve Tihame denilen kıyı
şeridindeki ovalardan oluşmaktadır (Sırma, 1996).
Osmanlı Hâkimiyeti’ne Kadar Yemen’in Tarihi Geçmişi
Yemen, İslamiyet’in yayılmasına kadar yaklaşık üç bin yılı bulan tarihi bir
geçmişe sahiptir. Ad (Main), Sebâ, Himyeri gibi birçok medeniyetler Yemen’de var
olmuşlardır. (Kuran-ı Kerim, 11/123; Buhl, 1978; Bidwell, 1983; Kırca, 1988; Algül,
1998 Zeydan, 2004). Özellikle de Hadramut ve Mehre gibi bölgelerde kurulmuş
olan medeniyetlerin geçmişi oldukça eskidir. Eski medeniyetler olmasının yanı sıra
Yemen, bu çağlarda imar ve ticaret açısından da parlaklık göstermiştir. Bu açıdan
Yemen’e bakılacak olursa, tıpkı Anadolu gibi dünya üzerindeki birçok topluluk
Yemen’de tarih sahnesine çıkmıştır. Ayrıca eski dönemlerden itibaren denizcilik ile
ilgilenen Yemenliler; Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve İran Körfezi gibi bölgelere çok
rahat seyahatler gerçekleştirmişlerdir. Milattan önce 4000 yılında Mısır’a ve 3000
yılında da Irak’a kadar gidip gelebilen gemiler inşa etmişler ve buralara yerleşerek,
Yemen’deki hayata dair birçok bilgiyi ve kültürü Arabistan’ın farklı bölgelerine de
taşımışlardır (Mantran, 1981; Lewis, 2009).
1 Arş. Gör., Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı,
yyesilyurt@erzincan.edu.tr
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Yemen’de, İslamiyet’in yayılmasından önce birçok olay geçmiştir. Hıristiyanlık
ve Yahudilik gibi dinler de Yemen’de varlığını sürdürmüştür. Özellikle Himyeriler
döneminde Yahudilik, Yemen’de devlet dini haline gelmiştir (Bidwell, 1983). AlMadaj’a (1988) göre, 525 yılında Habeşlilerin Yemen’e saldırarak buraları ele
geçirmek istediğini belirtmiştir. Nitekim artan baskılara daha fazla dayanamayan
Himyeriler yıkılınca Yemen’de Habeş hâkimiyeti başlamıştır (Algül, 1998).
Habeşlilerin Yemen’e gelişiyle birlikte burada Hıristiyanlık, din olarak yayılmaya
başlamıştır. Yemenlileri bu dine girmeleri konusunda zorlayan Ebrehe de Yemen’e
hükmeden meşhur yöneticilerdendir (Ehiloğlu, 1952). Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen
Fil Vaka’sına karışan bir yöneticidir (Kuran-ı Kerim, 105/5). Ebrehe gibi Habeşli
yöneticilerin Yemen’de halka baskı yapması neticesinde İran’dan yardım talepleri
karşında İran Şahı Enuşirvan, Yemen’e ordu sevk ederek, Ebrehe’yi öldürtmüş ve
Yemen’i idaresine almıştır (Ingrams, 1963).
İslamiyet’in doğuşu ve Yemen’de yayılmasının ardından, buralar bizzat
Hz. Peygamber (S.A.V.) tarafından komutanlar tayin edilerek yönetilmeye
başlanılmıştır. Yemen’den de çeşitli kabileler Hz. Muhammed’e giderek İslami
kabul etmişlerdir (Al-Madaj, 1988; El-Belazuri, 2002) İslam’ın bu coğrafyada hayat
bulmasıyla ilerleyen yıllarda Yemen, çeşitli İslami devletlerinin de hâkimiyeti altına
girmiştir. Yemen’de sırasıyla Emeviler, Abbasiler ve Eyyübiler hüküm sürmüşlerdir.
Özellikle Eyyübiler döneminde Selahaddin Eyyübi’nin kardeşi Turanşah ile
birlikte Türkler, Yemen topraklarına ayak basmışlardır (Hilmi, 1974; Clot, 2007;
Bosworth, 2005; Smith, 1978). Yemen’de Türk varlığının doruk noktasına ulaştığı
ilk dönem ise Resuliler denilen hanedanlığın hâkimiyet kurulmasıyla olmuştur.
Resuliler, Turanşah’ın yaptığı seferle birlikte gelmiş Türk boylarından biri olarak
bilinmektedir (Bosworth, 2005; El-Khazrejiyy, 1906). Ancak bu hanedanlığın
hâkimiyeti de fazla sürmemiş, ardından bir diğer aile yönetimi Tahiriler, Yemen’de
idareyi ele geçirmişlerdir. Bunların idaresi de 1515 yılında Memluklular tarafından
ortadan kaldırılarak son bulmuştur (Bosworth, 2005).
Yemen’in Stratejik Önemine Kısa Bir Bakış
Yemen’in eski çağlarından günümüze kadar ticari faaliyetlerde, Yemen’in coğrafi
konumu en önemli yeri teşkil etmiştir. Günümüzde olduğu gibi Yemen ve çevresinde
deniz ticareti ön planda bulunmuştur. Yemenliler, yaşadıkları bölgenin bu stratejik
öneminden dolayı da kazançlar elde etmişlerdir. Denizcilikte ilerleyen Yemenliler,
doğal olarak hemen yanı başındaki topluluklar ile münasebetler geliştirmişlerdir.
Afrika kıtasındaki devletlerle kültürel ve sosyal açıdan da etkileşim içerisinde
bulunmuşlardır (Al-Haddad, 1982). Çevresiyle kurduğu yoğun münasebetler
sayesinde, bölgedeki ticari üstünlüğü de ele geçirmişlerdir. Bu üstünlük şu şekilde
gerçekleşmiştir: Hindistan’ın zengin ticari mal ve ürünleri, Hint Okyanusu ile bu
bölgeye taşınıyor, oradan da Habeşistan, Mısır, Fenike, Filistin, Amelika, Medya
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gibi ülkelere aktarılıyordu (Mieroop, 2006; Zeydan, 2004). Ayrıca Uzakdoğu
denilen bölgelerdeki yani Çin ve Hindistan’daki baharat, ilaç, gümüş gibi maddeler
Yemen’deki kara yolları kullanılarak zaman zaman Batı’ya aktarılıyordu. Kara
yoluyla taşınacak mallar, Orta Asya’dan geçerek Şam ve Bağdat gibi önemli şehirlerde
kurulan pazarlar vasıtasıyla aktarılmaya tabi tutuluyordu. Buradan da Mekke’ye ve
ardından Yemen’e kadar uzanan ticaret kervanları oluşturularak bu mallar limanlar
vasıtasıyla gemilere aktarılıyordu. Ancak Mekke’nin ticari faaliyetler konusunda
daha aktif olması ve ticareti elinde bulundurması Yemen’in kara yolu önemini
azaltıyordu. Dolayısıyla Yemen’de kara yoluna nispeten, deniz ticaret yolu daha çok
kullanılıyordu ve ön plana çıkmaktaydı (Heyd, 1975).
Yemen’in ve özellikle de Aden Limanı’nın stratejik konumu, XVI. yüzyılda
daha da dikkat çekmeye başlamıştır (Zeydan, 2004). Aden Limanı’nın Yemen’in
doğal bir parçası olması ve Kızıldeniz ile Hint Okyanusu’nu birleştirme görevini
Babülmendep Boğazı aracılığıyla Yemen’e verilmesi, özellikle de denizlerde yapılan
coğrafi keşiflerden sonra, Yemen’in jeo-stratejik durumunu daha da önemli hale
getirmiştir (Braudel, 1993). Ümit Burnu’nun Hindistan’a giden ticaret güzergâhında
keşfedilmesi, her ne kadar Kızıldeniz ve Babülmendep üzerinden varılan Hindistan
yolunun önemini azaltmış olsa da, ilerleyen yıllarda Afrika Kıtası’nı dolaşmanın
ne kadar masraflı ve uzun bir süreye mal olduğu ortaya çıkınca Yemen’in önemi
tekrardan artmıştır. Aden ve Moha gibi liman kentleri, Süveyş Kanalı’nın
açılmasıyla dikkatleri üzerlerine çeken kentler olmuşlardır (Tuna, 1962). Hindistan,
Habeşistan, Umman ile Arap Yarımadası’nın bir kavşağı haline gelen Yemen, deniz
trafiği açısından oldukça önemli sayılmıştır. Bu bağlamda, Aden ve Moha gibi
liman şehirlerinden başka Kızıldeniz’in doğu yakasındaki Hudeyde, Beytü’l-Fakih,
Salif gibi sahil şehirleri ve Kamaran, Perim ve Socotra gibi adaları da bu bölgenin
diğer stratejik noktalarını oluşturmuştur (Sırma, 1982). Bu önemlerinden dolayı
Yemen, XVI. yüzyıla gelindiğinde sömürge ve zengin topraklar arayışında bulunan
bazı devletlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Özellikle de Portekiz’in Yemen’e ve
Hicaz bölgesine yönelik girişimleri dikkatleri çekmeye başlamıştır. Aynı yıllarda
büyük bir güç olan Osmanlı Devleti de yavaş yavaş Ortadoğu denilen coğrafyaya
sokulmaya başlamış ve İslamiyet’in sancaktarlığını üstlenmiştir.
Osmanlı-Türk İdaresi’nden Günümüze Yemen
1517 yılında Yavuz Sultan Selim, Memluklardan Mısır’ı alınca, bu haber Yemen’de
de duyulmuştur. O sıralarda Yemen’i yöneten Memluk valisi Emir İskender,
San’a’daki Cami-i Kebir’de Yemenlileri toplayarak Osmanlı Devleti’ne bağlılığını
bildirmiştir (Yemen Salnamesi, 1308). Tıpkı Hicaz gibi Yemen de Osmanlı Devleti’ne
gönüllü katılan bölge olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk başlarda Yemen’e asker
göndermediği buradan anlaşılmaktadır. Ancak idarede en ufak bir değişiklik
Yemen’de isyanla sonuçlanmaktaydı. Nitekim Yemenliler hemen Emir İskender’e
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isyan etmiş ve burada bir karışıklık çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde ise tahta Kanuni
Sultan Süleyman (1520-1566) geçmiştir. Bu padişahın döneminde Osmanlı Devleti
askeri seferler düzenleyerek Yemen’i gerçek anlamda Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır
(Abaza, 1979; El-Behravî, 1979; Yavuz, 1983; Melzig, 1943).
1539 yılından itibaren kademeli bir fetih hareketiyle Osmanlı Devleti idaresine
bağlanan Yemen, merkezden gönderilen çeşitli yöneticiler aracılığıyla yönetilmeye
çalışılmıştır. Osmanlı Devleti, mezhep olarak Zeydî olan bazı bölgelerde idareyi tesis
etmede bir takım zorluklar yaşamaktaydı. Çünkü Zeydîler, inançları gereği İmamlara
tabiydiler. Peygamber soyundan gelmeyen hiç kimseye bağlılık hissetmiyorlar ve
idaresini de tanımıyorlardı (Doğan, 1993; Strothmann, 1986). Bu nedenle Osmanlı
idaresine karşı da sık sık isyan ediyorlardı (Peçevi, 1992). İdaresi gittikçe zorlaşan
Yemen, 1566 yılında iki eyalete bölünerek yönetilmeye çalışılmıştır (BOA., A.DVN.
MHM., d.05; Yavuz, 2002). 1628 yılında Zeydîler, İmam Muhammed önderliğinde bir
isyan başlatmışlardı. Osmanlı Devleti’nde ise Paşalar arasındaki çekişme Yemen’deki
idareye de yansıdığından bu isyanla istenildiği ölçüde mücadele edilememiştir
(Naima, 1968). 1635 yılına kadar süren ayaklanmaları bastırma konusunda gereğini
yapamayan Osmanlı Devleti, yönetimi buradaki yerel idarecilere bırakarak Yemen’i
terk etmek zorunda kalmıştır (Abaza, 1979; Sırma, 1982).
1833 yılına gelindiğinde Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Yemen’e ilgi gösterip
buralarda askeri faaliyet gösterince Yemen yeniden Osmanlı Devleti’nin gündemine
gelmeye başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Portekizlerin Arap
Yarımadası’na saldırmaları ve Hicaz’ı tehdit etmeleri nedeniyle bölgeye yönelmek
zorunda kalan Osmanlı Devleti, bu sefer kendi valisinin yönelmesiyle dikkatlerini
buraya çevirmiştir (Abaza, 1979; Ferro, 2002, Yavuz, 1983). Mehmet Ali Paşa’nın
Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerinde de girişimlerde bulunması nedeniyle o
sıralarda Yemen ile gereği gibi ilgilenmeyen Osmanlı Devleti, 1849 yılında Mekke
Şerifi muavini Kıbrıslı Tevfik Paşa’nın isteği üzerine Yemen’in yeniden merkeze
bağlanması için harekete geçmiştir (Karal, 1999; Sırma, 1996). Tevfik Paşa, Yemen’de
hâkimiyeti sağlama konusunda pek başarı sağlayamamıştır(İzzet Paşa, 1992). 1870
yılına kadar çeşitli yöneticiler atayarak idare etmeye çalıştığı Yemen’de, 1870 yılında
Asir bölgesinde isyan çıkınca Mehmet Redif Paşa komutasında ordu gönderilerek
hem isyan bastırılmış hem de San’a ele geçirilerek Yemen’de ikinci kez gerçek
anlamda hâkimiyet tesis edilmiştir (A.Muhtar, 1996).
Askeri ve mülki olarak Yemen’de yeniden teşkilatlanan Osmanlı Devleti, buranın
iyi bir şekilde idare edilmesi için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmiştir. Yemen’de
halkın refah düzeyini yükseltmek için çeşitli raporlar düzenlenmiş, okullar açılmış,
imar ve iskân projeleri hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Camiler, hastaneler, yollar,
çeşmeler yapılarak Yemen’i daha mamur hale getirmeye çaba göstermiştir. Ancak
zaman zaman yabancı güçlerin bölgedeki arzuları, zaman zaman da Yemen’deki
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kabilelerin merkezi yönetimi tanımamaları neticesinde Osmanlı Devleti burada zor
günler yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nde isyanlarla anılan Yemen, yüz binlerce vatan
evladı için gidilip dönülmesi zor bir coğrafya olarak düşünülmüştür.
I.Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Seyyid İdrisi ile İmam Yahya adında iki
lider Yemen’de isyan ederek Osmanlı Devleti’ni uzun süre uğraştırmıştır. Üstüne bir
de Aden’e 1839 yılında yerleşen İngilizler de eklenecek olursa, Osmanlı Devleti’nin
buradaki varlığı sıkıntıya düşmüştür. Ancak Osmanlı Devleti, 11 Ekim 1911 tarihinde
İmam Yahya’yla Dean Antlaşması’nı imzalayınca, İngilizlerin desteğindeki Seyyid
İdrisi ile mücadele İmam Yahya’ya bırakılmış ve Osmanlı orduları bir nebze de olsa
rahatlamıştı (BOA.İ.MMS., 168/1331; Karal, 1999; BOA.A.MKT.MHM., 743/11; Bayur,
1991, Mahmud Nedim, 2001). Ancak Yemen tam sükûnet bulacakken, Osmanlı
idaresi burada rahat bir nefes alacağı bir dönemde Osmanlı Devleti’nin talihsiz
bir şekilde I.Dünya Savaşı’na Almanya saflarında girmesi Yemen’de yeni olayların
başlamasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti, Yemen’de İngiltere’ye karşı cephe
açmak zorunda kalmıştır (Bayur, 1991, Karal, 1999).
1914 yılında Aden, Hadramut, Maskat, Umman, Bahreyn ve Kuveyt gibi yerler
İngiliz mandaterliği altındaydı. Asir, Necit, Hicaz ve Yemen gibi topraklar ise
Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında bulunmaktaydı. İngiltere, Yemen’in doğal
bir parçası olan Aden’e yerleşmiş olması ve 9 Mart 1914 tarihinde Osmanlı Devleti’yle
bir anlaşma yaparak buradaki sınırlarını tayin etmesi nedeniyle, I. Dünya Savaşı
başladığında Yemen’de Osmanlı Devleti ile mücadeleye girişmişti (TNA.FO.,
39/110/77; BOA.İ.MBH., 15/1332, Bayur, 1991). I. Dünya Savaşı’nda İngilizler karşısında
Osmanlı Devleti, diğer bölgelere oranla oldukça başarılı bir mücadele vermişti.
İngiliz birlikleri Aden’e kadar püskürtüldüğü gibi İngilizlerin kara bağlantısı
da kesilmiştir. İngilizlerin koruması altında yer alan ve bir takım yardımlardan
faydalanan bazı kabileler, İngiltere saflarını bırakarak yeniden Osmanlı idaresini
tercih etmişlerdi (Türk Harbi, 1978; Sertoğlu, 1975; Bayur, 1991, Ehiloğlu, 1952). 30
Ekim 1918 tarihinde Almanya ve Avusturya yenilgiyi kabul edince Osmanlı Devleti
de mağlup sayılmış ve galip devletlerle Mondros Mütarekesi imzalanmıştır (Karal,
1999). Mütareke şartları gereği başarılı olduğu Yemen cephesinde de Osmanlı
askerleri en yakın müttefik birliklerine teslim olarak Yemen’den çekilmek zorunda
kalmıştır (Türk Harbi, 1978).
Anadolu’da Milli Mücadele verildiği esnada Yemen’den bu mücadele heyecanla
takip ediliyordu. Çünkü hukuki açıdan halen daha Osmanlı Devleti’ne bağlı olan
Yemen, fiili olarak ne yapacağını bilemiyordu. İmam Yahya, teslim olması gereken
birçok Türk askeri ve idarecilerini ikna ederek kendisinin yanında kalmasını
sağlamıştır. Osmanlı Devleti’ne bağlı olarak gören İmam, burada kalan Osmanlı
askerlerinden, komutanlarından ve idarecilerinden aynı zamanda faydalanıyordu.
Bunları hem himayesine alarak müttefik güçlerine teslim edilmemesini hem de
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Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğu için geri dönmelerinin kendisi açısından uygun
olmayacağı kanaatini taşıyordu. Yemen’de statü açısından bir boşluk meydana
gelmişti. İmam Yahya, Mustafa Kemal Paşa’ya başarılardan dolayı birçok mektup
göndermiş ve halen daha Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirmiştir. Vali olarak
Mahmud Nedim Bey görevine devam etmiş ve bu belirsiz ortamda, orada kalanların
hakları için taleplerde bulunmuştu (Karaman-Öke, 1997).
Anadolu’daki mücadele zor şartlar altında yürütülüyordu ve Yemen’den gelen
yardım çağrılarına cevap verilemiyordu. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan antlaşması
imzalanınca Türkiye, Misak-ı Milli denilen sınırların haricinde kalan topraklardaki
haklarından vazgeçtiğini belirtmiştir. Yemen’in kendi idaresini kurması gerektiği
ve eğer uzmana ihtiyaç duyarlarsa Türkiye’nin yardımcı olacağı belirtilmiştir
(Karaman-Öke, 1997). İşte bu tarihten sonra İmam Yahya, İngiltere’nin mandaterliği
altında bulunan bölgelerin dışında kalan yerlerde Yemen devletinin kurulduğunu
ilan etmiştir. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 1914 yılında çizilen sınır, kabul
edilerek Kuzey ve Güney Yemen ortaya çıkmıştır (Develi, 1993).
Kuzey Yemen’in teşkilatlanması ve birtakım devletler tarafından tanınmasında
Osmanlı Devleti döneminden kalan bürokratlarımız oldukça etkili olmuştur.
Özellikle de Ragıp Paşa, İmam Yahya’nın uzun yıllar dış ilişkilerini yürütmüş,
bilinen en meşhur kişidir. İngiltere’nin Kuzey Yemen’i tanımasında çok çaba sarf
etmiş birisidir. Güney Yemen’de ise İngiltere’nin idaresi altında varlığını sürdürmeye
çalışan Yemenliler, Kuzey Yemen’deki gelişmelere binaen İngiliz yönetimine
karşı örgütlenmişler ve 30 Kasım 1967 tarihinde İngilizleri buradan çıkararak
bağımsızlıklarını kazanmışlardır (Halliday, 1977; Açıkalın-Çoşkun-Laçiner, 2010;
İsmail, 1976; Eştel, 1976, Cigar, 1985). Bu tarihten itibaren Kuzey ile Güney Yemen
arasında birlik kurulması için bir takım siyasi girişimlerde bulunulmasına rağmen
bu bir türlü gerçekleştirilememiştir. İmam Yahya suikasta kurban gitmiş, yerine oğlu
geçmişti. Ancak ordunun yönetime el koyması neticesinde İmam Yahya ve ailesi
yurtdışına çıkmak zorunda kalmıştı. Kuzey Yemen’de tam bir istikrar sağlanamazken
Yemen’de idareyi elinde bulunduran Ahmet El-Haşimî 1978 yılında öldürüldü.
Yerine Ali Abdullah Salih geçmiş ve Kuzey ile Güney Yemen’in birleşmesi için o da
büyük çabalar göstermiştir (Develi, 1993).
1990 yılında Güney Yemen’in lideri Ali Saim El-Baid ile Kuzey Yemen’in lideri
Ali Abdullah Salih bir araya gelerek anlaşmaya vardılar ve 22 Mayıs 1990 tarihinde
Yemen Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Bir ara 1994 yılında güneydeki ayrılıkçı fikirlerin
ortaya çıkmasıyla iç savaş geçiren Yemen, bugün yeniden Arap Baharı denilen
olaylarla gündeme gelmektedir. Şubat-2011’de Tunus ve Mısır’dan sonra diğer
Ortadoğu ülkeleriyle birlikte eş zamanlı olarak Yemen’de de halk günden güne artan
eylemleri ile Ali Abdullah Salih’in yönetimi bırakmasını ve daha demokratik bir
ortamın kurulmasını talep ediyorlar.
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Günümüzde Türkiye-Yemen ilişkilerinin temelinin ise 1986 yılında Turgut
Özal’ın girişimleri ile başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira bu tarihten
itibaren Yemen ile gittikçe artan bir ticaret hacmimiz bulunmaktadır. Bugün gelinen
noktada ise geçmiş aylarda Yemen ile vizelerin kaldırılması mutabakatı sağlanmıştır.
Kültürel, ekonomik, sosyal, askeri ve siyasal anlamda ilişkilerimizin oldukça
arttığı bir dönemde Yemen’deki bu siyasi istikrarsızlık nedeniyle yaklaşık bir yıldır
herhangi bir gelişme kaydedilmemektedir. Son olarak Türkiye, bu ülkeye seyahat
yapacak vatandaşlarımızın dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunduğunu göz
önüne alırsak, ilişkilerimizin bir an evvel normal seyrine dönmesi için Yemen’deki
bu krize bir an evvel çözüm bulunması gerekmektedir.
Yemen’de Osmanlı-Türk Kültür Mirasları
Bugün Yemen’de Osmanlı Devleti’nden kalan birçok yapı mevcuttur. Bunlar
arasında kale, karakol binası, çeşitli devlet kurumları binaları, iskeleler, yollar,
okullar, hastaneler, hamamlar, suyolları, camiler ve çeşmeler gibi imar ve iskâna
yönelik oldukça fazla izler mevcuttur. Bugün sadece 71 adet Osmanlı eseri başkent
San’a’da kayıt altına alınmıştır. Eski San’a denilen bölgede ise 9 adet Osmanlı
yapısı bulunmaktadır. Bu yapılardan en belirgini Eski San’a’nın girişi olan Babü’lYemen’in (Yemen Kapısı) önünde duran çeşmedir. Bu çeşme İmam Yahya tarafından
1919 yılında yıkılarak, “Cami-i Kebir” ve “Kına Market” diye bilinen yere taşınmıştır.
Yemen’in başkenti San’a’da Genelkurmay binası olarak kullanılan ve devlet başkanı
Ali Abdullah Salih’in özel çalışma odasının da bulunduğu bina, Osmanlı Devleti’nin
7. Ordu için kurduğu kışladır. Eski San’a denilen ve UNESCO tarafından koruma
altına alınan kısmın doğusunda kalan bu yapı halen mevcuttur ve tüm yapısı
ile Osmanlı izleri taşımaktadır. “Al-Defa’a” üssü olarak anılan bu askeri binanın
içerisindeki avluda bulunan camii ve hamam, II. Abdülhamid tarafından yaptırılmış
ve o dönemde kışla camisi ve hamamı olarak kullanılmıştır. Haziresinde ise Osmanlı
askerlerine ait mezarlar ve mezar taşları mevcuttur. Eski San’a denilen bölgedeki
Mayden Hamamı en ünlü Osmanlı hamamlarından birisidir.
Yine San’a’da bugün Askeri Müze olarak kullanılan, o dönemde Sanayi Mektebi
olarak inşa edilen bina, Osmanlı yapısıdır. Burası 1903 yılında Hüseyin Hilmi Paşa
tarafından yapılmıştır. Burada hem Yemen’in eski devirlerinden hem de Osmanlı
Devleti döneminden kalan yapılar sergilenmektedir. Çeşitli kitabelerden mezar
taşlarına, silahlardan cami minberine, askerlerimizin şapkalarından çeşitli
belgelere kadar Türk izleri burada halka sunulmaktadır. Eski San›a denilen yerin
içinde San’a kalesinin batısında bulunan Bekiriye Cami ise kare planlı bir Osmanlı
eseridir. Bu eser, 1597 yılında Yemen Valisi Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Paşa çok sevdiği bir kölesi ölünce, onun adını yaşatmak adına bu camiyi yaptırmış ve
mezarını da avluya koydurmuştur. Osmanlı’nın Yemen’de inşa ettiği ilk cami olma
özelliğine sahiptir. Geniş bir avlusu bulunan caminin minberi, mihrabı, kubbesi
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ve duvarlarındaki işlemeleri ile Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Yan avlusunda ayrıca 19 Türk’ün kabri bulunmaktadır. Bugün hala mevcut olan bu
caminin etrafı ise o dönemde Türk Mahallesi olarak kayıtlara geçmiştir. Türkler,
San’a’da “Birü’l-Azep” (Bekârlar Kuyusu) denilen yerden “Babü’s-Sabah” denilen
yere kadar olan mahallede oturmuşlardır. Bugün hala bu bölgede Türklerden kalan
ailelere ve evlere rastlamak mümkündür.
2007 yılında yaptığımız seyahat esnasında, Bekiriye Cami önünde bir Türk’e
rastlamıştım. Ayaküstü yaptığımız sohbette bildiği tek Türkçe kelime “Harput”
oldu. Dedelerinin Harput’tan (Elazığ) geldiğini ve bir daha Türkiye’ye dönmediğini
anlattı. Şimdi tıpkı Yemenliler gibi belinde cenbiye ve ağzında kat ile günlük hayata
adapte olmuş vaziyetteler.
Bekiriye Camisi’nin karşısında bulunan Osmanlı Hastanesi ise bugün polis
merkezi olarak varlığını sürdürmektedir. Bab-ı Şuayb Polis Merkezi olarak bilinen
bu bina, 1905 yılında yapılmıştır. Yine “Kubbetü’t-Talha” adlı cami de Osmanlı
mimarisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Eski San’a denilen bölgenin batısında,
aynı zamanda Özdemir Paşa’nın yaptırdığı Cami ile Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde yapılan Rüştiye Mektebi gibi 8 adet yapı bulunmaktadır. Yemen
Eğitim Bakanlığı binası olarak kullanılan yapı da o dönemde Kız Mektebi olarak,
İletişim Bakanlığı olarak kullanılan bina ise Posta ve Telgrafhane olarak açılmış
Osmanlı yapılarıdır (Anam, 2011).
Osmanlı döneminde San’a merkez olarak düşünüldüğünden Osmanlı mirası da
daha çok San’a ve etrafında yoğunlaşmıştır. Bunun dışında Hudeyde, Ta’iz, Menaha,
Kamaran Adası, Abha, Ans, Hacur, Haraz, Katabe gibi Yemen’in birçok kent ve
kasabalarında Osmanlı mirasını görebilmemiz mümkündür. Osmanlı Devleti
buralarda cami, okul, karantina merkezleri, aşı merkezleri, belediye binaları, telgraf
hatları, posta teşkilatları, kaleler gibi birçok yapılara imza atmıştır. Aslında bu tür
eserlerin ve yatırımların varlığı Osmanlı Devleti’nin buraları ihmal etmediğinin bir
göstergesidir. Elbette bu miraslar arasında en önemli olanlar ise yerleri ve sayıları belli
olmayan Türk evlatlarının şehitlikleridir. Özellikle San’a’ya gidilirken yol üzerinde
Hacile’den Menaha’ya çıkılan yerde büyük bir düzlük bulunmaktadır. Askerlerimiz
San’a’ya giderken burada toplanır ve dinlenirlermiş. Bu kısımda, Tihame tarafından
gelen ve hasta olan askerlerimiz tedavi de edilirmiş. Ancak tedavisi mümkün
olmayan askerlerimiz burada hayatlarını kaybetmişler ve götürülmedikleri için
oraya gömülmüşlerdir. İşte Yemen’deki en büyük Türk Mezarlığı olarak burası
bilinmektedir. Yine San’a’ya ulaşılan yol üzerinde Beyt-i Mehdi adı verilen yerde
ikinci bir Türk Mezarlığı’ndan da bahsedilmektedir (Ehiloğlu, 1952).
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Türkülerimizde Yemen
Yemen, Osmanlı Devleti için vazgeçilemez bir coğrafyadır. Hiçbir askeri fetih
organizasyonu yapılmadan elde edilen bölge, zamanla askerimizi içine çeken bir
girdap halini almıştır. Yani ilk zamanlarda gerek görülmeyen bir duruma, özellikle de
son yıllara doğru oldukça fazla ihtiyaç duyulmuştur. Asker sevkiyatı için Anadolu’da,
Yemen ile ilgili her sefer hazırlıklarında ağıtlar tutulmaya başlanmıştır. Kiminin
annesi, kiminin kız kardeşi, kiminin nişanlısı, kiminin eşi zamanla türkülerimize,
ağıtlarımıza nağme olmuşlardır. Çünkü Yemen’in uzak bir yer olması, sadece
askerlerimizin bir ayı geçen yolculukları, halk edebiyatımızı da etkilemiştir. Sadece
yolculukların uzun sürmesi değil, asıl önemli olan oraya giden askerlerimizin
uzun yıllar terhis edilmemesi ve hayatta kalmayı başaranların Anadolu’ya çok
geç dönmesi, dönemeyenlerin ise orada şehit olup kalması bu türkülerimizin asıl
temalarını oluşturur.
Yemen Türküleri, kulağımızda bir feryat olarak çınlamaktadır. Yemen Türküleri
çalındığında gözleri dolmayacak hiçbir insan yok gibidir. Yemen üzerine yazılmış ve
bestelenmiş, yazarı belli olan yahut olmayan (anonim) 58 adet türkümüz mevcuttur
(Turhan, 2009). Bunlar arasında en bilinenleri: “Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır”,
“Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın?”, “Yemen Bizim Neyimize”, “Yemen Yemen Şanlı
Yemen”, “Kara Çadır İs mi Tutar?”, “Eledim Eledim Höllük Eledim” olarak sayabiliriz.
Yemen Türkülerine bir bütün olarak baktığımızda bu türkülerde Türkiye’nin her
yöresinden manzaralar ve hikâyeler bulabiliriz. Niğde, Gaziantep, Adana, Rumeli,
Çukurova, Rize, Erzurum, Elazığ, Kahramanmaraş, Yozgat, Diyarbakır, Sivas,
İzmir, Kayseri, Kütahya, Konya gibi yurdumuzun dört bir tarafı buna örnek olarak
gösterilebilir (Turhan-Akbıyık, 2010).
Anonim olmayan Yemen Türküleri de mevcuttur. “Gitme Yemen’e Yemen’e-B.
Bilge Tokel”, “İhtiyat m’ettin de Geri Bakmaya-Âşık Veysel”, “Ora Yemen Değil Yaman
Bir Eldir-Hasan Ali Yücel, Günay Şimşek”, “Payitahttan Ferman Geldi (Ah Yemen)Abdulkadir Algın” ve “Yemen’e Gidenin Yüzü Gülmez mi-Uğur Top” gibi birkaç
tanesini zikredebiliriz. Bu türküler feryat, hazin, gurbet, serhat, ayrılık, bekleyiş
gibi duygularımıza hitap eder.
Yemen, Osmanlı Devleti ve Türk toplumu için sadece hüzünle anılan, hakkında
türküler yakılan bir yer değildir. Türkülerimizin yanında Yemen’deki askeri
başarılar karşısında heyecanlı manzumeler de kaleme alınmıştır. Fethiyye-i Yemen,
Yemen Fetihnamesi gibi isimler altında beyitler ve dörtlüklerden oluşan, duygusal
eserler de mevcuttur (Yeşilyurt-Şığva, 2011; BOA.A.MKT.MHM., 18/34). Bu türküler
Anadolu’dan Yemen’e giden askerlerimizin geride bıraktığı aileleri tarafından
oluşturulmuştur. Ancak bazıları vardır ki bunlar Yemen’deki askerlerimiz tarafından
söylenmiştir. Anadolu’ya dönebilenler tarafından da bizlere ulaşmıştır. Bunlarla
ilgili olarak şunlar ifade edilmektedir:
31

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

“…Akşam oldu mu Burçun kapılarını kaparız. Mum gibi yanan sönük ışıkta
okumak, yazmak mümkün olmaz. Bereket içimizde iyi cura2* çalan biri var. Erler
karşılıklı yanık yanık memleket türküleri söylerler, bütün hayalimiz yine memleket,
aile hasreti ile dolar, öylece uyuruz…” San’a-Ta´iz yolu üzerindeki bir karakolun
çavuşu Ahmet Kerim (Ehiloğlu, 1952).
Bugün Türkiye’de söylenen ve anonim olan Yemen türkülerinin birçoğunun
Yemen’de sıla hasreti, eş özlemi, çocuk özlemi, ana-baba özlemi çeken askerlerimiz
tarafından söylenmiş olabilme ihtimali kuvvetlidir. Tıpkı Elazığ yöremize ait
aşağıdaki türküde olduğu gibi;
Havada bulut yok bu ne dumandır?
Mehlede ölüm yok bu ne şivandır?
Şu Yemen elleri ne de yamandır?
Ah o Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Orası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir?
Kışlanın önünde Redif sesi var
Bakın çantasına acep nesi var?
Bir çift kundurası bir de fesi var
Ah o Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Orası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir?
Kışlanın önünde sıra söğütler
Yüzbaşı, binbaşı asker öğütler
Yemen’e gidenler babayiğitler

2 ∗ Türk halk çalgılarından biridir ve yapımı bakımından bağlama ailesinin en küçüğüdür. Boyu 55-60 cm
arasındadır. Curalar genellikle altı, beş, dört ya da üç telli olur.
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Ah o Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Orası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir?
Kışlanın önünde bir sürü kazlar
Yüreğim yanıyor ciğerim sızlar
Yemen’e gidene ağlıyor kızlar
Ah o Yemen’dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Orası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir?
Bunlar bestelenmiş ve halk arasında söylenegelmiş türkülerdir (TurhanAkbıyık, 2010; Demirel, 2009). Yukarıda yer verilen eser, Türkiye’de üzerinde en
çok tartışılan ve konuşulan türkülerimizden bir tanesidir. Türküde geçen yer ismi
üzerindeki ayrı fikirler her zaman güncelliğini korumuştur. “Huş”, birçok hatıratta
ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Yemen ile ilgili haritalarda mevcuttur. Sudeh
ile San’a arasında küçük bir yerleşim yeridir (BOA., HRT.h., 636/1).
Burada en doğru şekliyle verilmekle birlikte bazı yörelerimizde “Muş” olarak da
söylenmektedir. Yemen ile Muş arasında bağlantı kuranlar, buradan Yemen’e giden
askerlerimiz olduğunu ve bunun Muş türküsü olduğunu iddia etmektedirler. Ancak
türkünün içeriğine bakılacak olursa bir mantık sorunuyla karşılaşmaktayız. Çünkü
Muş olarak okunduğunda, sanki askerimiz Muş’a gidip de dönemiyorlarmış gibi bir
durum algılıyoruz. Dolayısıyla “Huş” diye bir yerin var olması ve buranın Osmanlı
askerlerinin Yemen’deki askeri hareket bölgesi içerisinde yer alması gibi nedenlerle
türküde adı geçen yerin “Huş” olduğu anlaşılır. Ancak türkü, 1973 yılında müzik
arşivine alınmıştır. İlk kez “Muş” yöresinden bir sanatçının kaynak göstermesiyle
literatürümüze kazandırılmıştır. Kaynak kişinin aslen Muşlu olması oldukça
düşündürücüdür (Kalelioğlu, 2006). Çünkü bu türküde “Huş” yer adını “Muş” olarak
verilmiştir. Türkünün Yemen’e ait olduğunu düşünenler buna karşı çıkmaktadırlar.
Türkünün Anadolu’ya ait olduğu ve yer adının da Muş olacağı yönündeki kesin
söylemler doğru değildir. Pekâlâ, Bulgaristan’dan Rumeli’den, Yemen ile ilgili
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türküler çıkabilmiştir. Yukarıda verdiğimiz anekdotta belirtilen Yemen’deki
askerlerimizin söyledikleri türkü, yer isimlerinin nereden kaynaklandığının en
büyük delildir. Dolayısıyla zamanla Muş’a dönüşen yerin adı aslında Huş’tur.
Yemen ile ilgili bestelenen türkülerimizin dışında çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Yemen’de askerlik yapan ve daha sonra Anadolu’ya dönen askerlerimiz bu tür
çalışmalar yapmışlardır. Duygularını, hislerini Yemen Türküsü adı altında kâğıda
dökmüşlerdir. Buna İlyas Çavuş’un yazdığı Yemen Türküsü de örnek gösterilebilir;
Kader torbasına soktum elimi
Karalı çıkardın kur’amı felek
Ne bir murat verdin, ne bir saltanat
Diyar-ı gurbette büktün belimi
Mailim kır at gözünün ağına
Sağ yanda Arap çifte kadana
Düşmüşsün Kırk Çifte dağına
Konak yerin ırak mıdır sevdiğim
Haykıra haykıra yola bakarsın
Ağzından kızıl kanlar saçarsın
Döner döner de arkaya bakarsın
Konur daylak gene vatanın nerde
Karamandan çıktım yolum Yemen’e
Asker çantasını vurdum sineme
Ayrılık namesin verdim eline
Tenhalarda bul da ver seher yeli
Yürü güzel yürü, yolunu yürü
Eridi dağların kalmadı karı
Gayet güzel olsa yiğidin yâri
O da kederlenir zülfün taranmaz
Yukarıda verdiğimiz örnekler gibi daha birçoğu mevcuttur (Hazerfan, 1985). Bir
Ortadoğu ülkesi olarak anılan Yemen’in bu sebeple Türk tarihinde çok farklı bir
yeri vardır. Çünkü Mısır, Suriye, Fas gibi birçok ülkeden farklılık arz eder. Elazığ
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(Harput) yöresine, Erzurum yöresine ait türkülerimiz olduğu kadar Yemen üzerine
türkülerimiz de mevcuttur. Yemen, Türkiye’de kültürel alanda yaşamış ve yaşamaya
devam etmektedir.
Türk Halk Kültüründe Yemen Kökenli Temalar
Kültürümüzde önemli yer tutan ve Yemen menşeli olup, halen daha hayatımızda
önemli yere sahip birçok unsur mevcuttur. Bunlardan en önemlisi ve en başta kahve
ve kahvehaneler gelmektedir. “Kahve”, bilindiği üzere hem ağacına hem de meyvesine
verilen isimdir. “Kökboyasıgiller” (Rubiaceae) familyasının “Coffea” cinsinde yer
alan bir ağaçtır. Meyvesi kavrulup, öğütüldükten sonra suya katılarak sıcak olarak
içilir. İlk olarak Yemen taraflarında sufîler kahveyi, dini törenlerde zihinlerini açık
tutması için içmişlerdir. Afrika kıtası sahillerinden, özellikle de Habeşistan’dan
Yemen’e geçtiği bilinmektedir. Ancak kim tarafından getirildiği konusundaki
bilgiler net değildir. Cebecioğlu’na (2005:340) göre kahveyi Şazilî şeyhlerinden Ali
bin Osman veya Aderusiyye şeyhlerinden Ebu Bekir bin Abdullah’ın, getirdiğinden
bahsetmektedir. Heise’ye (2001) göre de Yemen’e kahveyi ilk tanıtan kişilerden bir
diğeri Zebhani adında bir din bilginidir. Kahve önce Yemenli sufîler aracılığıyla
Kahire’ye, sonra ise 1554 yılında da İstanbul’a getirildiği bilinmektedir. Türkiye’de
ilk kahvehane 1554 yılında biri Halepli, diğeri Şamlı olan iki kişi tarafından açılmıştır
(Düzgün, 2005). Zamanla kahvelerin içildiği bu yerler hem başıboş kişilerin
toplandığı yerler, hem de ilim sahibi kişiler ve şairlerin toplandığı yerler haline
gelmeye başlamıştır. Hatta öyle yaygın bir hale gelmiştir ki; Osmanlı sarayında bile
kahveciler istihdam edilmeye başlanmıştır. Sarayda kahve yapan kişiye de kahveci
usta adı verilmiştir (Akgündüz, 2002). Osmanlı toplum hayatında zaman zaman
kahve ve kahvehanelerin yasaklandığı da bilinir. Fakat daha sonraları serbest
bırakılmış ve kahveden vergi alınmaya başlanılmıştır (Arendonk, 1977; Erdoğdu,
2002). Tekkelerde kahveyi pişiren kişiye “nakib” denilirdi. Bu görevi yürüten
kişi ise rastgele seçilmez, görev ilgili tekkenin en yetişkin elemanına verilirdi.
Tekkelerde kendine yer bulan kahve, zamanla kahve ocağı denilen bölümlerde,
gelen misafirlere sunulmaya başlanmıştır (Cebecioğlu, 2005). Dolayısıyla kahvenin
tüketimi beraberinde kahvehanelerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Türk toplum hayatında birçok adla anılan kahvehaneler vardır. Bunlar arasında
Köy Kahvesi, Âşıklar Kahvesi, Meydan Kahvesi, Yeniçeri Kahvesi gibi birçokları
sayılabilir (Cengiz, 2004). Buradan anlaşıldığı üzere kahvehane isimleri, bulunduğu
yerin konumu ve meslek sahiplerinin bulundukları yere göre Türkiye’de birçok
değişik adla anılmaktadır. Dahası Avrupa’da kahvenin içilmesinde ve yayılmasında
Türklerin çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Heise, 2001).
Yemen’de kahve en çok San’a, Beytü’l-Fakih ve Moha’da üretilmiştir. Hatta
birçok yabancı kökenli dinlenme merkezlerinde “Mocha” olarak satılan kahve türü
de Yemen’deki Moha şehrinden esinlenerek adını almıştır. Çünkü yabancı dillerde
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Moha, Mocha olarak geçmektedir. Ancak Yemen’de kahve üretiminin yerini artık
“Kat”3∗ olarak adlandırılan bitki almaktadır (Hess, 1990; Grohmann, 1977).

Kahve, her ne kadar Yemen’den getirilmiş ise de işlenmesi ve içilmesi
hususunda Türklere özgü özellikler kazanmıştır. Özellikle kahveye şeker ve süt
katılmasını sayabiliriz. Ayrıca önemli günlerde, özellikle de düğün öncesi kız
isteme törenlerindeki kahve ikramlarını geleneklerimiz arasında gösterebiliriz.
Uzun yoldan gelen misafirlere yorgunluk alması için kahve ikram edilmesi oldukça
önemlidir. Kahvenin vücuttaki su miktarını azaltması nedeniyle yanında su ikram
edilmesi de Türklere özgüdür. Kahve içiminden sonra fal bakmak da yine bunlar
arasında sayılabilir. Hatta kahveyle ilgili birçok atasözü ve deyimlerimiz mevcuttur
(Parlatır, 2008; Albayrak, 2009; ayrıca bkz., Çotuksöken, 2004).
Bir ürünün ya da bir şeyin ucuz ve bol olduğu bir yere, o şeyden götürmenin uygun
olmadığı zamanlarda kullanılan, “Yemen’e giden, kahve götürmez.” atasözü bunlara
bir örnektir (Albayrak, 2009). Esnaf arasında iyi malı olan bir kimsenin, bu malın
satılması yönünde kaygı duymadığını ve onu her türlü şartlarda satabileceğini ifade
eden, “Çanakta balın olsun, Yemen’den (Bağdat diyenler de var.) arı gelir.” atasözü de
vardır (Parlatır, 2008). Toplum içinde yardakçılık yapanları, birine destek olanları
anlatmak için kullanılan, “Kahve dövücüsünün hınk deyicisi.” de bir başka örnektir
(Çotuksöken, 2004; Parlatır, 2008). Aşağıdaki deyim ve atasözleri de konuyla ilgili
diğer örneklerdir:
“Acı kahvesini içmek.”
“Neyse halim, çıksın falım.”
“Fala inanma, falsız da kalma.”
“Kahvecinin söylemezi, berberin solumazı iyidir.”
“Kahve, tütün; keyfiler oldu bütün.”
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.”
“Kahvenin yüzü kara, ama yüz ağartır.”
Elbette ki sadece deyim ve atasözlerinde değil, hayatımızın birçok alanında da
Yemen’i ve Yemen kökenli kahveyi görmek mümkündür. Türk edebiyatında kahve
ilk olarak 1606 yılında Gazi Giray Han’ın yazdığı Kahve ve Bâde isimli küçük bir
mesnevide kaşımıza çıkmaktadır (Cengiz, 2004). Ayrıca sosyal hayatımızda
3* Kat: Latince olarak “Celastraceae” topluluğuna bağlı “Catha Edulis” olarak anılan bir bitkidir. Etiyopya
kökenli olduğu düşünülen kat, ağızda çiğnendiğinde verdiği uyarıcı etkisinden ötürü Doğu Afrika ile Arap
Yarımadası’nda, özellikle de Yemen'de yetiştirilir. Ağızda çiğnendiği gibi kaynatılıp suyu içilmektedir. Bodur
bir ağaçtır. Bunun filizleri toplanarak demet halinde satılır. Yemen’de 300 milyon dolarlık bir ticaret piyasası
oluşturmuştur. Bu bitki aynı zamanda yüksek oradan su ihtiyacı duyduğundan, Yemen’i ileride su problemi
ile karşı karşıya bırakmaktadır. Öğleden sonra saat 14.00’dan itibaren 7’den 77’ye Yemen’de herkes bu bitkiyi
çiğnemeye başlar. Devlet tarafından üretimi ve tüketimi serbest bırakılmıştır. Ülkedeki bazı bilim adamları ise
Yemen’in geri kalışının sebebini bu bitkiye bağlamaktadır. İnsanları bundan kurtarmak için çeşitli sosyal ve
bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar.
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insanların ilişkilerini, duygularını yansıtan kahve ile ilgili sözler de bu türler
arasındadır;
“Kahvelerim pişti gel
Köpükleri taştı gel
İyi günüm dostları
Kötü günüm geçti gel (Tan, 1986).”
Yine Karacaoğlan’a atfedilen;
“İllerde konup göçerler
Lale sümbülü biçerler
Ağalar beyler içerler
Kahve de kara değil mi? (Açıkgöz, 1999).”
Günlük konuşma, sohbet ve muhabbet dili olarak da karşımıza çıkmaktadır;
“Gönül ne kahve ister ne kahvehane
Gönül sohbet ister, kahve bahane (Tan, 1986).”
Sohbetlerin derin olması için bir aracı olarak kabul edilen kahve, aynı zamanda
kısa sohbetler için kullanılan cümlelerde de görülmektedir. Misafir gelenlerin
işçileriyle sohbet edip işlerini aksatmaması için iş sahipleri tarafından gözle görünür
yerlere asılan;
“Sefa geldin ey misafir, ısmarla kahve içelim
İşçiyle sohbet olmaz, bir merhaba de geçelim.”
Şeklindeki ifadeler buna örnek olarak gösterilebilir (Tan, 1986).
Kahve, Türklerin hayatına girdiği andan itibaren önemli bir rolü üstlenmiş,
kahveciliğin ve kahvehanelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kahvehanelerde
geleneksel halde yazılar asılmış, arzu ve istekler kelimelere dökülmüştür;
“Her şehirde besmeleyle açılır dükkânlarımız
Hazreti Şeyh Şazilî’dir pirimiz üstadımız.
Bu kahve öyle bir kahvedir ki her usulü bâsefa
İçinde sakin olanlar çekmesin asla cefa (Tan, 1986; ayrıca bkz. Yılmaz, 1994;
Cebecioğlu, 2005).”
Kahve, masallarımıza, tekerlemelerimize, bilmecelerimize, fıkralarımıza konu
olduğu gibi edebiyatımızın diğer örneklerinde de her zaman var olmuştur. Şairlerin
beyitlerinde, dörtlüklerinde kendine daima yer bulmuştur (Açıkgöz, 1999).
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Eskiden ayakkabı olarak kullanılan Yemeni, kültür hayatımızın bugün
unutulmaya yüz tutmuş öğelerinden bir tanesidir. Bugün Kahramanmaraş, Kilis ve
Gaziantep gibi belli başlı şehirlerimizde sadece birkaç ustası bulunmaktadır. Gön
ve yüz kısımlarından oluşan bu çarık türünde farklı beş hayvan derisi kullanılarak
dikilir. Sonra ters çevrilerek giyilir. Bu mesleğin piri olarak Ekber Yemenî adında biri
tanınmaktadır (Dariverenli, 1939). Ayakkabıcıların da, dükkânlarına;
“Her seherde besmeleyle açılır dükkânlarımız,
Hazret-i Ekber Yemenî’dir pirimiz üstadımız.”
diye yazılar astıkları bilinmektedir (Tan, 1986). Hatta Yemenî olarak bilinen bu
çarık türünün Yemen’den Halep’e, oradan da Anadolu’ya geçtiği rivayet edilmektedir.
Toplum hayatımızda aşk ve güzellik anlatan, içinde Yemen kökenli kahvenin ve
Yemen’in geçtiği cümleler de mevcuttur.
“Kahvenin köpüklüsü, kadının topuklusu”
“Kısmet ise gelir Hint’ten Yemen’den
İki gönül bir olunca ne gelir elden (Tan, 1986).”
Tülbentlerin etrafına yapılan oya çeşitlerimiz arasında da Yemeni olarak
adlandırılan giysilerimiz mevcuttur. Yemeni, Yemen’e ait olan, Yemenli demektir.
Bu oyalı başörtülerine de Yemeni denildiği gibi allı-pullu tarzlarından olanları da
mevcuttur.
Yine kültürümüzün önemli bir parçasını teşkil eden menkıbeler ve bazı dini
özellikleriyle ön plana çıkmış şahsiyetler de Yemen kökenlidir. Bunlar arasında,
halkımızın sevgisini kazanmış ve çocuklarına bugün bile ismini verdiği, Veysel
Karanî’den söz etmemek hata olur. Hatta Ramazan aylarında halkımızın ziyaret
ettiği Hırka-i Şerif ’in sahibidir. Bu mübarek zat, Yemen’de “Karen” isimli bir köyde
doğmuştur. Bu yüzden Karanî denilmiştir. Asıl adı Üveys’dir. Yemen’de Ben-i Murad
kabilesinden gelmektedir. Dini folklorumuzda oldukça önemli bir yer etmiştir.
Hatta Yunus Emre’ye atfedilen dörtlükleri vardır (Cemalullah, 1960). Veysel Karanî
aynı zamanda Türkiye’de meyve ağacı aşısı yapan meslek erbaplarının ve devecilerin
ustası olarak bilinmektedir (Dariverenli, 1939). Veysel Karanî Hazretlerinin bugün
Türkiye’de birçok yerde mezarı olduğuna inanılır. Bursa-Gemlik yolu üzerinde
Atıcılar meydanında, Manisa, Mardin, Diyarbakır-Lice ve Siirt-Baykan gibi çeşitli il
ve ilçelerimizde ona atfedilen türbeler olduğu bilinmektedir (Cilasun, 1984).
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Fotoğraf-1: Yemen’in başkenti San’a şehrinde bulunan Osmanlı eseri Bekiriye Cami.
Fotoğraf-2: Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden Yemenî çarıklarından örnekler.

Fotoğraf-3: Osmanlı dönemi 7. Ordu’nun bulunduğu bina. Şu an başkent San’a’da
genelkurmaylık binası olarak kullanılmaya devam etmektedir. (Al-Ordi dergisinden)

Fotoğraf-4: Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan Yemen haritasında Huş kasabasının
bulunduğu yer görülmektedir.
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SAMSUN FOLKLORUNDA TÜTÜN VE TÜTÜNCÜLÜK

Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN1*

I. Samsun’da Tütüncülüğün İcrası
Anavatanı, Güney Amerika, Meksika ve Batı Hint Adaları kabul edilen tütün
bitkisi; 16. yüzyılda Amerika’dan Avrupa’ya getirilmiştir. 17. yüzyılda Türkiye’de
tütün yetiştirildiği bilinmektedir. Osmanlı Devletinde tütün içilmesi zaman
zaman yasaklansa da sonradan serbest bırakılmıştır. Bol miktarda nikotin maddesi
içeren tütün bitkisi, ekim alanlarının daraltılmasına karşın Marmara, Güneydoğu
Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde (özellikle Samsun’da) az da olsa yetiştirilmeye
devam etmektedir.2
Verimli tütün yetiştirilmesinin en önemli şartlarından biri kaliteli topraktır.
Aslında tütün her türlü toprakta yetişebilen bir bitkidir. Tütünde yapılacak
ilk işlem, şüphesiz toprağın ekime hazır hale getirilmesidir. Ekim için tespit
edilen arazi traktörle sürülür; tırmıkla yabancı otlardan arazinin temizlenmesi
sağlanır. Bu aşamadan sonra yapılacak işlem, tütün tohumunun özel bir yerde
çimlendirilmesi işlemidir. Genellikle Tarım İl Müdürlüğü’nden temin edilen tütün
tohumları 15–20 m. Uzunluğunda, 1,5 m. genişliğindeki fideliğe çeşitli yöntemlerle
ekilir. Bu yöntemlerden birincisi, sitil denilen alete su ve tohum karıştırılarak
andallara akıtılması şeklindedir. Eğer tohumun ekiminde geç kalındıysa tohumlar
suya bırakılır ve çimlenmesi sağlanır. Halk, yapılan bu işleme “çimlenme” adını
vermektedir. Daha sona bu çimlenen tohumlar tıpkı kuru tohum gibi andallara
saçılır. Andalların üzerine atılan tohumların üstüne yaklaşık 5 cm. kalınlığında
hayvan gübresi serilir. Serilen gübrenin zemine yapışması için yerlilerin “pat pat”
dedikleri aletle gübre ile toprak yapışık hale getirilir. Muhacir (mübadil) halk bu
1 *Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kurupelit / SAMSUN
E-Posta: bsisman@omu.edu.tr
2 Tütün bitkisi hakkında geniş bilgi için bkz. Ana Britannica, C.21, Ana Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.371-372.
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alete dövecek adını verir. Bu işleme Samsun yöresinde, yerliler andallama, muhacir
halk ise ocaklama adını vermektedir.
Andalların sulanması sitil denilen aletle,
başlangıçta üç günde bir; daha sonraları ise gün aşırı şeklinde yapılır. Çimlenme
safhasında yabancı otlardan temizleme işlemi, fideler büyüyene kadar sürekli
yapılmaktadır. Gübre yoğunluğunun oldukça fazla olduğu andallarda çeşitli
bitkilerin de (sarımsak, fasulye vs.) yetiştirildiği görülmektedir.
Nisan ayının başlarına denk gelen tohum ekim işleminden sonra, fidelerin
yerinden sökülüp tarlaya dikilmesi, mayıs ayının ikinci yarısını bulur. Fidelerin
ekileceği tütün bölgesi ilk önce traktörle sürülür; ardından tırmıklanır. Tırmıklanan
bu bölgede çapa ile karıklar açılır. Açılan karıklara dikel, sivriç veya baskı denilen
aletle tütün fideleri 5–10 cm aralıklarla dikilir.
Dikim konusu anlatılırken, kullanılan aletlerden de bahsedilmesi uygun
olacaktır: Muhacir halkın dikel adını verdiği, yerlilerin ise daha ziyade sivriç ve baskı
diye adlandırdığı alet, ekimin vazgeçilmez unsurudur. Bir de sivriçten 50 cm. daha
uzun yamka denilen bir aletten söz etmeliyiz ki; bu alet su ile birlikte karıklarda
tütün fidesinin yerini açmak için kullanılır. Daha sonra açılmış olan yere tütün fidesi
yerleştirilip, kenarları ince toprakla kapatılır. Bu işlem, sivriç/dikel/baskı denilen
aletle yapılmaktadır (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1. Tütün fidesinin toprağa dikiminde kullanılan yamka ve sivriç/dikel/baskı.

Ekilen fidelerin büyüyüp kırılacak hale gelmesi yaklaşık 1,5 aylık bir zaman
gerektirir. Büyüme safhasında yabancı otların temizliği ve toprağın havalandırılması
için aralıklarla tütün dikilen arazi çapalanır. Tütünün ziraatı ilk zamanlardan beri
hep el yordamı ile yapıla gelmiştir. Son yıllardaki tarımda makineleşmeden tütün
de nasibini almıştır. Üreticinin hizmetine sunulan tütün dikme makinesi elle
yapılan dikimdeki birçok işlemi otomatik olarak gündemden düşürmüştür. Örneğin
tütün dikme makinesi ekilecek fidenin karığını kendi açmakta; sulama işlemini de
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bünyesindeki tanktan yapmaktadır. Tütün dikme makinesi her şeyden önce insan
gücünden, zamandan ve masraftan tasarrufu sağlamaktadır.
Kırılacak hale gelen tütün, daha iyi verim alınabilmesi için maviküf ilacı ile
ilaçlanır. Fakat günümüzde ilaçlama motorlu aletlerle yapılmaktadır. Yine kırımdan
önce yapılan ikinci bir işlem ise tütünün dibinin havalandırılmasıdır. Bu işlem,
tütün yapraklarının olgun ve kaliteli hale gelmesini sağlamaktadır. Tütün kırımı
(yani yaprağın gövdeden koparılması), sabahın ilk saatlerinde, tütün yapraklarında
çiğ olmadığı zamanlarda yapılır. Tütün kırma, gün içinde bazı köylerde iki defa
yapılmaktadır. Birincisi, sabah erken saatlerde; ikincisi ise güneşin batmaya yüz
tutup, akşam serinliğinin düştüğü vakitlerde yapılır. Kırılan tütünler büyük
sepetlere doldurulup eve getirilir. Yapılan bir kahvaltıdan sonra, tütün dizme
işlemine başlanılır (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2. Sabahın erken saatlerinde tütün kırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Fotoğraf 3. Tütün tarlasında kırılan tütünler evlerde özel iğneler yardımıyla iplere dizilir.

Tütün dizilmesinde kullanılan başlıca iki malzeme; 50–60 cm. uzunluğunda bir
iğne ve bu işe uygun (2,5–3 m.lik) ipliktir. Kırılıp eve getirilen tütün bekletilmeden
iğneler aracılığı ile ipe geçirilir. Tütünün bekletilmesi, daha sonra yapılacak olan
işlerin aksaması demektir. Bu yüzden tütünün dizilmesi için gün içinde belirli bir
saat yoktur; kırılan tütün gün içinde mutlaka dizilir (Fotoğraf 3)
Tütünlerin ipe sıyrılmasıyla kurutma
işlemi de başlamış olmaktadır. Kurutma,
yörede başlıca iki yöntemle yapılır:
Birincisi vagon sistemi ile kurutma,
ikincisi sergen/sera sistemi ile kurutma.
Gün geçtikçe kullanımı azalan vagon
sistemi aslında modern bir sistem gibi
görünmektedir. Vagon sistemi başlıca üç
kısımdan oluşur:
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Tütünlerin asıldığı çerçeveler/vagonlar. Üzerinde vagonların durduğu ve
tütünleri kapalı bir yere nakletmeye yarayan raylar.
Aran adı verilen ve tütünleri yağmurdan koruyan kapalı mekân (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4. Vagonlarda kurutulan tütünler yağmurdan korunmak için aranda
bekletilir.
Seren/Sera sistemi yöremizde daha yaygın olarak kullanılan kurutma sistemidir.
Seren/Sera sistemi başlıca iki unsurdan oluşur (Fotoğraf 5):
İplere dizili olan tütün yapraklarının asıldığı taşıyıcılar.
Geceleri ve yağışlı zamanlarda seranın üzerini kapamak için kullanılan naylon.

Fotoğraf 5. İplere dizilmiş olan tütünler seren adı verilen seralarda kurutulmak üzere
bekletilir.

Hava şartlarına göre tütünün kuruması yaklaşık 20–30 günlük bir zamanı alır.
Kuruduğuna kanaat getirilen tütünler, dizildikleri iplerin dörde katlanmasıyla
hevenk haline getirilip kapalı mekânlara alınır.
Hevenk halindeki tütünleri yumuşatılması için çeşitli yöntemler kullanılır:
Hayvan ahırında nemlendirerek yumuşatma.
Ahırın damında nemlendirerek yumuşatma.
Kuyularda nemlendirerek yumuşatma.
Yumuşatma işleminin hemen ardından hevenkler açılarak (ipler uzatılarak),
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kapalı bir mekânda seçme işlemine tabi tutulur. Bu işlem esnasında aralardaki
bozuk tütünler ayırt edilir. Bu kötü yapraklar muhacir halk tarafından görmez veya
sırapa şeklinde adlandırılır. Daha sonra seçilen tütünler bir kenarda üst üste ve
uzunlamasına yığılır; üzerlerine tahtadan ağırlık konulur. Bu işleme istif adı verilir
(Fotoğraf 6).

Fotoğraf 6. Asılı olarak yumuşamaya bırakılan hevenkler istif edildikten sonra
tonga sandıklarında tütün balyaları haline getirilir.
İstiften alınan tütünler tonga sandıklarında bağlanarak tonga/balya adı verilen
kalıplar haline getirilir. Bu kalıplarda çul ve ipler yardımıyla sıkıştırılan tütün
kalıptan dışarıya alınır. Tütün bu aşamada artık tüccar veya eksperin gelip bakarak
değerlendirme yapmasını bekler. Üretici, piyasa açıldıktan sonra tütünü Tekel’e
veya tüccara satar. Bu aşamalardan sonra tütün sezonu kapanmış olur.

II. Tütün Folkloru
Kullanılan Araç ve Gereçler
Dikim: Sivriç/Dikel/Baskı, Yamka, Çapa, Sitil, hortum vs.
Kırım ve Dizim: Sepetler ve çuvallar, Tütün iğnesi, Tütün ipi
Kurutma ve Balyalama: Aran, Sergen/Sera, Tonga sandığı
Tütüncülüğün icrası esnasında insanların giydikleri giysiler, genellikle normal
yaşamlarını idame ederken giydikleri giysilerden yapıca pek farklı değildir. Bu
demek değildir ki; hem normal zamanda hem tütüncülüğün icrasında aynı giysiler
giyilmektedir. Tarlaya gitmeden önce daha ziyade eskimiş, bir önceki çalışmadan

47

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

mütevellit biraz kirlice duran (Bu kirlilik doğal bir kirliliktir, çünkü tütün katranlı/
zifirli bir bitkidir.) giysiler giyilir. Tütündeki bu katran, tütüncülüğün icrası boyunca
giysilerin, çuvalların ve hatta parmakların doğal aksesuarı durumundadır.
Tütüncülüğün İcrası Esnasında Oluşan Folklor Ürünleri
Samsun yöresinde, Tütün Folkloru konusundaki araştırmalarımız esnasında,
halk edebiyatı ürünlerinin icrası açısından büyük bir fakirliğin yaşandığını tespit
ettik. İnsanların, tütünle meşgul olurken, sözlü edebiyatın herhangi bir türünü
(türkü, mani, bilmece, tekerleme, fıkra, masal vs.) icra ederek, işlerini daha keyifli
bir hale getirmek gibi bir çaba içerisinde olmadıklarını gördük.
Sosyal hayatımızdaki etkisi ve işlevi tartışılmaz hale gelen televizyon, bu
ortamda da hükümranlığı alabildiğince sürdürmektedir. Bütün sosyal yaşamı
etkileyen televizyon kültürü, tütüncülüğün icrasında da insani ilişkilere darbe
vurmaktadır. İnsanlar, televizyon kültürünün etkisiyle sohbet yetilerini adeta terk
etmiş durumdadırlar. Tütüncülüğün icra esnasında televizyon o kadar etkin bir
durumdadır ki, tütün dizen bir insan gözlerini ondan ayıramadığı için, artık tütüne
bakmadan tütünü çuvaldan alıp iğneye geçirme yetisini bile kazanmıştır.
Yine teknolojik bir alet olan radyo da, sözlü kültür ürünlerinin yok olmasında
önemli bir rol oynamaktadır. İnsanlar, kendileri icra etmek yerine hazırı dinlemeyi
tercih eder hale gelmişlerdir. İcra esnasındaki kısa dinlenme aralarına ise meyve ve
yemekler hâkim olmaktadır. (Köylülere icra esnasında neden edebi bir mahsul icra
edilmediğini sorduğumuzda, buna dedikodudan zaman kalmadığını belirtmişlerdir.)
Tütün dizme esnasında konuşulan konular daha ziyade tütünle ilgilidir. Ortaya
çıkan aksaklıklar, geçmiş senelerdeki verim durumları vs. Köyde meydana gelen
olumlu veya olumsuz gelişmeler; bunlarla ilgili aile bireylerinin yorumları yine bu
esnada konuşulanlar arasındadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki teknoloji, tütüncülüğün
icrası esnasında sözlü edebiyata günümüz şartları itibariyle yer bırakmamaktadır.
Tütünle İlgili Halk Ağzındaki Sözler
“Tütün şeytan sidiğinden halk olmuştur.”
Bu sözün tütünün mahiyeti açısından zihni biraz karıştırdığı oldukça açıktır.
Sözdeki kelimelerden anlaşıldığına göre, icrası oldukça zor olduğu bilinen bu ürün
insanlara pek öyle hoş bir mefhum olarak görünmüyor. Burada tütüne açıkça bir
iğretilik atfedilmektedir. Zararlarını bugün modern tıbbın da açıkça ifade ettiği
tütünün, bu şekil bir ifadeyle değerlendirilişi elbette halkın o engin ufkunu bize
yansıtmaktadır.
“Tütünden alınan parayla hacca gidilmez.”
Burada halkın tütüne atfettiği iğretilikten mütevellit bu bitkinin tarımdan

48

GENEL KONULAR

elde ettiği geliri gönlünce harcayamama eğilimini, açıkça görüyoruz. Halk dini
vecibelerini yerine getirirken (maddi) parasının helal yoldan kazanılmış olması
hususunda oldukça hassastır. Tütün de bu bağlamda aslında kendi alın teriyle
işlediği ve sonucunda emeğinin karşılığını aldığı bir üründür. Fakat bu açıdan
ilginç bir tatminsizlik dikkati çekmektedir. Halk, hak ettiği bu parayı neden
benimseyememektedir? Bizce bunda çok değişik nedenler mevcuttur. Tü t ü n ü n
oldukça eziyetli bir meşgale oluşu, sonuçta elde edilen ürünün tamamen zevke hitap
etmesi, sağlık açısından zararlı ve dini açıdan sakıncalı oluşu; verim durumunun
fazlaca doğal gelişmelere bağlı olması, bu tatminsizlik duygusunu geliştirmiştir
diyebiliriz.
“Tütün insanı ölüsüne bile ağlatmaz.”
Aslında tütünle uğraşan bir aile için tütünden ayrı bir gün yoktur. Ekimden
satışa kadar devam eden macera yılın 365 gününü kapsar. Bu dönüşüm esnasında
tütün hayatın her anında mutlaka bir yönüyle vardır. Tütün gerçekten çok yoğun
bir çalışmayı gerektiren, oldukça zahmetli zirai üründür. Bu söz, meşguliyetin
boyutunu çok güzel izah etmektedir. Ölen bir yakının arkasından ağlamaya
dahi vakit bırakmayan bu meşgale icra esnasında insanları gerçekten manevi
mefhumlardan koparmaktadır. Burada diyebiliriz ki; karnın doyurulması gerektiği
gerçeği; hayatın acı veren gerçeklerine galebe çalmaktadır.
“Tütün parası altın sarısıdır.”
Tütüne yüklenen iğretiliğin yanında bu söz, tütüne verilen değere işaret ediyor.
Çekilen onca zahmetten sonra elde edilen para birçok önemli işin görülmesi
esnasında kullanılacaktır. Elde edilen meblağın iş görürlüğü tartışılmaz. Büyük
meblağlar gerektiren düğün, nişan, ev yapımı, eşya ve araç-gereç alımı gibi
gereksinimler için bu para büyük önem ifade etmektedir. (Halkın bir kesimi ise,
çekilen eziyete karşı elde edilen rakamın yeterli gelmediğini dile getirmektedir.)
Sonuca Dair Bir Hikâye
Zamanın birinde Samsun yöresine Tokat/Reşadiye’den bir işçi gelmiştir. Belirli
bir süre burada çalıştıktan sonra memleketine gitme zamanı gelmiştir. Kazandığı
parayla ne yapılacağı sorulduğunda işçinin söyledikleri ilginçtir:
Bu parayı kolay hak etmedim. Bu parayı harcamayacağım. Onu “kefen parası”
yapacağım.
Bu ifade, diğer zirai ürünlerden farklı olarak tütün yetiştiriciliğinin ne kadar
zahmetli bir iş olduğunu; büyük emek gerektirdiğini ve bir sabır işi olduğunu en
güzel şekilde bizlere anlatmaktadır. Zaten hem bu zorluklar nedeniyle hem de
devlet politikası olarak tütün dikim alanlarının daraltılmasıyla neticesinde pek çok
bölgemizde olduğu gibi Samsun’da da tütün yetiştiriciliği tarihe kavuşmaktadır.
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KAZAK KÜLTÜRÜNDE 12 HAYVANLI HALK TAKVİMİ
ve KAZAK
EFSANELERİNDE HAYVAN KÜLTÜ

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN1*

Hayvanlar ve bitkiler, özellikle Türk boyları için, farklı derecelerde anlam ifade
etmekte ve günlük hayatlarında da çok önemli rol oynamaktadır.
Hayatın en mükemmel ve en güçlü temel kaynağını oluşturan, bütün insanlığın
kökeninde bulunan ve ebediyete ulaşmalarını sağladıkları için, insandan ayrı
düşünülmeyen hayvanlar ve bitkiler, her zaman ön sıralarda yer almış ve bir örnek,
bir sembol, bir kült olarak hayatın temel görüntüsü ve varoluşun ifadesi olmuştur2.
J. Paul Roux’nun belirttiği bu gerçek, toplumlar için de geçerlidir. Hayvan ve bitkiler
toplumların sosyal yapısını da belirlemektedir. Hayvanların ağır bastığı bozkır
kültüründe akıncı toplum yapısı egemendir. Bu, sürekli dinamizm anlamına gelir.
Yaratılan her türlü kültürel üründe bu dinamizm açık olarak görülür.
Türkler semavi dinlere girmeden önce, mesela Sibirya ormanlarında avcı toplumu,
daha sonra bozkırlarda göçebe veya yarı göçebe olarak çoban toplumu olarak, son
olarak da yerleşik medeniyete geçmiş çiftçi (tarancı) toplumu olarak yaşamışlardır.
Yaşam şekilleri değişmiş olmasına rağmen, evreni kavramada bu değişimlerden
fazla etkilenmemiş gözükmektedirler. Ancak Türk boylarının yaşadıkları coğrafi
alanın genişliği, kültürel çeşitliliği ve komşularıyla olan kültürel etkileşimi
de bitkilerin ve hayvanların insan kaderindeki rolünü etkilemiştir. İhtiyaçlar
insan hayatını yönlendirir. Mesela, av hayvanlarının öldürülmesi, hayvanların
soylarının tükenmesi korkusunu ortaya çıkarmıştır. İnsanlar eğer ihtiyacından fazla
öldürürlerse kendilerinin de aç kalacağını böyle öğrenmişlerdir. Hayvanların sütü,
eti ve yünü olmasa onun sağmanın veya kırkmanın anlamı olmazdı. Bunu fark eden
insanlar hayvanlarla ilgili mitleri ve inanç sistemlerini yaratmıştır.
1 * Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Bornova-İzmir; fikret.turkmen@ege.edu.
tr.
2 Jean Paul Roux, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Kabalcı Yay., İstanbul 2005, s.13.
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Aynı şekilde düşünmek, bitkiler için de geçerlidir. Yendiğini veya neye yaradığını
bilmediğimiz bir bitki veya meyveyi toplamanın hiçbir anlamı yoktur. Avcı
toplumunda bitki, yalnızca hayvanla ilgilidir. Onun devamı için lüzumlu bir şeydir.
Çobanlar için de ot önemlidir. Ot, bir taraftan yetiştiği topraktan ayrılmayı istemez
diğer taraftan kozmik ritme uyarak mevsimlere göre değişir. Dolayısıyla çiftçiler için
bitkiler, çoban kültüründeki algılamalardan farklı ve daha büyük öneme sahiptir.
Çobanlık döneminde çimin veya otun yeşermesi, pek çok kültürel aşamayı ifade
eder. Yaş kelimesi Türkçede nem, gözden akan sıvı, serinlik, taze bitki ve yaşadığı
yıl sayısını ifade eder. Böylece bitki ile bir zaman ilişkisi kurulur. Kaç yaşındasın
dendiği zaman kaç ilkbahar gördün, senin doğumundan sonra bitki (çimen) ler kaç
kere yeşerdi demek isteriz. Bu, bitkilerle ve hayvanlarla insanın birlikte yaşamaları
esnasında karşılıklı oynadıkları rollere göre bazen çok önemli olmuştur.
Altaylılarda, hayvanların durumu daha da ilgi çekicidir. Altaylılarda hayvan
sembolizmin ve insan toprak ilişkisinin anlamı ayrı bir önem kazanmaktadır.
Toprağın ve üzerindeki canlıların, o toplum tarafından verilmiş, kendine özgü bir
değeri vardır.
Hayvanlarla bu kadar içli dışlı olan Türk toplumu, zaman kavramı ile hayvanlar
arasında bir ilişki kurmuş ve on iki dilimli sistemi yaratmıştır. On ikili dilimlerden
oluşan bir takvim düşünmüş ve zaman kavramını hayvanlarla özdeşleştiren bir
zaman anlayışı geliştirmiştir.
On iki yılda bir devreden bu takvimin her bir yılı belli bir hayvan adıyla anılmakta
ve o hayvanın özelliklerinin adının verildiği yılı etkilediğine inanılmıştır. On iki
hayvanlı devir tamamlanınca, aynı sıra tekrar başlamaktadır. Bu yıllara göre tarih
tespitine “yıl hesaplamak”, “yıl sürmek” denmektedir3. Bu takvime göre yıl, 21 Martta
gece ile gündüzün eşit olduğu günle başlamaktadır. Ancak insan ömrü daima bir
yıl eklenerek hesap edilmektedir. Bunun sebebi de insanın anne karnında geçirdiği
dokuz ay da bir yıl olarak kabul edilip yaşa eklenmesidir. Orta Asya’da On iki yıllık
döneme müçöl denmektedir. Bir yıl eklendiği için sadece ilk müçöl on üç yıl olarak
kabul edilir.
Hayvan kültürünün en tipik olarak karşımıza çıktığı on iki hayvanlı Türk
takviminin on iki dilim halinde düşünülmesi tesadüfî değildir.
Orta Asya’dan, Balkanlara kadar bütün Türk boyları arasında korunan bu
takvimle ilgili bilgiler, efsaneler ve inançlar aynıdır4. Bu da bize değişik dinlere
mensup ve değişik coğrafyalarda yaşayan Türk boylarında ortak bir kültür bağının
3 Kırgız Sovet Entsiklopediyası, C. II, 1977, s. 545 vd.
4 Konuyla ilgili bk. Ufuk Tavkul, “Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı” Modern
Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 1, 2007, ss. 25–45.
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varlığını göstermektedir. On İki Hayvanlı Türk Takvimi hakkına pek çok efsane ve
inceleme yayınlanmıştır5.
On iki hayvanlı Türk Takviminin ortaya çıkışıyla ilgili her Türk toplumunda
ortak olan pek çok efsane oluşmuştur. Kaşgarlı’da bu takvimle ilgili efsanenin
yukarda belirttiğimiz gibi, bir ihtiyaçtan doğduğu ifade edilmektedir. Türk idari
sistemi içinde hakanın rolünü anlatan efsaneye göre, Ilısu isimli bir nehirden
geçmek durumunda olan hayvanlardan sadece on ikisi bu nehirden geçebilir. Bu
hayvanların isimleri geçiş sırasına göre yıllara isim olarak verilir. Nehirden ilk geçen
hayvan sıçan olduğu için ilk yılın ismi de “sıçan yılı” olur. Bu olay Divanü Lügati’tTürk’te şöyle anlatılır:
“Türk hakanlarından biri kendisinden birkaç yıl önce olan bir savaşı öğrenmek
ister. Fakat o savaşın yapıldığı yılı tespit edemezler. Bunun üzerine bir kurultay
toplanarak, gelecek nesillerin de tarih konusunda yanılmamaları için on iki burç
ve on iki ay sayısınca her yıla birer ad verilmesi kararlaştırılır. Hakan ava çıkar
ve yaban hayvanlarının Ilısu Nehrine doğru sürülmelerini emreder. Nehre doğru
sürülen hayvanlardan on ikisi nehri geçer. Her geçen hayvanın adı bir yıla verilir.
İlk geçen hayvan sıçan olduğu için, ilk yılın adı ‘sıçan yılı’ olur”6. Bu bilgide on iki
hayvanlı takvimin nasıl ortaya çıktığını insan-hayvan ilişkisinin ne kadar gerçekçi
unsurlara dayandığını göstermektedir. Ancak bizim üzerinde durmak istediğimiz
konu temelde bu değildir. Kaynaklar arasındaki efsanelerde sıçan-deve çatışması ve
sonuçta bir ders çıkarılması da söz konusu olmaktadır.
Kazakistan’daki “On İki Hayvanlı Türk Takvimi” ile ilgili pek çok efsane ve
varyantı derlenmiş ve yayınlanmıştır.
Bu yayınlarda metinler yer almakta ve yıl adları ile ilgili inançlar dikkat
çekmektedir. Bu inançlara göre, Kazaklar on iki yıllık dilimlere “müşel” veya “müşe”
demektedirler. On iki yıla adlarını veren hayvanlar helal ve haram hayvanlar olarak
iki gruba ayrılmaktadır. Haram hayvanların adını taşıyan yıllar uğursuz, kıtlıklar ve
felaketlerle dolu, helal hayvan isimlerini taşıyan yıllarda huzur ve bereket olacağına
inanılmaktadır. Kırgızlar arasında bazı ay adlarının da hayvan isimleriyle verilmesi
o hayvan ile toplumun ekonomik, sosyal hatta coğrafi çevreyle ilgisini gösterdiği
söylenebilir. Kırgızcadaki hayvan isimleriyle ilgili ay adları şunlardır7:
5 E. Chavannes, “Le Cycle Turc des Douze Animaux”, TP (T’oung-Pao), Leiden 1906, s. 51-122; Bahaeddin
Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara 1989; Osman Turan, On İki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul 1941; Uno Harva, Die
Roligiosen Vorstellungen der Altaischer Volker (Helsinki–1938) Eugene Schuyler, Türkistan, Notes of a Journey in
Russian Türkistan, Hokand, Bukhara and Kuldja, (London, 1967); Abdulhaluk Çay, Türk Ergenekon Bayramı,
Ankara 1988.
6 Atalay, 1985, s. 345.
7 Gülnisa Aynakulova, “Gregoryen Kıpçaklar ve On iki Hayvanlı Türk Takvimi Üzerine”, Milli Folklor, S.74.
s.75.
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Calğan Kuran ayı (Calğan = Yalan, Kuran=Erkek Karaca)
Çın Kuran
(Çın= gerçek) 		
Buğu
(Geyik) 		
Kulca
(Dağ koçu) 		
Teke
(Erkek keçi)		
Baş Oona
(Oona:Sayga, Bozkır antilopu)
Ayak Oona 			
Toğuzdun Ayı 			
Cetinin Ayı 			
Beştin Ayı 			
Üçtün Ayı 			

21 Mart – 20 Nisan
21 Nisan – 22 Mayıs
23 Mayıs – 23 Haziran
23 Haziran – 22 Temmuz
23 Temmuz – 22 Ağustos
23 Ağustos – 22 Eylül
23 Eylül – 21 Ekim
22 Ekim – 20 Kasım
21 Kasım – 22 Aralık
23 Aralık – 19 Ocak
20 Ocak – 20 Şubat

Birdin Ayı 			

21 Şubat - 20 Mart

Kazaklar arasında da on iki hayvanlı Türk takvimi hakkında oldukça zengin
inanç halkaları oluşmuştur. Domuz yılında doğan Kazaklar bu hayvanın adını
gizlemekte ve doğum yılı sorulduğunda “Kara Geyik” demektedirler. Ayrıca doğduğu
yıla mensup hayvanı da öldürmez ve kesmezler.
Altay Kazakları da koy yılının en bereketli yıl olduğuna inanırlar. At yılı, ejderha
yılı ve maymun yılı da bereketlidir. Tavşan, yılan, sıçan ve domuz yılları kıtlık ve
felaket yıllarıdır. Sıçan yılında kar çok olur, domuz yılında soğuk çok olur vb.8
İncelememizde kullandığımız efsaneler Bibigül Ospanaliyeva’nın “Kazakistan
Janbıl Bölgesi Efsaneleri”9 adlı doktora tezinden alınmıştır. Bu efsanelerde dikkati
çeken ve diğerlerinden farklı gözüken yön, hayvanların münakaşaları sırasında
söyledikleridir. Hayvanlar neden on ikili sistemde ilk yılın isminin kendi ismi olması
gerektiğini, tamamen pragmatik bir mantıkla açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu
bakış tarzı da bozkır kültürü için uygun bir durumdur. Zira bu kültürde insanların
her türlü çevre şartlarına uyum sağlaması yaşama şartıdır. Bu yüzden ilk olarak
fiziki ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Hayvanlar, insanlara hangi yönlerden
faydalı olduklarını sayarak bir bakıma tabiattaki doğal bir işbölümü dökümü
yapmaktadırlar. Böylece her hayvanın bu pastoral senfoni içinde fonksiyonu, kendi
ifadesiyle açıklanmaktadır. Bu açıklamaların yanında bir de insanların gözlemleriyle
elde ettikleri birikimlerin ifadeleri söz konusu olmaktadır. Ospanaliyeva’nın vermiş
olduğu metinde, bu konuyla ilgili şu bilgiler mevcuttur: On iki hayvanlı takvimdeki
8 İ.M. Samoyloviç, Altay Kazaklarının Takvimi, Yüce Erek, 2(16) Kasım 2000, s.18’ten naklen Ufuk Tavkul,
Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,
C.4. S.1 Mart 2007 s.25–45.
9 Bibigül Ospanaliyeva, Kazakistan Janbıl Bölgesi Efsaneleri (İnceleme-Metinler), Ege Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İzmir 2011, s. 225 (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
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koyun yılı insanlar için en rahat yıl sayılmaktadır. Sığır yılında sık sık fırtınalar
olmakta, köpek yılında doğan insanın köpeği özel olarak koruması gerekmektedir.
Aksi hâlde işleri ters gider10.”
Hayvanların insanlara ne gibi faydalar sağladıkları bu efsanede şu şekilde
anlatılmaktadır:
Sığır, insanlara sütünü, etini ve derisini verdiği için ilk yılın kendi ismi olmasını
teklif eder. Yılkı, insanlara senin verdiklerini ben de veriyorum, ayrıca insanlar beni
binmek için kullanırlar, der.
Deve, yılkıya hitaben, sen çok naziksin, ama senin gücünle benimkini kıyaslamak
mümkün mü! Benim taşıdığım yükün yarısını taşıyamazsın. Ayrıca sen, özel biçilen
otları, yulaf, arpa gibi yemleri yemen, pınar suyunu içmen gerekir. Benim susuzluğa
karşı tahammülüm var, her türlü diken ve çalıyı yerim, sütün lezzetli, etim ve derim
de kullanışladır, diye övünür.
Daha sonra koyun gelir ve “peki, ben olmasam ne olacak? Hangi Kazak hangi
yünle keçeden evini, yünümle sımsıcak kürkünü yapacak? Semiz koyun etinden
lezzetli et var mı? Ben insanlara süt ve peynir de verir diyerek ilk yılın isminin koyun
yılı olmasını ister.
Köpek gelip, siz boş konuşuyorsunuz, ben olmasam sizleri kurtlar çoktan yerdi
diyerek ilk yılın kendi hakkı olduğunu ileri sürer.
Bu münakaşa gece yarısına kadar sürer ve sade sıçan sessizce dinler. Sonunda
o münakaşayı “Boşuna münakaşa etmeyin. Kim sabah güneşini ilk defa görürse
ilk yıla onun ismi verilsin.” diyerek kesip başka bir teklif sunar. Diğer hayvanlar,
özellikle de deve boyunun uzunluğuna güvenerek, bu teklifi kabul ederler.
Sonunda sıçan devenin üstüne tırmanarak güneşi ilk defa görür ve on iki dilimli
sistemde ilk yılın isminin sıçan olmasını kabul ettirir11.
İnsanlar hayvanların davranışlarından daima etkilenmişlerdir. Hatta hayvanların
bazı özelliklerini hayranlık duymuşlar ve onları daha üstün görmüşlerdir.
Efsanede kurnazlığı ve çevikliği ile diğer hayvanlara üstünlük sağlayan sıçanın
insandan daha akıllı olabileceği düşünülmüş ve onun hareketlerinden bir takım
sonuçlar çıkarılmıştır. Mesela, kış soğuk ve sert geçecekse sıçan yuvasını derine
kazmakta, inine bol yiyecek depolamaktadır. İnsanlar da bu davranışı bir kehanet
olarak değerlendirmişlerdir. Böylece insanlar, hayvanlara belli bir üstünlük vasfı
vermişler, hatta buna bağlı olarak daha uzaktaki gök cisimlerini hayvanlarla
ilişkilendirerek değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla on iki hayvanlı takvimde ismi
geçen her hayvanın özelliklerine uygun bir karşılık gösterilerek tavsif edilmiştir.
10 B. Ospanaliyeva, agt, s. 366.
11B. Ospanaliyeva, agt, s. 366-367.
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Mesela ejderhanın nisanın başlangıcına getirilmesi, onun gökyüzü yükselmek için
topraktan çıktığı dönem nisan ayına rastlamaktadır. Aynı şekilde atın hızlı koşması
da güneşin haziran ayında bütün dünyayı kat etmesiyle ilgilidir. Bu yüzden bu
hayvanların isimlerini alan yıllar, nisan ve haziran ayına denk getirilmiştir.
Hayvanların davranışları insanların kehanetlerini ya da kehanet elde etme
alışkanlığını ortaya çıkarmıştır. Bu takvimdeki hayvanlar için sıçanın ilk yıla adını
vermesi, bana göre Çin tesiri olarak düşünülebilir. Fare ile devenin mücadelesi olarak
sunulan ilk yıla sıçan isminin verilişi, Çin-Hun savaşlarını anlatan bir efsanede
karşımıza şu şekilde çıkmaktadır: “Fare (sıçan) kemirgen bir hayvandır. Hiung-nu’lar
Hoten’i işgal ederler. Dinlenmek üzere geceyi geçirmek isterler. Atlarının koşumlarını
sıçanlar kemirirler. Ertesi gün Hun askerleri atlarına binemezler. Hoten’den çekilmek
zorunda kalırlar. Şehrinin kurtulduğunu gören Hoten kralı, farelere minnettarlığını
göstermek ister ve bir tapınak yaptırır.”12
İncelememizde kullandığımız efsanede, hayvanların içinde güneşi en erken
hangisi görürse ilk yılın onun ismini alması “güneş kültü” ile ilgili olmalıdır. Zira
güneş, zaman ölçümü ile ilgili düşüncelerin pek çoğunda önemli bir rol oynamaktadır.
Anadolu’da “gün görmek” deyimi vardır. Anlamı “mutlu yaşamak”tır. Gün görmek,
güneş görmek, her zaman insanları mutlu etmiştir. O hâlde güneşi ilk görenin
isminin takvimdeki ilk yıla isim olarak verilmesi, her şeyden önce “gün görmek”
deyimindeki mutluluğu hatırlatmaktadır. Bir diğer anlam da bir günün güneşin
doğumu ile başlaması olayıdır. Güneşin doğumu nasıl günü yani 24 saatlik zaman
dilimini başlatıyorsa on ikilik dilimi de güneşi ilk gören hayvan başlatsın dercesine
güneş-hayvan ilişkisi kurulmaktadır. Böylece güneş kültü, yine Anadolu’daki pek
çok bitkiye de benzer şekilde isim olmaktadır. Güne bakan gibi…
Atalarımız, insan gibi doğan, büyüyen ve batan güneşe antropomorf bir anlam
yüklemiştir. Ritm ve hareket, zaman kavramının başlangıcıdır. Zaman bilinci,
hareketle ilgilidir. Unutulmayacak bir olay, bu olayı başlatan ilk hareket, zaman
ölçeğinde daima bir sıfır noktası, bir başlangıç aramış ve ölçüye oradan başlamıştır.
Bu durum, bütün toplumlar için böyle olmuştur.
Zaman kavramının ölçülebilir hâle getirilmesi için bu noktadan başlamak,
hayatı ve toplumu bir düzen içinde algılamaya götürmüştür. Bu yüzden toplumların
tamamı, zamanı kutsallaştırmıştır. Yunanlar Khronos adıyla bir zaman tanrısı,
Zerdüştler, sınırsız (ezelden ebede) bir zamanı Zervan adıyla tanrısallaştırmışlardır.
Türkler de Orhun Abidelerinde ifadesini bulan bir zaman tanrısından söz ederler.
Zamanı tarif etmek ve kayıt altına alabilmek için insanoğlu çevresinde olan
bitenleri gözlemlemiş, tabiat olaylarını basit sistemlerle dilimlere bölerek gün,
hafta, ay ve yıl gibi dönemlerle ölçülebilir hâle getirmiştir. Bu dönemleri nasıl
12 J.P. Roux, age, s. 129; B. Ospanaliyeva, age, s 228.
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başlatacakları ve nasıl bir kayıt sistemi yaratacağı meselesinde çevresindeki hayati
önem taşıyan olaylardan faydalanmıştır. Mesela Yunanlar takvim yıllarını ilk
olimpiyatların yapıldığı M.Ö. 776 yılı ile başlatmışlardır. Romalılar, Roma şehrinin
kuruluş yılı kabul edilen M.Ö. 753 yılını, Hristiyanlar, Hz. İsa’nın doğduğu yılı,
Müslümanlar peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği
622 yılını takvimlerine başlangıç yılı olarak almışlardır.
Bütün takvimlerde belli olayların yanı sıra, güneşin, ayın, yıldızların ve
gezegenlerin durum ve hareketleri, mevsimlerin ritmi, gün ve gecenin durumu ve
süreleri (gün ve gecenin eşit olduğu ekinokslar gibi) önemli rol oynamışlardır.
Günümüzde Nevruz da (21 Mart) mevsimlerin ritmik dönüşümleri sırasında
baharın gelişini esas alan bir zaman başlangıcıdır.
Sonuç olarak incelemeye çalıştığımız bu Kazak efsanesi, bize insanlığın ilk
dönemlerinden günümüze kadar insan-hayvan ilişkilerinin, sosyal hayatın yanı
sıra, dinî görüşlerini ve inançlarını da nasıl etkilediğini göstermektedir.
J.P. Roux, “Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar” adlı eserinde “Henüz nasıl
mücadele edeceğini bilmediği tabiat güçlerine karşı, gökle iletişim kurmak için ağaca
bağımlı kalan insanoğlu, bitki örtüsünün bitmeyen verimliliği karşısında hayrete
düşer, yiyeceğini, giyeceğini ve hareket etme yeteneğini borçlu olduğu hayvanı da her
şeyin gerçek ve temel biçimi olarak görür. Kendinden daha iyi yüzen, daha iyi uçan,
daha iyi avlayan ve hata yapmadan geleceği bilen hayvanlara karşı, insanoğlu kendi
zayıflığı ile yüzleşir. Yetersizliğinin sebebi olarak yalnız insanı düşünür. Bu zorlukları
din, büyü, hayvan ve bitkilerin taklidi hatta mümkünse özdeşleşerek yenmek ister.”13
hükmüne varır. Bu hükme katılmamak elbette mümkün değildir. İncelediğimiz
Kazak efsanesi de zaten bu fikri doğrulamaktadır.

13 J.P. Roux, age, s. 91.
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KIRGIZ ŞECERELERİ ÜZERİNE

Abdulselam ARVAS1*

Giriş: Kırgız Şecerelerine Yönelik İlmî Çalışmalar
“Şecerecilik”in eski bir Türk geleneği olduğu, Ebülgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i
Terakime” adlı eserinden anlaşılmaktadır. Tarihçilerin de ilgilendiği bir konu olan
şecerecilik geleneğinin, başta halkbilimi olmak üzere başka bilim dallarıyla da
ilgisini kurmak mümkündür. Kırgız, Kazak, Türkmen gibi Türk boyları arasında bu
gelenek devam ettiği halde Türkiye Türklerinde uluslaşma süreci tamamlandığından
dolayı söz konusu geleneğin artık unutulduğu ise bir gerçektir.
Kırgızlar arasında kullanılan “sancıra” kelimesi, anlamı itibariyle Arapçada soy
kütüğü anlamına gelen ama telaffuzu farklı olan “şecere” sözcüğüne dayanmaktadır
(Asanbayeva 2005: 21; Attokurov 1995: 21). “Şecere”ye çok önem veren Kırgızlar, bu
geleneği devam ettirmekte ve yedi atasının adını bilmeyenleri hor görmektedir. Aynı
zamanda gençler, şecere bilgilerine dayanarak yedi kuşağa kadar birbiriyle evlilik
yapmamaktadır. Kırgız sancıraları/şecereleri üzerine bugüne kadar Türkçe olarak
iki yüksek lisans tezinden başka herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bunlardan
biri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (Asanbayeva 2005), diğeri Ankara
Üniversitesi’nde (Omorov 2008) hazırlanmıştır.
Kırgızistan’da ise Kırgız şecereleri üzerine bazı araştırma-inceleme tarzında
eserler kaleme alınmıştır. İlki, Sabır Attokurov’un hazırladığı “Kırgız Sancırası”
adlı çalışmadır. Pekçok şecerenin incelenmesi sonucu yazılan eser, “Sancıra
nama/Şecerename”, “Sancıra/Şecere”, “Sancıraçılar/Şecereciler”, “Sancıra tarıhı
1∗ Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Çankırı, karapapag@
hotmail.com.
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etnografiyalık bulak/Şecere tarihi etnografik bulak”, “Cangı Kırgız sancırası/Yeni
Kırgız Şeceresi” gibi başlıklara ayrılmıştır. Çalışmanın geri kalan kısmı, daha önceki
şecerelerden istifadeyle Kırgız boylarının şemaları ve onlar hakkında verilen bilgileri
kapsamaktadır (Attokurov 1995). Kırgısiztan’da hazırlanan başka bir çalışma
“Kırgız Sancırası” başlığıyla yayımlanmıştır. Ancak bu eserin alt başlığında yer
alan “Ala-Too Jurnalının Tirkemesi/Ala-Too Dergisinin Derlemesi” ifadesinden de
anlaşılacağı üzere çalışma, bir derlemeden oluşmaktadır. Ala-Too Dergisi’nin Kırgız
şecereleri üzerine yazılan makaleleri bir araya getirdiği bu araştırmada on iki yazı
bulunmaktadır. Bu yazıların içinde Togolok Moldo, Üsöyün Acı, Osmonaalı Sıdık
Uulu, Sabır Attokurov, Saparbek Zakirov gibi destancı ve araştırmacıların şecere ile
makaleleri yer almaktadır (Haz. K. Kuşubekov, M. Apışev 1994).
Nurkemel Kulmatov’un hazırladığı “Uruuçuluk/Boyculuk” adlı araştırmada ise
şecereler hakkında bilgi vermekten ziyade boylar arasındaki meseleler ele alınmış
ve boyculuğun ayrıştırıcı mı, birleştirici mi olması gerektiği üzerinde durulmuştur
(Kulmatov 1999). Kırgız şeceresini şematik değil de sadece mensur olarak hazırlayan
Capar Kençiyev’in “Babalar Bayanı” adlı çalışması da önemlidir. Girişten önce şiir
şeklinde otuz yıldan fazla halk arasında dolaşarak güzel şecere nüshaları derlediğini
ve şecereleri soruşturduğunu belirtmektedir. Kırgız adının ortaya çıkışı hakkındaki
görüşleri de değerlendiren ve Nuh peygamberle çocuklarına değinen yazar,
Cengizhan’dan da bahsetmiş ve daha sonra Kırgız boylarını incelemeye başlamıştır
(Kençiyev 2002). Bu çalışmalara göre daha eski olan ve araştırmalar sonucu meydana
gelen O. Sıdıkov’un “Kırgız Şadmaniya”, “Muhtasar Tarıh Kırgıziya”, Talıp Moldo’nun
“Kırgız Tarıhı, Uruuçuluk Kuruluşu”, Üsöyün Acı’nın “Kırgız Sancırası”, Belek
Soltonoyev’in “Kızıl Kırgız Tarıhı” adlı eserleri de bu çalışmalara eklemek gerekir
(daha fazla bilgi için bk. Cusupov 1993, Asanbayeva 2005).
1. Yayımlanmış Kırgız Şecereleri ve Şekilleri
Kırgızistan’da bu inceleme-araştırma eserlerin dışında şimdilik elimize geçen
başka bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak, gerek manzum gerek mensur sözlü
gelenek stiliyle kaleme alınan şecereler elimizde mevcuttur. Örneğin mensur olarak
hazırlanan “Kırgızdardın Özöktüü Sancırası” adlı şecerede İslam esaslarından kısaca
bahsedildikten sonra Kırgız boyları şemalarıyla birlikte verilmiştir. Eserin yazarı
Turdakun Sultanov, “Söz Başı”nda şecerenin yazılış öyküsünü şöyle açıklamaktadır:
“Şecere, Kırgızlarda asırlardan beri söylenmektedir. Bunlardan biri de babam Sultan
Kadıralı Uulu’dur. Sancıralara, gazete ve dergilerde yazılan yazıları okuyarak ilgi
duymaya ve bunları toplamaya başladım. Bunlar birbirinden farklıydı ve sözlü olduğu
için değişmiştir diyerek karşılaştırdım. Babamdan yazarak aldığım sancırayı da göz
önünde bulundurarak karşılaştırdığım diğer sancıralarla birleştirdim (Sultanov
2010). Sultanov’un sözlerinden bu eserin büyük oranda sözlü kaynaklara dayandığı
ve gazetelerde çıkan şecerelerin de sözlü yolla yazıya geçtiği anlaşılmaktadır.
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“Altın Beşik” adlı eserin bir bölümü de Kırgız şeceresine ayrılmıştır. Kitabın yazarı
Koçkor Borbugulov, Abdışarip’ten dinlediği şecereyi yazmış ve eserine almıştır.
Bu şecere de mensurdur (Borbugulov 1995: 305-328). Elebay Turganbayev’in,
Alımbek’in el yazmasından faydalanarak yayıma hazırladığı “Alımbektin Sancırası”
da mensur tarzda yazılmış bir şeceredir. Bu şecere iki bölümden oluşmaktadır.
Elebay, ilk bölümde Alımbek ve onun oğlu Turgunbek’in el yazması ve Kırgız
boylarının ortaya çıkışı hakkında bilgi vermektedir. İkinci bölümde ise el yazma,
günümüz Kırgızcasıyla yayımlamıştır. Burada Kokon (Hokand) Hanlığına kadar
Kırgızların hayatı, medeniyeti, siyaseti, dini hakkında bilgiler yer almaktadır. Daha
sonra Abılay Han ile Kırgızlar arasındaki konulara yer verilmiştir. El yazmadan
sonra ilki, kitabı yayıma hazırlayan Turganbayev; diğeri, Asanov tarafından kaleme
alınan iki makale de kitaba eklenmiştir (Turganbayev 2007). Yine Turganbayev’in
yayıma hazırladığı başka bir şecere de “Balıkoozdun Sancırası” adlı çalışmadır.
Esas itibariyle manzum-mensur karışık olan Balıkooz’un şeceresi, Turgunbek ve
oğlu Alımbek tarafından yazıya geçirilmiş ve onların bu el yazmasını yine Elebay
Turganbayev günümüz Kırgızcasıyla hazırlamıştır. Kitabın önsözünü yazan ve asıl
metin “Otor Han veya Araplar Gelinceye Kadar Kırgızların Tarihi” kısmına dipnotla
yorumlar yapan Elebay, ayrıca çalışmaya bu şecerenin anlatıcısı ve aynı zamanda
ünlü bir manasçı olan Balıkooz’un hayatını da eklemiştir (Turganbayev 2009).
“Kırgız Sancırası” başlıklı kitapçıkta ise Kırgız boyları sadece şematik olarak
hazırlanmış, ayrıca bazı dini ve töresel bilgiler de buraya eklenmiştir (Umar
Uulu 1991). Esenkul Törökan Uulu, Kırgız şeceresi hakkında üç ciltlik bir eser
yazmıştır. Yazar, eserin birinci ve ikinci cildinde Kırgızların Sağ Kanat’a giren bütün
boylarından bahsederken, üçüncü cilde Kırgızların Sol Kanat’ını almıştır. Bu ciltte
Sağ Kanat’ın dışında kalan ve daha önce ele almadığı Sol Kanat boylarını tek tek
incelemektedir. Boylar hem şematik olarak hazırlanmış hem de mensur şekilde
bilgiler verilmiştir (Törökan Uulu 1995). “Sancıra Sanatı” adlı eserde ise Sağ ve Sol
Kanat boyları çok kısa verilmiş, eserin geri kalan kısmında şecereyle ilgili olan ve
olmayan bilgiler de yazılmıştır (Cetmişbayev-Masırakunov 1994).
“Kırgızdar” adlı eserin ilk cildinde Ebulgazi Bahadır Han’ın “Türk Şeceresi”
ile Osmonaalı Sıdık Uulu’nun şeceresine değinilirken, ikinci cildinde Togolok
Moldo, Belek Soltonoyev, Üsöyün Acı ve Talıp Moldo’nun şecereleri ile Bartold,
Gumilev, Abramzon gibi Rus âlimlerin Türk halkları ve Kırgız tarihi hakkındaki
görüşlerini belirten yazılara değinilmiştir (Cusupov 1993). Musalı İmanaliyev ise
Kırgız şeceresini manzum olarak yazmıştır. “Kırgız Sancırası” adlı bu eserde de
Kırgızların Türk atadan geldiği belirtilip daha sonra Sarıbağış’tan Töböy’e kadar
olan 35 Kırgız boyu şiir şeklinde anlatılmıştır (İmanaliyev 1995). Elimizde mevcut
Kırgız şecerelerinin genelinde Türk halklarının ilk ceddi olarak “Türk Ata” adı
geçmektedir.
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2. Bazı Kırgız Şecere Anlatıcıları
2.1. Balıkooz Kumar Uulu (1805- ?)
Sarıbagış boyunun ‘Çon Çarık (Olcotay)’ aşiretinden olan ünlü manasçı ve
şecereci Balıkooz, 1805’te Talas taraflarında doğmuştur. Asıl adı Bekmurat’tır.
Manap’ın şeceresinde, Manap’tan Sütöy ile Carban olmuştur. Sütöy’den Sarıseyit,
Eşim, Tugur olmuştur. Tugur’dan Olcotay olmuştur. Ayağı çok büyük olduğu
için Olcotay’a ‘çon çarık’ denilmiştir. Olcotay’dan Taylak, Çirkey olur. Taylak’tan
Kurmanbek, ondan Balıkooz’un babası Kumar olur. Gençken babasından ayrılmış
ve 20 yaşına gelince bütün serveti sadece bir deve olmuştur. Bişkek’te yaşayan
Esenbaev Keldibek’in verdiği bilgilere göre o, Manas’ı bundan da genç yaşından
itibaren söylemeye başlamıştır (Turganbayev 2009: 109).
Ancak, o zamanlar sadece “Manas Destanı”nı söyleyerek geçinmek mümkün
olmadığı için çoğunluğun nasihatine kulak verip Saruu’daki Acıbek Datka’nın
yanına gelmiştir. Onun hakkında ömrünün sonuna kadar çok iyi düşünceler
beslemiştir. Acıbek’in yanında çalışarak hayatı düzelmiş ve evlenmiştir. Bu arada
Baytik Baatır’ın adı duyulmaya başlamıştır ve Balıkooz onunla yakınlaşır. Böylece
Acıbek’ten izin alıp, Çüy’e göçer. Bu dönemde manasçılık mesleğine geri dönmüştür.
Kırgız araştırıcılar, Balıkooz’un Çüy’e gelişiyle birlikte o dönem Kırgız tarihinin ve
edebiyatının yok olmaktan kurtulmaya başladığını ifade etmektedirler. Çünkü onun
Çüy’e gelerek yazıyı bilen insanlarla tanışması, onun şeceresinin bazı kısımlarının
saklanıp kalmasına neden olmuştur. Okuma yazması olmadığı halde iyi kulağa
sahip ve duyduğunu unutmayan biridir. Bir aralar Çüy’den göçüp, akrabalarının
daveti üzerine Koçkor’a gitmiş ve birkaç yıl burada kalmıştır. Bu dönemde Törögeldi
Baatır’ın ozanı Aytıke’nin şanının yayıldığı zamandır. Halk ikisini atıştırarak sınayıp
görmek ister. Aytıke’yi atışmada yenen Balıkooz, aynı zamanda Kırgızların sözlü
tarihini baştan sona kadar ezberlemiştir (Turganbayev 2009: 110-111).
2.2. Talıp Moldo (1849-1949)
Asıl adı Cırgalbay olan Talıp Moldo, okuryazar bir Kırgız bilgesidir. Ceti-Ögüz’ün
Çırak köyünde 1849 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Baybolot, millî anane ve
gelenekleri yaşatan, Arapça bilen biriydi. Baybolot’un altısı erkek, üçü kız olmak
üzere dokuz çocuğu olmuştur. En büyük oğlu Eldeke millî gelenek-görenekleri, bitki
ve hayvanlar dünyasını iyi öğrenmiştir. İkinci oğlu Candike, destanlar ile uğraşan ve
özellikle Manas destanını ezbere bilen ünlü manasçılardan biridir. Üçüncü çocuk
olan Talıp Moldo ise Kırgızlar arasında şecereci olarak tanınmıştır. Baybolot’un
dördüncü oğlu Kıdırbay halka yardımcı olan, çeşitli sosyal faaliyetlere katılan
iyimser bir insandır. Beşincisi Akmat, babası gibi Arapça eğitim almış ve halkı
aydınlatmaya çalıştığı için de halk tarafından ona Akmat Moldo lakabı verilmiştir
(Akmat Uulu 1993: 556, 557).
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Cırgalbay, gezerek İslâmiyeti anlatan dervişlerin yanında yetişmiştir. Cırgalbay
küçük yaşta tüccarlar ile Andican’a gitmiş, orada tanıdığı bir müderris onu
Semerkand’da okuması için götürmüştür. İlim aldıktan sonra Semerkand’dan
Buhara’ya geçmiş ve orada 6-7 yıl kütüphanelerde çalışarak Arapça ve Farsçasını
geliştirmiştir. Buhara’daki din adamları Cırgalbay’ı dinî derslerden sınav ettikten
sonra, ona Ebu Mutalib lakabını vermişlerdir. O dönemdeki Isık-Göl vadisinin
kültürel merkezi Karakol şehri idi. Kırgızistan’da açılan ilk kütüphanelerden biri
de bu şehirdedir. Kazan, Ufa, Kaşgar, Urumçi gibi büyük kültür merkezleri olan
şehirlerden gelen birçok ilim adamı Karakol şehrinde Kırgız eğitimine katkıda
bulunmuşlardır. Talıp’ın bu ilim merkezine yakın olması, ilim alma olanağını
kolaylaştırmıştır. O, Karakol’a giderek oradaki bilgili insanlarla tanışma imkânını
yakalamıştır (Akmat Uulu 1993: 557).
Şehirdeki Tatarların ilim meclislerine katılarak meclisteki ilmî konuşmalarla
kendini yetiştirmiştir. Karakol’daki kütüphaneye üye olmuş ve orada kitapları
okumaya başlamıştır. Talıp, kütüphane vasıtasıyla kitapları büyük ilim merkezleri
olan Kazan, Ufa, İstanbul, Bakü ve Petersburg gibi şehirlerden getirterek okur,
sonra da kütüphaneye iade ederdi. Bu kitaplar çoğunlukla Türkçe, Tatarca, Farsça
ve Arapça yazılan kitaplardır. Talıp Moldo o dönemde ilim açısından gelişmiş
merkezlerden biri olan Kaşgar’a gidip, şehrin zengin kütüphanelerinde şark
halklarıyla ilgili kitapları okumuştur. Cırgalbay Baybolot Uulu, Kırgızlar arasında
Talıp Akun, akrabaları arasında ise Talıp Moldo olarak tanınmıştır. Talıp Moldo,
17 Ocak 1949’da hastalanarak vefat eder ve Çırak köyündeki mezarlığa defnedilir
(Akmat Uulu 1993: 558-559, 565).
2.3. Bala Ayılçı (1858-1929)
Bir başka önemli Kırgız şecerecisi Bala Ayılçı’dır. Bala Ayılçı günümüzde
Kırgızistan sınırları içerisinde Moskova ilçesinin Cardı-Suu köyünde, tahminen
1858 yılında dünyaya gelir. Büyük Solto uruğunun bir kolu olan Momokan boyuna
mensup Tatıbek’in oğludur. Daha 13-14 yaşlarında okuma yazmayı bildiği için Çon
Ayılçı olarak lakap verilen bir “Boluş”un yanında kâtip olarak çalışmaya başlar. Çon
Ayılçı’nın yanında çalışan bu çocuğa halk küçük Ayılçı mânasına gelen Bala Ayılçı
lakabını vermiştir. Bala Ayılçı, Rusça okuma yazmasını bilmenin yanında Kiril ve
Arap harfleriyle de yazabiliyordu. “Boluş” olarak tayin edildikten iki üç yıl sonra bu
görevden istifa etmiştir. Fakir bir aile hayatı yaşayan, dışarıya pek çıkmayan Bala
Ayılçı, kopuzu iyi çalmanın yanı sıra iyi bir marangozdur (Asanbayeva 2005: 39).
Aksakalların teşvikiyle sözlü gelenekte yaşayan tarihî bilgileri toplamaya başlar
ve atıyla gezip tarihi iyi bilen insanlardan Kırgız tarihi ile ilgili bilgileri toplayarak
kaleme alır. Suusamır, Ketmen-Töbö, Borkemik, Koçkor ve Atbaşı gibi yerlere giderek
yaşlı adamlarla görüşmek suretiyle tarihî bilgileri derler. Çüy bölgesinde tarihî
bilgileri toplarken Şabdan Baatır ile de görüşmüştür. Yazar 1879 yılının sonbaharında
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seyahatini tamamlayarak evine dönmüştür. Ertesi yıl Sokuluk’ta ikâmet eden
Kalça isimli bilgili birisine kaleme aldıklarını göstermiş, bilgi boşluklarını beraber
tamamlamışlardır. Bala Ayılçı okuma yazması olan, bilgili, veciz konuşan akıllılığı
ile beraber kopuz çalmayı, demir işlemeyi, terziliği ve aşçılığı iyi bilen kabiliyetli
bir insan idi. O kendi bildiklerini çocuklarına da öğretmiştir. Bala Ayılçı 1924
senesinde bilinmeyen sebeplerden dolayı hapse atılmış, fakat bir müddet sonra
serbest bırakılmıştır. Bala Ayılçı’nın tarihçi, Kırgız boy beylerini iyi bilen ve Sovyet
idaresine hizmet eden bir insan olduğunu duyanlar Bala Ayılçı’dan şecereyi kısaca
yazmasını talep etmişlerdir. Yazarın hapishanede yazmış olduğu şecere günümüze
kadar ulaşmıştır. Bala Ayılçı 1929 yılında vefat etmiştir (Asanbayeva 2005: 40-42).
2.4. Togolok Moldo (1860-1942)
Asıl ismi Bayımbet olan Togolok Moldo, 17 Haziran 1860 yılında Narın bölgesine
bağlı Aktalaa şehrinin Kurtka köyünde dünyaya gelir. Kısa boylu ve dolgun
olduğu için togolok (yuvarlak), okuma yazmayı bildiği için de moldo (molla)
lakaplarını alan akın, böylelikle Togolok Moldo ismiyle meşhur olur. Babasının
adı Abdırahman’dır. Togolok Moldo altı kardeşin en büyüğü olup 14 yaşındayken
babası vefat eder. Maddi açıdan sıkıntı çeken aileye bundan sonra amcası Muzoke
yardım eder. Togolok Moldo da amcasının gerekli işlerini yapmaktan geri durmaz.
Aynı zamanda amcası Muzooke’den komuz çalmasını öğrenir. Kendisini üç dört yıl
okutan amcasının vefatından sonra eğitimine devam edemez. Çüy’e gidip yerleşen
Togolok Moldo, bir süre orada çalışarak hayatını devam ettirir. Bu dönemde 22
yaşında olan akın, burada evlendikten birkaç yıl sonra meşhur bir akın olarak tekrar
köyüne döner ve hayatını da artık komuzuyla kazanır. 4 Ocak 1942 yılında Kurtka’da
ölen akının mezarı kendi köyündedir. İyi bir akın, şecere anlatıcısı ve “manasçı”
olan Togolok Moldo, bu özelliklerinden dolayı şöhreti Kırgızistan sınırlarını aşmış
ve Sovyet Rusyasında da tanınan ve araştırılan bir akın olmuştur (Arvas 2011: 514).
2.5. Alımbek Akılbekov (1862-1930) ve oğlu Turgunbek Alımbekov (1881-1959)

Turgunbek, 1947 yılında SSSR İlimler Akademisi’nin Kırgız bölümüne (şimdi
Kırgız İlimler Akademisi) “Kırgız Boylarının Ortaya Çıkışı” adıyla el yazma defterler
vermiştir. Turgunbek, Solto boyundan Tülöberdi’nin 5. göbekten torunudur.
Turgunbek, Alımbek’in; Alımbek, Akılbek’in; Akılbek, Boşkoy’un; Boşkoy, Kanay’ın
ve Kanay da Tülöberdi’nin oğludur. Bu, Tülöberdi’den dağılan bir atanın tek sancırası
olmanın yanı sıra şecereye dikkatle bakıldığında Solto halkının tarihinin bir parçası
olduğu da görülmektedir. Bu sancırada Kırgız boylarına çok yer verilmese de el
yazma Balık manasçıdan kalan Otorhan’ın anlattıklarına benzeyen tarihi beyanlarla
birlikte 17.-18. asırlardaki Kırgız-Kalmuk ve Kırgız-Kazak ilişkileri hakkında bilgiler
içerir. “Alımbek’in Sancırası”nın kaynağını, Tülöberdi’ye atfedilerek söylenen
sözler ve Balık manasçının sözleri oluşturmaktadır. Çünkü Balıkooz ile Alımbek’in
babası Akılbek çok iyi dostturlar ve Balık sık sık Akılbek’i ziyaret etmekte, sohbet
64

GENEL KONULAR

etmektedirler. Akılbek, Balıkooz’un babasına anlattığı masallar, destanlar ve tarihî
bilgilerden sıklıkla bahseder (Turganbayev 2007: 5-7).
Alımbek, akın olmasa da eski türküleri, Kazakça ölönleri, Özbekçe
beyitleri, halktan kalan Arapça, Farsça, Türkçe gibi dillerden çevrilen yazarların,
şairlerin, tarihçilerin ve daha başka pek çok basılı olan, basılı olmayan kitaplardan
haberdar biridir. Eski Mısır’dan Avrupalıların edebiyatı, medeniyeti ve tarihine
kadar her tür bilgiye sahip olan Alımbek, aynı zamanda bilime meraklı biridir de.
Nevayi ve Fuzuli’yi okumuş, pek çok boyun akıllı ve bilim sahibi aksakallarıyla
sohbet etmiş ve 1905’ten itibaren gazete-dergileri takip etmiştir. Turgenyev, Puşkin,
Tolstoy gibi ünlü Rus yazarlarının eserlerini de okuyan Alımbek, 1917den sonra Rus
devrinin başlarında Oluyaata bölgesindeki beylerin başında durmuştur ve 19041905te Mekkeye gitmiştir. Ruslara yaptığı hizmetlerden dolayı 1905 yılında Ruslar
tarafından külük bir atla ödüllendirilir. 1927 yılında Alımbek, “Manap”ın nesli
olduğu suçuyla Orda şehrine sürgün edilir. Onun sancırası bu devrede kendisi
tarafından yazıya geçirilir. Doğum tarihi belli olmayan Alımbek’in ölümü, sürgün
edildiği Orda şehrinde 1929-1930’da gerçekleşir (Turganbayev 2007: 7-8).
Alımbek’in çocukları içinden Turgunbek babasının anlattığı ve yazdığı
sancıralara değer verip bunları ezberleyerek öğrenmiş ve korumuştur. Turgunbek,
18. yyda Kırgızlar arasında tanınan en ünlü insanlardan biridir. 1953-54 yıllarında
73 yaşındaki Turgunbek, Kırgızistan’ın güneyinde derlemeler yapan Abramzon’a
bilgiler vermiştir. Turgunbek, 1881 yılında doğmuş, 1959 yılında ise ölmüştür. Babası
ölünceye kadar babasının yanından ayrılmayan Turgunbek, onun söylediklerini,
yazdıklarını tamamen saklamıştır (Turganbayev 2007: 8).
2.6. Belek Soltonoyev (1878-1938)
Kırgız tarihini ilk derleyenlerden biri de Belek Soltonoyev’dir. Soltonoyev, 20.
yüzyılın başında Kırgız aydını olarak tanınır, aynı zamanda yazar, tarihçi, ozan ve
folklorcu olarak da bilinmektedir. Belek Soltonoyev 1878 yılında Kemin kasabasının
İkinci Cantay köyünde doğmuştur. Belek, dünyaya gelmeden önce onun babası
Soltonkeldi vefat etmiş, hamile olan annesi merhumdan kalan armağan anlamında
çocuğuna Belek ismini vermiştir. Belek’in annesi, Kırgıy eski Kırgız geleneğine
göre kocasının kardeşi Soltonoy ile nikâhlanmayı kabul etmiştir. Amcasının evinde
doğduğu için çocuğun soyadı Soltonoyev olmuştu, fakat Belek büyüdüğünde 39 yıl
boyunca bilgi toplayarak yazdığı “Kızıl Kırgız Tarıhı” adlı eserinin ilk sayfasında
babasının hatırasından dolayı soyadına onun ismini eklemiş ve böylece yazarın
tam ismi Belek Soltonkeldi Uulu Soltonoev olmuştur. Çocukluğunda Belek,
zenginlerin koyunlarına çobanlık yaparak ailesine yardım etmiştir. Akrabaları, onu
17 yaşındayken evlendirmiştir (Asanbayeva 2005: 62).
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Belek Soltonoyev, 1919-1921 yıllar arasında Sovyetler idaresinin çeşitli
kurumlarında görev almış fakat parti üyeliğinden çıkarıldıktan sonra siyasî
faaliyetlerden uzak durmaya karar vermiştir. Soltonoyev 1922 ile 1924 yıllar arasında
Halk Eğitim Kurumlarında görev almış, 1925 senesinden itibaren de Kırgız Özerk
Cumhuriyeti’nin Bölge Etnografya Enstitüsü’nde, Medeniyet Kuruluş Bilimsel
Araştırma Enstitüsü’nde, Halk Komiserleri Kurumu’nda araştırma görevlisi olarak
çalışmıştır. 20. yüzyılın 30’lu yıllarında yazar Sovyet istihbaratı tarafından takib
altına alınmıştır. Belek, 1934 senesinde enstitü müdürü tarafından terminolojiyi
bilmemek ile suçlanarak görevden atılmıştır (Asanbayeva 2005: 63).
Bundan sonra Soltonoyev, hiç bir devlet kurumunda çalışamamış, kendisi ile
beraber yedi kişilik ailesi çok zor durumda kalmışlardır. İki defa haksız yere işten
çıkarıldığını devlet kurumlarına dilekçe yazarak şikâyette bulunmuş fakat kimseden
doğru dürüst cevap alamamıştır. Soltonoyev, 1937 yılında Ekim ayının sonunda
Kant ilçesinin Kengeş kolhozunda yaşarken İç İşler Halk Komiserliği tarafından
yakalanarak hapse atılmıştır. Belek Soltonoyev, Çarlık Rusyası döneminde zenginler
ile işbirliği yaparak onlara hizmet etmekle yani Kırgız halkına ihanet etmekle
suçlanmıştır. Suçsuz yere mahkûm edilen yazar, hapishanede beş ay kaldıktan
sonra Şubat 1938’de vefat etmiştir. Ölümü hakkında ne karısına ne ailesine kimse
bir haber vermemiştir (Asanbayeva 2005: 63).
2.7. Osmonaalı Sıdıkov (1879-1942)
Osmonaalı Sıdıkov Kırgız tarihi üzerinde araştırma yapan ilim adamlarının
arasında, matbu ilk eser veren tarihçilerden birisidir. Osmonaalı Sıdıkov Kırgızların
yaşadığı coğrafyayı gezerek Kırgızların boy yapısı ile ilgili bilgileri derlemiştir.
Halk ilmî derecesinden dolayı ona Moldo lakabını vermiştir. Osmonaalı Sıdıkov,
1879 yılında eskiden Pişpek yöresindeki Temir Bolot köyünde doğmuştur. Ailesi,
Kırgızların Sarıbagış uruğuna mensup olup Abayılda boyundan gelmektedir.
Eserindeki şecerede dedesi Abayılda ve babası Sıdık’ın isimlerine de yer vermiştir.
Ağabeyi Carkımbay halk tarafından tanınan bir molla idi. O halkın okuma
yazmasının artması için mescit ve medrese inşaa ettirmiştir. Abayılda’nın neslinden
gelen insanlar ilimle uğraşmışlardır. Bu soyun içinde ilmî eserleri ile kendini
gösteren Osmonaalı Sıdıkov olmuştur. Osmonaalı, küçük yaşta babasını, yedi yaşına
geldiğinde de annesini kaybetmiş, yedi erkek ve bir kız çocuğu öksüz kalmışlardır.
Bir müddet amcası Kanaat’ın yanında kalan Osmonaalı, 13 yaşındayken Tokmok
şehrine kaçmıştır. Tokmok’ta Şakir Halfe’den ders almaya başlamıştır. Şakir Halfe
Kuzey Kırgızistan’da halk arasında bilgili bir molla olarak tanınmıştır. Dini bilgiler
yanında coğrafya, tarih gibi fen ilimlerini Tatarca olarak ders vermiştir. Osmonaalı,
Şakir Halfe’den beş yıl eğitim almıştır. 1899 yılında Doğu Türkistan’daki Uç Turfan
şehrinde eğitimini devam ettirmiştir (Kocobekov 1993: 68, 69; Asanbayeva 2005:
46, 47).
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Osmonaalı, tahminen 1911 yılında Ufa’ya gitmiştir. O dönemde Ufa şehri hem
dinî hem de fen ilimlerini eğitim veren merkezlerden biri idi. Osmonaalı Ufa’ya
gittikten sonra tarih alanında ilmî çalışmalarına başlamıştır. Yazar bir yıl sonra
yüksek seviyeli medreseyi bitirdiğini kanıtlayan şahadetnameyi (diploma) alarak
memleketine geri dönmüştür. Bu belge Osmanaalı’ya büyük medreselerde ders
verme imakını da sağlamaktaydı. Böylece molla Osmonaalı kendi “Muhtasar
Tarıh-i Kırgıziya” adlı kitabını yazdığı zaman dinî eğitim programını tamamlamış,
Türkistan coğrafyasında Türk halklarının arasında tarih yazma geleneğini öğrenmiş
ve benimsemiştir. Osmonaalı Sıdıkov 1930 senesinde istihbarat tarafından “halk
düşmanı” olarak suçlanarak hapse atılmıştır. Bir yıl sonra, Kırgızistan Sovyet
Sosyalist Özerk Cumhuriyeti’nin Yüce Mahkemesi tarafından 1931 yılı 11 Mart
tarihinde yazara ölüm cezası verilmiştir. Fakat karar verildikten sonra Osmonaalı
Sıdıkov Bişkek’teki hapishanede bir yıl kadar kalmış, daha sonra Taşkent’teki büyük
hapishaneye nakledilmiştir (Kocobekov 1993: 68; Asanbayeva 2005: 48).
Yazar ilk hanımı Altınay’a mektup yazarak kendisini ziyaret etmesini istemiştir.
Eşi ile görüşmesinde parayla ceza evinden kurtulma şansının olabileceğini
anlatmıştır. Hanımı gereken parayı tamamlayarak getirmiştir. Yazar Taşkent’teki
hapishaneden kaçarak Koçkor kasabasındaki Dönalış köyüne gitmiştir. Buradan
Alay Bölgesine oradan da ailesiyle beraber Kırgızların yaşadığı Tacikistan’daki
Cergetal Kasabasına sığınmıştır. Cergetal’da da yönetim tarafından takip edildiğini
anlayınca Osmonaalı, ailesi ile vedalaşıp Çin hükümetinin idaresinde bulunan
Doğu Türkistan’daki Kaşgar Bölgesine gitmiştir. Yazar Uygur hanımı Gulbara ile
Kulca’da tanışarak 1933 yılında evlenmiş ve bu hanımı ile 1942 yılına kadar beraber
hayat geçirmiştir. Kızının verdiği bilgilere göre babası 63 yaşında sıtma hastalığına
yakalanarak 1942 yılında vatanını göremeden Tekes’te vefat etmiştir (Kocobekov
1993: 70; Asanbayeva 2005: 49).
2.8. Tölök Törökan Oğlu (1929- ?)
1929 yılında Artus şehrine bağlı Karacul köyünün Kürkürö kışlasında doğmuştur.
Tölök, on yedi yaşına kadar Kaşkar, Üstün Artıs’da din okullarında okmuştur.
Günümüzde Çin’de yaşayan Kırgız Türklerinin şecerecisidir. Tölök Törökan’ın
belirttiğine göre daha pek çok şecereler yazılmıştır. Çin’in Kızıl-Su yöresinde “Şecere”
ismiyle bir kitap yayınlanmıştır. Tölök Törökan’ın “Kırgız Boyunun Oluşumu” adlı
şeceresinde Kırgız Türkleri hakkında önemli bilgiler sunulmuştur. Burada Tölök
Törökan Uulu’nun “Sancıra”sında özellikle Nuh peygamber hadisesinden Türk
neslinin ortaya çıkışı ve Kırgızların bu şeceredeki yeri üzerine bilgilerin verildiği
bölümler bulunmaktadır. Ayrıca şecere bilgilerinin ardından Kırgızların tarihsel
geçmişi, gelenekleri ve boyların birbiriyle olan ilişkileri gibi işlenen konuların
başlıkları sunulmuştur (Omorov 2008: 37).
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Sonuç:
Şecereler, ilk bakışta bir boyun fertlerini kayda geçirmek üzere teşekkül eden
ürünler olarak görülse bile aynı zamanda boyların tarihi de demektir. Çünkü bir
boyun şeceresinde çok sayıda atanın adı mevcut olup, bu isimler tarihte yaşamış
kişilerdir. Elbette şecerelerin içerisine efsanevî isimler de girebilmektedir. Ancak
önemli olan bu bilgilerin ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılmak suretiyle sözlü
tarihi meydana getirmesidir. Bu yüzden şecerecilerin bilgisi, hafızası şecerecilikte
önemlidir ve şecerelerin çıkması, yayılması bu kişiler sayesinde gerçekleşmiştir.
Bununla birlikte şecerelerde boyların tarihinin anlatılması, boylardan meydana
gelen milletin tarihi demektir.
Bildiride kısaca Kırgız şecereleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ile sözlü
geleneğin stiliyle oluşturulan şahsi şecerelerden bahsedilmeye çalışılmıştır. Kırgızlar
arasında tanınan bazı şecerecilerin kısaca hayatı hakkında da bilgi verilmiştir.
Gerek bugün şecerecilik işini devam ettiren şahıslar olsun gerek geçmişteki
şecereciler olsun, onların eğitimli ve bilinçli insanlar oldukları hayat hikâyelerinden
anlaşılmaktadır. Özellikle de Türk halklarının köken birliğine vurgu yapmaları,
sadece sözlü değil yazılı kaynaklara da dayanmaktadır. Dolayısıyla sancıraların bir
milletin geçmişini aydınlatmasında önemli kaynaklar olduğu ifade edilebilir. Bu
yüzden Kırgız şecereleri yanında Kazak, Türkmen vb. diğer Türk halklarının da
şecereleri incelenerek soy birliğine işaret eden ve bunu yayan çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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TÜRK EDEBİ ESERLERDE KADIN ARKETİPİ

Mzisa BUSKIVADZE1

Giriş
Bir milletin hayatında gelişmekte olan süreçler milli edebiyatında yansıtmaktadır.
Edebi eserlerde milletin ekonomi, sosyal ve siyaset durumu ortaya koyulmaktadır.
Zamanın değişmesiyle meydana gelen milli geleneklerin değerlendirilmesi,
tarihi geçmişin, milletin manevi gerilemesi ve ilerlemesi değişik edebi akımların
oluşturmasına neden oluyor. Romantizm, santimantalizm, realizm, modernizm,
postmodernizm küreselleşme bu tür edebi akımlarında çağın en önemli sorunları
yer almaktadır. Adı geçen akımlarda sorunların ortaya koyması ve mevcut durumdan
çıkış yolun aranması merkezli konularıdır. Milletin manevi tarafın ilerleme
işinde edebiyatın rolü büyüktür. Friedrich Schileri’in dediği gibi “Edebiyat insani
maneviyatın özgür dünyasına taşımaktadır”. Persi Shelli’ye göre ise “Edebiyat insan
zihnini uyandırıp derinlemektedir”. Spariousu’ya göre “edebiyat yeni alternatifleri
yaratma gücüne sahiptir”.
Her çağda edebiyatında yer alan merkezi konularından biri insan konusu idi.
İnsanın dünyadaki görevi, yaşadığı nesnel dünyayla ilişkisi, algılayşı, iç dünyasıyla
çatışma ve uyumu, kendi kendini tanıma, kişiliğinin araması, özgür olma konuları
hem edebiyatı hem değişik bilim dalları meşgül eden konulardır. 19 y.y “yaşam
felsefesin” temsilcileri dünyanın yeni algılama yöntemleri uyguladılar. 19-20
y.y felsefi düşüncesi çağın en önemli sorunu ortaya koydu. Kişiliğinin kaybetme
korkusu bütün edebiyatı ve felsefeyi sardı. Sharl Bodler’ın dediği gibi “ dünya kendi
sonuna yaklaştı”.
1 Tiflis Devlet Üniversitesi, Türkoloji Bölümü
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Dünya kavrama sorunu modernizm ve postmodernizm edebiyatında da yer
almaktadır. Modernizm edebiyatın temel unsuru epistemolojiktir, postmodernizm
edebiyatın- ise ontolojiktir. Küreselleşme döneminde toplumsallığı bireyselliği
bastırılırken insanın kimliğinin kaybetme sorunu daha önem kazanmaktadır.
Zamanın değişmesi, yeni değerlerinin ortaya koyması, sosyal yapıların
değişmesi, yeni ve önemli sorunların meydana getirilmesine neden oluyor. Yeni
sorunların çözülmesi ise mevcut olan sterotiplerin yeniden inceleme gereksinimi
oluşturmaktadır. Dönemin en önemli sorunlarında biri kadın sorunudur. Bu sorun
yeni olmamasına rağmen çağdaş edebiyatında ve bilim dallarında sorunu araştırmak
için değişik yöntemler kullanılmaktadır.
Bir toplumda kadının sorunu her zaman tartışma konular arasındadır. Felsefede,
tarihte, sosyal bilimlerinde bu sorun değişik şekilde araştırılmaktaydı. Kadının
aile ve toplumdaki yerin ve görevin hakkında çeşitli düşünceler ve sonuçlar vardır.
Yıllar boyunca kadın kendi kişiliğini ve entelekti meydana getiremeyip saklamak
zorundaydı.
Orta çağlarda kadın hakkındaki düşüncüleri oluşturmasında Eflatunun “Timeuas”
adlı eseri büyük rol oynamıştı. Bu eserinde Eflatun korkak ve güçsüz erkeklerin
ruhların kadın bedenine taşınmasını altını çizmiştir. Daha sonra Eflatun’un
“Devlet” adlı kitabında kadınların özgürleşme hakkında ifade edilmiş düşüncelerine
önem verilmedi. Kadının toplumun değerli üyesi olarak algılanmasında rönesans
ve reformasyon dönemi önemli ipuçları vermeliydi, fakat bu dönemlerde de kadın
bir estetik obje olarak algılandı. Kapitalizm dönemi kadın sorunu ile ilgili çeşitli
düşüncüleri ve değerlendirmeleri ortaya koydu. Burjuvazi döneminde fazla sayıda
sahte kuralmarı kullanarak kadınların zihinsel ve fiziksel güçsüzlüğünü ön plana
çıkarılmıştır. Kadın sorununa diğer taraftan bakma işinde Ütopist sosyalizmin
temsilcilerin rolü büyüktür. Charels Fourier “Dünya ve toplumun kederi” adlı
kitabında kadın hakları hakkında geniş bilgi ve önerileri vermektedir. Filozof her
kadından ev hanımı olma isteği sosyal mekanizmasının kusurlu olduğunu, kadın
haklarının genişletirilmesini bütün sosyal ilerlemenin ana ilkesi olduğunu iddia
etti. Saint Simon kadınların toplumsal görevlerine büyük önem vermekteydi. “Çift”
adlı kitabında filozof topluma katkıda bulunanlar arasında sadece erkekler değil
kadınların olmasını altını çiziyordu. Ona göre “kadın ve erkek çift olmalı yani
toplumun en temel kararları erkeklerle beraber kadınlar da almalı”.
Kadın sorunu Fransız ihtilali ile meydana geldi. Yeni dönem mevcut olan
ataerkil toplumsal yapının iktidar sistemin, kültürel kuralların değişmesiyle beraber
bastırılmış ve ezilmiş kadınsal başlangıcın yeniden kazandırma gereksinimi ortaya
koydu. Bu tür değişmeler, yeni yöntemler, kadın hakları için savaşmalar feminist
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hareketin temel noktalar oldu. Feminist akımın içerisinde üç akım oluşturuldu.
Liberal feminizm, sosyalist feminizm ve radikal feminizm çeşitli taraflardan derin
bir şekilde kadın sorunu incelemektedirler.
Bazı araştırmacıya göre feminizm düşünceleri rönesans ve reformasyon çağında
meydana geldi. Bazı araştırmacı Eflatunu ilk feminist olarak da tanımaktadır.
Feminist kuramların oluşturmasını sosyal-felsefe ve siyaset ana fikirlere dayanarak
hazırlamasını söyleyebiliriz. İlk önce John Lock’un, Jan Jak Russo’nun ve John
Stuart Mill’in liberal felsefesindeki kuramın ve Charles Fourie’nin ve Saint Simon’un
ütopist –sosyaliz kuramın etkisi büyüktür.
20 y.y 70 yıllarında toplumdaki kadının istismarı ve ayrım nedenleri araştırma
işinde soyal-kültürel yanı gender (toplumsal cinsiyet) yaklaşım uygulandı. Bu tür
kuramsal çalışmasını yapan ilk kişi Fransız filozof varoluşçuluk akımının temsilcisi
Simone de Beauvoir’dir. Genderin ana fikrinde filozof ve postmodernızm akımının
temsilcisinin Jac Derrida’nın yapısöküm kuramın etkisi büyüktür. Yapısöküm
terimin anlamı metaforaların çözülme süreci ifade etmektedir. Derrida’ya göre
yapısöküm herhangi bir kavramın hem ideoloji hem kültürel açıdan açıklamasıdır.
Kadın sorunu edebiyata da yansımaktadır. Bu sonurun üzerine sadece erkek
yazarlar değil kadın yazarlar da çalışmaktadırlar. Kadın ataerkil toplum düzeninden
sıyırlarak sosyal, politik ve sanatsal alanlarında kendi varlığını ortaya koyabileceğini
ve ataerkil ideolojiyi kırma çabasını edebiyat yoluyla mümkün olacağını fark
etmiştir. Orta çağlarda büyük düşünür ve filozof Mevlana Celaleddin Rumî
kadınların özgürlüğünü altını çizmiştir. “Kadın Hak Nurudur sevgili değil, sanki
yaratıcıdır, yaratılmış değil”. Tanzimat dönemi yazarları roman ve hikâyalerinde
kadının eve kapatılıp birtakım hak ve hürriyetlerden mahrum bırakılmasının önemli
bir sorun olduğuna işaret etmişler. Bu bakış açışı eğitim çok eşliliğin reddi, sokağa
çıkabilme, eğlence yerlerine gidebilme, çalışma, boşanma, kocasını seçebilme,
harem –selamlık uygulamasının kaldırıması ,siyasete girme gibi hakları içine alıp
genişleyerek Cumhuriyete kadar gelmiştir. Servet-i Fünun dönemi romanlarında,
ana hatlarıylakadının sosyal hayattaki yerine ve evli veya evlenecek çiftler arasında
başta kadının aleyhine aşırı yaş farkını bulunması olmak üzere, denklik ve ortaklık
sorunlarına değinilir. Meşrutiyet, yeni bir kimlik arayışının görüldüğü ve geleneksel
aile-kadın bakışının modernleşmeye başladığı dönemdir. Bu değişim, dönemim
romanlarında da kadın hakları savunuculuğunun görüldüğü feminist bir çizgiye
yaklaşır. II Dünya savaşı sonrasındaki romanların çoğunda kadın,toplumsal ve dışa
dönük bir kimlik sahibi değildir. 1960’lardan sonra edebiyat alanında toplumsal
sorunların ağırlık kazanmasıyla birlikte alt tabakalardan gelen kadınların
sorunların duyurulmaya başlanır. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren birey olarak
kadın kavramı öne geçer.

73

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kadın sorunu incelenirken önemli olan onun iç dünyasının, dünya bakış açısının,
dünya algılayışının objektif olarak irdelemesidir. Bu sorunların çözülme işinde
arketip kuramın rolü büyüktür. Eflatunculuk geleneğinde yer alan arketip terimi
K.G. Yung’un çalışmalarında yeni anlam ve önem kazanmıştır. Arketip kuramı
çağdaş bilim dallarında (felsefe, sosyoloji, kültüroloji, filoloji ve benzeri) aktif
kullanılmaktadır. Eflantuculuk geleneğinde arketipler maddı dünyanın deneyüstü
imgeleri meydana getiriyordu. Yung kuramında ise arketip kolektif bilinçdışında
yer alan değerli ve ömenli insanlık tecrübesinin simgesidir adı geçen arketipler
edebi eserlerinde ilk imgeleri yoluyla canladırılır. Arketipler tarihi sürecinde sürekli
hareket edip yazarın zihninde değişik şekillerde oluşturur. S. Freud için edebi eser
yazarın kişisel bilinçdışının değiştirilmiş (süblimleşmiş) şeklidir. Yung ise edebi
eserlerde kolektif bilnçdışının tanımlamasını altını çizmemktedir. Yung’a göre
kolektif bilinçdışı insalık tarihinin mirasından oluşur,her millet kolektif bilinçdışıne
sahiptir. Bilinçdışı bireysel psişiğin oluşturmasının temelidir. Arketipler kolektif
bilinç dışında kendini göstermektedir. Arketipler hem biçim hem anlam bakış
açısından mitolojik motifleri kapsayan arkaik karakterli olan yapılardır. Arketipler
kolektif bilinçdışının yapısal şeması ve ruh enerjisinin ifadesi olup objenin
tarafından harekete geçirmektedirler.
Yung’un belirttiği arketipler şunlardır: Anne arketipi, çoçuk arketipi, anima/
animus arketipi, akıllı ihtiyar ve benzeri. Bu arketiperin farklı işlervi var. Arketipler
bireyselleştirme sürecinin her aşamaları ifade etmektedirler, yanı Yung kolektif
bilinçdışından kişisel bilinçdışının ayırmasını ve insanda onların uyum sağlamasını
altını çizmektedir.
Adı geçen arketiplerden bizim için önemli olan kadın arketipidir. Arketip
kuramı kadın imgelerin, sosyal, siyaset ve ekonomi yaşamaların, düşünme ve duygu
sistemin yeniden değerlendirme fırsatı sağlamaktadır. Edebi eserlerde yer alan
kadın arketipleri kayıp olmuş kadın geleneğinin bir simgesidir. Kadın arketipi bakış
açısından ele aldığımız edebi eserleri göze alarak iki tip kadın arketipi meydana
geldi. 1. Anne arketipi, 2. özgür kadın arketipi, bu arketip anima/animus arketipe
bağlı.
Anne arketipiyle Reşat Nuri Güntekin’in “Yaprak dökümü” adlı romanındaki
kadın kahramanı Hayriye hanımın ve Asena Duygu’nun “Kadın adı yok” romanındaki
başkahramanın annesinin imgelerinde karşılaşıyoruz. Anne arketipin doğası
anlamak için kadınsal başlangıcın iyi incelemesi lazim. Geniş bir anlamda kadınsal
başlangıcı her canlı yaratıklarını yaşamsal tecrübesinin simgesidir. Anne imgesi
insan varlığının psikolojik ve fiziksel temelidir. Yung anne arketipin hem olumlu
hem olumsuz tarafları ortaya koyuyor. Olumlu taraflarda her türlü yararlı içgüdü,
duygusalık, iyilik, özen gösterme, bilgelik, doğurganlık, Olumsuz taraflarda ise
her türlü saklanmış olan, karanlık yıkılma ve zehirleme gücüne sahip olmak kast
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ediliyor. Anne arketipi doğanın etkisinde bulunan psişiğin bir kısmına tamamen
bağlı olduğundan dolayı Tabiat -anna terimi sık-sık kullanımaktayız. Anne arketipin
doğasının olumsuz tarafından etkileme gücü insanın manevi ilerlemesine engel
olabilecek kadar büyük olabilir. Anne arketipin görevi yeni canların yaratması ve
korunmasıdır. Doğanın yaşatma gücü kadın imgesinde yansıtmaktadır. Anne imgesi
bilinçdışının fiziksel ve içgüdüsel eğinimlerin ifadesidir. Önemli olan bilinçdışı
malzemeye kişilikler yükleyerek kendini ondan ayırabilmek ve ayını zamanda
onların bilinçle bağlantı kurmalarını sağlamaktır. Anne arketipin olumlu ve
olumsuz etkisi insanın anne imgesiyle olan ilişkisiye bağlı. Anne arketipin olumsuz
etkisi içgüdüsel eğinimlerin dengesizlikle meyadana gelir. Duygusal zorunluklara
doğru yaklaşım çağdaş insanların en büyük sorunudur.
Anne arketipi insanın ruhundaki projeksiyon kaynağıdır. İnsan çevresindeki
insanlarla uyuma sağlamaya çalışıyor. Anne arketipin doğası sadece doğurganlıkla
sınırlı olmayıp kültür ve bilincin oluşturmasında önemli rol oynamaktadır.
Bireyselleşme süreci
başlangıcı
bilinçdışından alıyor.
Biryeselleşmeye
ulaşamadığında insan kendi gücüne inanmayıp özgüveni kayıp ediyor. Bu tür durum
söz konusu olduğunda insan dış dünyasıyla ilişkiyi kesmektedir.
Hayriye Hanımın karakteri, karısının Ali Rıza Bey’in tanıtmasıyla belli oluyor.
Yazar kahramanın fiziksel özellikleri hakkında söz etmemektedir. Dış görünüşü
önemli olmayıp onun iç dünyasına odaklanıyor. Bir bakışta Hayriye Hanım
sakın, karısına saygı gösteren, çocuklarını çok seven insan olarak karşıma çıkıyor.
Bu özelliklerinde Anne arketipin olumlu etkisi bellidir. Fakat açlığın korkusu
kahramanın gerçek iç dünyasını ortaya koymaktadır. Hayriye Hanım ailedeki bütün
sorunlarında Alı Rıza Beyi sorumlu tutarak onunla konuşamaz oluyor. “Hayriye
Hanım ailenin menfaatine dokunan işlerde hiç şakası olmayan, maddi, hesaplı
kadındı. Kocasını epeyce üzüp yaptığına pişman etmedikçe, beklediği teselliyi
vermezdi. Bunca senelik kuzu gibi yumuşak başlı karısı nihayet isyan barağını
açmıştı”. “ Kadının adı yok” adlı eserde başkahramanın annesi karısına itaat eden
güçsüz bir kadındır. Toplumun kadına verdiği görevi tamamen gerçekleşiyor.
“Annem her sabah kalkıp önce onun sütünü ısıtıp yatağına götürür sonra iki dakika
pişmesi gereken yumurtalarını hazırlar onu zamanında aşağıya çağırır, daha sonra
da bizim üstüne tereyağı ve vişne reçeli sürülmüş kızarmış ekmek dilimlerimizi
hazırlar ve bütün bunlar için babam ona istediği para vermez”. Her davranışlarından
kahramanın mutsuz olduğunu görüyoruz. Sonunda karısının ihaneti ve ölümü
onu nesnel dünyasından kopar. Arketiplerin harekete geçirilmesi bireyin isteğe
bağlı olmuyor. Arketiplerin meydana getirmesi için ciddi sebepler lazım. Bu tür
sebepler bir eserde açlık diğer eserde ise ihanet ve aile üyelerin kayıtsızlığıdır. “Kötü
ve iyi arketipler olmuyor, arketipler manevi bakış açısından tarafsızdır. Kötü ya
da iyi arketipin oluşması bilinçle ilişkisine bağlı”. Kişinin dış dünyasıyla ilişkisi
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kurmak işinde Bilinçdışıyla uyum sağlamak önemlidir. “Kadının adı yok” adlı eserde
kadın kahraman adı geçen uyumu sağlayamadığı için nesnel dünyadan ayrılıp
gerçek zamanı ve mekânı kavrayamıyor, sonunda ölüyor. Hayriye Hanımda ise bu
dengesizlik kahramanın yozlaşmasında yansımaktadır.
Çağdaş hayatında egalite kuramın hayatta geçirilmesi dönemin özelliklere ve
önemli sorunların çözülmesine bağlı. Dünyanın yeniden keşfetmesi insanın iç
dünyasındaki dönüşümlere ilgili. İç dönüşümler ise bastırılmış kimliğinin yeniden
kazandırmasına tabi oluyor. Berdiaev’in dediği gibi “insan kişiliğini düşünme
bütünlülüğü, yaratma gücü ve iç özgürlüğü oluşturur”.
“Kadının adı yok” adlı romanda Başkahramanın, Feride’nin, Handan’ın
imgelerinde güçlü ve özgür kadın arketipi meydana gelir. Arketip kuramına göre
bu özgürlük ve güçlülüğün nedeni insanın bilinçdışında bütünleyici öğe olarak
yer alan karşı cinsine ait arketiplerin olmasıdır. Animus kadını ruhundaki yer alan
eril kısmıdır. Bu ise kadının bireysel olarak ilerlemesi için önemli olan öğesidir. Bu
görüşü Handan ‘da rastlıyoruz “Mademki kadına daima bir erkek lazımdır bu sefil ve
sırf insani ihtiyacı için değil, bir kadının Hüviyetini ikmal eden bir erkek hüviyeti
bu ikisinden tam ve mesut bir şey yapmak için lazimdir”. Kadın doğası erkek
doğasıyla beraber bütünlüğü sağlar adı geçen bütünlük söz konusu değilse kadın
arketipin olumsuz etkisi altında kalmaktadır. Olumlu animus masallarda prensin
imgesinde, edebi eserlerde ise başkahramanların sevdiği erkeklerin imgelerinde
ifade edilir. Özgür ve güçlü kadın arketipi ilk önce Salçan Hatun ve Banu Çiçek
imgelerinde görüyoruz. Onlar hem fiziksel gücüne hem de iç özgülüğüne sahip.
Savaşlarda kocaların yanlarında savaşıp onları savunur. Banu Çiçek ve Salçan Hatun
imgelerinde kadın doğasında yatan sınırsız güç ve yaratıcılığı söz konusudur.
Feride’nin, Handan’ın “Kadının adı yok” eserin başkahramanın hayatı daha
farklıdır. Onlar mevcut olan kalıplaşmış düşüncülere, toplumsal düzenine, kültürel
kurallarına karşı çıkarak dünyada kendi yerlerini bulmak için bütün zorunluklara
karşı çıkmaya hazırlar. Kahramanların dönüşümü manevi ilerleme işinde önemli
rol oynamaktadır. Feride on yedi gün uykuya dalıyor bu olay küçük ölüm olarak
da nitelendirebiliriz. Uyandıktan sonra başka insan olarak karşımıza çıkıyor daha
güçlü ve yeni hayatı başlamaya hazır olduğunu belli. “Kadının adı yok” eserin
başkahramanın hayatı mücadelelerle dolu “Güçlü olmalısınız kendi gücünüze
inanmalı, ama gerçekten güçlü olmak için çabalamalısınız. İnsanların içinde,
kendinden güçsüz gördüğü birini ezmek, ona buyurmak, onu kendine hizmet
ettirmek dürtüleri var, insanların tümünde bu var ne yazık ki, bu güçsüz ordusu
kendini güçsüz gören kadınalar”. Başkahramanın savaşmalarını olumlu sonuyla
biter. Handan ölmesine rağmen bilinçdışının ve bilincin arasında uyum sağladığını
görüyoruz bunun ifadesi Handan’ın Refik Cemal’e âşık olmasıdır.

76

GENEL KONULAR

Arketipsel figürlerin edebi eserlerde var olması başkahramanların iç dünyaları
daha derin şekilde inceleme fırsatı verir. Kadın arketipi kadın doğasının (kadın
başlangıcın) özelliği olan ayırımın görebilme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca arketip
kuramı bireyin yaşadığı buhranları ortaya koyup kayıp eden kişiliğinin arama işinde
önemli yer almaktadır.
Sonuç
Edebiyat dünyasında ve değişik bilim dallarında önemli yer alan kadın sorunu
irdelemesi üzerine farklı yöntemler ve yaklaşımlar kullanılmaktadır. Arketip
kuramı kullanarak edebi eserlerin incelenmesi kadınların iç dünyaları derin şekilde
görebilme imkânı sağlamaktadır. Kadın arketipler iki yönden meydana gelir. Biri
anne arketipi diğeri ise özgür kadın arketipi. Arketipler kolektif bilinçdışında
mevcut olan figürlerdir. Arketiplerin insan ruhuna etkilenmesi insanın bilinçdışıyla
olan bağlantıya bağlı. Arketipler hem biçim hem de anlam bakış açısından mitolojik
motifleri kapsayan arkaik karakteri olan yapı olduğundan dolayı mitoloji imgeleri
kullanarak dünyanın algılanması daha kolay oluyor. Arketipi soyut bir büyüklük
olmayıp insan kimliğinin yeniden kazandırmasına yönelik bir araç olarak da
nitelendirebiliriz.
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HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI TARİHİNDE
PROF. DR. MEHMET KAPLAN VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN1*

Giriş
Türkiye’de halk bilimi araştırmalarının bir kurum çatısı altında uzman ekiplerle
ve bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla açılan ilk kuruluş
Türk Halk Bilgisi Derneği’dir. 1 Kasım 1927 tarihinde kurulan ve 19 Şubat 1932’de
halkevlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte hukuki varlığı sona eren dernek, bundan
sonraki çalışmalarını halkevleri bünyesinde yürütmüşse de bu çalışmalar dağınık
bir görüntü arz etmiş ve zamanla derneğin kuruluş amacından uzaklaşarak farklı
bir mecraya kaymıştır.
Üniversiteye halk bilimini bir disiplin olarak yerleştirme çabalarının ilki Pertev
Naili Boratav’a aittir. Onun 1938 yılında başlayan girişimlerinin gelişmeden ve
olgunlaşmadan 1948 yılında akamete uğramasından sonra uzun bir süre bu özlem
ve amaç gerçekleştirilememiştir. 1957 yılında Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin
kurulması ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın bu üniversiteye kurucu Fen-Edebiyat
Fakültesi dekanı olarak atanmasından sonra bu yöndeki umutlar yeniden yeşermeye
başlamış ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden bütün Türkiye’ye yayılacak olan halk bilimi
hamlesinin temeli atılmıştır. Daha sonra bunu Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesindeki halk bilimi çalışmaları ile Şükrü Elçin’in 1964’ten sonra
Hacettepe Üniversitesindeki çalışmaları izleyecektir.
1 * Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, e-posta: dilaverduzgun@
gmail.com
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M. Öcal Oğuz’un yerinde bir tespitiyle “Mehmet Kaplan, Boratav’ın üniversiteden
atılmasından sonra akademik hayattan uzaklaştırılan halk edebiyatını yeniden
üniversitede çalışılan bir disiplin haline getirmiştir. Bu önemli çabanın yarattığı
sonuçların yeterince irdelenmemesi veya kimi önyargılarla değerlendirme dışı
tutulması folklor bilim tarihi bakımından kuşkusuz bir eksikliktir.”2
Bu bildiride Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın halk bilimi araştırmalarına katkıları
ve onun Atatürk Üniversitesinde başlattığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
gelişmeler tespit edilecektir.

I. PROF. DR. MEHMET KAPLAN
A. Kısa özgeçmişi3
Mehmet Kaplan, 18 Mart 1915 tarihinde Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde dünyaya
geldi. 1935 yılında liseyi bitirdikten sonra Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümüne girdi. Yardımcı alan olarak felsefe, psikoloji ve sosyoloji
derslerine devam etti. Fuat Köprülü, Ali Nihat Tarlan, Reşit Rahmeti Arat, Mustafa
Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Ahmet Caferoğlu, Ragıp Hulusi ve bazı Alman
hocalardan da dersler aldı. Kilisli Rifat’tan Arapça, Alman âlimi Ritter’den Farsça,
Nurullah Ataç’tan Fransızca öğrendi. Kaplan, bu hocalardan üçü hakkında şöyle bir
değerlendirmede bulunur: Prof. Fuat Köprülü bana Türk edebiyat tarihinin genişlik,
eskilik ve zenginliğini öğretti. O, bize edebiyat tarihi ile beraber tarih metotlarını da
öğretti. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Divan edebiyatına hâkim olan hayal ve mazmun
sistemini gösterdi. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat dikkatimi dilin yapısına çekti.”4
Mehmet Kaplan, 1936 yılında, yüksek öğreniminin ikinci sınıfındayken
Almanya’ya gider. Bir yandan Almanca öğrenirken diğer yandan lise yıllarında
başladığı Fransızcasını ilerletmek için tercümeler yapar. Bu sırada Fransız filozofu
Alain’in eserleriyle karşılaşır. 1939 yılında yüksek öğrenimini tamamlar ve aynı
yıl içinde Fuat Köprülü tarafından asistan namzedi olarak fakülteye alınır. Ancak
Köprülü siyasete atılarak fakülteden ayrılınca, yerine tayin edilen Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın asistanı olur. 1942 yılında Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri adlı teziyle
Türkiye’de Ali Nihat Tarlan’dan sonra ikinci “edebiyat doktoru” unvanını alır. 1944
yılında doçent olur, 1953’te profesörlüğe yükseltilir. 1962 yılında Tanpınar’ın vefatı
üzerine Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü başkanlığına getirilir. 1984 yılının Ocak ayında
emekli olan Mehmet Kaplan, 23 Ocak 1986 tarihinde vefat etmiştir.
2 M. Öcal Oğuz, “Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Editör: M. Öcal Oğuz), Ankara 2011, s.
44
3 Özgeçmiş bilgileri şu eserden kısaltılarak alınmıştır: Zeynep Kerman, İnci Enginün, Mehmet Kaplan Hayatı ve
Eserleri, İstanbul 2000
4 Zeynep Kerman-İnci Enginün, Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri, İstanbul 2000, s. 18-19
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B. Halk Bilimi İle İlgili Çalışmaları ve Düşünceleri
Mehmet Kaplan’ın yazı hayatına başladığı 1939 yılında Türkiye’de aydınlar
arasında halk bilimi henüz bir bilim dalı olarak genel bir kabul görmemişti. Bu
konudaki çalışmaların büyük bir kısmı Türk Halk Bilgisi Derneği tarafından
gerçekleştirilmişti. Halkevleri ve Köy Enstitüleri gibi dolaylı olarak halk bilimi
ile ilgilenen birkaç kuruluşu bir yana bırakırsak bu alandaki çalışmaların bireysel
gayretler olmaktan öteye gidemediği görülür.
Mehmet Kaplan, bir Anadolu kasabasında doğmuş, kendi ifadesiyle “kasabaya
göre fakirin biraz üstünde bir aile” ortamında büyümüş, annesinin yoğurduğu
hamurdan pişirilen ekmeği yemiş, bu nedenle daima çarşı ekmeğine imrenmiş,
Yüksek Öğretmen Okuluna gelinceye kadar yer yatağında yatmış mütevazı bir
Anadolu çocuğudur.5 Doğduğu topraklara ve bu topraklar üzerinde yoksulluk ve
çaresizlik içinde yaşayan sabırlı ve mütevekkil Anadolu insanına sevgisini ve
bağlılığını hiç kaybetmemiş, eli kalem tutmaya başladıktan sonra dikkatlerini sıkça
bu noktalara yöneltmiştir. Kuşkusuz Kaplan’ın halk bilimi çalışmalarına ağırlık
vermesinde bu tavır ve bakış açısı etkili olmuştur.
Mehmet Kaplan, başlangıçta branşlaşma ihtiyacından doğan, ama giderek
lüzumundan fazla abartılan ilmi disiplinler arasındaki çizgileri hiçbir zaman dikkate
almayarak Türk dilini, edebiyatını ve kültürünü bir bütün olarak değerlendirmiştir.
Görev yaptığı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde yer aldığı için akademik
ilerlemelerini, yoğunlaştığı bu alanla ilgili çalışmalarıyla gerçekleştirmekle birlikte
Mevlana, Yunus Emre, Dede Korkut Kitabı, Kerem İle Aslı hikâyesi gibi pek çok
konuda ufuk açıcı tespitlerde bulunmuştur.
Sanat, edebiyat, kültür ve medeniyetle ilgili araştırmaları sırasında halk bilimi ile
ilgili konulardaki dikkatlerini ortaya koyan Kaplan’ın bu alanla ilgili çalışmalarını
doğrudan ve dolaylı olarak gruplandırmak mümkündür. Kaplan’ın halk bilimi ile
doğrudan alakalı çalışmalarında halk edebiyatı yoğunluğu dikkat çeker. “Halk”,
“halk edebiyatı” ve “halk kültürü” kavramları etrafında tanım, kapsam ve tasnifle
ilgili görüşlerini ortaya koyduğu yazılarının yanında destan, hikâye, halk şiiri ve
özellikle Yunus Emre ağırlıklı bir yer işgal eder. Kaplan’ın halk bilimine dolaylı
olarak yer verdiği çalışmaları ise sanat, kültür, medeniyet, millileşme, Anadolu ve
köy hakkındaki yazılarıdır.
Metin tahlili, Mehmet Kaplan’ın çok önem verdiği ve uyguladığı bir çalışma
şeklidir. Onun 2 ciltlik Şiir Tahlilleri adlı kitabındaki tahlillerin yanında farklı yayın
organlarında yayımlanmış müstakil tahlil çalışmaları da vardır. Bu tahlillerin büyük
bir kısmı Yunus Emre’ye, birkaç tanesi Karacaoğlan’a, biri Âşık Veysel’e ait şiirler
üzerinde yapılmıştır.
5 Kerman-Enginün, a.g.e., s. 136-137
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Mehmet Kaplan’ın bu yayınlarında öne çıkan düşünceler şöyle özetlenebilir:
Halk kültürü ürünlerinin vakit kaybetmeden derlenmesi gerekir. Elde bulunan
halk edebiyatı metinleri üzerinde tahlil çalışması yapılmalıdır. Halk edebiyatından
yararlanarak yeni ve çağdaş sanat eserlerini ortaya koymak elzemdir. Bu konuyla
ilgili olarak “memleketimizde bunca folklor malzemesi toplandığı halde neden
bunlardan faydalananların sayısı azdır?” şeklinde bir soru sorar ve şöyle cevaplar:
“Bunun sebebi, kendi şahsiyetlerini zenginleştiren insanların mahdut oluşudur.”
Ona göre “halk kültürünü, gayri şahsi, pasif bir gözle değil bilakis şahsi ve aktif
bir heyecan ve ihtirasla ele aldığımız zaman o alelade bir malzeme yığını olmaktan
çıkarak canlı bir sanat eseri haline gelecektir.”6
Dikkatlerini Anadolu’ya, milli kültür unsurlarına ve halkın yaşayış biçimine
yönelten Kaplan, yazılarının çoğunda bunu temel bir mesaj haline getirerek
okuyucularını teşvik eder. Onun 1974 yılında kaleme aldığı bir yazısı şu cümlelerle
başlar:
“Anadolu’da aydınlara, bilhassa öğretmenlere düşen kutsal bir ödev vardır: İçinde
bulundukları yeri tarih, coğrafya, taş, toprak, insan ve kültürü ile tanımak!
Bu sadece bir görev değil, bizzat onları mesut edecek, düşünce hayallerini
darlıktan genişliğe, kendilerinden vatana, insanlığa, hatta Tanrı’ya götürecektir.”7
Halk kültürü unsurlarını genel hatlarıyla değerlendiren Mehmet kaplan, bu
unsurların her birine ayrı birer anlam yükler. Ona göre “Yunus Emre tasavvufun en
ince fikirlerini halkın anlayacağı en basit bir dille ifade etmesini biliyordu. Saz şairleri
beşeri bütün duyguları en sade, en açık Türkçe ile anlatmakta ustadırlar. Nasrettin
Hoca’nın fıkraları insanın en gülünç ihtiraslarını ve dalaletlerini en veciz şekilde
ortaya koyarlar. Bektaşi fıkraları dini taassuba hatta dine karşı yöneltilmiş en keskin
hicivleri ihtiva eder. Kerem ile Aslı hikâyesi “sen”in peşinde koşan insan ruhunun
en saf, en asil timsalidir. Her atasözü derin bir hikmeti anlatır. Halk masallarında
muhayyilenin en güzel, en hür oyunları vardır. Öyle halk havaları dinledim ki
oynamasını bilmediğim halde beni meydanda çılgınca dans etmeğe teşvik ediyordu.
Hasret ve gözyaşı ile kalbimi burkan ağıtlar duydum. Bir dağ başındaki kerpiç
karargâhta, gemici fenerlerinin ışığı altında seyrettiğim, erlerin oynadığı bir halk
tiyatrosunu hâlâ hatırlarım. Anadolu’nun uzak ve eski kasabalarında kışın, tandır
başında genç kızların işledikleri nakışların rengini büyük müzelerde gördüğüm
tablolarla beraber hatırlıyorum. Ya modern şehir tesiriyle henüz bozulmamış köy ve
kasaba insanlarındaki o ince ve olgun hareket tarzları, günlük hayatı derin bir mana
ile şekillendiren örf ve adetler… Türk halkının kendisine has zengin bir kültürü
olduğundan asla şüphe edilemez. Cahil olmasına rağmen bizim insanımıza en ince
6 Mehmed Kaplan, “Halk Kültürü ve Yüksek Kültür”, Türk Yurdu, sayı: 238, Kasım 1954, s. 349
7 Mehmet Kaplan, “Anadolu’nun Keşfi”, Halk Eğitimi (Giresun), sayı: 112, Temmuz 1974, s. 3
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duyguyu, en yüksek ahlakı veren, hatta onu birçok bakımlardan mektep, medrese
görmüş eski veya yeni münevverlere üstün kılan odur.”8
1943 yılında K. Domanıç imzasıyla yayımlanan bir yazısında da Kaplan, Dede
Korkut Kitabı, Yunus Emre Divanı ve Nasrettin Hoca fıkralarını “dallarla uğraşarak
ormanı göremeyen müdekkiklerimizin unuttuğu, aydınlarımızın kıymetlendirmekte
çok geciktiği, terbiye müesseselerimizin Türk ruhunu genç nesle aşılamak için pek az
dikkat ettiği” eserler olarak sunar ve bunların her birini şöyle tanıtır: “Dede Korkut
Kitabı, cihana askerlik kahramanlık dehasının ne olduğunu gösteren Türk ruhunun
yazılı şahididir. Yunus Emre, aynı ruhun tek cepheli olmadığını, çok derin, çok lirik
bir mistisizme kabiliyetli bulunduğunu isbat eder. Nasrettin Hoca hikâyeleri ise (…)
Türk’ün kendisine has bir neş’esi, bir hümur’u olduğunu cihana tanıtmıştır.”9
Bütün bu örneklerden anlaşıldığı üzere Mehmet Kaplan, ele aldığı halk kültürü
konularına bir halk bilimi uzmanı dikkatiyle değil, halk kültürünü derinden
kavramış bir aydın tavrıyla yaklaşmış, düşüncelerini açıklarken duygularını ve
heyecanlarını gizleme ihtiyacı duymamıştır. Saim Sakaoğlu’nun ifadesiyle “0,
hor görülen bir sahayı şahsiyetine kavuşturmuş, bizim insanımızın en saf edebi
örneklerine bir şahsiyet kazandırmıştır.”10

C. Mehmet Kaplan ve Atatürk Üniversitesi
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kurulan ilk üniversite, önceleri darülfünun
adıyla çalışmalarını sürdüren, 1933 yılında kabul edilen bir yasayla üniversite adını
alan İstanbul Üniversitesi’dir. Alt yapısı önceden hazırlanmış ve birçok birimleri
çalışmalarına başlamış olan Ankara ve İstanbul Teknik Üniversitelerinin resmen
kuruluşu ise 1946 yılında gerçekleştirilmiştir.
1955 yılında Ege ve Karadeniz Teknik Üniversitelerinin kurulmasıyla Türkiye’deki
üniversite sayısı beşe çıkmıştır. Bunlardan sonra Türkiye’nin altıncı ve yedinci
üniversiteleri olarak Atatürk ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri 1957 yılında
çıkarılan kanunla kurulmuşlardır.
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, ilk kez 1958 yılının Kasım ayında Erzurum’a gitmiştir.
Amacı, 1957’de kurulan Atatürk Üniversitesi’nde ders vererek, bölüm ve fakülte
açarak üniversitenin kuruluşuna katkıda bulunmaktır.11
8 Mehmed Kaplan, “Halk Kültürü ve Yüksek Kültür”, Türk Yurdu, sayı: 238, Kasım 1954, s. 347
9 K. Domanıç, “Halk Edebiyatı Hakkında”, Çığır, sayı: 123, Şubat 1943, s. 36
10 Saim Sakaoğlu, “Halk Edebiyatımız ve Prof. Kaplan”, Türk Edebiyatı, sayı: 149, Mart 1986, s. 35
11 Mehmet Kaplan’ın, Atatürk Üniversitesinin kuruluş çalışmalarının devam ettiği 1955 yılında bir anket sorusuna
verdiği cevapta “Doğuda kurulacak üniversitenin folklora önem vermesi çok faydalı olur” biçiminde ortaya
koyduğu düşüncelerle bu konuda çok önceden bir tavır belirlediği anlaşılmaktadır. (“Büyük Folklor Anketimiz:
Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Cevapları”, Türk Folklor Araştırmaları, sayı: 66, Ocak 1955, s. 1049-1050)
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Mehmet Kaplan, üniversitenin kuruluşundan on beş yıl sonra kaleme aldığı bir
yazısında o günleri şöyle değerlendirir. “1958 yılında Atatürk Üniversitesi açıldığı
zaman, büyük bir heyecanla Erzurum’a gittim. Üniversite çağdaş medeniyet demekti.
Doğu’da yeni bir üniversite açılması demek, bin yıl sonra bu topraklar üzerinde yeni
bir medeniyetin başlaması demekti. Palandöken eteklerinde bir buçuk yıl, burada
gelişecek üniversite ve onun etrafında doğacak yeni medeniyetin hülyası içinde
yaşadım.”12
Bu heyecan ve hizmet aşkı ile üniversitenin kuruluş çalışmalarına katkıda bulunan
Kaplan, Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Erzurum’daki halk kültürü zenginliğini
kolayca fark etmiş, halkın içine girerek bu kültürün yetiştirdiği insanları araştırma ve
ortaya çıkarma başarısını göstermiştir. Yine bu ilk tespitleri hocanın kendi ifadeleri
ile aktaralım: “Erzurum’da bin yıllık eski Türk medeniyetinin, hatta daha öncesinin
hatıraları canlı olarak yaşıyordu. Ramazan geceleri halk kahvelerinde eski Türk
efsaneleri ve masalları anlatılıyor, eski türküler söyleniyordu. Bu halk kahvelerinde
geçirdiğim gecelerde, uzun sakallı, efsanevi çehreli ihtiyarlarla ben de eski çağlara
gittim. Köroğlu destanını söyleyen Behçet Mahir’i işte orada tanıdım.”13
O günlerde Diyarbakır’da öğretmenlik yapan Orhan Okay’a yazdığı ve “Nihayet
Erzurum’a geldim. Üniversiteyi açtık, derslere başladık” cümleleriyle başlayan
kısa mektubunun ikinci paragrafında Kaplan, Erzurum’la ve üniversiteyle ilgili
ilk izlenimlerini ve düşüncelerini şöyle özetler: “Erzurum’u çok sevdim. Sen de
seveceksin. Burada gayret edilirse yeni bir nesil yetiştirilebilir.”14 Bu ifadelerden
de anlaşıldığı gibi Kaplan büyük bir ümit ve heyecanla Erzurum’da kurulan
üniversitedeki görevine dört elle sarılmış, canla başla çalışmaya başlamıştır.
Mehmet Kaplan, Erzurum’da kaldığı süre içinde sadece üniversitenin kuruluş
çalışmaları ve dersleriyle ilgilenmemiş, aynı zamanda bölgenin tarihsel ve kültürel
birikimini keşfetmek, halk hayatını yakından görmek, yaşadığı çevrenin gündelik
sorunlarını belirlemek için kahvehanelere gitmiş, esnafla görüşmüş, insanları
tanımaya çalışmıştır.
Bu çalışmaların yakın tanıklarından bir olan Orhan Okay, bir hatırasını
naklederken 1959 yılının Ocak ayının son günlerinde asistanlık sınavına girmek
üzere Erzurum’a geldiğinde Erzincankapı adlı çarşı içinde bir âşık kahvesine
gittiğini belirtir. Okay’ın belirttiğine göre Mehmet Kaplan, Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğü görevine o günlerde başlamış olan Prof. Dr. Sabahattin Özbek ve FenEdebiyat Fakültesi öğretim elemanlarını alarak kahvehaneye gider. Yanında eşi
Behice Hanım’ın yanı sıra İbrahim Kafesoğlu, Adnan Erzi, Berna ve Tatyana Moran,
Mustafa Akdağ da vardır.
12 Mehmet Kaplan-Mehmet Akalın-Muhan Bali, Köroğlu Destanı, Ankara 1943, s.V
13 Kaplan, a.g.e., s.V
14 M. Orhan Okay, Mehmet Kaplan’dan Hatıralar… Mektuplar…, İstanbul 2003, s. 41
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Yıllar sonra kaleme aldığı ve Nesillerin Ruhu adlı kitabında yayımladığı bir
yazısında Kaplan, dolu dolu geçen Erzurum günleri ile ilgili izlenimlerini şöyle
aktarır:
“Erzurum’a gidince yıllar ve yıllar ötede kalan, çocukluğuma en ızdıraplı günlerde
bile renk, neş’e, sıcaklık ve sevgi katan asil örf ve adetleri şarkıları, türküleri,
masalları yiğitliği, insanlığı hasılı bizi “millet” yapan her şeyi tekrar buldum. Bu
bende tarifi güç bir saadet hissi doğurdu. Sürekli, sağlam, diriltici bir saadet. Kara
kalabalıkların karanlık yalnızlığından kurtulmuş, “millet”in “milletim”in içine
tekrar dönmüştüm. Artık gurbette değildim.
Davulların tok sesleri ile kalbim güm güm öttü. Zurnalarla içimin neş’elerini
haykırdım. Dadaşların barlarını seyrederken atlı akıncılarla beraber ufuklardan
ufuklara koştum.”15
Kaplan, yine o yıllarda karşılaştığı Erzurumluları anlatırken bu insanların
karakterindeki sağlamlık karşısında hayranlığını gizleyemez:
“Bir kış, güneş gözlüğüm bozulmuştu. Taş Mağazalarda bir kuyumcuya tamir
ettirdim: “Borcum ne kadar” diye sordum. Asil çehreli usta “Bunun için de para
alınır mı bey” dedi. Otuz yıldan beri duymadığım bir hisle ürperdim. Bu, benim
çocukluğumda sesini çok iyi tanıdığım ulvi ruhlu Anadolu insanının sesiydi.
Burada, sizi, uzaktan, gün ışığı gibi sevgisiyle saran kalbler vardı. Burada insanlar,
bin bir gizli bağlarla birbirine bağlıydı. Burada, tıpkı benim eski, tarihi kasabamda
olduğu gibi “Kalabalık” değil, “Millet, benim milletim” vardı. Onun içinde, onun
ortasında yaşamaktan mesuttum. O insanın kalbini öyle bir sevgiyle dolduruyor ki,
bu sevgi bir kuvvet oluyordu. Ve bu kuvvetle insan gece gündüz iyi şeyler yapmak
için çalışıyordu.”16
Bu sağlam toplumsal yapının tespitinden sonra Kaplan Hoca aynı yazısında
üniversiteye dair umut ve heyecan dolu düşüncelerini de şöyle aktarır:
“Palandöken eteklerinde yükselen Üniversiteye onun şarkılarından,
türkülerinden, masallarından, yiğitlik ve insanlığından bir şeyler katılarak ve
orada Batı’dan getirilmiş bilginin ışıkları ile karışarak, yeni bir şeyler, yalnız Doğu
Anadolu, yalnız Türkiye için değil belki bütün insanlık için yeni bir şeyler doğacaktı.
Bunu kuvvetle hissediyordum.”17
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Erzurum’a ve bu kentte kurulan üniversiteye öylesine
bir anlam ve değer yüklüyor ki Orhan Okay’a gönderdiği bir başka mektubunda
15 Mehmet Kaplan, Nesillerin Ruhu, İstanbul 1978, s. 284
16 Kaplan, a.g.e., s. 284
17 Kaplan, a.g.e., s. 284-285
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bunu, öğrencilerine bir insan ömrünün “biricik gayesi” olarak sunuyor: “Erzurum
benim çok hoşuma gitti. Asıl Anadolu’yu bir ucundan en yüksek seviyeye ulaştırmak,
bir hayatı doldurmaya yeter bir gaye.”18
Kaplan, Erzurum’da kurduğu bölümle ilgili beklentilerini daha da ileriye taşıyarak
04.12.1958 tarihli mektubunda bu temennisini “Öyle sanıyorum ki burada İstanbul
ve Ankara’dan daha iyi bir kadro bulunacak” biçiminde ifade eder.19
“Siz benim karlı dağ başında kalmış oğullarım Şinasi, Orhan, Haluk, Mehmet”
sözleriyle başlayan ve 24 Şubat 1960 tarihiyle Londra’dan gönderdiği mektubunda
Mehmet Kaplan, Erzurum’da kurulan Türkoloji bölümünün geleceği hakkında şu
yorumu yapar:
“Orada hepiniz kuvvetli tezler yaparak dünya Türkoloji âleminde dikkati çeken
bir bölüm vücuda getirmenizi temenni ediyorum ve bu pek ala mümkündür.”20
Mehmet Kaplan, 1960 yılının Şubat ayı başlarında Erzurum’dan ayrıldığında
da aynı duygulara sahiptir. Bunu, Orhan Okay’a yazdığı 23 Şubat 1960 tarihli
mektubundaki şu satırlardan anlıyoruz: “Oradan ayrılırken, şüphesiz sevdiğim
Erzurum şehrini bıraktığıma üzüldüm. Asırlar öncesini bağıra çağıra dile getiren
Behçet Efendiyi bir daha dinleyemeyeceğime üzüldüm, beraber geliştireceğimiz
güzel işi tamamlayamadığıma üzüldüm, fakat en çok üzüldüğüm, varlığınızla
öğündüğüm, sevindiğim sizler oldunuz. Kendimi parçalanmış hissediyorum.
Eğer olanlar olmamış olsaydı, şimdi aranızda bulunacak, belki daimî olarak orda
kalacaktım. Manasız idarî işler yüzünden, sizlerle istediğim gibi konuşamadım.
Rektör dönünce, ağırlıkları üzerimden atarak, hep sizinle uğraşacak, toplantılar
yapacak, müşterek mevzularımızı bir bir ele alacaktım. Kısmet olmadı. Fakat
tamamıyla oradan kopmuş değilim, bir gün tekrar oraya döneceğime kuvvetle
inanıyorum.”21
Mehmet Kaplan, arzu ettiği biçimiyle tekrar Erzurum’a dönüp burada çalışmalarını
yürütme imkânını elde edemedi. Ancak Atatürk Üniversitesi’nde attığı tohum
öylesine yeşerdi, öylesine filizlendi ki dalları, yaprakları ve meyveleri Türkiye’nin
dört bir yanına ulaştı. Yetiştirdiği öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanının seçkin
isimleri arasına girdi. Erzurum, halk bilimi araştırmaları bakımından dünyanın
önemli merkezlerinden biri oldu.

18 M. Orhan Okay, Mehmet Kaplan’dan Hatıralar… Mektuplar…, İstanbul 2003, s. 42
19 Okay, a.g.e., s. 42
20 Okay, a.g.e.,s. 64
21 Okay, a.g.e., s. 62
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II. Atatürk Üniversitesinde Halk Bilimi Çalışmaları
A. Fen-Edebiyat Fakültesi
Mehmet Kaplan, 1958 yılında öğretime başlayan Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünü kurarken Doğu Anadolu Bölgemizin bu zengin ve bakir sahasını bilimsel
araştırmalara açmak amacıyla Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Dili
anabilim dalı öğretim elemanlarının yanı sıra halk edebiyatı alanında çalışacak
öğretim elemanı kadrosunun kurulmasını da öncelikli bir iş olarak kabul etmiştir.
Mehmet Kaplan’ın, burada halk bilimi araştırmaları için öngördüğü çalışmalar
şöyle sıralanabilir:
1. Derleme: Halk bilimi araştırmaları için derleme çalışmalarının önemini her
fırsatta vurgulayan Mehmet Kaplan, bu amaçla bir kahvehanede tanıştığı Behçet
Mahir adlı hikâye anlatıcısını dekanı bulunduğu Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde
müstahdem kadrosuyla göreve başlatmış ve asistanlarını bu kişiden derleme yapmak
üzere görevlendirmiştir.
Mehmet Kaplan için derleme çalışmalarının bir de duygusal boyutu vardır.
Kaynak kişileri dinlerken sadece halk edebiyatı metni elde etme değil, aynı zaman
bu metinleri zevkle dinleme söz konusudur. “Asırlar öncesini bağıra çağıra dile
getiren Behçet Efendiyi bir daha dinleyemeyeceğime üzüldüm” ifadeleri bunun
göstergesi olmalıdır.
Kaplan, Erzurum’dan ayrıldıktan sonra da derleme çalışmalarının devamı için
sürekli uyarılarda bulunmuştur. Yine Orhan Okay’a gönderdiği bir mektubunda
“Behçet Efendi konuşmasına devam ediyor mu? Köroğlu bitmeli. Behçet Efendiyi
harekete getirmek, heyecanlandırmak için, hanımlar da beraber, hepinizin konuşma
esnasında bulunmanızı isterdim. Coşunca daha güzel ve canlı konuşuyor. Orada
folklor malzemesi işi, ömür boyu devam etmelidir. Bu bizim için hem ilmi, hem
milli bir vazifedir.”22 (Londra, 8 Nisan 1960)
Söz konusu bu derleme 18 Nisan 1959 tarihinde başlamış 1964 yılı içinde
tamamlanmıştır. Toplam 74 saat süren bant kaydı gerçekleştirilmiştir.
2. İnceleme: Mehmet Kaplan, derlenen halk edebiyatı metinlerinin incelenmesi
için öğrencilerini yönlendirmiştir. 1960 yılında Londra’dan Orhan Okay’a gönderdiği
bir mektupta o günlerde Atatürk Üniversitesi’nde halk edebiyatı asistanı olarak
görev yapan Mehmet Akalın’ın çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ortaya koyar.
Öncelikle Akalın’ın doktora tezinin konusuyla ilgili iki farklı tavsiyede bulunur:
a. Behçet Mahir’den derlenen Köroğlu Destanı üzerinde bir inceleme yapılabilir:
22 Okay, a.g.e., s. 73
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“Behçet Efendinin metni ile Köroğlu’na ait bütün bilinenleri mukayese ederek,
hikâyeye giren motifler salkımını meydana çıkarabilir.”23
b. Köroğlu destanının diğer Türk destan ve hikâyeleri ile münasebetleri ele
alınabilir. “Köroğlu’nun ana motifini teşkil eden “at” Türklük kadar eskidir. Köroğlu
bütün başarısını atına borçludur. Atını kaybedince alelâde bir insan olur. Atını
kaybetme temi ta Oğuz Kağan destanında vardır. Bu ana motif etrafında, asırlar
boyunca çeşitli hikâyelerden pek çok motif birikmiş, acayip bir terkip vücuda
getirmiştir. Bunlar mukayese metodu ile bir bir gösterilebilir. Bu, zor iştir ama
büyük iştir.”
O dönemde halk edebiyatı metinleri üzerinde inceleme çalışmalarının yöntem
yönünden güçlüklerini bilen Mehmet Kaplan, Akalın için şu öneriyi ortaya koyar:
“Mehmet’in bu işi başarması için yabancı dilde bir halk destanına ait ilmi bir
araştırmayı metot ve problem bakımından dikkatle okuması çok faydalı olur.”24
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başlayan ilk halk edebiyatı asistanı Mehmet
Akalın olmuştur. Akalın kısa bir süre sonra anabilim dalını değiştirerek, Türk dili
alanında çalışmaya başlamış, bu sahada ortaya koyduğu ciddi eserleriyle minnete
anılan bir bilim adamımız olmuştur.
1962 yılında Türk dili asistanı olarak göreve başlayan Muhan Bali ise yine kısa
bir süre sonra halk edebiyatı alanına geçmiş, Mehmet Kaplan yönetimindeki
“Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyesi-Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği
Bakımından Önemi” adlı doktora tezini 1967 yılında tamamlanmıştır. Muhan Bali,
“Ağıtlar Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasıyla 1976 da doçent olmuş, 1983 yılında
profesörlüğe yükseltilmiştir. Profesörlük takdim tezi “Halk Edebiyatında Nesir”
adını taşır.
Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın ve Muhan Bali’nin Behçet Mahir’den derleyerek
yayına hazırladıkları “Köroğlu Destanı”, 1964 yılında tamamlanmış, ancak 1973
yılında Atatürk Üniversitesi yayınları arasında basılabilmiştir.
1965 yılında üniversitedeki görevine halk edebiyatı asistanı olarak başlayan
Bilge Seyidoğlu, Mehmet Kaplan’ın yönettiği “Erzurum Halk Masalları Üzerine
Araştırmalar” adlı doktora tezini 1971 yılında tamamlanmış, “Erzurum’da Belli
Yerlerle İlgili Efsaneler Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle 1979’da doçent olmuş,
“Mitoloji Üzerine Araştırmalar-Metinler ve Tahliller” başlıklı eseriyle 1989 yılında
profesörlüğe yükseltilmiştir.
23 Okay, a.g.e., s. 63
24 Okay, a.g.e., s. 63
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Bu sağlam halkaya eklenen bir başka bilim adamı da Saim Sakaoğlu’dur. Onun
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki görevine başlaması 27 Eylül 1967 tarihine
rastlar. Sakaoğlu, “Gümüşhane Masalları / Metin Toplama ve Tahlil” adlı doktora
tezini Mehmet Kaplan yönetiminde ve 1971 yılında tamamlamış, “Anadolu Türk
Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu” başlıklı tezini
hazırlayarak 1977 yılında doçent olmuş, 1988’de profesörlüğe yükseltilmiştir.
Umay Günay ve Fikret Türkmen, 1968 yılında asistanlık görevine başlamışlardır.
Günay, “Elazığ Masalları” adlı doktora tezini 1973’te, Mehmet Kaplan yönetiminde
tamamlanmış, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne atanmıştır. Türkmen ise,
“Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma” başlıklı doktora tezini
1972 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışma da Prof. Dr. Mehmet Kaplan tarafından
yönetilmiştir.
1969 yılında ise Ensar Aslan, halk edebiyatı asistanı olarak göreve başlamış, Prof.
Dr. Şükrü Elçin’in yönettiği “Çıldırlı Aşık Şenlik- Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri” adlı
doktora tezini 1973 yılında hazırlamıştır.
M. Öcal Oğuz, DTCF’deki halk bilimi çalışmalarını değerlendirdiği bir
çalışmasında, yerinde bir tespitle şu dikkatini ortaya koyar: “M. Kaplan’ın
Erzurum’daki çalışmaları DTCF’dekinden daha fazla Boratav’ın devamı
niteliğindedir. Bu konuda bir tesadüfü vurgulamak, Boratav ile Kaplan arasındaki
konu paralelliğini göstermek açısından yararlı olabilir: Pertev Naili Boratav’ın
Köprülü’nün öğrencisi olarak yaptığı ilk tez ile Kaplan’ın öğrencileriyle Erzurum’da
yaptığı ilk önemli derleme Köroğlu adını taşıyordu.”25
M. Öcal Oğuz, Atatürk Üniversitesinde yürütülen halk bilimi çalışmalarının
yöntemi ve kapsamı hakkında da şu değerlendirmeleri yapar: “Kimi derleme ve
kaynak kişi merkezli, kimi tarihi coğrafi Fin yöntemi merkezli, kimi yapısalcı
yöntemlere göre hazırlanmış bu ilk çalışmaların ortaya koyduğu değerlendirmelerde
bilimsel folklor ölçütlerinin kullanıldığı, görülür. Tek bir kuram veya yönteme
bağlı kalmayan hatta aralarında da belli yöntem farkları bulunan bu ilk “folklor
doktorları”nın konuya yaklaşımları, genel olarak bu ürünlerin milli kültür hazinesini
oluşturduğu şeklindeki bakış açılarıyla “ulusalcı” olarak yorumlanabilirse de
çalışmaları yürütürken yer verdikleri yöntemler bakımından “bilimsel” oldukları
ve “uluslar arası” terminolojiyi benimsedikleri görülür. Hatta bu kuşağın çoğu
çalışmalarında Köprülü’nün “edebiyat tarihi” yaklaşımıyla Boratav’ın öncülüğünü
üstlendiği “uluslar arası folklor” yaklaşımları yan yana yer alır.”26
25 M. Öcal Oğuz, “Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Editör: M. Öcal Oğuz), Ankara 2011,
s. 45
26 Oğuz, a.g.y, s. 44

89

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

O dönemdeki metot arayışları ile ilgili sıkıntıları hatırlatan Fikret Türkmen,
şu yorumu getirir: “Mehmet Kaplan’la çalışırken şunu fark ettim: Metot arayarak
bulunabilir. Ben halk hikâyeleri üzerinde, özellikle Âşık Garip üzerinde çalışırken
bütün sıkıntıları hocayla birlikte çektik, diyebilirim. El yordamıyla metot bulmaya
çalıştık. Çünkü halk hikayeleri, batı dünyasında çok bilinen bir tür değildi ve bu
tür, Türk halk edebiyatının en kompleks, en karmaşık türüydü. Hemen hemen
halk edebiyatının bütün türlerini, bütün şekillerini içine alıyordu. Bu yüzden nasıl
yapabiliriz, nasıl çıkabiliriz içinden diye düşündüğüm ve aylarca uğraştığım konu,
metot konusu olmuştu. Ben her ümitsizliğe düştüğümde, hocam bana yol gösterdi.
O yoldan gidince ufkum aydınlandı.”27 Saim Sakaoğlu da bir yazısında o yıllarda
karşılaştığı doktora konusunun tespitiyle ilgili güçlükleri ifade eder.28
Atatürk Üniversitesinde bulundukları süre içinde yaptıkları hizmetleri ve ortaya
koydukları akademik çalışmaları yukarıda özetlenen ve her biri alanında kendini
kanıtlamış olan bu bilim insanlarının çalışmaları elbette bunlarla sınırlı kalmamıştır.
Lisans düzeyinde yetiştirdikleri yüzlerce öğrencinin yanı sıra, lisansüstü seviyede
onlarca akademik çalışmayı yönetmişler, kitap ve makaleler, katıldıkları çok sayıda
milli ve milletlerarası seminer, panel, sempozyum, kongre ve toplantılarla halk
biliminin bir disiplin olarak üniversitelerde yerleşmesi konusunda ciddi katkılar
sağlamışlardır.
Bu konuda dikkati çeken bir başka husus da Atatürk Üniversitesi’nin bütün
alanlarda olduğu gibi halk bilimi alanında da Türkiye üniversitelerine kaynaklık
etmesidir. Yukarıda isimleri anılan bilim insanları Erzurum, Konya, Ankara,
İzmir ve Diyarbakır’daki üniversitelerimizde hizmet vermiş ve Türkiye’nin bütün
üniversitelerine dağılan öğrencileri ile akademik çalışmalara hız kazandırmışlardır.
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde
yetişen ve Mehmet Kaplan’ın yukarıda bahsedilen öğrencilerinin öğrencileri olan
diğer akademisyenler de şöyle sıralanabilir: 1979 yılında asistan olarak göreve başlayan
Ali Berat Alptekin, “Kirmanşah Hikâyesi Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora ön
çalışmasından sonra “Taşeli Platosu Masallarında Motif ve Tip Araştırması” başlıklı
doktora tezini 1982 yılında tamamlamıştır. Bu çalışmayı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
yönetmiştir. Ali Berat Alptekin, 1985 yılında Fırat Üniversitesine, daha sonra Selçuk
Üniversitesine atanmıştır. Bu bölümde çalışan diğer akademisyenler de şunlardır:
Dilaver Düzgün, Filiz Kırbaşoğlu, Gülhan Atnur, Mahmut Karademir, Selahattin
Bekki, Sedat Adıgüzel, Hüseyin Baydemir, Ahmet Gökçimen, Yusuf Ziya Sümbüllü,
Ahmet Özgür Güvenç, Zehra Kımışoğlu, Elif Şebnem Kobya, Nihangül Daştan. Aynı
27 Ferah Türker-Bibigül Osmanliyeva, “Prof. Dr. Fikret Türkmen İle Bir Söyleşi”, Prof. Dr. Fikret Türkmen
Armağanı, (Editörler: Gürer Gülsevin, Metin Arıkan), İzmir, 2005, s. X
28 Saim Sakaoğlu, “Yavaş Yavaş Tanıdığım Hocam: Prof. Dr. Mehmet Kaplan”, Türk Kültürü, sayı: 429, Ocak
1999, s. 15-18
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bölümdeki öğretim üyelerinin danışmanlığında doktorasını tamamlayarak başka
birimlerde ve üniversitelerde öğretim üyeliği görevini yürütenler de vardır: Metin
Karadağ, Pakize Erciş, Zeynelabidin Makas, Behçet Dede, Ali Çelik, Ruhi Kara,
Nurdoğan Savran, Ahmet Öcal, Mehmet Yılmaz.
53. yılını idrak ettiğimiz bölümde halk bilimi ile ilgili 1000’e yakın lisans tezi
yaptırılmış, bir kısmı Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde olmak üzere çok sayıda
lisansüstü çalışma ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğretim elemanları ve öğrenciler
tarafından çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma
Merkezindeki halk bilimi arşivi ile öğretim üyelerinin özel arşivleri sahadaki çok
orijinal malzemeyi ihtiva etmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde halk edebiyatı çalışmalarının
ilerlemesiyle birlikte anabilim dalı veya müstakil bölüm haline gelme girişimlerinde
bulunulmasına rağmen bu, uzun yıllar mümkün olamamıştır. Ancak 1989 yılında
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde mevcut bulunan Türk Edebiyatı ve Türk
Dili anabilim dallarına ek olarak bir üçüncüsü, Türk Halk Bilimi anabilim dalı
kurulmuştur.
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde
her yarıyılda üçer kredi olmak üzere toplam 24 kredilik Halk Edebiyatı asıl ders
olarak, 4 kredilik Folklor ve Edebiyat ile 4 kredilik Halk Kültürü dersleri seçmeli
ders olarak okutulmaktadır.
B. Diğer Birimler
Atatürk Üniversitesi’ni bir bütün halinde ele alacak olursak, folklor
çalışmalarının sadece Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile
sınırlı tutulamayacağı anlaşılır. Gerek YÖK’ten önceki Eğitim Enstitüsü biçimiyle,
gerekse bugünkü konumuyla Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, bu çalışmalara
katkıda bulunmuş bir birimdir. Bu fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Bölümünde halen ara sınıflarda yedi yarıyıl halk edebiyatı dersi okutulmaktadır.
Fakültenin farklı bölümlerinde halk bilimi alanında çalışan akademisyenler
şunlardır: Lütfi Sezen, Nesrin Feyzioğlu, Turhan Kaya, Semra Şen, Ömer Yılar, Ali
Kafkasyalı, Bahadır Gücüyeter.
1982 yılından sonraki lisansüstü dersleri ve tez çalışmalarını koordine eden
Sosyal Bilimler Enstitüsü; panel, konferans, araştırma projesi gibi etkinliklerin yanı
sıra 17 yıldan beri yayımladığı dergisinde halk bilimi konularına yer veren Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü de Atatürk Üniversitesi
bünyesinde halk bilimi çalışmalarını destekleyen birimlerdir.
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Aynı şekilde, Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen el sanatları, geleneksel
tiyatro, halk oyunları, halk müziği araştırmalarının, İlahiyat Fakültesinin dinler
tarihi ve din sosyolojisi anabilim dallarında, Ziraat Fakültesinin Tarım Ekonomisi
bölümündeki köy sosyolojisi alanlarındaki çalışmaların dolaylı katkılarını da
belirtmek gerekir.
Bunlardan başka, farklı alanlarda çalışmakla birlikte folklor araştırmalarını
sürdüren, bu konularda yayınlar yapan öğretim üyeleri de vardır. Tıp Fakültesinden
Zeki Başar ve Zeki Çıkman, Ziraat Fakültesinden Sıtkı Aras, kültür tarihi
araştırmalarıyla ve halk kültürü derlemeleriyle alana katkı sağlamışlardır.
Atatürk Üniversitesinin Sağlık, Spor ve Kültür Dairesi 8 sayıdan oluşan Köz
adlı halk kültürü dergisinin yanında çeşitli bilimsel toplantılara öncülük etmiş,
âşık şenlikleri, halk müziği, halk oyunları gibi aktivitelere öncülük etmiştir.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de 54 yıllık geçmişinde halk bilimi ile ilgili ulusal
ve uluslararası toplantıları düzenleyerek, projeleri destekleyerek alanla ilgili
araştırmalara katkılar sağlamıştır.
Sonuç
1915-1986 yılları arasında yaşayan Prof. Dr. Mehmet Kaplan, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde çalışmak ve araştırmalarının
büyük bir kısmını bu alana hasretmekle birlikte Türk halkının yaşam biçimi ve onun
ürettiği kültürel malzeme üzerinde de dikkatlerini yoğunlaştıran bir aydınımızdır.
Türk kültürü ve edebiyatına bir bütün olarak yaklaşan Kaplan, halk kültürü ile
ilgili çok sayıda çalışmasını yayımlamıştır. Bu çalışmalarını bir halk bilimi uzmanı
sıfatıyla yapmamakla birlikte alanın meselelerini derinden kavramış, getirdiği ciddi
çözüm önerileriyle önemli katkılar sağlamıştır.
1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi, 1958 yılında Ziraat ve Fen-Edebiyat
Fakülteleri ile tedrisata ve akademik araştırmalara başlamıştır. Kuruluş yıllarında
İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın Fen-Edebiyat
Fakültesi kurucu dekanlığını üstlenmesi, halk bilimi araştırmaları adına önemli bir
başlangıç olmuştur.
Mehmet Kaplan, bu üniversitede Türkiye’nin üçüncü Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünü kurmuş, 1938 yılında Pertev Naili Boratav tarafından Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde başlatılan, ancak kısa sürede kesintiye uğrayan
halk bilimi çalışmalarını başlatmış, halk biliminin üniversitelerde bir disiplin olarak
kabul görmesine öncülük etmiştir.
Kaplan’ın, kurduğu bölüme asistan olarak aldığı öğrencilerinden Muhan Bali,
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Bilge Seyidoğlu, Saim Sakaoğlu, Umay Günay, Fikret Türkmen ve Ensar Aslan’ın
halk bilimi alanında yaptıkları derlemeler, araştırmalar ve doktora çalışmaları,
Atatürk Üniversitesinde köklü bir halk bilimi araştırmaları geleneğinin kurulmasını
sağlamıştır. Bu bölümde yetişen akademisyenler ve onların öğrencileri, Türkiye’nin
ve dünyanın çeşitli bilim kuruluşlarında halk bilimi araştırmalarını geliştirmişlerdir.
Bütün bu gelişmelerin temelinde kuşkusuz Mehmet Kaplan’ın sabrı, gayreti, inancı
ve heyecanı yatmaktadır.
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HALK MASALLARI VE HİKÂYELERİNDE İSLAM ÖNCESİ
VE SONRASI TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL UNSURLARI:
ZİYA GÖKALP’İN KÜÇÜK MECMUASI ÖRNEĞİ

Prof. Dr. Şahin FİLİZ

Ziya Gökalp’e ait Küçük Mecmua’yı Osmanlıca’dan günümüz Türkçesine
çeviriyazı olarak aktardığımda (Yeniden Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Yayınları,
Antalya 2009-2010) üç cilt olarak yayınlanan bu çalışmamda onun dikkat çekici
13 halk masal ve hikayesine yer verdiğini fark ettim. Bu masal ve hikâyeleri daha
yakından incelediğimde İslam öncesi ve İslam sonrası Türk kültürüne ait temel
kültür unsurları bakımından zengin bir kaynakla tanıştığımı gördüm.
Cumhuriyetimizin kuruluş arefesine müsadif olan 1922 yılında Diyarbakır’da Ziya
Gökalp, bu dergiyi otuzüç sayı olarak yayınlamıştır. İmparatorluktan Cumhuriyet’e
geçiş sürecinde dergi, sadece siyasi değil aynı zamanda ve belki de özellikle kültürel
açıdan zengin muhteva taşımaktadır.Siyasi geçişi resmeden yazılar başka bir
çalışmanın konusudur.
Bu incelememiz, Türk kültürünün İslam öncesi ve sonrasına ait temel unsurlarını
içeren halk masal ve hikayeleri hakkındadır. Türk milletinin din, dil ve kültür
geçişlerinden en önemli dilimi 1922’ye tesadüf etmektedir. Ziya Gökalp Küçük
Mecmua’ya aldığı bu masal ve hikâyelerde günlük yaşamdan, Türk aile yapısına, din
ve ahlak algısından savaş ve barış kültürüne kadar çok geniş bir kültürel tayfı bulmak
mümkündür. Dünden bu güne Türk kültürü bu masal ve hikâyelerde temel bütün
unsurlarıyla yaşatılmakta ve nesilden nesile aktarılmaktadır. Masallar ve hikâyeler,
Türk kültürünün en canlı taşıyıcılarındandır. Düğün, cenaze, kahramanlık, yemeiçme tarzı, aile yapısı ve yaşantısı, din-insan, devlet-insan, doğa-insan ilişkilerinin
Türk hayat pratiklerindeki yansımaları, bu 13 masal ve hikâyede temel unsurları ile
gözlemlenmektedir.
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İslam öncesi Türk kültüründe hayat pratikleri bakımından düğünden cenaze
işlerine dek süren hayat algısı, İslam sonrası kültüründen farklıdır. Bu farkın
izini, masal ve hikâyelerde sürmek ve aradaki değişimi belirlemek Türk kültürünü
bilimsel ve felsefi açılardan keşfetmek bakımından vazgeçilmezdir. Çünkü bunlar
kendiliğinden, doğal ve insan odaklı süreçlerden kaynaklanmaktadır. Tutulan bir
arşiv, belgelenebilen bir olgu ya da olay kadar olmasa da, gelenek ve görenekler
aracılığıyla bu kültür unsurları yaşatılır ve aktarılması da, mitik ve majik anonim
edebi eserler sayesinde kolaylaşır.
Türk kültürü en temel unsurlarıyla hikaye ve masallarda yaşar. Ziya Gökalp’in
seçkisi, zengin kültürel arka planı açıkça yansıtmaktadır. Türk kültürünü din
ve dünya algısında bir araya getiren bu temel unsurların keşfi, bence, Türk
milliyetçiliğinin tarihsel yönünü çizenlerden biri olan Gökalp’in masal ve hikâye
seçkisiyle başlatılmalıdır.
Türk Kültürünün Özellikleri
Milletlerin kimliği tarih içinde doğal olarak var olagelmiştir. Bir kimlik inşası
yapılamaz. Kimlik, toplumların ve milletlerin iç dinamikleri içinde ürer ve meydana
gelir. Dışarıdan ya da içerden ısmarlama kimlikler tayin edilmez. Edilmeye kalkıldığı
zaman, o kimlik değil, ayırıcı, bölücü bir faşist biçimlendirme olur. Başka bir deyişle,
toplum mühendisliği olur ama bu faşist bir mühendislikten öteye geçemez.
Buna göre, Türk kimliği tarih boyunca toplumun kendi iç dinamikleriyle doğal
olarak oluşmuştur. Dışarıdan ya da planlı olarak dayatılan bir kimlik değildir.
İnşa edilmemiştir. Siyasi yöntemle kimlik inşa edilemez. Türk toplumunu bu
bakımdan etnik ve dinsel kategorilere göre bölmek sosyolojik ve sosyal psikolojik
açıdan imkân dışıdır. Kültür felsefesi açısından ise tamamen olanaksızdır. Doğal
olarak var olagelen ve sürekli Türk kimliğini besleyen kültür, halkın yaşam tarzı ve
hayatı yorumlama yöntemlerinde saklıdır. Kimliği besleyen temel öğelerin organik
taşıyıcıları arasında masalların, hikâyelerin, mitoloji ve bin bir türlü edebi eserlerin
bulunması bu nedenle tesadüfi değildir.
Türk Kimliği Doğal ve Kendiliğindendir.
Türk milliyetçiliğinin fikir babalarından Ziya Gökalp, kültürü, “bir milletin dini,
ahlaki, hukuki, kurgusal, sanatsal, dilsel, iktisadi ve bilimsel hayatının uyumlu
bir toplamı” olarak tanımlar. Ona göre yöntem ile bireyin istemiyle oluşmamıştır;
kendiliğinden ve doğal olarak meydana gelmiştir, yapay değildir. Türk kültürünün
tanımı tamamen bu kalıba uymaktadır. Doğal olarak meydana gelen kültür, Türk
kimliğini yaratır.
Gökalp, kültürle medeniyeti tanımlarken aynı vurguyu yapar: “Kültürle uygarlığı
birbirinden ayıran, kültürün özellikle duygulardan, uygarlığın özellikle bilgi
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birikiminden oluşmasıdır. İnsanda duygular, yönteme ve isteme bağlı değildir Bir
millet, başka bir milletin dinsel, ahlaksak ve sanatsal duygularını taklit edemez.”
Türklerin millet olması, kültür ve kimliklerinin oluşması gibi, doğal ve
kendiliğindendir. Çünkü Türk kültürü ve bu kültüre dayalı kimlik, zorla ve
planlayarak meydana gelmiş değildir. Kimliği yaratan kültür, toplumsal hayatın
hücrelerinde sürekli olarak yaşayan efsaneler, masallar, hikâyeler ve diğer edebi
eserlerle birikir. Dil, bu kültürel öğeleri, kimliğin oluşmasında birer tuğla olarak
kullanır. Semboller giydirir, zamanla yeni anlamlar katar ya da anlam boşluğuna
uğratır. Dil ve kültür, kimliğin ayrılmaz parçası olurlar. Bu iki parçayı, tarihsel süreç
ayrılmaz şekilde kaynaştırır.
Milli Kültür Halkın Eseridir
Kitle ve halk birbirinden farklı kavramlardır. Kitle insanı duygusallık, anonimlik
özelliği taşır. Kitle insanında akli denetim erir; kişi ya da birey, kitle içinde tükenir,
gider. Böyle olunca kişisel sorumluluk duygusunu yitirir. Horkheimer’in belirttiği
üzere” kültür ferdileşmeyi hedef alıyor, kitle kültürü ise, ters yönde ahlaktan ve
hatta kültürden ayrılıyor. Çünkü kültür, kitlenin değil, halkın yaratmasıdır.” Gökalp
bu anlamda halkın kültürüne ‘Milli Kültür’ diyordu. Çünkü kültürün yürütücüsü
ve yaşatıcısı halktır, kitle değildir. Hatta halk, mevcut ve müstakbel kültürün
yaratıcısıdır.
Gökalp’e göre, halkın kültürü, işlenmemiş kültür olarak demokratik; işlenmiş
(tezhip edilmiş) kültür de olarak da, aristokratiktir.
Küçük Mecmua’da Yer Alan Masallar ve Hikâyelerde Türk Kültürünün Unsurları
Milletin eski seciyesi, eski ülküleri masallarında gizlidir. Avrupa’nın bütün
milletleri, milli seciyelerini, eski ülkülerini anlayabilmek için, memleketlerinde
aktarılan genel halk masallarını kayda geçirmişlerdir. Bu masalların kahramanlarını
herkes tanır, çünkü yüksek edebiyata da telmih yoluyla girmiştir. (Küçük Mecmua,
1340 1922-338, çeviri yazı: Şahin Filiz, II/115., Yar., Antalya, Eylül 2009). Halk
masalları ve hikâyelerinden başka halk inançları adıyla bir takım sözlü (şifahi)
inançlar da vardır. Bu inançlar semavi dinin harcını da teşkil etmiş, ekserisi bu
dinlerden daha evvel vücuda gelmiştir. Türkler, İslam olmadan evvel, Şamanizm ve
Tuyunizm dinlerine tabi olduklarından, Türklere ait olan halk inançları çoğunlukla
bu iki eski dinden kalma akidelerdi. Bazısı da İranlılarla Araplardan, İsrailiyyat’tan
yahut yerli Hıristiyanlardan alınmış, bir kısmı da sonradan kendi kendine yeniden
teşekkül etmiştir. (Küçük Mecmua, 1340 1922-338, çeviri yazı: Şahin Filiz, III/14,
Yar., Antalya, Şubat 2010).
İşte Küçük Mecmua’da yer alan halk hikâye ve masalları, batıl itikatlardan
efsanelere kadar Türk kültürünün İslam öncesi ve sonrası temel unsurların
barındığını görüyoruz.
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Ziya Gökalp’ın, çeviri yazısını gerçekleştirdiğim Küçük Mecmua’sında geçen on
üç masal ve hikâyeye bu çerçevede daha yakından bakabiliriz. Bunlar Türk halk
kültürü yansıtan İslam öncesi ve sonrası temel unsurları taşımaktadır. Ziya Gökalp’ın
deyimiyle “işlenmemiş” halk kültürüne aittir.
Şimdi bunlardan Türk kültürünün unsurlarını taşıyan belli başlı birkaç masal ve
hikâyeyi inceleyebiliriz:
Nezirin Karısı
Savaş ve İntikam
Bu hikâyede Türklerin ayrılmaz bir kültür unsuru olarak savaşkanlıkları öne
çıkarılmaktadır. Tarihleri boyunca savaş, günlük yaşamlarında bile geniş bir edebiyat
oluşturmuştur. Savaşkanlık ve intikam, yan yana kullanılır. Her savaşta pek çok Türk,
bir ya da birden fazla yakınını kaybettiği için, mevcut savaşa, hem vatan, millet ve
kutsal değerleri uğruna hem de kaybettiği yakın ya da yakınlarının intikamını almak
amacını gerçekleştirmek için büyük bir istekle katılır. Savaş ve intikam duygusu,
milli bir ruh haline gelir. Başka bir açıdan bakıldığında, milli ve dini değerler için
savaşmak, İslamiyet’te cihat olarak adlandırılıp kutsanırken, bir millete, kişi ya da
topluluğa intikam duygusu gütmek yerilmektedir. Dolayısıyla savaş ve intikam, aynı
kültür içindeki çatışmayı da simgelemektedir.
Ayrıcalığın Kıstasları
“Nezirin Karısı”nda okuma-yazma bilmek bir ayrıcalıktır. Ancak bir diğer
ayrıcalık daha vardır. Köy beyine ve köyde ileri gelen nüfuzlu kişilere yakın olmak
herkese nasip olmayan bir şanstır. Bu iki ayrıcalık tipi, masallarda genellikle çatışma
halindedir. İslamiyet’te ilim öğrenmek ve öğretmek övülür, âlimler üstün tutulur.
Cahillik ve cahiller yerilir. Bu açıdan okuma-yazma bilenlerin Türk kültüründe
hürmet ve itibar görmeleri, İslam kültürüyle örtüşürken, soy-sop ya da mal-mülk
sayesinde elde edilen statü hoş görülmez. İslam, samimi bir ahlaki dindarlık dışında,
doğuştan ya da sonradan elde edilen hiçbir ayrıcalığı onaylamaz. Türk kültüründe
bu tarz çatışmanın örneklerinden biri budur.
Ailenin Önemi
Hikâyede bir yandan mevki, makam ve saygınlık vurgulanmakta; diğer yandan aile
ve çocuklara düşkünlük övülmektedir. Hikâyede mevki makam sahipleri güzellik,
tahsil ve aile hayatına düşkünlük gibi olumlu nitelikleri taşıyan seçkin insanlardır.
Onlar toplumsal hayatta her şeyin en güzelini elde ederler. Oysa iyi ve düzgün bir
aileye sahip olmak, her zaman mevki-makam ayrıcalığına ulaşmış olmakla aynı
kategoride yer almayabilir. Hatta bunlar kimi zaman birbirine zıt düşebilir.
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Yalnızlık kâbusu bu gün de yaygın bir korkudur. O yüzden aile ve çocuklar,
yalnızlığın en köklü çaresidir.
Şehitlik ve Ölüm
Şehitlik, Türk kültüründe İslam öncesinden beri kutsal görülen bir ölüm şeklidir.
Nezir düşmanla savaştıktan sonra şehit düşer. Karısı Zeyneb’e bu acı haberi bir
müddet vermek istemezler. Sonunda Zeynep haberi duyar ve tahammül edilemez
bir ızdırap hayatına mahkûm olur. Şehitlik Türklerde en yüce ve mübarek bir ölüm,
bir mertebe kabul edilmekle birlikte, sonuçta onun acı bir ölüm olduğunun herkes
farkındadır. Nezir’in şehit olduğu haberini saklayanlar ve Zeyneb’in duyunca kendini
kaybetmesi, hayattan umudunu kesmesi, bu dediğim çatışmaya işaret etmektedir.
Günümüz Türk kültüründe de aynı çatışmalı duyguların bir arada yaşandığına tanık
olmaktayız.
Şehitlik ve İnsanlık
Nezir hayatta iken köyün ileri gelenleri ve köyün beyi, onu çok sevip sayarlarken,
şehit olduğunda saygınlık ve itibarını hiçe sayarlar. Nezir’in itibarı, şehit oluncaya
kadar sürer. Şehit olduktan sonra karısı Zeynep de ortada kalır. Sadece köy
zadegânı değil, devlet görevlileri bile Zeyneb’e kötü davranırlar. Bey zulmetmeye
başlar. Zeynep, Nezir’in şahadetiyle çocuklarına ve kendine bakamaz olur. Demek
ki Nezir’in ölümünü/şahadetini sabırsızlıkla bekleyen Bey, fırsatı ganimet bilir ve
Zeyneb’i kendisiyle evlenmeye ikna eder ve evlenirler.
Şehitlik, İslam’da en muteber ve yüce ölüm şeklidir. Bir kimse şehit oluncaya
kadar hak ettiği itibarı, şahadetten sonra fazlasıyla hak eder. Ailesi ve çocukları
ortada bırakılmaz. Onlara, başlarında aile reisi yok diye zulmetmek ve acılarını
katmerlemek, ne insani ne de İslami’dir.
Şehitlik ve insanlık bu hikâyede çatışmaktadır.
Evlilik ve Aşk
Neden sonra Nezir’in şehit olmadığı anlaşılır. Köye yaklaşan kafile, düşman eline
esir düşen gençler idi. Zeynep aralarında Nezir’i görünce çok üzüldü ve inleyerek
yere yığıldı. Bey’le evli Zeynep, aşkını unutamamıştır. Hikâye, evliliğe değil, aşka
öncelik vermektedir. Türk kültüründe en az aile kadar, aşk da kutsal ve değerlidir.
(Küçük Mecmua, 1340 1922-338, çeviri yazı: Şahin Filiz, I/21-23., Yar., Antalya, 2009).
Küçük Hemşire
Bu masal, sağdaki veziri üç oğlan, soldaki veziri üç kız sahibi olan bir padişahı ve
kızlarla oğlanlar arasındaki çekişmeyi konu almaktadır.
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Kız Babası Olmak
Masalın başlarında kız babası olmak ayıp karşılanıyor. Erkek çocukları olan vezir
kendine güvenirken, kız babası olan vezir ve tabii ki kızları çekingen bir tavır içinde
bulunuyorlar. Kızlara ceylanlar, erkeklere de aslanlar diye hitap ediliyor. Erkek
evlatlar, olumlu ve güzel sıfatlarla anılırken, kız evlatlar olumsuz ve aşağılayıcı
niteliklerle tanımlanıyor. Ata binmek, kılıç kuşanıp düşmanla dövüşmek ve
kahramanlık göstermek erkeğin özellikleridir. Evde kalıp ev işlerini yapmak, oya
örmek ve çocuk bakmak ise kadınların işidir.
Masalın baş taraflarında bu karşıt nitelemeler üst üste geliyor. Masalın devam eden
bölümlerinde, bu anlayışın yanlış olduğu vurgulanıyor. Türklerin İslamlaşmasından
sonra kadın-erkek ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Arap kültürünün etkisiyle
kadınlar ikinci planda kalmışlar; Türklerin İslam öncesi kadın-erkek eşitliğine
dayalı kültürleri kadın aleyhine değişikliğe uğramıştır. İşte masalda bu değişiklik,
baş taraflarda yer almakta, ancak masalın devamında eleştirilmektedir.
Cinsiyet Farkı
Cinsiyet farkı, görünüşten ibarettir. Erkeklere ait sanılan özellikler, doğuştan ve
sırf erkek oldukları için değildir. Kızlar vezir babalarıyla konuşurlar. Burada kızlar
ile babaları arasında, şu an yerleşik geleneğimizde çok sık rastlamadığımız düzeyde
arkadaşça konuşmalara tanık oluyoruz. Yiğitlik, elbise ve erklik işi değildir. Çünkü
İslam öncesi kadınlar silah kullanabiliyorlardı ve yeri geldi mi erkeği aratmayacak
yürekte kahramanlık sergiliyorlardı. Kızlar babası vezir, kızlarıyla gurur duymaya
başlamıştır. Başkaları kızların erkeklerle rekabetini hoş görmese de vezir, kızlarına
sonuna kadar destek vermektedir. Masalda kızlar ile erkekler arasında bilgi ve beceri
bakımından fark görenlerle fark görmeyenler arasındaki çekişme resmedilmektedir.
Kadının Eğitimi
Eğitim ve öğretim imkânı tanındığı sürece kadın erkek farkı ortadan kalkar.
Kadınlar erkeklerin yaptıkları her şeyi yapabilme kapasitelerini keşfetmiş olurlar.
Eğer hala toplumda kadınlar aleyhine bir gelişme söz konusuysa bu, onlara yeterince
tanınmayan eğitim-öğretim hakkının gasp edilmesindendir. Kadın erkekle aynı
düzeye gelecek bir eğitim hakkını elde ettiği zaman toplumsal gelişme mümkün
olur. Adalet, özgürlük ve insanlık bu suretle sağlanır. Kadın böyle bir toplumda
kendi gücünü görebilir. Kahramanlık kas ve beden gücüne bağlı değildir. Önemli
olan ruh kahramanlığıdır. Bunun için de erkek ya da kadın olmak fark etmez.
Masal, kadın ve erkeklerin eşit olduğu anlaşıldığı bir toplumda mutlu sonla
bitmektedir. Ancak masal, halen İslam toplumlarında kadın aleyhine süre giden
şartların varlığını vurgulamaktadır. (Küçük Mecmua, 1340 1922-338, çeviri yazı:
Şahin Filiz, I/32-43, Yar., Antalya, 2009).
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Yılan Beyle Pilten Bey
Padişah, bir oğlu olması için Allah’a yalvarır ve sonunda Yılan şeklinde bir evladı
dünyaya gelir. Herkesi sokup zehirleyen bu yılan kılığındaki evlat, Ayşe adında
bir kadına âşık olur ve mutlu bir hayata başlarlar. Ancak Ayşe’nin üvey annesi
iki aşıkı birbirinden ayırır. Kaybolan Ayşe, mezarlıkta gömülü olan ve orada peri
kızının çocuklarına ders veren bir şehzade ile ilişkiye girer ve ondan çocukları olur.
Şehzadenin adı Pilten bey’dir. Sonra âşık olduğu Yılan Bey’le çocuklarının babası
olan Yılan Bey’den birini seçmesi için Ayşe’ye tercih etme hakkı verilir. İçi kan
ağlasa da Ayşe, çocuklarının babası olan Pilten Bey’i tercih eder. Âşık olduğu Yılan
Bey’i terk etmek zorunda kalır.
Yılan Kültü
Orta Asya kültürüne göre Güneş Tanrısı yalkınlarını yeryüzüne yılan şeklinde
gönderir. Bu yüzden yılan bereket ve iyiliğin sembolüdür. Ayrıca Türklerdeki 12
Hayvanlı Takvimdeki hayvanlardandır.
İslam literatüründe ise yılan, Âdem ile Havva’yı kandırıp saptıran şeytan olarak
görülür. Tam bu noktada iki kültür arasındaki farklılık kendini gösterir.
Bu masalda geçen Yılan Bey, aşkı temsil etmektedir. Aşk, kutsal bir duygu olduğu
için Yılan sembolünün kullanılması rastlantı değildir. Babası, dini vecibelerini
yerine getiren bir padişahtır ve üstelik onun duasıyla bu Yılan çocuk dünyaya
gelmiştir. İslam kültürü ile Türk kültürünü bu masalda kaynaştıran tema dikkatimizi
çekmektedir.
Mahallenin imamı, saray erkânı için güvenilir bir portre olarak çizilmektedir.
Üvey anne, hemen tüm masallarda kötülüğü temsil etmektedir. Bu masalda ise,
Ayşe’nin üvey annesi de kötülüğü temsil etmekte; Ayşe’nin hep kötü olması için
elinden geleni yapmaktadır.
Aşk ve Evlilik Arasında
Ayşe, âşık olduğu Yılan Bey’i, evlendiği Pilten Bey uğruna terk etmek zorunda
kalmaktadır. Eskiden bu güne, genellikle Türk kültüründe benzer olguya tanık
olmaktayız. Aşk kutsal ve insanidir ancak evlilik, zorunlu ve vazgeçilemez bir
kurumdur. Tercih bu yüzden hep evlilik lehinde gerçekleşmektedir. Bu tercih,
toplumsal ve kurumsal bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Aile ve çocuklar,
aşka tercih edilmektedir. Maneviyat açısından düşünüldüğünde Ayşe, Yılan Bey’i
yani aşkını arzu etmektedir. Ancak maddi ve toplumsal uygulamaların getirdiği bir
zorunluluk açısından düşünüldüğünde Pilten Bey’le beraberliği seçmek zorunda
kalmaktadır. İlki, kültürün manevi, ikincisi de maddi yönünü temsil etmektedir.
Nikâh aşka galebe çalmaktadır. Beden evlilikle, kalp ise aşkla huzur bulmaktadır.
(Küçük Mecmua, 1340 1922-338, çeviri yazı: Şahin Filiz, I/115-117, 128-131, Yar, Antalya,
2009).
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Nar Tanesi Yahut Düzme Keloğlan
Padişah kızı Gülsün sultanla, bir şehzadenin önce başlamadan biten ve çileli ve
ıstıraplı ayrılıktan sonra mutlu bir evlilikle sonuçlanan aşk ve evlilik hikâyesindeki
kültürel unsurlar üzerinde duracağım.
Nezaket ve Erkeklik
Gülsün sultanı padişah babası şehzadeye vermeyi kabul etmiştir. Şehzade onu
altundan arabaya bindirip alay eşliğinde babasının sarayına doğru yola çıkarlar.
Şehzade, babasından sonra padişahlık tahtının varisi, zengin mi zengin, yakışıklı
mı yakışıklıdır. Ancak yola koyulduklarında Şehzade, yerde gördüğü bir nar tanesini
alır, ağzına götürür. Bunu gören güzeller güzeli Gülsün Sultan, yerdeki bir tanesine
tenezzül eden bir kişinin, şehzade bile olsa adam olamayacağına hükmeder. Bu
kaba ruhlu, nezaketten nasibini almamış bir adamla yaşayamayacağına karar verir
ve arabacına arabayı tekrar babasının sarayına doğru sürmesini emreder. Şehzade ne
diller döker, ama Gülsün sultan kararını çoktan vermiştir.
Türk kültüründe “erkek” ve “erkeklik”, nezaket kavramıyla pek yan yana
kullanılmaz. Ancak Gülsün Sultan, “adam” ve “erkek” olmanın şartını, insani vakara
ve kibarlığa bağlıyor. Aslında Türk kültüründeki erkeklik ve adamlık tanımı da
gerçek anlamda böyle olsa gerektir.
Şehzade, bu ayrılıktan sonra, masallarımızın meşhur kahramanı Keloğlan
kılığına girip Gülsün Sultan’ın sarayında bahçıvan olarak işe giriyor. Gül yetiştirip
aşk şiirleri terennüm ederek “adamlık” ve “erkeklik”in nasıl olması gerektiğini artık
öğrenmiş olduğunu ispatlıyor ve Gülsün ona âşık oluyor. Şehzadeyi adam olmadığı
için terk eden Gülsün sultan, bahçıvanında adamlık yani nezaket gördüğü için ona
âşık oluyor. Bu hikâyede erkeklik ve adamlık, tanımını, nezaket ve incelikte buluyor.
İslam kültüründe kadın, genelde erkeğine itaat mecburiyetinde ve itirazı
vukuunda onun dayağına şer’an mahkûmken, Türk kültüründe Keloğlan, kadının
kapısında bahçıvan olup aşk şiirleri ve güllerle serenat yapmaktadır. Aradaki fark
budur. (Küçük Mecmua, 1340 1922-338, çeviri yazı: Şahin Filiz, II/21-23., Yar., Antalya,
Eylül 13-17, 2009).
Tembel Ahmet
Bir padişahın aşk yüzünden delirmiş bir oğluyla üç kızı vardı. İlk iki kız, sağ ve
sol vezirin yaşı kemale ermiş oğullarına vardı. En küçük kız ise, babası razı olmasa
da mevkili makamlı olgun bir erkek değil, temiz bir gençle evlendi. Küçük kızın
kocası Tembel Ahmet, masalın sonunda, Padişahın aşk yüzünden deliren oğlunun
sevgilisini kurtarıp saraya getirince mutlu son gerçekleşir.
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Kızın Rızası
Türkler İslamlaşmadan önce evliliklerde kızın rızasını almak yerleşik bir
kültürel unsurken, İslamlaştıktan sonra –Hanefi Mezhebi dışında- neredeyse kızın
rızası ikinci planda kalmıştır. Bu masalda padişah bile –kendi razı olmasa da- en
küçük kızının istediği erkekle evlenmesine mani olmamıştır. Diğer kızlarını da aynı
şekilde kendi rızaları doğrultusunda evlendirmiştir. Bu Türk kültürüne ait çok eski
bir uygulamadır.
Anaerkil Aile Yapısı
Tembel Ahmet’le evlenen küçük kız, onun çalışıp para kazanmasını ve evin
geçimini sağlamasını ister ve buna zorlar. Tembel Ahmet’i eve almaz. Çalıştığını
gördüğü zaman eve girmesine izin verir. Ahmet’in annesi, Ahmet’in tembelliğinden
dolayı üzülür, onu sırtında taşıyıncaya kadar gider. Burada iki kadın ve baskın
karakterleri dikkati çekmektedir. Anaerkil bir aile yapısı bu masalda Türk
kültürünün en temel unsurları arasında yerini almıştır.
Kaza, Kader ve Tevekkül
Türkler, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayabileceğine dair güçlü inanca
sahiptirler. Bu yüzden biraz septik milletiz diyebilirim. Padişahın ilk iki kızı, siyasi
ve maddi ikbal için kendilerinden yaşlı vezir çocuklarıyla evlenirken, en küçük kız,
genç ama parasız-pulsuz, hatta tembellikle ün yapmış birisiyle evlenmeyi tercih
etmiştir. Takdir-i ilahi bu ya, padişah, diğer damatlarından hiçbir fayda görmemiştir.
Fakat her hayrı, kızını hiç de gönlü olmadan verdiği Tembel Ahmet’ten görmüştür.
Tembelliği terk edip çalışkan bir insan haline gelen Tembel Ahmet, bununla da
yetinmemiş, aşkından deli divane olmuş padişahın deli oğlunun sevgilisini yine o
bulup getirmiştir.
Küçük Mecmua’da geçen halk masal ve hikâyeleri Türk ve İslam kültürünün
birbirine benzer, aykırı ya da tam olarak uzlaşı içindeki unsurlarını bir araya
getirmektedir. Bu unsurlar tamamen tabiidir; yapay değildir. Bu sebeple uzun
ömürlüdür ve böyle de kalacaktır. Yapay kültür yoktur. Böyle bir kültür oluşturulsa
dahi, uzun ömürlü olamaz. Kültür, halkın destanları, masalları, bin bir çeşit ve
çeşnideki yaşam tarzları ile kendiliğinden var olur. Kahramanı halktır. Siyasiler ya
da militanlar değildir. Kimlik bu türlü kültürden beslenerek meydana gelir. Bunun
için de çok uzun bir tarihsel geçmişe ve gelecekle ilgili kurgulanmış milli amaçlara
ihtiyaç vardır.
Türk kültürü ve kimliği, kitlelerin değil, halkın, halkların tarih içinde yarattıkları
gönüllü, duygulu, bilinçli ve kendiliğinden olan iki ölümsüz değerleridir. Siyaset
kültür ve kimliği yaratmaz; ancak bunlara doğru ya da yanlış yön verebilir.
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ERİMEKTE OLAN TÜRK BOYU:
MOĞOLİSTAN DUHALARININ (TSAATANLAR)
KÜLTÜRÜNE DAİR

Doç. Dr. Bülent GÜL1 – Ankhbayar DANUU2

Giriş
Moğolistan toprakları, gerek Türk tarihi gerekse Türk kültürü bakımından
önemli konuma sahiptir. Bu coğrafyada Türk tarihi ve kültürüne dair somut olan ve
olmayan eserlerin varlığını halen sürdürmekte olduğunun bir göstergesi, Moğolistan
etnik grupları arasında yer alan Türk kökenli azınlıkların halen yaşattıkları kültür
tarzıdır. Bilindiği gibi Moğolistan nüfusunu teşkil eden 24 boy içinde yer alan
Kazak, Hoton, Tuva ve Duhalar (Tsaatan) olmak üzere dört boy halen kadim Türk
kültürünü devam ettirmektedir. Bunlardan kökeni Tuva olarak bilinen Duhalar
(Tsaatan) hem yaşam tarzı hem de kendilerine has kültür özelliği ile araştırılması
gereken önemli topluluklardandır. Duhalar, bugünkü Moğolistan Cumhuriyetinin
en kuzey bölgesinde yer alan Doğu Soyon ve Tannu dağ silsilesinde yaşamaktadır.
Sadece Duhaların yaşadığı bu bölge, dünya haritası üzerinde kuzey enlem 52°60°, boylam 98°-102° konumunda bulunmakta ve deniz seviyesinden ortalama
1200 metre yüksekliktedir. Bölgenin en yüksek noktası olan Tannu Dağına bağlı
Hultrag tepesinin yüksekliği, deniz seviyesinden 2862.4 metredir. İklim özelliğine
bağlı olarak hava sıcaklığı kış aylarında -29/-53 dereceye kadar, yaz aylarında ise
+12/+23 derece arasındadır. Yıllık yağış miktarı, yaklaşık 320 mm olmakla beraber
mevsim değişikliği içinde değişkenlik gösterir3. Moğolistan’ın en soğuk ve en dağlık
1 Doç. Dr. Bülent Gül, Hacettepe Üniversitesi
2 Ankhbayar Danuu, Ankara Üniversitesi
3 Geniş bilgi için bkz: Mongol Uls dahi hünii erh, erh çölöönii baidliin talaarhi iltgel 2009. Ulaanbaatar,
Mongol Ulsiin Hunii Erhiin Ündersnii Komiss. 2009, s 49.
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bölgesinde yaşayan Duhalar, gerek iklim gerekse coğrafya şartlarına uyarak geyikçilik
ve avcılık işleriyle meşgul olmaktadırlar. Eski Sovyet araştırmacılarına göre Dağ’da
yaşayan Toj diye adlandırılan bu etnik grubun aslında Tuva Cumhuriyeti Toj eyaletinde
yaşayan Ak Todu, Soyon Kırgız, Hanaçı, Maat, Balıkçı ve Huular boylarının bir kısmı
olmakla beraber kendilerini Duhalar diye adlandırdıkları bilinmektedir4. Duhalar,
bilim dünyasında ren geyiği yetiştirmelerinden dolayı, daha çok Moğolların vermiş
olduğu Tsaatan (geyik çobanları) adıyla tanınmaktadırlar. Tsaa kelimesi Moğolcada
“geyik” anlamına gelir ve sondaki –tan eki de aitlik bildiren bir ektir5. Onlara çok
yakın bölgede yaşayan Moğol boyu Darhadlar ise onları Uygur olarak, dillerini de
Uygur dili olarak kabul ederler (Şagdarsüren 1974: 74). Bu yüzden Duhalara, Uygur
Tsaatan adı da verilmektedir.
Tarihi Kökeni ve Bugünkü Durumu
Kaynaklarda Duhaların kökeni ile ilgili olarak Çin yıllıklarında geçen tu-po,
yani dubo adına dikkat çekildiği, dolayısıyla da Tuvalara bağlandıkları görülür.
Çin yıllıklarından Tang Devleti’ne ait (MÖ 618-907) belgelerde geçen tu-po, yani
dubo6 adının Tuvaları gösterdiğini belirten Şagdarsüren, aynı zamanda, V. Radloff,
İ. G. Georgi ve A. Castren gibi bilim adamlarının Duhaların kökenini Samoyedlere
bağladıklarını da belirtir (Şagdarsüren 1974: 74). Ancak, tu-po, dubo, tuba, tuva
adları ile duxa adının bağlantısını çözmek kolay değildir7. Bazı Türk araştırmacılara
4 Geniş bilgi için bkz: (Badamhatan 1960: 30-35), (Şagdarsüren 1974: 74).
5 Bkz. (Gül 2007: 29). Tsaa kelimesi ile ilgili olarak beyaz, ak manasındaki Tsaa, Tsagaan sözcüklerden
türemiş olabileceğini S. Badamhatan ileri sürmüştür. (Badamhatan 1962: 5).
6 “Duboların yaşam tarzı ve adetlerine dair ilk malumatları Çin kaynaklarından görmek mümkündür: Onlar,
(dubolar) ot ile bürülmüş çadır ya da ağaç kabuğu ile bürülmüş çadırlarda yaşarlar. Geyik ve samur derisi
ile kıyafet ve giyimlerini yapar. Fakirleri ise kuş tüyleri ile kıyafet yaparlar. Kaliteli ve süratli binek at sayısı
çoktur. Kayakçılık çok meşhurdur ve çok hızlı kayabilirler. Bu kayak ile bir kez sallayarak 100 adım yere
çok hızlı kayarlar. Onlarda çeza ve infaz yoktur ve eğer biri hırsızlık yaparken yakalanırsa çalınan malının
değerinden bir mislini öder. Ölüleri tabuta koyarak dağlara bırakır ya da ağaca asarlar. Batı komşusu olan
Hyagaslarla (Kırgız) savaşırlar. Hyagaslar’a esir düşenler köle olup onlara hizmet eder”. Biçurin N.Ya.
Sobranie svedenii o narodah, obitavşih v srednei Azii v drevnie vremena. Moskova, cilt 1, 1959, s 354.
7 Moğol bilgin S. Badamhatan, tarihi kaynaklarına dayanarak Dubo ve orman Uryanhatların, Duhaların
atası olduğunu ileri sürmüştür. Badamhatan S. Hövsgöliin Darhad yastan. Ulaanbaatar, ŞUA-iin Tüühiin
Hüreelen. Ulaanbaatar, 1965, s 11-12. Duhaların, Dubo ve orman Uryanhat ile olan menşei ve bağlantılarını
göz önünde bulundurarak onların tarihi gelişim ve sürecini tespit etmek mümkündür. Çin kaynaklarında
zikredilen Uryanhatlar arasında geyikçiliğin yaygın olduğunu görebiliriz: Liyao Hükümdarı olan İn Li’nin
13. Yılın 5. Ayın Kara İt gününde (miladı takvimine göre 23 Haziran 963) geyik ile zengin olan Wo-Lang-Kai
(Uryanhai) memleketinden lekeli geyik hediye olarak sunulmuştur. Karl A. Wittfogel, Feng Chia-sheng.
History of Chinese Society Liao (907-1125) II Transactions of the American Philosophical Society. New Series,
Vol. 36, 1946. Philadelphia, 1949. pp. 337. Bazı Moğol araştırmacılara göre bu Uryanhai kabilesinin, Camiüt-tavarih’de zikredilen orman Uryanhatlarının atası olması mümkündür. Batsüren B. “IX-X zuunı Töv Aziin
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göre Dede Korkud Hikâyelerinde geçen Duha Koca Oğlu Deli Dumrul adındaki
Duha adı ile bu kadim yaşayışı sürdüren kadim kavim arasında bir ilişki olabileceği
de iddia edilmiştir (Gül 2007: 29).
1921 yılından önce Duhalar, Moğolistan İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında
Tanno Uryanhai Hududu içinde dağlarda yaşayan Soyonlar diye resmi kayıtlarda
geçmekteydi. Fakat Tanno Uryanhai Hududu, 1917 yılında Çarlık Rusyasının düşmesi
ile yeni kurulan Sovyet Cumhuriyeti dış politikası sonucu 1921 senesinde Moğolistan
İmparatorluğu’ndan kopmuştur. Tuva Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu
olayla beraber Sovyetler Birliği ve Moğolistan Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır
çizgisi, bir tartışma mevzusu olmuş ve 1952 senesine kadar devam etmiştir8. Sınır
çizgisi hakkında taraflar anlaşmaya varınca, sınır bölgesinde yaşamakta olan 53
civarındaki ailenin vatandaşlık sorunu da gündeme gelmiştir. Ancak 1955 yılında bu
53 aileden oluşan Duhalar, kendi iradeleri ile Moğolistan vatandaşlığına müracaat
etmişler ve Moğolistan Duhaları için yeni bir dönem başlamıştır.
1960 senesinde Hövsgöl İli Ulaan-Uul, Rençinlhümbe ve Hanh ilçelerinde 30
kadar aileden oluşan Duhaların yaşadığı ve onların geyik sayılarının da 574’e ulaştığı
nüüdelçdiin tüühend holbogdoh negen survaljiin zarim medeenii tuhaid”, Mongolın tüüh sudlal ba survalj
olon ulsın erdem şinjilgeenii huraliin emhtgel, Tohoku university, Sendai, 2011, s 35. Orman Uryanhatlar
yani XII. ve XIII. yüzyıl arası doğu Soyon ve Tanno dağlarında yaşayan Duhaların yaşam tarzı ve kültürü
hakkında ünlü tarihçi Reşidüddin Fazlullah Hemedani, araştırma açısından çok değerli bilgiler vermiştir:
“Onlar (orman Uryanhat) orman ve yüksek dağlarda yaşamakta ve hane ve çadır hakkında hiç bilmiyorlar.
Onlar hayvan derisinden kıyafet yapar. Koyun ve inek sürüsü yerine dağ inekleri (geyik?) yetiştirip onun
sütünü içer, etini yerler. Onlara göre koyun sürüsüne bakmak en utanç verici iştir. Hatta bazı ana ve babalar,
kendi kızına kızdığı zaman, seni koyunlara bakan çobanla evlendireceğiz derler. Bu sözü duyan talihsiz
kızlardan bazılarının çok üzülerek kendilerini ağaca asıp intihar ettiği de olur. Uryanhatlar, eşyalarını dağ
ineklerine yükleyerek göç ederler ve ağaç kabuğu ile bürülmüş barınaklarda konaklar. Bundan daha güzel
hayat olmadığını söylerler”. Bkz. Reşidüddin Fazlollah Hamadani. Cami üttevarih. Cild-e evvel. Tashih ve
tahşiye Muhammad Rovşen, Mostafi Musavi. Tehran, 1373, s 107. Moğolların Gizli Tarihi’nde 1207 yılında
Coçi’nin Bargucin seferini anlatırken Tuba olarak bahsedilmiştir. Mongolın Nuuts Tovçoo. Erhlen hevlüülsen
Ş.Çoimaa. Ulaanbaatar, 2006, s 185. Duhalar hakkında bundan sonraki bilgi XVII. yüzyıla ait Öndör
Gegeenii Namtar adlı kaynakta rastlanmaktadır: Gegeentin’i (Moğolistan dini lider Zanabazar) Haalgan Dağ
geçitinde konaklayıp, oranın kuzeyinde bulunan bir tepe üzerinde dua ederken geyiğe binmiş birkaç adam
gelmiştir. Onlar kaplan derili etek ve ayakkabı giymişler idi. Onlar teçhizat ve silah ile kendilerini tamamen
donatmışlardı. Onlar, Gegeen’e hürmetini sunduktan sonra, sizi karşılamak üzere Halha’dan geldik deyip
hemen geri dönmüşler. Onlar kimdir diye Gegeen’e sorulduğunda, O, şimal hududun sahibi efendilerdir,
dedi. Öndör Gegeenii Namtar Orşivai. Moğolistan Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü, El yazma ve
Dokümantasyon Merkezi’nde muhafaza edilen elyazma nüshası. s. 23-24.
8 1944 senesinde Tuva Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği’ne dahil olması ile beraber Doğu Soyon ve

Tanno Dağlarında yaşayan Duhaların vatandaşlık meselesi gündeme gelmişti. Halen Darhatlar
ve Duhalar arasında dolaşan bir söylentiye göre Moğolistan’a dahil olmak isteyen 30’u aşkın
Duha ailesinin aynı yılda Ruslar tarafından katledildiği de iddia edilmektedir.
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bilinmektedir (Badamhatan 1962: 6). Dönemin Moğolistan hükümeti, Duhaları
medeniyetleştirmek ve sosyal yönde aktif hale getirmek adına onları yerleşik kültüre
teşvik eden faaliyetler yürütmeye başlamıştır. Onun için 1955-1960 sene arasında
Ulaan-Uul ilçe merkezinde 35 haneden oluşan Tsaatan mahallesini inşa etmiştir. 1960
yılında Duhaları dağdan indirip Tsaatan mahallesine yerleştirmeye başlamış ve geyik
için yem otlarını dağdan kesip getirtme faaliyetini de yürütmüştür. Doğal ortamda
yaşamaya alışık olan bu kabile, yeni bir hayatı benimsememiştir. O dönemde Duhalar
arasında hastalıklar artmış ve özellikle de geyiklerin hastalanması, toplu şekilde telef
olması ile eskiden yaşadıkları yer olan Soyon dağlarına kaçmaları da söz konusu
olmuştu. Hükümet, bunu önlemek için polis ve güvenlik görevlileri tayin etse de pek
başarılı olamamıştır ve bu olay, Moğolistan Devrimci Halk Partisi Başkanı’na itiraz
dilekçesi gönderilmesine ve sonunda onların dağlık bölgelerine geri dönmelerine
müsaade edilmesine kadar devam etmiştir. Fakat gelişmiş toplumu teşkil etmek
amaçlı sosyalist teoreme dayanan hükümet, Duhaları yine yerleşik kültüre zorladı.
Rençinlhümbe ilçesi Aşağı Ak gölünde 1956 senesinde kurulan Balık çiftliğinde
balıkçı ve işçi olarak çalıştırmak için Duhaları tekrar dağdan inmeye zorladılar. Ak
Göl kenarında Tsagaannuur kasabası kurulup her biri iki odalı sayıları 30 kadar olan
binalar inşa edilmişti. Bunun dışında elektrik istasyonu, kreş ve ilkokul açılmıştı.
Üstelik ekstra maaş da söz konusuydu. Bunların sonucunda Duha gençleri yerleşik
hayata geçmeye başladı ve 1970 yılına gelindiğinde dağda sadece 9 aile kalmıştı (Bkz.
MUDHE 2009: 52). Bu durumu değerlendiren Moğolistan hükümeti, olayın trajedik
yönünü nihayet fark etmiş ve Moğol Duhalarının alışagelmiş geleneksel yaşam tarzı,
örf ve adetlerini korumak amacıyla eski kararlarından vazgeçmeyi uygun görmüştür.
Onun için 1985 yılında Tsagaannuur kasabasını ilçe ilan etmiş ve bütün Duhalar,
idari olarak yeni kurulan ilçeye bağlanmıştı. O zamandan beri Duhalara ücretsiz
kışlık kıyafetler vermek, yaşlılara ücretsiz gıda yardımı, geyik çobanının maaşının
diğer hayvancılık sektöründen fazla tutulması ve her aileye aylık 210 tögrög (zamanın
döviz kuruna göre 45 Amerikan Dolarına denk geliyordu) maaş verme gibi çok yönlü
sosyal yardımlaşma ve güvenlik faaliyetleri uygulanmaya başlandı. Bunun dışında
Duha dili ve kültürünü yaşatmak ve korumak amacıyla Tuva Özerk Cumhuriyeti
Kızıl Devlet Üniversitesi Tuva dil ve edebiyat bölümüne öğrenci göndermeye de
başlandı. Neticesinde geleneksel yaşam devam ettirildi ve geyikçilik de gelişti. 1990
yılında 1000 geyik bayramı da kutlandı.
Fakat 1990 yılında Sosyalist sisteminin çökmesiyle Moğolistan hükümeti, liberal
ekonomiyi geliştirme programı sonucu ülke çapında görülen hem siyasi hem de
ekonomik kriz ile uğraşmaya başlamıştır. Bu durum Duhaların hayatını derinden
etkilemiş ve 2000’li yıllara kadar tamamen unutulmuş hale gelmişti. Merkezden hiç
bir yardım ve mali destek gelmediğinden ihtiyaçlarını karşılamak için artık geyik
etini ve geyik boynuzunu piyasaya sokmaya mecbur kaldılar. Eskiden kasaba ve ilçe
merkezinde yaşayan Duhalar, işsizlik nedeniyle yerleşik hayattan vazgeçip dağa
çıkmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla, dağda nüfusun çoğalmasıyla birlikte geyik
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sayısı 500’e kadar düştü. Bu durum, Duhaları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı
ve onların hayatını olumsuz yönden etkilemeye başladı. Erkekler arasında içki
kullanım oranı yükseldi. O dönemde dağlara çıkan satılık ürünlerinin % 80’ini
sadece içki oluşturmaktaydı.
2000 yıllarında Moğolistan, ekonomisinin yeniden kalkınmaya başlamasıyla
beraber özellikle yeraltı zenginliği ile dünyanın gündemine gelmeye başladı ve
bu durum turizm sektörünün de süratle gelişmesine sebep oldu. Dolayısıyla,
Moğolistan’a gelen yabancı turistlerin öncelikli seçeneği, halen vahşi doğa ortamında
yaşamını sürdürmekte olan Duhaları görme şansını kaçırmamaktı. Turistlerin
binek kiralamalarından dolayı geyikçiliğe önem verilmeye başlandı. Böylelikle 2006
yılında geyik sayısı 859’e ulaşmıştır. 2009 yılına gelindiğinde ise geyik sayısı 1178’e
ulaşmıştır (Bkz. MUDHE 2009: 56). Nüfus olarak 2010 yıl sayımına göre Duha yani
Tsaatan kimliğini taşıyan 138 aile üyesi 664 kişi mevcut idi. Bunlardan 436 kişinin
sade Duha, 228 kişinin de melez (bir tarafı Darhat olan) olduğu belirtilmiştir (Bkz.
MUDHE 2009: 55). Fakat bu nüfus içinden sadece 62 aile mensubu 132 kişinin
(içinde turist kamplarında Duha yaşamın özelliğini göstererek çalışan ve çoktan
dağdan kopmuş aileler de dahil olduğunu göz önüne bulundurmamız gerek)
geyikçilik ile meşgul olup geleneksel yaşam tarzını sürdürdüğü bilinmektedir (Bkz.
MUDHE 2009: 55).
Turizm sektörünün gelişmesi ve bu sektörden kazanılan para, onların hayatını
ekonomik yönden olumlu etkilemekle beraber, onların geleneksel yaşam tarzının
ve kültürünün gittikçe erimesine de neden olmaktadır. Turistler, çok dağlık olan
bu bölgede ancak belli noktalara kadar gelebilmektedirler. Duhalar da turistlerin
gelebileceği noktalara inmek amacıyla yavaş yavaş dağdan inmeye başladılar. Bu
durum da geleneksel göç etme adetinin iyice unutulmasına sebep olmaktadır. Bunun
dışında geyik ve öüke denilen Duha çadır kültürünün de değişmeye başladığını
görmekteyiz. Turist kamplarına yakın olmak, ekonomik yönden zenginleşmek
adına kendi kültürlerinden kopmaya başladılar. Ayrıca, yabancı ve yerli sivil toplum
örgüt, vakıf ve dernekler tarafından uydu alıcı anten, güneş enerjisi aletleri başta
olmak üzere onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik alet ve donanımların hediye
edilmesi, okula giden çocuklara burs olanağı sağlanması da onları geleneksel
hayattan uzaklaştırıp yerleşik hayata teşvik etmektedir. Son yıllarda Soyon
dağlarının Ulaan-Uul ilçesine bağlı kısmında altın madeni, Rençinlhümbe ilçesine
bağlı Tengis nehir havzasında elmas, yakut madeni bulunması; Duhaların yaşadığı
bölgelere en az 3000 kişinin yerleşmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Duhalar, yaz
aylarında turizm, kış aylarında da madencilik işleriyle meşgul olmaya başladılar.
Böylece de sürekli dış dünya ile bağlantıda bulunan Duhaların kendilerine has dil ve
kültür özelliği de süratle Darhat ve Halh etkisi altında erimeye başladı9.
9 2009 yılında Tsagaannuur ilçe orta okulunda 135 Duha öğrenci okumakta ve bütün dersler Moğolca
üzerinden verilmekteydi. Bu gibi nedenlerden dolayı 30 yaşından küçük olanlar Duhaca bilmiyorlar. Bkz.
Mongol Uls dahi hünii erh, erh çölöönii baidliin talaarhi iltgel 2009. Ulaanbaatar, Mongol Ulsiin Hunii Erhiin
Ündersnii Komiss. 2009, s 63-64. Bunun dışında Moğolistan hükümetinin de Duhalar hakkında izlediği
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Duhalar ve Kültürel Özellikleri
Klan (Yasun) Adları. Moğol bilgin Şagdarsüren’in belirttiğine göre Duhalar,
kendi içlerinde de çeşitli aymaklara ayrılırlar. Bunlar şunlardır.
1. Kara, Sarı Balagsi’ler yani balıkçılar
2. Dodad
3. Beyaz, Kara dzōd
4. Salidzag
5. Kara, Sarı Soyon’lar
6. Torgalar veya ağaçkakanlar (tonşuuluud)
7. Urad
8. Kara, Beyaz, Sarı Hūlar yani kuğular
9. Erhud (Şagdarsüren 1974: 74).
Badamxatan ise, Duha aymakları ile ilgili 11 aymağın adını verir: Xuular, Urud,
Sors, Dargalan, Kaştag, Balgaş (balıkçı), Demjee, Dodot, Soyon, Zoot (jogd), Xerdeg”
(Bkz. Gül 2007: 32).
Geyikçilik ve Göç Etme Adetleri
Duhalar, diğer göçebe kabileler gibi dört mevsime göre göç ederler. Geyik
otlatmak için en taze otlakları arayarak yılda 6-8 defa göçerler ve Kasım ayında
kışlak yerine geçerler. Geyikler için dağın yan eteğinde bulunan ot dolu yeri, kışlak
olarak tercih ederler. Her ne kadar kar yağsa da geyikler kar altındaki otları rahatça
çıkarıp yiyebilirler. Bu yüzden kışın en çok kar yağan yer, Duhalar için en uygun
kışlak olur. Çünkü kar kalınlığı fazla olduğu zaman geyik sürüleri de uzak yerlere
gitmezler, fazla yorulmazlar ve bu yüzden de fazla zayıflamazlar. Geyikler için
politikanın yetersiz olduğu görülmektedir. Örneğin, Duhaların yaşadığı bölgeden Ulusal Büyük Meclise
seçilen milletvekili Gündalai Lamcav’ın 31 Ağustos 2010 tarihli ulusal gazeteye verdiği bir röportajda Duhalar
konusunu ele almıştı. Röportajda “Geyikçiliğin ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Herhalde Duhalara
lazım olan bir şeydir. Moğolistan’ın kalkınması ve ziraatçiliğin gelişmesinde o kadar önemli faktör değildir. .
. Anladığım kadarıyla Duhaların binek ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şeymiş” demektedir. http://
tony.blog.inet.mn/?vfile=article&id=325 ., Ziraat, Tarım ve Hafif Üretim Bakanlığı Hayvancılık Politikası
Uygulama ve Denetleme Başkanlığı uzmanı Ya. Altangerel’in de 12 Ağustos 2010 tarihli ulusal bir gazetede
Duhalarla ilgili devlet politikasından bahsederken, aynı yılda Duhalar için devletin neler yaptığı sorusuna
cevap verirken “Geyik kanlarını tazelemek için komşu Tuva’dan 20 geyik getirildiği; bunlardan da 12’sinin
öldüğü; Duhaların barınakları için malzeme dağıtıldığı, her aileye güneş enerjisi ile çalışan lamba tahsis
edildiği ve yüksek öğrenim gören Duha kökenli 7 öğrencinin okul harçlığının ödendiği; bunların dışında
da başka bir faaliyetin olmadığını dile getirmiştir. http://www.kimaworld.net/mn/bbs/board.php?bo_
table=study04&wr_id=65&page=9 . Devlet tarafından unutulan Duhalar unutuldukça onların geçimini
sağlayan geyik sürüleri de büyük ölçüde zarar görmektedir. Örneğin, bütün geyik sürülerine Вrucella13 virüsü
bulaşmış olduğu da acı bir gerçektir. Önöödör Gazetesi, 2004.10.14 №240
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barınak gibi yapılar yapılmamıştır. Sadece onların yatacağı yerin karı temizlenir.
Tam kış mevsimi başladığında geyikleri gece direk ve ona benzer çubuklara bağlarlar
ve gündüz otlatırlar. Eğer bölgede kurtlar dolaşmaya başlarsa geyik sürüsü sadece
sabah saatlerinde otlatılır. Geyik sayısı az ve otlak taze ise kışın göçülmez. Ama
geyik sayısı fazla ise kış aylarında iki veya üç defa başka bir yere geçilir. Çünkü geyik
dışkısının artmasıyla geyiklerin yatacağı yer kalmaz. Aile erkekleri sabah ve öğlen
saatlerinde geyik sürüsüne nöbetle bakarlar. Eğer erkekler ava gitmişse bayanlar da
sürüleri kontrol ederler.
Nisan ve Mayıs aylarında kışlaktan kalkıp ilk geyiğin yavruladığı yeri ilkbaharlık
olarak seçerler. Çünkü dişi geyikler, doğum yaklaşınca önceki sene yavruladığı
yere doğru koşar. Eğer başka bir yer olur ise doğum süresi uzar bu da yavrusunun
hayatını tehlikeye sokar. İlkbaharlık yer, genelde otların erken çıkacağı ve dağın
güneş yönündeki eteği olmaktadır. İlkbahar aylarında geyik sürülerine bakmak
zahmetli bir iştir. Çünkü geyikler çiçeğin fazla çıktığı yerlere hızlıca koşarak
dağılırlar. Bu durum da geyik çobanlarının işini arttırır. Bu yüzden eğer ormanlık
bölgede ise üç dört kişi, geniş düz yerde ise iki kişi çoban olur ve geyikleri ikişer
şekilde birbirlerine bağlarlar. İlkbahar aylarında sabah bir, öğleyin iki, akşam da bir
kere olmak üzere geyiklerin sütünü sağarlar. Bu dönemde çadır alanı ve otlak arası
mesafe 7-9 km civarındadır.
Duhalar, Temmuz başında sinek çıkınca yazlığa doğru göçerler. Genelde yazlık,
sineği az olan serin havalı dağ zirveleri olur. İlkbaharlık ve yazlık arası mesafe 30-40
km civarındadır. Yaz aylarında geyikleri günde üç kere sağarlar. Yazın sineklerden
rahatsız olan geyik sürüsü gündüz ocak dumanına doğru gelir ve otlağa çıkmaz.
Sadece şafak ve akşam vakitlerinde otlağa çıkarlar. Bu yüzden bu zamanda geyikler
kilo almazlar.
Eylül başında sonbaharlık için zirveden inip dağ eteklerinde mantarı bol olan
yerlerde konaklarlar. Sonbahar aylarında taze otlağa doğru bir veya iki kere göç
edilir. Mantarın bol olduğu yerlerde geyikler fazla kilo alır ve böylece kış aylarını
geçirebileceği yağı biriktirir. Bu zaman geyikleri sabah ve akşam olmak üzere iki
kere sağarlar ve Kasım ayına kadar içecekleri sütleri dondurarak saklarlar. Eylül,
Ekim ayları arasında geyik birleşmesi olup hamilelik süreci başlar. Bu yüzden Ekim
ayından sonra geyikleri sağmamaya başlarlar.
Duhalar, geyiklerin yaşlarına göre ayrı isim verirler. Bunlar şunlardır.
Eter – geyiğin boğa olanı
Zari – yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olan
Mandcig- dişi olanı
Hugaş- bir yaşında yavruları
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Dongor- iki yaşında erkek olanı
Dungui- iki yaşında dişi olanı
Guidaa- üç yaşında erkek olanı. Üç yaşını doldurmuş dişi geyikler mandcig olur
ve erkek olanlar ya eter ya da zari olur (Badamhatan 1962: 9).
Duhalar’ın göç etme adetleri de araştırılması gereken konulardandır. Çünkü
göç etme adetleri çok ilginçtir. Duhalar, ot ve mantarın bol olduğu yerleri daha çok
tercih ederler. Ailenin en yaşlı erkeği önceden gidip yeri tespit eder. Bu yer, daha
önce kullanılmamış olmalıdır. Duhalar, önceden birileri tarafından kullanılmış ya
da birinin konakladığı yerlerde hiç konaklamazlar (Tserenhand-Nansalmaa: 2011:
60 ). Bunun dışında birinin vefat ettiği yerlerde de konaklamazlar. Çetin (dağ ve
su efendilerinin bulunduğu, doğaüstü şeyler yaşanan) yerlerden de kaçınırlar
(Badamhatan 1962: 11). Göç etme olayı şafak vaktinde başlar. Sabah uyandıktan sonra
ev hanımı kahvaltıyı hazırlar ve sonra ev sahibi dışarı çıkıp öüke (Duha çadırı)’nin
ön sağ kısmından açmaya başlar. Çadırın bu kısım örtüsünü en sevdiği veya Tanrıya
kurban olarak düşünülen kutsal eter ya da zari’ye eyer olarak koyar. Bu eyer üzerine
sadece şamanist ruh ongunları yüklenmektedir. Çadırın ön sağ kısmının dışında
kalan örtüleri de geyiklere eyer olarak koyarlar. İkinci geyiğe çocuk elbiseleri ve
oyuncakları yüklerler. Üçüncü ve dördüncü geyik çocuklar için donatılır10. Beşinci
geyiğe büyüklerin kıyafeti, silah ve diğer eşyalar; altıncıya da fazla olan eşyaları
çuvala doldurup yüklerler. Bu sırada ev hanımı bir çay demler ve herkes oturup çayını
içtikten sonra yedinci geyiğe ocak ve tencere başta olmak üzere mutfak eşyalarını
yüklerler. Yola çıkıldığında en öndeki geyiği ev sahibi tutar ve sonraki geyikleri
ev hanımı tutar (Badamhatan 1962: 11-12). Duhalar, göç ederken çadırın örtülerini
alırlar ama çadır direklerini yerinde dikili olarak bırakırlar. Ama burada ölüm gibi
hoş olmayan bir olay yaşanmışsa çadır direklerini yere yatırırlar (Badamhatan 1962:
12) ya da geyik bağlama direği bırakırlar (Ayuş 2011: 232). Sonraki durağa varınca
Duhaların en yaşlı olanı ilk geyikten iner ve ruh putlarını da indirip kurulacağı
çadırın içinde olacağı yere bırakır. Sonra diğer eşyalar çadırın içinde olması gereken
yerlerde yerleştirildikten sonra üstüne çadır kurma işi başlar. Eğer hazır direkler
varsa onları kullanırlar yoksa ağaç keserek yeniden hazırlarlar. Çadır örtme işine
ön sağ taraftan başlanır. Çadırı kurduktan sonra geyikleri bağlamak için direkleri
de hazırlayıp yerde yatay şekilde bırakırlar (Badamhatan 1962: 13). Duhalar’da öüke
yani Duha çadırı son derece önemli olduğu için Evin atası öüke / İlacın atası su gibi
atasözleri de söylenir (Tserenhand-Nansalmaa 2011: 75).
Avcılık ve Onunla İlgili Adetler
Duhaların hayatında geyikçilik ne kadar önemli ise avcılık da en az onun kadar
önemlidir. Özellikle bazı vahşi hayvanların derisi, eti, iç organları, kemik ve tüyleri
de bir çok alanda Duhalar tarafından kullanılmaktadır. Vahşi hayvanlara ait bazı
10 Burada ne kadar çocuk varsa onlara göre birer binek geyik hazırlanır.
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parçaların tıbbi alanda; yine bazı parçaların da süsleme özelliği olduğundan
ticari alanda kullanıldığı bilinmektedir. Onlar vahşi hayvanlardan ayı (ireie), kurt
(goktuya), bayağı vaşak (Lynx lynx) (dervakdek), karsak “step tilkisi” (gersa), geyik
(cüleg), domuz (havanh), ceylan (ileg), yaban keçisi (cunma), sığın geyiği (toşi),
yaban geyiğin bir türü olan tsaa (dasvanan), yabani koç (arkal), sincap (dişen), tilki
(dilge), samur (ald), su samuru (gulak), kunduz (hundas), müşk maralı ya da kabarga
(şibar) ve marmot “sincapgillerden” (tarpag) gibi hayvanları; kuşlardan Kara orman
tavuğu “Lagopus lagopus” (öşvel), orman horozu “Tetrao urogallus” (kara guşi), bir
kuş türü “Tetrao urogalloides” (tişleg), kaz (gazi), yeşilbaş ördeği (boz) ve angut
kuşu (angar) gibi kuşları; balıklardan da bir tür alabalık “Brachymystax lenok”
(meeti), bir tür somon balığı “Thymallus brevirostri” (gaderhe), Sibirya somon
balığı “Hucho taime” (kalpak), beyaz balık “Coregonus pidschia” (ak balak), bir tatlı
su balığı “Lota lota” (bösöl) ve yayın balığı “Silurus asotu” (sal barlan) başta olmak
üzere çeşitli balıkları avlamaktadırlar. Vahşi hayvanlar ve kuşları ok ve av tüfeği gibi
silahlarla veya pusu kurarak avlarlar. Balık ise olta (dartge), kepçe (zedge) ve çatal
(siree) gibi aletlerle avlanır11.
Duhalar, sonbahardan ilkbahara kadar vahşi hayvan avıyla meşgul olurlar. Yaz
ve sonbahar aylarında ise balık tutma ve kuş avlamakla uğraşırlar. Tüyü değerli olan
hayvanlar ise kış aylarında avlanır.
Duhalar, ava çıkarken genelde 7 veya 10 kişi arası bir grup kurarak ava çıkarlar.
Onlardan üç veya dördü nişancı olarak gizlenir ve diğer kalanlar av sürme görevi
yerine getirir. Av sürmeye görevlendirilen adamlar, avcı köpekle beraber gürültü
çıkararak nişancıların olduğu yere doğru av hayvanlarını sürüklerler. Bu av grubu
içinde söz sahibi olan bir yaşlı mutlaka vardır ve av payını adilce dağıtma hakkına
sahiptir. Eğer ayı avlanmışsa derisini avlayan kişi alır ve gurubun en yaşlısı safra
kesesine sahip olur (Badamhatan 1962: 19). Üstelik cüld denilen en kutsal kısmı olan
iç organları da avlayan kişiye verilir (Ayuş 2011: 231). Duha folkloruna göre geyik ve
ceylan altı bacaklı hayvan sayılır. Bunların dört ayağı ile bel ve boyun dahil olmak
üzere toplam altı bacağı var kabul edilir. Bu kısımlardan arka bacak ise en yaşlının
payıdır. Eve dönerken yolda kendilerinden yaşlı biriyle karşılaşırlarsa, ona avlanan
hayvanın derisi ve en kutsal olan bel kısmını sunarlar. Bu yüzden bu tür yaşlılara
“bel adam” derler. Avlanan hayvan etini çevredeki bütün komşularla beraber adilce
paylaşır ya da hep beraber bir araya gelip hepsini yerler.
Ava çıkarken on iki hayvanlık takvime göre ayın 3, 7 ve 9’u gibi tek sayılı günleri
uğurlu bulurlar. Avcı, ava çıkmadan önce ev ocağı, ruh ve tanrılara dua ederek silahını
kutsallaştırır. Her avcı, çay içip evden çıkınca çadırını kuzey yönden başlayarak
güneş yoluna göre 3 kere dolaştıktan sonra yola koyulur. Avcılar, yoldayken avın
11 Bazı hayvan adlarının tam Türkçe karşılığı bilinemediğinden bunların Latince adları verilmiştir. Bunlar için
bkz.: (Badamhatan 1962: 17-18).
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nasıl geçeceği ve muhtemel durumlar hakkında konuşmaktan çekinirler. Avcı, av
sahasına ulaştıktan sonra çay demleyip ilk bardağını dört yöne saçarken avımız
bol olsun diye dua eder. Bundan sonra çayını içer. Avcı, hayvanın avlandığı ya
öldürüldüğü yerde onun kafatası, kuyruğu ya da tırnaklarından küçük bir parçayı
bırakıp üzerine ağaç dalı koyar. Ayı avlandığı zaman derisini yüzmeden önce ondan
özür dilenip “Ee tanrım. Sizi öldürmeye kalkmadım. Tesadüfen kurşun sizi vurmuş”
şeklinde sözler söylenir. Sonra derisini yüzerken “Hava soğumaya başladı ve ben
çok üşüyorum. Sıcaklığınızdan bağışlayın” diye söz edilir. Etleri parçalara ayırdıktan
sonra kafatasını evinin ters yönüne doğru çevirip bırakır ve eve dönüş yönünde iki
veya üç çubuğu yol kapanı olarak koyar. Avcılar, daha sonra ayı kafatasının olduğu
yöne doğru silah sesi çıkarırlar ya da kurşun atıldıktan sonra dönüş yoluna koyulurlar.
Eğer bu adet yapılmazsa öldürülen ayının ruhunun gelip intikam alacağına inanılır
(Badamhatan 1962: 21). Avcı, her av için en kutsal göstergesi olan cüld kısmını çadıra
getirip, çadırın içinde ruh ve tanrıların putu ve tasviri bulunan yere koyar. Sonra
parçalara ayırır ve bir kısmını ateş ocağına, arkasından kutsal ruhlara sunduktan
sonra erkek çocuğa pay verir. Bundan sonra ev sahibi yemeğe başladığında sırayla
herkes yemeye başlar. Avdan dönen avcı, doğa hediyesini evde ve kendinde tutmak
için bir iki gün elini yıkamaz. Saçını da kesmez. Avcı, bazen ayı kafatasını eve getirir.
O zaman evdeki herkes ona tapar ve dua eder. Ondan sonra üzerine para ya da yağ
gibi bereketliliği temsil eden değerli şeyleri sunarlar (Ayuş 2011: 232).
İnanç Sistemi
Duhaların dinî yaşamlarında eski Türk inanışlarının izlerini bulmak mümkündür.
Duhalar ile ilgili yapılan çalışmalarda onların Şamanist bir yaşam tarzına sahip
oldukları kabul edildiği için, biz de burada onların dinî yaşamını adlandırırken
Şamanizm terimini kullanacağız. Duha Şamanizmi’nde eski Türklerde olduğu
üzere, göğe, güneşe, aya, yıldıza, dünyaya, atalara ve onlar için yapılmış sunaklara
saygı göstermek büyük önem taşımaktadır.
Duhalar, Şaman’a xam adını, yani Türklerdeki “kam” adını verirler. Erkek Şaman’a
dzāran; bayan Şaman’a ise, Moğollarda da olduğu üzere, udagān adı verilmektedir
(Gül 2007: 32). Duha şamanlarının ilki olan ve büyük atası ise Zönög namında bir
dzāran olduğu söylenir. Kendisi, şimdiki Rençinlhümbe ilçesinde bulunan Harmai
ırmağı kenarında vefat ettiği için orada ongun’unu (onun özel malzemelerinin
bulunduğu ve her yıl şamanlar tarafından anıt töreni düzenlenen bir kutsal
mekândır) da kurmuştur (Badamhatan 1962: 29).
Duha Şamanizmi’ne göre eski dönemlerde ak ve kara yön ruhları vardır (Gül
2007: 32). Ak yön ruhları şunlardır:
1.Kişisel tengri, yani ērān. Moğolcası ongon “ruh”.
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2. Kazanç, ava uğurlu gelen silah tengri, yani eg bū. Moğolcası, sain buu “iyi
silah”.
3. En iyi dost olan avcı köpek tengri, yani eg it. Moğolcası, sain noxoi “iyi köpek”.
4. Hastalıksız sağ sağlam, kazanç doluluğu temsil eden tegşe ērān, yani tam ruh.
5. Çok akrabalık ve dostluk için uyumlu olmasını sağlayan dzon dēr, yani zon
tengri.
Duhalarda, yukarıdaki ak ruhlara gündüz vakti tapınılır. Güneş batımından
sonra ise, aşağıdaki kara yön ruhlarına tapınılır. Bu tapınılan kara yön ruhları ise
şunlardır:
1. gara eran, yani kara ruh.
2. gara dzalama, yani kara kuşak/kumaş (Şagdarsüren 1974: 79-80).
Şamanizm anlayışına göre Duhalarda, Şamanlar, toprak, iyi ve kötü yön sahipleri
ve ruhları ile buluşurken davulunu yanında taşır ve davul tokmağını kırbaç ya da
rehber olarak kullanıp görüşme yapar. Duha Şamanı, ayin yaparken davuluna
“kahverengimsi” (at) adını verir:
Galtār dorūm munab algāş
Gastāl derab olarār men
Erke dorum munab algāş
Estāl derab olarār men (Şagdarsüren 1974: 80)
“Kahverengimsime binerek
Hızlıca dörtnala gidiyorum
Eski esmerime binerek
Rüzgâr esirterek dörtnala gidiyorum.” diyerek büyü yaparlar. Bu yüzden, Şaman
olmak isteyenler, önce “Şaman davulu canlandırma” töreni yaparlar. Bu törenin
nedeni ise, aracını güvenilir kılmak ve buyruğunda tutmak için yapılan bir alıştırma
âdeti olmasıdır. Davulunu taşıyarak ruhuna kavuşma âdeti, hem Samoyed ve
hem de Türk Şamanizmi’nde mevcuttur. Moğol Şamanizmi’nde ise, önce Şaman
ruhuna kavuşur ve bundan sonra, davulunu taşıyarak üç evreni gezip dolaşır. Duha
Şamanizmi’nde ruhların köklerinin gökten; ayaklarının ise, toprak ve sudan olduğu
düşünülerek büyü yapılır ve o sırada, şöyle denir:
Dērdān ugdag
Tebā bulad xoşigālag
Xan dzayātşilāram
Ogtarxaydān ugdag
Orān lusdān xollag
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Xan dzayātşilāram
Duha Şamanizminde ruhların insan şeklini almış biçimde ve genelde, ayaklı
varlıklar olarak düşünülmesi Moğollardan farklıdır. Duha Şamanizminde ruhun
çeşitleri vardır: erkeklerin av ruhu, bayan ruhu, davul ruhu ve köpek ruhu gibi.
Bunlardan sadece köpek ruhu ters tarafta; diğerleri ise, evin kuzeyinde yer alır.
Ruh sahipleri Şamanlara, yıldız ve gökkuşağı olarak görünürmüş. Duha Şamanları
ava giderken kazanç istemek, çocuklarına iyi hayat dilemek, hastalık ve zulümden
arındırmak gibi hayatı ilgilendiren bütün hususlarda büyü /ibadet yaparak bütün
bu istekleri koruyucu ruha emanet ederler. Duha Şamanizmi âdetine göre, kötü yön
sahipleri, insanlara hiç görünmeyen adza adında bir şeytan ile tasvir edilmektedir.
Burada, sözü edilen adza, Şaman’a karanlıkta köpek, duman, kuş kafalı hayvan ya
da akan nehir olarak görünürmüş. Şamanlar, kötü yön ruhlarını iki çeşit yöntemle
basarlar. Bu yöntemler, Moğol Şamanizmi’ne benzemektedir. Bu yöntemlerden
ilkinde Şamanlar, kötü yön sahiplerini korkutarak ve ateş ederek kovar; ikincisinde
ise, kurban, ibadet ve sunak yaparak yani onları sakinleştirerek uzaklaştırır.
Duha Şamanizmi’nde de Moğol Şamanizmi’nde olduğu gibi, birbirine küfrederek
büyü yapma âdeti mevcuttur. Aşağıdaki örnekte bir tehdit sahnesi yer alır:
Dunnē xunen arāsanā
Buru gorgan inyas adānā
Xomar ogtag
Adzag desdag idigdag dudzār bis (Şagdarsüren 1974: 80).
“Gün ve geceler arasında
Ters bakmış ağacın kenarında
Silah taşıyarak
Vahşi hayvana binip görüşeceğiz biz”
diyerek Şamanlar büyü yapmaktadır. Bu mücadelede, güç sahipleri birbirleriyle
savaştıktan sonra, köpeklerinin de birbirlerini ısırdıkları söylenmektedir
(Şagdarsüren 1974: 80-81). Duha şamanlarının büyü ve lanetleme gücünün, diğer
şamanist toplum olan Darhatlar ve Halha şamanlarından daha güçlü olduğu da
söylenir. O yüzden bir Darhat deyiminde ‘’Tanno (yani Duha) şamanın büyüsü/
Tangad (yani Tibet) bahşiların lanetlemesi kadar (zor iş yoktur)’’ denilmektedir.
Duha Şamanlarının kurban olarak kutsal geyiği seçtikleri bilinmektedir.
Genelde boyunlarına çeşitli renklerdeki dokuz kumaştan ve samur kürkten yapılmış
kurbanlık bağı bağlanmış geyik, adak olarak seçilir ve bu geyiğe kimse binemez (Gül
2007: 35). Böylece geyikleri kurban olarak kutsallaştırmanın beş yolu vardır. Bunlar
şunlardır: Kara yön ruhları için kutsal geyik; Ak yön ruhları için kutsal geyik; ovoo
(dağ sahipleri) için kutsal geyik, Ateş ruhu için kutsal geyik, Gelir sağlayan iyi niyetli
ruh için kutsal geyik. Kara yön ruhları için kutsal geyik ise kara gibi kapalı renkli
geyiği, Ak yön ruhları kutsal geyik ise ak gibi açık renkli geyiği seçerek şamanist
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ayin uygulanır. Kutsal geyiklerin boynuna koyun yünü ile yapılmış kurbanlık bağı
geçirip, ona adaklarını bağlarlar. Kara yönlü ruhlar için kutsal geyiğe kara, mavi,
yeşil, kırmızı, sarı ya da ak renkli; Ak yönlü ruhlar için kutsal geyiğe ak, mavi, yeşil
ve pembe renkli adaklar takılır. Her yıl ovoo’ya dua töreni yapılırken ovoo (dağ
sahipleri) için kutsal geyik seçilir ve ona çeşitli renklerden kumaş parçaları ipeğe
bağlanır ve o kutsal geyiğe takılır. Dua töreni bitince geyiğin boynundan adakları
alıp evde saklarlar ve ertesi sene dua törenine tekrar getirip geyiğin kutsallığını
tazelerler. Ateş ruhu için seçilen kutsal geyik, ev ocağını kötü ruhlardan arındırma
töreni sırasında seçilir. O zaman dörtgen şekilli ve iki ucunda delikli olan huş
tahtasına Tibetçe ilahi yazıp altından sarı, kırmızı, yeşil, mavi ve ak renkli adakları
bağladıktan sonra kutsal geyiğin boynuna geçirirler (Bkz. Badamhatan 1962: 13).
Duha şamanlarının ayin sırasında giydiği başlıkları da son derece ilginçtir.
Şaman başlığı, dikdörtgen şeklinde kahverenkli bez ile örtülür. Başlığın tam ortası
yani alnın olduğu yerde deniz kabuğu ya da geyik tüyü kullanılır. İnsan suratı kulağı
dahil tasvir edilir. Başlığın iki yanına iki veya üç tane çan takarlar. Başlığın tam üst
ucuna 7 veya 9 tane kartal tüyü eklerler ve alt ucuna şamanın yüzünü tamamen
örtebileceğe kadar adak parçalarını da asarlar. Başlığın her iki yanındaki ip çene
altından birbirine bağlanır, bu şekilde başlık sağlamlaştırılmış olur. Başlığın tam
ortasında olan insan suratının ise Gunan Ulaan Bahadır adlı kahramanın sureti
olduğu düşünülür. Duha folkloruna göre Gunan Ulaan Bahadır, Cengiz Han
döneminde şimal hududunda yaşamış ve Budizm ile destani bir şekilde hayatı
boyunca savaşmış bir epik kahramandır. Bu yüzden Duha ve Darhat şamanları ona
hürmetini göstermek için böyle tasvir etmişlerdir. Bazen Gunan Ulaan Bahadır’ın
yanında boynuz takarlar. Bunun sebebi ise çok eski bir zamanda onun, Lus (su
dünyasının efendisi) ile savaşıp yendikten sonra bir boynuzu kırdığı olayın hatırasını
canlandırmaktır.
Başlık üzerinde konulan kartal tüyü ise Gunan Ulaan Bahadır’ın oklarını ifade
etmektedir. Bu tüylerin hep ters yönlü konulmasının sebebi ise şamanın öbür
dünyadaki kötü ruhlara yüzünü göstermemesi içindir. Öyle yapmazsa şamanın yüzü
tanınır ve yenilmesine sebep olur. Bu kartal kanat tüyleri genelde tek sayılı olur.
Başlığın üstünde güneş ve ay tasvir edilir. Bunun sebebi de Gunan Ulaan Bahadır’ın
dirilişi ve yükselişini temsil etmektir (Badamhatan 1962: 30-31).
Duha şamanizminin dünyaya bakış, düşünce ve folklor açısından Darhat ve
Tuva şamanizmi ile benzerlik taşımakla beraber onlardan çok daha eski tarz ve
geleneklere sahip olduğunu ve koruduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Darhad ve Tuva
şamanizminde görünen Budist unsurlar, Duha şamanizminde yok denilecek kadar
azdır.
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Ad Verme Geleneği
Şagdarsüren’in yaptığı araştırmalarda Duhaların ad verme gelenekleri ile ilgili az
da olsa kimi bilgilere yer verilmiştir. Ad verme gelenekleri ile ilgili olarak verilen iki
örnekte, Türk ve Moğol ad verme gelenekleri içinde görülen “çocukların yaşamadığı
durumlarda, onlara kötü/çirkin adların verilmesi” geleneği görülmektedir12.
Evlenme Adetleri ve Aile
Duhalarda evlenme adetleri geleneksel özellikler içerir ve bu geleneklere özel
hassasiyet gösterilir13.
İlk önce kız isteme faaliyeti icra edilir. Onlara göre gençlerin 20-24 yaşlarında
evlenmesi uygun görülür. Ancak bazen Türkiye’de de görülen beşik kertme olayına
benzer olarak çocukların henüz bir yaşındayken evlenme sözleşmesinin yapıldığı
da görülür. Evlenmeye karar veren gençlerden kızın ailesi razı olmazsa kızı kaçırma
adeti vardır. Ayrıca kız kaçırıldıktan bir yıl sonra nişan ve istemeye gelme adeti de
mevcuttur. Ama Duhalar arasında kendi klanları (yasun) içinden evlenmek tamamen
yasaktır. Kız istemek için damat adayının babası veya yakınları kızın evine gidip kız
babasına adak; onguna süt ve pirinç sunduktan sonra ocağına tütsü ve yağ dökerken:
Evladımın mutluluğu
Yüce devletimizin huzuru için
Ailemiz ve ilçemiz de büyüsün sözleriyle geliş sebebini açıklar. O zaman kızın
12 Bu konuda Şagdarsüren, saha çalışmasında şu bilgileri kaydeder: “12 doğum yaptım, diye anlatır bir kadın ve
dördü ikiz 14 çocuğum oldu. Ancak bunlar doğduktan sonra ölüyorlardı. Bir oğluma Oros [rus] adını verdim.
Bir tek o yaşadı…”… “Bizde adı Sadar olan bir adam var, daha önce adı “Kurumuş” anlamında Guuren Yori idi.
Ebeveyler, daha önceki çocuklar öldüğü için, böyle isimler verirlerdi”. (Chagdarsürüng 2004: 155).
13 Duhalar’da aile üyeleri ile ilgili terimler bulunmaktadır. Bu terimlerden bazılarını burada vermek istiyoruz:
1. baba (açam ataame) 2. ana, anne (avaame, eneeme) 3. Oğul (oglom) 4. kız (caam, gez) 5. öz ağabey
(hakam, eceeme) 6. öz abla (uvam) 7. koca (asame, asaga) 8. Karı (eğer yaşlıysa gadıyme) 9. büyük baba
(hakayım) 10. babaanne (eneeme) 11. Hala (gadaame) 12. dayı (daya irem) 13. teyze (gadame) 14. annenin
küçük kardeşleri (erkekse daya, bayansa aame) 15. kocanın babası (irem) 16. karının babası (hakame)
17. Kocanın annesi (hundcoome) 18. karının annesi (haka irem) 19. torun (ürüüme) 20. torunun oğlanı
(ürüümnen üru) 21. üvey olan kayınbaba (songe, had irem) 22. üvey baba (songe ataame) 23. kızın oğlanı
“torun” (ürüüme) 24. kızın kızı “torun” (gez ürüüme) 25. ağabeyin oğlu, yeğen (eğer kardeşten büyükse
hakame, küçükse dunmaame) 26. ağabeyin kızı, yeğen (yaşı büyükse uvaame, küçükse dunmaame) 27.
ablanın kızı, yeğen (eğer yaş küçükse ceneeme, büyükse daya aame) 28. kocanın ağabeyi, kayın (irem)
29. kocanın erkek kardeşi, kayın (oglom) 30. kocanın kız kardeşi, görümce (gezeme) 31. karının ağabeyi,
kayın (hakam) 32. karının ablası, baldız (haka irem) 33. karının erkek kardeşi kayın (curseme) 34. karının
kız kardeşi, baldız (cürseme) 35. amcanın oğlu, kuzen (eğer yaşı büyükse hakam, küçükse dunmaame) 36.
amcanın kızı, kuzen (yaşı büyükse uvaame, küçükse gez dunmaame) 37. hala oğlu (yaşı büyükse eneeme,
küçükse ceneemee) 38. dayı oğlu (dayaame) 39. teyze oğlu (şanaame) 40. ablanın kocası, enişte (cesdaame)
41. kızının kocası, güvey, damat (güdeme). Geniş bilgi için bkz. (Badamhatan 1962: 39-40).
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babası reddediyor gibi tavır gösterirken gelenler kızın annesine de adak sunarlar.
Annesi:
Atlar kişneyerek tanışır,
İnsan sohbet ederek yakınlaşır.
Evlatlarımız da öyle tanışmıştır diye cevap verip hediyeyi kabul ettikten sonra
çay ve yemek ikramında bulunur. Genelde bundan bir yıl sonra düğün yapılması
uygun görülür. Bu bir yıllık süre içinde damat tarafı kızın başlık parasını, kız tarafı
ise kızın kıyafet, özel eşyaları ve öüke (duha çadırı)’i hazırlamakla meşgul olur.
Bir yıl sonra düğün hazırlığı bitince uğurlu bir günde damat ve babası, av silahları
ve köpeklerini alıp kalabalık bir heyetle kızın evine gelir. Eğer kız tarafı zengin
ise öükeyi örtüsü ile beraber hazırlar; zengin değilse öüke örtüsünü damat tarafı
hazırlar. Hazırlanan öüke kapısında huş ağacı getirilerek adak bağlanır. Bundan
sonra saygın ve söz sahibi olan yaşlı biri ocağı yakar. Ocak yakarken sadece çakmak
taşı kullanılır. Sonra bir erkek geyiğe kızın eyerini yerleştirir ve kızın olduğu öükeye
gidip çıkarır. Bu esnada kızın annesi, kızın şaçını ikiye bölüp ucundan adak takar.
Bunun arkasından kızı geyiğe bindirip damatla beraber yeni öükeye doğru hareket
eder. Gelin geldiğinde öükeyi güneş yolu yönünden üç kere dolaştıktan sonra
geyikten indirilir; damadın annesi ve yengeler önderliğinde öüke içine girilir. Öüke
ortasında damat, damatın aşağısında kız oturur. Damat tarafı öükenin sağ, kız tarafı
sol tarafında oturduktan sonra ilk çay, arkasından süt ürünleri ile ondan sonra etli
yemek ikramı sunulur.
Akşam olduğunda karı koca yatağı hazırlanır. Kız tarafından yaşlı bir kadın
gelip ilkin damadı ve arkasından da gelini yatağa yatırır. Yaşlı kadın, genç çiftin
yatağı önünde yerde uzanır ve sabah olduğunda onların birbirine ne kadar uyumlu
olduğunu herkese anlatır. Damat tarafı, o av tüfeği (kızın sırt kemiğini temsil eder),
tencere (kafa kemiğini temsil eder), çakmak taşı (kalça kemiğini temsil eder ve
anlamı kızın ruhu daima evde bulunup ocağını yaşatacağını gösterir) ve yavrulu
geyik (kızın meme sütünün bedelidir) olmak üzere dört tür hediyeyi kızın babasına
sunar. Üstelik küçük baş hayvanlar da hediye olarak sunulur. Üç gün sonra damat,
karısını alıp kendi baba ocağı yanına gider ve orada da yeni bir öüke’de (çadır)
yerleşir. İlk üç gün geçince kız, kayınbabası önünde diz çöküp hürmetini sunar.
Kayınbaba ve kayınvalideye adak, ongon, ocağına da adak ya da beyaz bez, tütsü
ve yağ sunduktan sonra ocağın sol tarafında kayınvalidesinin yanında yerini alır.
Öylece ziyafet başlar. Ziyafetten sonra da artık normal hayat başlar.
Evlendikten üç yıl sonra karı koca beraber kızın evine kıza ait mirası almak üzere
gider ve aile büyüklerine çay, tütün, bez, tütsü ve yağ sunar. Bundan sonra ziyafet
başlar ve kızın payı olan geyik sürüsü ve değerli eşyaları kıza verilir (Badamhatan
1962: 35-37).
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Cenaze ve Gömme Adetleri
Soyon klanından biri vefat ederse cenazesini öükenin olduğu yerde bırakıp oradan
göç eder. Aslında bu vaka uğurlu sayılır ve yatacağı yeri kendi bulmuş diye düşünülür.
Orada birisinin vefat ettiğinin nişanı ise geyik bağlama çubuklarının kaldırılıp ağaca
dayalı bırakılmasıdır (Batnasan-Disan 2011: 290). Bu durumu öğrenen diğer Duhalar
oradan kaçıyor gibi göç ederler (Tserenhand-Nansalmaa 2011: 60). XIX. yüzyılda
vefat edenleri tabuta koyduktan sonra ağaca asmak ya dağ eteğine bırakma adetinin
de Duhalar arasında yaygın olduğu bilinmektedir (Badamhatan 1965: 15). Ama bu
eski kültür 1950’li yıllardan itibaren yavaş yavaş kaybolmaya başlamış ve Darhat ve
Halha adetine geçilmeye başlanmıştır.
Sonuç
Yukarıda kısaca geleneksel yaşamlarından ve günümüzdeki durumlarından
bahsettiğimiz Duhalar, Moğolistan’da yaşayan kadim topluluklardandır. Hâlâ eski
kültürlerini devam ettirmektedirler. Ancak bu geleneksel yaşamları, nüfuslarının
azlığı, yaşamsal sıkıntılar, turizmle birlikte gelen yaşamsal değişiklikler ve özellikle
de genç nüfusun yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı şehirlere göç etmek ve
farklı bir yaşam sürmek istemelerinden dolayı sıkıntı içindedir ve kültürleri de
yavaş yavaş kaybolmaktadır. Araştırmaların bir an önce yapılması, görsel ve işitsel
malzemenin bir an önce elektronik kayıt altına alınması bir zorunluluktur. Bu
makalenin amacı da kaybolmakta olan bir Türk halkının geleneksel yaşamı ile ilgili
bilgi verip, araştırmacıların dikkatini çekmektir.
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“VAR MI BANA YAN BAKAN!”:
ESKİ İSTANBUL TİPLERİNDEN KABADAYILAR ÜZERİNE
YAPISAL BİR İNCELEME

Aynur KOÇAK1-Meriç HARMANCI2

“Heeeeyyt, var mı bana yan bakan?...
Fesimiz kaş üstünde, püskülü saçak,
Ceketim omuzda, belimde kuşak,
Bir yanda tabanca, bir yanda bıçak,
Yan bakma babalık yakarım seni.
Yemenim küt burun, yumurta topuk
Ecdattan külhanbeyim, değilim kopuk
Şaşırıp sataşma sakın babalık,
Kulaklarından duvara çakarım seni!...
Türk kültür tarihi içinde kağanlardan, hanlardan, beylerden söz edilir; bunların
yiğitlikleri, başarıları, delilikleri, velilikleri dillerde destan olur ve zamanla yaşanan
değişimlere paralel olarak yeni kahramanlar, tipler karşımıza çıkar. Bu bağlamda
sözlü gelenek ürünlerinde Deli Dumrul’dan Saru Saltuk’a, Köroğlu’ndan Çakırcalı
Efe’ye ve Tuzsuz Deli Bekir’e uzanan kahramanlar, tipler, modeller kadrosu da
1 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi,
aynurnazkocak@hotmail.com
2 Dr., Kocaeli Üniversitesi Türk Dili Bölümü, mericharmancı@yahoo.com
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zengin ve renkli bir tablo sergiler. Bir zamanlar eski İstanbul’da “Var mı bana yan
bakan!” diyen birileri yaşamıştır. Kimdir bunlar? Neden İstanbul’da ortaya çıkmışlar,
kendilerini mahallenin namusundan sorumlu tutmuşlar? Neden zamanla değişime
uğrayıp etrafa korku salmışlar ve bazen de komik tiplere dönüşmüşler? Kabadayı,
hacamatçı, fiyakacı, bıçkın, bitirim, tosun, avare, zorba olarak adlandırılan bu
insanlar birbirlerinden farklı mıdırlar? Bu bildiride genel olarak kabadayı olarak
adlandırılan tip, zaman, mekân ve insan bağlamında ele alınacaktır.
Eski İstanbul anılırken söz, ‘İstanbul beyefendisi’ ve ‘İstanbul kabadayısı’na da
gelir. Elinde tespihi, sırtında yeleği, arkasına bastığı yumurta topuklu ayakkabısıyla
bir omzunu düşürerek yürüyen İstanbul kabadayıları vardı. Eski İstanbul’dan
söz eden anılarda, hikâyelerde, romanlarda, tiyatro ve sinemalarda bu tanıdık
tiplerle karşılaşırız. Sermet Muhtar Alus’un, Ahmet Rasim’in, Osman Cemal
Kaygılı’nın, Refii Cevat Ulunay’ın, Reşat Ekrem Koçu’nun yazılarında ve eserlerinde
kabadayılara ilişkin zengin malzeme mevcuttur. Ayrıca mizah dergilerinde örneğin
“Akbaba Haftalık Siyasi Mizah Dergisi”nin çizerlerinden Münif Fehim Özerman’ın
resimlerinde de kabadayılara ilişkin örnekler bulunur.
Bu renkli tiplerin kendilerine özgü giyim-kuşamlarına, argolarına ve raconlarına
ilişkin pek çok unsura bugün bile rastlamak mümkündür. Zengin, renkli ve bir o
kadar da ilginç bu kültüre hiç yabancı değiliz. Bir taksi veya kamyon şoförünün
aracını kullanırkenki tavrı, kolluk kuvvetlerinin bazı davranış kalıpları, bir
pazarcının bağırıp çağırırken takındığı eda, ortaokul ve lise öğrencilerinin
birbirleriyle yarışırken kullandıkları jargon, ayakkabılarının arkasına basıp kahvede
tavla oynayan adamlar, sırtına attığı ceketiyle yürüyen bir kadın bile eski İstanbul
kabadayılarının canlı örneklerini sergilerler günlük yaşamımızda. Kabadayı
sözcüğünden ‘dayılanmak’, ‘dayısı olmak’ gibi deyimler yerleşmiştir Türkçeye. Ayrıca
günlük yaşamda kullandığımız ‘çamur’, ‘palavracı’, ‘fiyakalı’, ‘sulu’ gibi sözcükler
yine bu kültürün izlerini yaşatmaktadır.
Kabadayının mekânı öncelikle eski İstanbul mahallesidir. Şehir hayatının
biçimlendirdiği mahalle ortamı içinde kendine yer bulan kabadayılar, mahallede
dirlik ve düzeni kurmayı kendinde hak olarak görürken, bulunduğu mahalleyi
sahiplenmeyi de aynı doğrultuda kendine hak saymış ve hegemonya kurmak isteği
de yine bu doğrultuda gelişmiştir. Mahallenin kabadayısı o mahallenin kızlarını
bir takım çapkınlardan korurken yaşı küçük genç erkeklerin kahve, meyhane,
kumarhane gibi yerlere gitmelerini önler. Genellikle tulumbalarda reis veya ağalık
yapar ve semtin varlıklı, önde gelen kimseleri tarafından korunur kollanır.
1887-1952 yılları arasında yaşayan Sermet Muhtar Alus, bizzat kabadayıların
dönemine tanık olmuştur. Ona göre kabadayılığın raconu vardır ve buna riayet
etmeyenin beş paralık kadri, sıfır kadar itibarı yoktur. Her şeyden evvel mertlik
şarttır. Adı kalleşe, hırsıza çıkan birinin bu âlemde yeri yoktur. Önünde bir torba
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altın, bir çuval mecidiye bile görse başını çevirip vedalaşmalıdır. Cesaret ve gözü
peklik önemlidir. Çünkü mahallenin ırzı, namusu ona emanettir. Kendisi bakmadığı
gibi başka gözlerden de koruyacak olan odur. (Alus 1933: 5)
Kabadayı kelimesi “mert, özü sözü doğru, yiğit, cesur, kahraman, cengâver, harp
ve darp adamı” olarak sözlüklerde karşılık bulur. Bu tabir, sıfat olarak da “cesur, gözü
pek, iyi dövüşen, babayiğit, güçlü kuvvetli, kendine özgü namus kurallarının dışına
çıkamayan kimse” ve “bir şeyin en iyisi, belli başlısı, başta geleni” anlamlarında
kullanılır.
Başlangıçta olumlu yönleriyle önemli işleve sahip kabadayılar daha sonra
olumsuz bir modele dönüşmüştür. Dolayısıyla kabadayılığın gelişim ve değişim
seyrini iki aşamada ele almak gerekmektedir. Bu aşamalar da kabadayılara ilişkin
inceleme ve değerlendirmeleri bulunan yazarların tabirleriyle değerlendirilecektir:
I.“Gerçek/Efendi Kabadayılar”,
II.“Parazit/Asalak Kabadayılar”
“Gerçek/Efendi Kabadayılar”
“Takvimlerde nasıl, kırlangıç fırtınası, ayandon fırtınası, çaylak fırtınası gibi sayılı
fırtınalar varsa İstanbul’da da o devirler üç sınıf sayılı fırtınalar vardı: Külhanbeyler,
tulumbacı kabadayılar, efendi kabadayılar…” Refii Cevat ULUNAY
Eski İstanbul hayatında kabadayılar ağırbaşlı, iyiliksever, kötülükten kaçınan
kimseler olarak tanınır. Ulunay’ın tabiriyle bu kabadayılara ‘gerçek/efendi
kabadayılar’ denir. Bunlar zayıfı, güçsüzü korumak, mahallenin namusundan
sorumlu olmakla görevlidirler. Kabadayılık bir çeşit “şehir şövalyeliği” olarak
nitelendirilir:
“İstanbul’un böyle sayılı fırtınaları vardı: Kel Eşref, Yenibahçeli Reşit, Çeşme
Meydanlı Arap Reyhan, Yeşiltulumbalı Kahraman bey, Yeniköylü Suphi, Saraf Niyazi,
Acem Şevki gibi (…) Fakat hiçbir zaman kendilerini bozmamışlardır. Bunlar bir nevi
eski İstanbul şövalyeleri idi.” (Ulunay 1949: 6)
Kabadayılar “yaşadıkları bölgede saygı gören insanlar oldukları için bu saygınlığa
gölge düşürecek işler yapmak istemez. Onun için ağır başlı olurlar, fenalıktan
kaçınır, iyiliği severler. Birbirlerine hürmet ederler, bu hürmete layık olmağa dikkat
ederler. Büyüklerin muhitinde bulundukları zaman kendilerine söz düşmezse
konuşmazlar.” (Ulunay 2003: 9)
Yazılı kaynaklara göre, eski İstanbul kabadayılığının kendine özgü adetleri,
kanunları mevcuttur. Bu kabadayılar hoşsohbet, nüktedan olmakla beraber
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ağırbaşlılıklarından bir şey kaybetmeksizin ölçüyü kaçırmamaya dikkat ederler,
mecbur olmadıkça kavga etmezler ve silah kullanmazlar, cana kıymazlar.
Meyhanelerde parasız içki içmek, sarkıntılık yapmak onlara yakışmaz ( Göktaş
1995: 322). Çoğu zaman semtin nüfuslu adamları, ileri gelenleri tarafından
gözetilirler. Kimileri devletin tahsis ettiği koruma unsurlarına saygı gösterirken,
kimi kabadayılar da bizzat bu unsurlar içinden çıkmışladır. Efendi kabadayılar
bu nitelikleriyle çok karıştırıldıkları külhanbeylerinden ayrılırlar. Külhanbeyi
kendilerine has kıyafet ve konuşmaları olan, geceleri hamam kenarlarında yatan
başıboş, serseri, çapkın, efe takımı için kullanılan bir tabirdir (Pakalın 1993: 339340). Ayrıca kabadayılar, kendilerine ‘külhanbeyi’ denmesini hoş karşılamazlar,
birini küçültmek istediklerinde ona külhanbeyi derler.
Eski İstanbul kabadayıları topuklarına bastıkları yemenilerinin içine beyaz çorap
giyerler. Yemenilerinin ökçeleri de özellikle ‘yumurta topuk’tur. Öne, hafif sola
doğru eğilerek kendilerine özgü yürüyüşe sahiptirler ve ceketlerini tek omuzlarına
atarlar. Boğazlarına bir mendil bağlarlar. Bunların saç biçimleri de ‘kırlangıç ense’
adı verilen kendilerine özgü bir stilidir. Saçları kaküllü ve sol kaşa doğru düşürülmüş
şeklidedir. Alt kısıma, yarım Fransız denilen yukarısı dar, dizden aşağı genişleyen ve
arka paçası koyu mor veya siyah kadife kaplı kıvrık pantolon giyilir. Kartal kanat,
siyah ceket altına da önü iri düğmeli bir yelek ve mintan giyilir. Belde de ipekli, Sakız
veya Trablus kuşağı sarılır (…)” (Birinci 1968: 29). Görüldüğü gibi kabadayıların
giyiniş tarzları kabadayılığın değerlendirilmeye şayan yönlerinden biridir.
Fes, kısa ceket, kabarık kollardan oluşan gömlek, yelek, kuşak gibi vazgeçilmez
kabadayılık sembolleri haline gelen giysileri giymeleri, kendilerini belirli bir
şablonun sınırları içinde bulmalarına vesile olmuştur. Bu şablon, sadece giyiniş
tarzıyla sınırlı değildir. Belirli bir yürüyüşün varlığı; seyrek basmak, omuz atmak
gibi kalıplar da raconu tamamlamaktadır.
Efendi kabadayılar arasında yaşayan tulumbacı kabadayılarının faaliyet alanları
tulumbacılık sahasıyla sınırlıdır, bunlar kendi âlemlerinde yaşarlar (Ulunay 2003:
291). II. Abdülhamid devri sonlarında yaşamış, namlı tulumbacı kabadayılarından
biri “Martdokuzu” Ali”dir. Reşat Ekrem Koçu bu kabadayıyı şöyle tanıtır: “Zamanının
en kuvvetlisi, en sabırlısı ve mütehammilidir. Üzerine devrilen kömür yüklü bir
manda arabasının altından pamuk torbasının altından kalkar gibi doğrulduğu, bir
öküz arabasını tekerleklerinden tutunca iki üç arşın aksi tarafa çevirir” (Koçu 1961:
614).

“Parazit/Asalak Kabadayılar”
“Eski İstanbul’un garip parazitleri: Küçük beyler, palavracılar, fiyakacılar,
mahalle kabadayıları, meyhane kabadayıları, dil kabadayıları, yumruk kabadayıları,
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bıçakçılar, kalleşler, hacamatçılar, kıyakçılar, yedibelalar, çamurlar…” (Yeni Tarih
Dergisi, S. 6, Haziran 1957).
Osmanlı İmparatorluğu’nda 1800’lü yıllarda başlayan siyasi, ekonomik ve askeri
bozulma sosyal yaşamı da etkiler. Toplumun her alanında görülen bozulma ve
değişim kabadayılık kültüründe de etkili olur ve zamanla İstanbul kabadayıları
‘asalak’, ‘parazit’ olarak vasıflandırılmaya başlanır:
“Eski İstanbul’un garip parazitleri vardı. Bu parazitlerden biri de kabadayıları
idi. Bunların mahallelere hükmedenleri olduğu gibi, semtlere musallat olanları da
mevcuttu.” (Yeni Tarih Dergisi 1957: 12)
İstanbul’da pek çok alanda değişimin yaşandığı bu döneme tanıklık eden Ahmet
Rasim (1864-1932) “Muharrir Bu Ya” adlı kitabında bir zamanlar aynı anlama gelen
‘babayiğit’ kimse ile ‘kabadayı’yı karşılaştırarak kabadayılığın zaman içinde oluşan
olumsuz değişimine şöyle dikkat çekmektedir:
“(…) bir ‘babayiğit’ kimse ile bir ‘kabadayı’ arasında ahlak, cesaret, ruhça, dış
görünüşçe terbiye ve haysiyet bakımlarından dağlar kadar fark vardır. Babayiğit
adam (…) cart curta ilgi göstermez; akıllı, uslu gezer, oturur; herkese, hatta size
bike saygılı davranır; bununla birlikte ürkmez, korkmaz; doğru söyler; fiyaka yani
açık, gizli kurnazlık bilmez; kumar yerlerine paya girmez.; genelev dalaverelerinden
hazzetmez; meyhaneleri haraca kesmez. Ağır, ciddi görünür; silah taşımaz, sizin
fiyakalarınızı değersiz bırakmak için taşısa bile sizin gibi ikide birde çekmez, fakat
son kertede çekince vurur(…)”(Ahmet Rasim 1997: 318)
Eski İstanbul beyefendisiyle birlikte anılan İstanbul kabadayısı yerini halkın
dışladığı, korktuğu ve hatta çocuklarını korkuttuğu insanlara, çetelere bırakır. Kişilik
bozukluğu olarak baş gösteren kimi davranışlarda bulunmaları, toplum hayatında
içinden çıkılamayacak bir hal alan ve toplumu rahatsız eden alışkanlıkları, toplum
nezdinde onların sonlarını hazırlar.
Önceleri bıçak, tabanca gibi silah kullanmayan, sadece yumruklarıyla dövüşen
kabadayılar zamanla silah kullanırlar, kötü alışkanlıklar ve davranışlar edindikleri
için de eski itibarlarını kaybederler. Aralarındaki rekabet kanlı kavgalara yol açar.
Ahmet Rasim kabadayılığı anlatırken “(…) babayiğitliğin pek aşağısında olan
kabadayılığın ‘palavracı’, ‘fiyakacı’, ‘kıyak’, ‘hacamatçı’, ‘raconcu’ gibi bir takım
kısımlara ayrıl” (Ahmet Rasim 1997: 320) dığından söz etmektedir. Bir başka
kaynakta ise bu takımların adları ‘küçük beyler’, ‘palavracılar’, ‘fiyakacılar’, ‘mahalle
kabadayıları’, ‘meyhane kabadayıları’, ‘dil kabadayıları’, ‘yumruk kabadayıları’,
‘bıçakçılar’, ‘kalleşler’, ‘hacamatçılar’, ‘kıyakçılar’, ‘yedibelalar’, ‘çamurlar’ (Göktaş
1995: 322) olarak sıralanmaktadır.
Görüldüğü gibi kabadayılar, kabadayılık tasladıkları yerlere göre mahalle,
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meyhane kabadayıları olarak adlandırıldığı gibi yaptıkları eylemlere,
vurgunculuklara göre de ‘dil kabadayısı’, ‘yumruk kabadayısı’, ‘hacamatçı’, ‘bıçakçı’
olarak anılmaya başlarlar. ‘Kalleş’, ‘çamur’, ‘sulu’, ‘kıyakçı’, ‘yedibela’ olarak bilinenler
ise bunlar arasında en insafsız olanlarıdır. Kabadayıların bu adlarla anılmaları da
takımların bazı yönleriyle birbirinden ayrıldığının göstergesidir. Çalışmada bunların
hepsinden ayrı ayrı söz etmek yerine kabadayılık açısından ilginç bulunanlara
değinmek gerekecektir. Örneğin farklı kaynaklarda fiyakacı ve palavracı olarak
anılan kabadayılığın özellikleri nasıldır?
Ahmet Rasim’e göre palavracı kabayı, “kurnaz bir gözdağcı”dır. Az cesur, çok
korkak olan palavracıların naraları meşhurdur. Dişli kimselere alçakgönüllü olan
bu kabadayıların birbirini tutmaz palavralar atmaları başlıca özellikleridir. Örneğin
“hiç görmediği bilmediği kimselerle dost olduğun söylemek, pehlivanlarla güreş
yaptığını onları yendiğini tekrarlamak” (Göktaş 1995: 322) başlıca söylemleridir.
Palavracı kabadayılar özellikle kendi bölgesi addettiği yerlerde zorba gibi yaşamak
kaygısındadır. İstibdat devrinde, hatta Meşrutiyet’te sayısız örneklerine rastlanan
‘palavracı kabadayılar’ kabadayılar içinde en komikler olarak görülürler. Bunların
görünüşleri şöyledir:
“Eski Orta Oyunlarında ‘bir atılışta bir arslan, bir vuruşta dokuz can!’ narasıyla
somun pehlivanlığı’na (boylu-boslu, fakat korkak kimse) çıkan; her koltuğu iki
değil, dört beş karpuz sığacak kadar açık, göğüs ileri, adımlar cambaz beygiri gibi
talimli, başta mevsimine göre kefiye, kuşak, kukulete, laz başlığı bağlı, sırtta yine
mevsimine göre eski sako bozması, çifte kapaklı ceketten yelek; ayakta düz, deve derisi
potin yahut çizme,(…) ‘Var mı bana yan bakan?’ tavrıyla oturur, konuşur, görüşürler.”
(Ahmet Rasim 1997: 320).
Kabadayılar içinde ‘fiyakacı’ olarak anılanlar çoğunlukla “Aksaray, Yusufpaşa,
Cerrahpaşa, Şehremini, Sultanahmet, Şehzadebaşı, Çeşmemeydanı, Firuzağa,
Boğazkesen, Tophane” (Kutlu 1972: 180) gibi semtlerde yaşarlar. Bu kabadayı takımı
zabıtadan yüz bulduklar yerlerde serbest gezerler “dost tutarlar, ev, dükkân bozarlar;
kadınlara, delikanlılara saldırganlıkta bulunurlar” (Kutlu 1972: 180). Bunların
özellikle silahlarını etrafa gösterecek şekilde kendilerine özgü bir yürüyüşleri
mevcuttur (Göktaş 1995: 322). Adlarından da anlaşılacağı üzere bu fiyakacıların
özellikle giyinişleri dikkat çeker:
“(…) Başta kıvırcık saçlar üzerine oturtulmuş sıfır numara kalıp, siyah fes,
üstünde yana gelmek şartıyla kalın ibrişim püskül, sırtta patatuk denilen iri düğmeli,
fermeneli ve icabında kartal kanat giyilen kısa ceket, içinden turuncu veya sarı kadife
gözüken kıvrık kapaklı kollar içte; sırt tarafına kılaptan arslan, kaplan, tavuskuşu
yahut denizkızı işlemeli camadan denilen bir nevi yelek, daha içte çilek, kavuniçi
yahut sarı renkte ve göğüs tarafı bal peteği şeklinde, oyuklu mintan, belde ipekli sakız
veya Trablus kuşağı… İşte üst kıyafet bu!” (Yeni Tarih Dergisi 1957: 12)
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Daima dövdüğünden, vurduğundan bahseden fiyakacı kabadayıların en önemli
işleri caddelerde, kahvelerde ağız dolusu küfür savurmak, başkasının arkasından
atıp tutmak, genelev taşlamak, kapı kırmak; dükkânlarda meyhanelerde kavga
çıkarıp müşteri kaçırmak suretiyle sahibini haraç kesmek; çeşitli entrikalar çevirerek
şunu bunu ele geçirmektir (Ahmet Rasim 1997: 347).
Önceleri kendi âlemlerinde yaşayan kabadayılar, yönetimdeki çeşitli aksaklıkları
fırsat bilerek etrafa korku salan, işi kavgaya, kaba güce döken kişilere dönüşmüşler
hatta çeteler oluşturmuşlardır. Bunların en meşhurlarından biri II. Abdülhamid
döneminde (1876-1909) halk içinde korku salmış ‘Onikiler’dir. Sermet Muhtar
Alus’un Onikiler adlı romanın birinci derecedeki kahramanı Arap Abdullah, 1900’lü
yılların başlarındaki kabadayı tipi üzerinde detaylı bilgi vermesi açısından önemlidir.
Çünkü yazar bu tipi anlatırken verdiği dipnotta Arap Abdullah’ın portresini çizerken
onu tanıyanlardan yararlandığını belirterek onun kurgusal değil, tarihsel bir kişilik
olduğunu vurgulamış, sonraları Seccadecibaşı’nın yardımıyla paşalığı yükseldiğini
belirtmiştir. Romanda Arap Abdullah, “O devrin eşi emsali bulunmaz kaldırım
kabadayısı, İstanbul’un birinci numara sayılı fırtınası, Onikiler denilen haşerat
güruhunun reisi ve elebaşısı” olarak tanıtılır (Alus 1999: 33-34).
Sermet Muhtar, Kırk Yıl Evvelkiler: Kaldırım Kabadayıları isimli yazısında da
kaldırım kabadayıları olarak bahsettiği Onikiler üzerinde durur. 1887 ile 1898 yılları
arasında en taşkın ve pervasız dönemlerini yaşayan Onikiler, Abdülhamit’in istibdat
devrinde beyler ve paşalar tarafından korunamayınca eski gücünü yitirir. Kabadayılar
mesleklerini (tulumbacı, tütün kaçakçısı, kuşbaz, atar, pamukçu) icraya başlarlar.
Fakat adları kalmış, Onikilik kaldırım kabadayılığının ismi olmuştur (Alus 1939: 8).
Eski İstanbul kabadayılarının efendi kabadayılıktan parazit kabadayılığa
geçişinde dönemin kolluk kuvvetlerindeki bozulma da çok büyük etkendir. Örneğin
Yeniçeri ocağının altmış dördüncü ortası Galata’nın korunmasıyla görevliyken bu
semtte “asayiş ve inzibatı temin edecek yerde uygunsuz işlerle ilgilenmiş ve vurucu,
kırıcı kabadayılar kesilmiştir” (Koçu 1961: 751).

Sonuç
Her dönemin, sistemin, ortamın yarattığı ve sadece kendi hüküm sürdüğü
zaman aralığında yaşattığı tipler vardır. Bunlar, düzenin sosyal, iktisadi ve manevi
yaşam tarzları sebebiyle ortaya çıkar ve o düzenin sonuçları olarak dikkat çeker.
Bilindiği gibi, sosyal yönden anlamlı olan tipler, belirli devrelerde toplumun
inandığı temel kıymetleri temsil eder. Ancak toplumun hoşlanmadığı, dışladığı,
hatta küçük gördüğü, alay ettiği tipler de mevcuttur (Kaplan 1991:5). Her tip, kendi
gerçekliğiyle birlikte halkın yüzyıllardan beri onda bulduğu veya ona yüklediği
özellikleri yansıtır. Bu tipler aynı zamanda devingen bir hal içinde genel sistemlerin
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değişime uğramaya başlamasıyla da kendi çıkış noktalarına da yabancılaşır.
Kaplan’ın dediği gibi “eski çağlara ait bir tip, başka bir medeniyet merhalesi içinde
görününce, mutlaka dejenere olur ve er geç ölür” (Kaplan 1991:100). Eski İstanbul
mahallelerinde ortaya çıkan kabadayılığın zamanla değişim göstererek toplumda
oluşturduğu olumsuz algı bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Bir toplum içinde farklı sosyal sınıflara mensup olan insan toplulukları bulunur.
Kabadayılar, külhanbeyleri, bıçkınlar, tulumbacılar da nevi şahsına münhasır
topluluklar olarak Osmanlı toplumu içinde yer almıştır. Bunların yaşadıkları
toplumdaki diğer insanların kendilerinden çekindiklerini biliyor olmaları ve bundan
memnuniyet duymaları bir ‘erk’in varlığına işarettir. İçinde ‘erillik’ barındıran bu
‘erk’, kabadayıların bulundukları toplumda itibar sağlamalarına neden olmuştur.
Temelde itibar sağlamak isteyen kişilerin bu yola başvurduğu düşünülebilir. Zira
nam salmak, meşhur olmak genelde tüm insanlar özelde kabadayılar için önemlidir.
Öyle ki bütün kabadayılar sabıkalarıyla övünmüşlerdir. Örneğin Tuzsuz Deli Bekir,
kendini ünlü narasıyla şöyle tanıtır: “Ey oğlum, şimdiye kadar dokuz yüz doksan
kanın vardır; bu akşam karşına kim çıkarsa onu öldür, tam bin kişi olsun!”
Güçlü, iri, mert, yürekli vb. sıfatlarla nitelenebilen kabadayıların, başlangıçta
bıraktığı algı daha çok olumlu yöndeyken, zamanla yozlaşan ve esnekleşen
sistemin içinde kendi zaaflarına ve arzularına yenik düşmeleriyle bu algı, hızla
olumsuzlaşmıştır. Kahvelerde, kumarhanelerde, tulumbacı koğuşlarında kavgalar
çıkarıp, bulundukları her yeri gerginleştirme özelliğine sahip olmaları, sağlıklı hayat
sürmelerini engellemiştir. Osmanlı Devletinde güvenlik unsuru olarak bulunan
yeniçeri kurumunun zamanla esnekleşmesi, kabadayıların da işine gelmiş, onları
her anlamda özgürleştirmiştir. ‘Haraç’ adı altında para toplamaları bunun bir kanıtı
niteliğindedir.
Kabadayılığın yarattığı bir jargonun mevcut oluşu, uzun yıllar hüküm süren
bir kavram olageldiğini göstermektedir. Bir adamı suya atmak, denize atmak için
kullandıkları ‘abdest aldırmak’, yan kesicilik, hırsızlık yapmak için kullandıkları
‘araklamak’, kadın tüccarlığı yapan kimseler için kullandıkları ‘asilzade’, bir
kimseyi yaralamak için yahut kavga etmek için kullandıkları ‘bıçak sallamak’, Türk
filmlerinde sıkça kullanılmış olan ‘var mı lan bana yan bakan?’ söylemi gibi cümleler
ve kavramlar, kabadayılığın sosyolojik açıdan değerlendirilmesini zorunlu kılan
etmenlerdir.
Kabadayılık kültür biliminin farklı metot ve yaklaşımlarıyla yeniden
değerlendirilip tartışılması gereken bir konudur. Kabadayılığa ve kültürüne
ilişkin burada değinemediğimiz bir sürü unsur mevcuttur. Bu eksende pek çok
disipline de kaynaklık edebilecek bu konunun farklı yaklaşımlar ve bakış açılarıyla
yeniden ele alınması gerekmektedir. Bundan böyle kültür hazinelerimizi hoyratça
kullanma alışkanlığımızdan uzaklaşıp elimizdeki malzemeye nakış işler gibi özenle
yaklaşmalıyız.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE “DELİLER” VE BUNLARIN
DEDE KORKUT OĞUZNÂMELERİNE YANSIMASI

Salih DEMİRBİLEK1*

Türkçede ‘deli’ kelimesine Orta Türkçe metinlerinde telü ~ telwe (tĆlwe)
biçimiyle rastlanılır (Gülensoy 2007: 274).
Boğaç Han:
(V) “Meger, sultânum, Dirse Hânuŋ oglancugı, üç dahı ordı uşagı, meydânda
aşuk oynarlardı.” (62a/1-2, s.203)
(D) “V) “Meger, sultânum, Dirse Hânuŋ oglancugı, üç dahı ordı uşagı, meydânda
aşuk oynarlarıdı.” (10a/2-4, s.38)
Bamsı Baryik:
(V) “Ogul, ol kızuŋ bir delü kardaşı vardur, kız dileyü varanı öldürür. Adına Deli
Karçar dĆrler.”(71b/5-6, s.220)
(D) “Ay ogul, Banı Çiçegüŋ bir deli kardaşı vardur, adına Delü Karçar dérler, kız
dileyeni öldürür.” (42b/8-10, s. 74)
(V) Dede Korkut eydür: “Yârenler, çünkim beni ‘Varsun’ dĆrsüz, bilürsiz kim ol
[ - ] Delü Karçar kız dileyeni öldürür…” (71b/10-11, s. 220)
1 Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Samsun.
salihd@omu.edu.tr
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(D) Dede Korkut eydür: Yârenler, çünki meni gönderürsiz, bilürsiz kim Deli Karçar
kız kardaşını dileyeni öldürür…” (43a/3-4, s.74)
(V) “Delü Karçar dahı agban < > evin ag otagın kara yĆrüŋ üstine kurdurmış idi.
Yoldaşları ile puta atub otururdı.” (72a/1-2, s.221)
(D) “Meger sultânum, Delü Karçar dahı, ag ban Ćvini ag otagını kara yĆrüŋ
üzerine kurdurmış idi. Yoldaşlar ile buta atub otururıdı.” (43a/12-13, 43b/1, s.74)
(V) Bunı Ćşitdi Kıyan Selcük oglı Delü Dundar ag çıkardı kara geydi” (74b3, s.224)
(D) “Bunı Ćşidüb Kıyan Selcük oglı Delü Dundar ag çıkardı kara geydi” (48a/910, s. 78)
(V) “Ahır kızuŋ kardaşı Delü Karçar bir [gün] Bayındır pâdişâhuŋ dîvânına vardı.”
(74b/5-6, s. 224)
(D) “Bir gün kızuŋ kardaşı Deli Karçar Bayındır Hânuŋ dîvânına geldi.” (48b/1,
s.78)
(V) “Kıyan Selcük oglı Delü Dundarı sorar olsam sagmı argış (75b/1, s.226)
(D) “Kıyan Selcük oglı Delü Tundar sorar olsam sagmı argış?” (49b/9-10, s.80)
(V) “Kıyan Selcük oglı Delü Dundar’ı sorar olsaŋ sagdur, Bamsı.” (75b/ 7-8, s.226)
(D) “Kıyan Selcük oglı Deli Tundarı sorarısaŋ sag-dur Bamsı.” (50a/2-3, s. 80)
(V) “Gördi, güyegü olacak ve Kara Göne oglı Kara Budak, Kazan Beg oglı Uruz,
begler başı Yégenek, Gaflet Koca oglı Şer Şemse’d-dîn, kızuŋ kardaşı Delü Karçar ok
atarlardı.” (79a/4-6, s.233)
(D) “Gördi, dügünde güyegü oh atar. Kara Göne oglı Kara Budak, Kazan Beg oglı
Uruz, begler başı Yégenek, Gaflet Koca oglı Şer Şemse’d-dîn, kızuŋ kardaşı Deli Karçar
bile oh atarlarıdı.” (55b/9-12, s. 87)
(V) “Bir deve çulını buldı, delüb boynına geçürdi, gendüyi delülige urdı” (79a/3-4,
s.233)
(D) ““Bir eski deve çulı buldı, deldi boynına géçürdi, gendüyi delülige bırakdı”
(55b/7-8, s.87).
(V) Kara Tekir Melikinin başını da Dundar kesmiştir. (83b/3-4, s.241)
(D) Kara Teküri Deli Tundar kılıçladı yére saldı. (62a/7-8, s. 94)
(V) “Begler cem’ olub Hân Kazan öŋlerince hisâra yöriyiş étdiler.” (83b/4-5, s.241)
(D) Beyrek, YĆgenek, Kazan Beg, Kara Budak, Deli Tundar, Kazan oglı Uruz Beg,
bunlar hisâra yöriyiş étdiler (62a/10-12, s. 94)
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Sonuç
Dede Korkut’un Vatikan yazmasında genellikle delü yazımı esas iken; eserin
bilinen diğer Dresden nüshasında ise deli/ delü yazımı karışıktır. Dresden
nüshasında aynı sayfada hem her iki yazıma da rastlanılmaktadır.
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DOĞU ANADOLU HALK KÜLTÜRÜNDE
HAYALET FİGÜRLERİ VE TOPLUMSAL
BİLİNÇDIŞINDA BIRAKTIĞI İZLER

Ercan GEÇGİN1

Giriş
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi, sadece son 30 yılın değil, gerek Cumhuriyet
öncesi Osmanlı döneminde ve gerekse Bizans zamanında tekinsiz coğrafya olma
özelliğini hep korumuştur. Farklı etnik grupların ve çeşitli aidiyetlerin buluşma
mekânı olmakla birlikte dünden bugüne aynı zamanda çatışma ve gerilim sarmalına
hapsolan bu coğrafya, önemi bir kültürel birikimi de barındırmaktadır. Çeşitli peri,
cin vb. gerçeküstü imgelerin genel ifadesi olarak “hayalet” figürleri bu kültürel
birikimin bir parçası olarak kabul edilebilir.
Bu çalışma, birinci elden kaynak elde etme amacıyla Doğu Anadolu’daki
çeşitli illerde yaygın olarak bilinen hayalet (peri, cin, hortlak vb.) anlatılarının
derlenmesine dayalı nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Ancak salt derlemeyle
sınırlı tutulmamış, sosyolojik çıkarımlara kapı aralanmıştır. Bu maksatla Tunceli,
Malatya, Elazığ illerinde derlemeler yapılmış, diğer illerle ilgili ikincil kaynaklar
üzerinden bilgiler toplanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın amacı bölgedeki çeşitli hayalet figürlerinden yola çıkarak toplumsal
bilinçdışındaki yabancı veya öteki kurgusuna ilişkin arketipleri ortaya çıkarıp
bugünün sosyal gerçekliği ile ilişkisine değinmektir. Psikanalitiğin yardımıyla
yorumlanması düşünülen bu figürlerin sadece betimsel yaklaşımla ortaya konulması
değil, aynı zamanda tarihsel açıdan sosyolojik tekabüllerine dikkati çekmek de
genel amaçları arasındadır. Zira her türden hayalet veya mitsel figürler toplumsal
1 Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ercangcn@gmail.com
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birer inşadırlar ve tarihsel-kültürel bağlamlar taşırlar. Birer toplumsal bilinçdışı
sembolü olarak ele alınacak olan bu figürler, toplumun yabancı/öteki hakkındaki
tarihsel bakışı ve algısı hakkında da önemli izler taşımaktadır.
İyi ve kötü şeklinde sınıflandırabilecek hayalet imajlarının bu çalışmadaki
merkezini “kötü” imgesiyle bilinenleri oluşturmaktadır (en çok bilineni alkarısı). Bu
noktada özellikle bölgenin “tekinsizlik” içeren tarihsel niteliği ile hayaletin sürekli
“musallat olma” hali arasında doğrudan bir ilişki olduğu belirtilebilir. Dolayısıyla
ötekiye ait arketiplerin izleri hayalet imajlarında rahatlıkla görülebilir. Bu aynı
zamanda toplumsal birer zihniyet örüntüsüne karşılık gelmektedir. Ötekileştirme,
düşmanlaştırma gibi sosyal sorunların zihinsel arka planında bu türden arketiplerin
kolaylaştırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir. Tekinsiz coğrafyanın yeniden inşasında
özellikle çocukluktan yetişkinliğe doğru sosyalleşme sürecinde hayalet imajları
toplumsal gerçekliğin ötekisinde birer metafor haline gelir ve grubun kendini
korumasında önemli işlevler gösterir. Böylece, hem geçmiş zamanın trajedilerinden
izler taşıyan korku kültürünün yeniden inşasıyla ile direnç sağlanmış olur hem de
toplumsal birer savunma mekanizması geliştirmiş olur.
Eklektik bir yöntem: Hermeneutik ve Psikanaliz
Bu çalışma birden fazla kuramsal çerçeveden meseleyi ele almaya çalıştığı
için yöntemsel açıdan da bu kuramların birbirleri ile örtüşebileceği bir sentez
doğrultusunda analize gidilmek istenmiştir. Kuşkusuz bu durum hem ontolojik
hem de epistemolojik problemlerden kaynaklıdır. Sosyolojinin kültürel çalışmalarda
henüz olgunlaşmamış kuramsal ve yöntemsel farklılıklara sahip olması da bu
duruma etkendir. Ancak uygulamalı sosyoloji açısından ağırlıklı olarak tercih edilen
yöntem yorumsamacı yaklaşım ve onun hermeneutik yöntemi olmuştur.
Yorumsamacı yaklaşımın en belirgin niteliklerinden biri, öznellik ve nesnellik
arasındaki karşıtlığı aşmaya çalışması olmuştur. Sosyal bilimlerde araştırmacının
da sosyal bir aktör olma gerçeği, pozitivizmin bilimsel nesnelliğine ulaşmak için bir
amaç gözetmemeye sürüklemiştir bu yaklaşımı. Bununla birlikte nesnelliği tümden
yadsıyan ve öznelliğe yaslanan romantik idealizmden de kaçınır. Yorumsamacı
yaklaşıma göre insan varlığı, onu kuşatan anlamlar ağı tarafından belirlenmektedir.
Dolayısıyla insan topluluklarının birbirleriyle olan tüm etkileşimleri ve toplumsal
pratikleri anlam içermekte olmasından dolayı araştırmacının da bu anlam ağından
bağımsız nesnel bir gerçekliği açığa çıkartmasının zorluğuna dikkat çekmektedir
(Göka vd.,1999:25-26).
Yorumsamacı yaklaşım içindeki çok farklı perspektifler arasında veya
hermeneutikler arasında bir uzlaşıya giden ve buna Freud’un psikanalizini de monte
etmeye çalışan Ricoeur’un “anlamlı insan eyleminin metin gibi okunabilineceği”ne
dair savı (Göka vd.,1999:81), yöntemsel açıdan önemli imkanlar sunmaktadır.

138

GENEL KONULAR

Yöntem bakımından yorumsal-nitel perspektif benimsenirken teknik açıdan
birinci elden derlemeler yapılmakla birlikte, Doğu Anadolu özgülünde yapılan
ikincil elden çalışmalardan da faydalanılmıştır. Doğu Anadolu’daki tüm illerde
derlemelerin yapılamaması ise çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.
Hayaletlerin toplumsal bilinçdışındaki yansımalarını ve bunun toplumsal
işlevdeki yerini anlam bağlarını çözmeye yönelik görünenin arkasındaki gerçeği
keşfedici yöntemle ele alınması, hayaletin sadece antropolojik değil psikolojik,
siyasal ve bu disiplinler arası geçişteki rolü ile sosyolojik bir bakışı zorunlu
kılmaktadır. Bundan dolayı Freud’un “tekinsizlik” kavramı, Jung’un “toplumsal
bilinçdışı” ile “arketip” kavramları, Lacan’ın “ayna benlik” kuramı, Frazer’ın “dış
ruh” kavramları kültür sosyolojisinin imkanları ölçüsünde sentezlenerek hayaletin
toplumsal ve zihinsel işlevlerini anlamaya uyarlanmışlardır.
Psikanalizden Kültürel Sosyolojiye Doğru
Genel olarak Anadolu’da ve özel olarak Doğu Anadolu’da geleneksel olarak
süregelen hayalet imge ve simgelerinin betimsel tarifinden ziyade onun toplumsal
işlevine ve toplumsal bilinçdışında toplumsal “öteki”yi nasıl inşa ettiğine
bakacağımızdan dolayı psikanalitiğin önemli kavramlarına değinmekte yarar
var. Bunların önde gelenleri Freud’un “tekinsizlik” (uncanny), Lacan’ın “ben”,
“öteki”, “Öteki”, “bilinçdışı”, Jung’un “toplumsal bilinçdışı” ve “arketip”(ilk örnek)
kavramlarıdır. Ancak bu kavramları psikanalitiğin sınırlarında değil, kültürel
sosyolojiye katkısı açısından anahtar kavramlar olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla
teorik inşa amacı da bu bağlam aracılığıyla sağlanmak istenmiştir.

Lacan ve Bilinçdışı
Lacan, her ne kadar Freud’un ardıllarından biri olsa da kendinden önceki
Psikanalitik anlayışı eleştirmiş, psikanalitiğin nesnesinin “bilinçdışı” olması
gerektiğini, hatta psikanalizi bilinçdışının bilimi olduğunu öne sürmüştür.
Bilinçdışının da dil gibi yapılandığını savunmuş ve bunu dile getirirken de
Yapısalcılığın dili bir göstergeler sistemi olarak ele alan argümanlarından
yararlanmıştır. Bundan hareketle Lacan bilinçdışının da tıpkı dil gibi yapılandığını,
dış dünya ile özsel bağlantısı olmamasına karşın anlam dünyasını kendi öğeleri ile
belirleyen bir çeşit göstergeler dizgesi şeklinde sistemleştiğini dile getirmiştir.2
Lacan, insanın biyolojik varlıktan kültürel bir özneye doğru yol alırken üç
düzlemin sınırlarından geçmek zorunda olduğunu öne sürer. Bunlar imgesel,
2 Lacan’ın psikanaliz yorumuyla ilgili verilen bilgilerin geneli Tura’nın (2010) “Freud’dan Lacan’a Psikanaliz”
adlı kitabından derlenmiştir.

139

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

simgesel ve gerçeklik düzlemleridir. Ego’nun yaşam dünyası imgesel alana aittir ve
henüz doğal-biyolojik olandan kopmayan bir evreyi temsil eder. Babanın simgesel
adıyla simgesel alan imgesel olanı bastırır ve kültürel düzleme geçiş sağlanır. Bu
süreçte bilinçdışı da oluşmaktadır. Simgesel bastırmanın yarattığı bölünmedeki
eksik yeri “gerçeklik” düzlemi temsil eder. Ancak simgesel ile gerçeklik arasında
bir köprü yoktur; zira gerçeklik bilinçdışı arzu’nun ilerisinde kalmış ve bunun
doyurulmasının sonsuzluğunda (asla tamamlanmayan arzu) imkânsızlaşmıştır.
Dilin taşımış olduğu toplumsal ve kültürel simgeler dizgesi, ilk olarak insanı
bebeklik aşamasında kuşatmaktadır. Biyolojik düzlemden kültürel düzene geçişin
ilk adımı bu simgesel dil sistemine geçişte ve henüz daha farkındalığın, bir şeye
karar verme iradesinin gerçekleşmediği evrede meydana gelir. Bu evredeki simgesel
düzenin bir gösteren işaretini kazanması ile insan “özne”(birey) olma sıfatını kazanır.
Artık birey, “özne” olarak simgesel dünyanın bir parçası konumundadır. Dilin işlevi
özneyi gerçeklik, kendisi ve ötekilerle ilişkisini sağmakta ortaya çıkar ve bu süreç
aynı zamanda Oidipus Karmaşasının/Kompleksinin yaşandığı evredir. Öznelliğin
bu şekildeki kuruluşu aynı zamanda bilinçdışının da kuruluş habercisidir ve temel
zemini de aile/ebeveynlerdir. Aile, bireylerden öte, kültürel yapının, dolayısıyla da
simgesel sistemin taşıyıcısı konumundadır. Dilin işlevi ile bilinçdışının oluşumu (ve
aynı zamanda kültüre giriş) bir taraftan özne teorisini, diğer taraftan da ideolojinin
yeniden düşünülmesine imkân vermiştir. 3
Oidipus karmaşasını (ki bunu Freud önceden geliştirmişti, ancak burada farklı
bir bağlama oturtulur) Lacan, kültürün bir yasası (veya simgesel bir yasa) olarak
konumlandırır. Ancak bunu doğal bir karmaşa olarak değil, simgesel bir karmaşa
olarak ele alır. Bu karmaşada gerçek bir babanın varlığı şart değildir; zira bu
simgesel bir işlevdir ve “babanın adı” yerine geçmektedir. Bebeğin kendi bütünsel
gerçekliğinden simgesel gerçekliğe doğru yol alırken Oidipus kompleksi bir yarılmaya
da yol açar. Öznenin kendine yabancılaştığı alan da bu yarılma-bölünmededir. Zira
özne kendini kültürel simgesel sistemin olanakları ile düşünmekte, kendisine ve
çevresine/ötekilere ilişkin bakışı da dolayımlanmaktadır. Anne-çocuk arasındaki
dolayımsız ikili ilişkinin arasına üçüncü bir unsur girmektedir ki o da simgedir. Özne
kendini bu simgeler sayesinde ötekilerden ayırt eder. Ancak anne-çocuk arasındaki
doğal ilişkinin yasaklanması ve bundan türeyen bilinçdışı arzu, baba simgesi ile
yer değiştirerek çözülmeye uğrar. Bunun zorunlu bir yasa ile ortaya çıkması, yani
babanın simgesel olarak Fallus’a sahip yetkiyi temsil etmesinin getirdiği kültürel
imgeye özne olarak tabi olması ile devam eder. Bu noktada yaşanan hadım edilme
korkusu/iğdiş edilme da tamamen simgesel olarak yaşanır.

3 Althusser kültürel -simgesel düzene geçişi ideolojinin sadece düşünsel açıdan değil dilsel belirlenimler açısından
da geliştirerek ideolojinin yeniden oluşumuna dikkati çeken bir boyutta derinleşmeye doğru gitmiştir.
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LACAN’IN L ŞEMASI

Lacan’ın ortaya koymuş olduğu öznelerarası diyalektiğin L şeması bilinçdışı
dinamiği açıklamak için kritik bir referanstır ve aynı zamanda “Ayna benlik”in
açıklayıcı diyagramıdır. Şemaya göre özne, kendisini aynadaki ötekinin imgesel
yansımasında görebilmektedir. Küçük öteki’den Benlik’e doğru imgesel bir ilişki
söz konusu iken, Öteki’den Özne’ye doğru bilinçdışı dinamiği devreye girmekte ve
dilsel açıdan simgesel evreye gidilmekte, ancak bu “Öteki” tarafından kırılan bir
sunum olmaktadır. Küçük öteki aynı zamanda “arzunun nesnesi”ni taşımaktadır
ve bunun Ego-Benlik ile olan ilişkisi Öteki ile Özne arasındaki ilişkiyi kesintiye
uğratan bir dinamiktir. Ben ile aynadaki öteki arasındaki ilişki imgesel düzeyde, yani
bebeğin henüz annesinden kopmadığı düzlemdedir. Anne ile tam ve bütünleşiktir
tüm arzular. Süt/iyi meme veren, hazzın kaynağı olan anne, sonraki süreçte sütü
geciktiren, böylece hazzı da geciktiren “kötü meme” halini alır. Ben’in tek arzusu
aslında annesinin arzusunun nesnesi olmaktır (annenin eksikliğini tamamlamak
anlamında fallus). Beden, cinsiyetsiz kullanımında kendini simgesiz ve dolayımsız
algılamakta, yani sadece imgesel alandadır. Oidipus kompleksi ile kültürel düzlem,
imgesel olanı bastırarak kendi öznesini yaratmış olur. Sevilen ya da nefret edilen
veya benzeri tüm duygu nosyonlarını yaşarken aslında kendini izleyen, benzeri
olan öteki’nin, yani Benliğin Oidipus sayesinde geçmekte olduğu tatmin-hayal
kırıklığının diyalektiği ile kültürel bir simge (Baba) düzlemine geçip kendisine
yabancılaştığı biz yansımada yaşar. Kendi varoluşunu dilin temsil ettiği simgesel
düzen dolayımıyla ve de bilinçdışı dinamiği ile algılar (Ünlü,2003). Dolayısıyla Özne,
gerçek muhatabı olan Öteki’ye yöneldiğinde, ona hiçbir zaman doğrudan ulaşamaz;
çünkü bu yönelim dilin temsil düzeneği tarafından sekteye uğratılmaktadır.
Öznelerin öteki aracılığıyla ama dil-kültürel simge aracılığıyla kırılan sarmalın
girdiği diyalektik bağlardan yola çıkarak Lacan şunu ifade etmiştir: “Biz gerçekte 1.
Ötekiye, 2. Ötekiye sesleniyoruz, tanımadığımız hakiki Ötekilere, gerçek öznelere.
Onlar dil duvarının diğer yanındalar, onlara orada ilke olarak ulaşamıyorum (...)
Özne Ötekilerden, hakiki olanlardan, dil duvarı tarafından ayrılmıştır.” (akt. Soysal,
2011).
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Toplumsal Bilinçdışı ve Arketipler
Ortak bilinçdışı ile arketipler arasında yakın bir bağ kuran Jung, çeşitli hikâyelere
konu olan mitolojik motiflerin veya efsane kahramanına atfedilen olağanüstü güçler
vb imajlar kişisel bellek alanına değil, insanlığın zihin tarihinin esrarına ait olan
“ilksel imgeler” alanına girdiğini ifade eder. Her toplumsal bireyde çeşitli yönleri ile
tezahür eden ilksel simgelerin bulunması ve bunların dünyanın her yerinde içerik
farklı olsa bile biçimsel olarak aynı şekilde tekrarlanmış olması, fikirlerin kalıtım
yolu ile geçmesini değil, bu gibi fikirlerin oluşma olanağına bizi götürdüğüne
vurgu yapar. Bu arketipler, insanlığın ortak bilinçdışının derin katında bulunurlar.
Böylece Jung (2006:144-145) hem kişisel bir bilinçdışından hem de kişi dışında bir
bilinçdışından (ortak bilinçdışı) bahsetmiş olmaktadır.
Çeşitli inanç ve dinsel sistemlerde ruhun farklı anlamlarına da değinen Jung
(2009), ruhun insanın bir yaratımı olmadığını, aksine onun yaratıcı olmasını
sağlayan şeyin ruh olduğunu, zira insanın içine o kadar nüfus etmiştir ki ruhu
kendisinin yarattığı fikrine kapıldığını öne sürmüştür. Ruhun psişik tezahürlere
sahip arketip doğası olduğunu, dolayısıyla insan psike’sinin bilinçöncesi yapısında
evrensel olarak var olan özerk bir imgeye dayandığını öne süren Jung (2009:83-8485), bunu kendi hastalarının düşlerini incelerken farkına vardığı baba kompleksinin
(baba imgesinde, olumlu baba erkeklerde genelde otorite, ruhsal dogma şeklinde;
kadınlarda ise ruhsal istek ve ilgilerin çok yoğun olması şeklinde belirir kendini)
“ruhsal” bir karaktere sahip olmasına dayandırır. Bu noktada “ruh” faktörünün
nasıl bir figürle simgeleştiği de önemlidir. Kimi zaman gerçek anlamıyla ölmüş bir
kişinin hayaleti, kimi zaman yaşlı bir adam, kimi zaman da cücemsi figürler veya
konuşan bilge hayvanlar olabilmektedir. Ruh arketipi ile ilgili şunları dile getirir
Jung (2009:86):
“İnsan, gulyabani ya da hayvan görünümündeki ruh arketipi, insanın idrak,
anlayış, iyi bir taziye, karar, plan gibi şeylere ihtiyaç duyduğu, ama kendi imkânlarıyla
bunlara ulaşamadığı durumlarda ortaya çıkar. Arketip bu ruhsal yetersizliği, boşluğu
dolduran içeriklerle telafi eder.”
Arketip, bilinçdışının özerk bir içeriğidir. Halk masallarındaki kimi figürler de
genel olarak arketipleri somutlaştıran düşlerde resmedilir. Yine kimi masallarda
yaşlı adamın cüce olarak görünmesi de bilinçdışına ait bir durumdur (Jung,2009:91).
Çeşitli hayalet hikayelerinde ortaya çıkan ruhu veya “dış ruhu” arketip nitelikleriyle
ele alındığında bilinçli ruhtan son derece farklı mitolojik imgeler bağlamına ait
olduğu fark edilebilir. Doğu Anadolu’da yaygın olarak gündelik hayatta ve kimi
yerlerde halk inancında karşılık bulan bu ortak bilinçdışı arketipleri Ben, Özne ve
Öteki’ye ilişkin bir bilinçdışı imaj meydana getirir. Söz konusu bu fikirler sistemi
“kolektif/ortak toplumsal bilinçdışı”na işaret etmektedir.
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Jung, arketipleri evrimsel bir şema içerisinde değil, kendinden menkul bir
güçleri olmasa bile bir durumun imgesi veya o durumun zorlayıcıları olarak eler
ve bilinç ile bilinçdışının birleşimini-bütünleşmesini (ırklar ve uluslarüstü) ister.
Amaç kendindeki öteki’yi özümseme süreci olduğu için bireyin içindeki arketipsel
öğeleri bilmesi, hatta gölgenin karanlığında sıkışıp kalan erkeğin bilinçaltındaki
dişi imgesi “anima” ile kadının imgesindeki eril “animus”un keşfedilmesi de
gerekmektedir. Ancak bu çalışmamızda arketiplerin durağan bir yapının sembolik
öğeleri olmasından çok sürekli inşa halinde olan ve kültürel özne ile kültürel ötekinin
alımlanmasında ve yeniden üretilmesinde yarımcı zihinsel çerçeveler kurduklarına
dikkat edilmektedir. Dolayısıyla Jung’tan ödünç alınan bu anahtar kavramlar teorik
inşa sürecinde aynı zamanda eleştiri süzgecinden de geçirilmektedir.
Jung’un tarihsel ve kültürel ortak geçmişle yüklenmiş toplumsal bilinçdışı
çerçevesinde sürekli tekrar edilen arketip anlayışı ile Eliade’nin Dönüş Mitosu
adlı eserinde “yeryüzündeki her edimin bir göksel arketipi olduğu ve onun
yeryüzündeki toplumsal uygulamalar ile ritüellerin ilahi bir modelin tekrarı
olduğu görüşünü, arketipin tekrarı noktasında birleştirip Dede Kokut anlatılarının
Anadolu varyantı sayılan “Bey Böyrek” anlatısının çözümlenmesinde uygulayan
Özkan (2010), “doğaüstü yardımcı”, “haberci: geyik”, “olağanüstü doğum”, “yeniden
doğuş” imgelerinin pek çok anlatıda toplumsal bilinçdışı alanında dünden bugüne
taşınan ve tekrarlanan arketipler olduğu sonucuna varmıştır. Bu çalışmada ele
alınan farklı hayalet figürleri ve onların gerçeklik ile manevi dünya arasında sıkışan
simgesel sistemi için de toplumsal bilinçdışı kanalı ile bugüne ulaştırılan arketipler
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Freud’un “Tekinsizlik” Kavramı
Türkiye’nin Doğu Anadolu’su (Güneydoğu da dâhil) sadece bugün için değil,
Osmanlı ve öncesinde de benzer tekinsizlik taşımaktaydı. Sadece büyük savaşların
yaşandığı alan olmakla kalmamış, aynı zamanda çeşitli milliyetten halkların hem
bir arada yaşayabildiği hem de birbirleri ile mücadele içinde olduğu bir coğrafya
özelliğine sahip olmuştur. Çeşitli uygarlıkların gerek göç, gerekse savaş veya başka
nedenlerle çakışabildiği bu tekinsiz coğrafyadaki kültürel izler, toplumsal anlamda
benlik, ötekilik ve kimlik gibi kırılgan ve keskin kalıpların da taşıyıcısı olmuştur.
Tekinsizlik sadece tarihsel değil, kültürel ve toplumsal açıdan her an yeniden
üretilen bir bilinçdışı mekanizması haline dönüşmüştür. Psikanalitiğin kavramlarını
ödünç alıp onu sosyolojik gerçekliğe uyarlarsak, bireysel ben’liğin ötesinde oluşan
kültürel-toplumsal benlik de tıpkı kişisel bilinç ve bilinçdışı gibi dinamikleri
yaratarak kendindeki ötekiyi ve onun yansımasındaki kendi “öznelliğin” inşa
edildiği gerçeğini görmüş oluruz. Bundan dolayı tekinsiz kavramının psikanalitik
anlamına kısa değinide bulunmak faydalı olacaktır.
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Tekinsizlik kavramını ilk olarak (1919’da) Freud, Schelling’in “sır olarak ya da
örtülü kalması gerektiği halde açığa çıkmış her şey” tanımından hareket ederek,
bunu korkunun kaynağı olarak görmüş ve kendi formülasyonunda “bastırılmış
olanın geri dönüşü” olarak açıklamıştır. “Geri dönüş”ten kastedilen şey ise geri
gelen şeyin aynı zamanda tanıdık olduğu, olağan şartlarda korku yaratmamasına
karşın “bastırılmış” olmasından ötürü yeniden ortaya çıktığında tuhaflaşmış,
anlamsız halde yabancılaşmış ve böylelikle de kuşku, endişe ve belirsizlik taşıyan
niteliklerdir. Tekinsiz olan aynı zamanda tekrar vurgusu taşımakta olduğunu öne
süren Freud bu tekinsiz deneyimi “ya bastırılmış bir çocukluk kompleksinin belli bir
dürtüyle canlanması ya da aşılmış bir ilkel inanışın doğrulanırmış gibi görünmesi
durumunda” ortaya çıktığını öne sürmüştür (Güçbilmez,2004).
Tekinsiz olan psikanaliz açıdan, arzunun gerçekliğine dayanır ve bundan
istifade eder. Arzu, arzulanmasını sağlayan gerçeği sağlayamaz, ama yine de kendi
kendini yıkan bir aşırı gerçekleşmede, yani tam tekinsizlikte karşılaştığımız “aşırı
gerçekleşmede”, bu nedeni kucaklama fantezileri kurma eğilimindedir. Bizi öteki
tarafa geçiren aşırı-gerçekleşmedir bu durum. Gerek “hayaletimsi olanın maddiliği”
gerekse “imkansız” (koparılabilir ve yeniden üretilebilir) nesnelerin üretimi, komedi
ve tekinsizin ortak özellikleri olarak görülmüştür4 (Zupančič,2010:66-78).
Tekinsiz olanın toplumsal bilinçdışındaki en önemli tezahürü Anadolu’nun pek
çok yerinde olduğu gibi Doğu Anadolu’da da yaygın olan “Alkarısı”dır. Bir tarafı
ile korku üzerinden toplumsal kontrol bir tarafı bile bilinçdışı üzerinden sürekli
tekrarlanan arketipin aktarımı söz konusu olmaktadır alkarısı hikâyelerinde. Ancak
bu türden tekinsizlik içeren hikâyeler, mitolojinin ve efsanelerin yereldeki izdüşümü
olarak görülebilir.
Bazı Mitolojik Yaratıklar Hakkında Kısa Bilgiler
Mitler, tanrı ve tanrıçaların yaratılışından önce doğmuş olsalar da bugün de çeşitli
toplumlarda varlıklarını şu veya bu şekilde sürdürmekte veya bazılarında yeniden
üretilmektedir. Sözel kültüre dayandıklarından her toplumun kendine özgü antlım
dilinde farklı nitelikler kazanmışlardır.
Genel itibariyle ortak karakterleri insan ve hayvan özelliklerini bir arada
bulunduran tuhaf yaratıklar, vahşi devler ve küçük cinler olmuştur. Efsane ve
mitolojideki kahramanlar melez ırklar, kaderi yönetenler, İblis ve Habis yaratıklar
ve gizli ırklar şeklinde dört kategoride ele alan Wilkinson (2010:32-33), her ne kadar
bu sınıflama için Klasik Avrupa’yı baz almış olsa da Anadolu’da benzer tiplemelerin
olmasından dolayı buarada sıralamakta sakınca yoktur:

4 Komedi ile tekinsiz olan arasındaki paralel ilişkiye dair en orijinal çalışmalardan biri Tunceli bölgesinde
yapılacak kültürel psikanalizle su yüzüne çıkartılabilir. Zira o bölgede tekinsiz olana ilişkin korku imgeleri ile
komediye ilişkin simgesel anlam üretimleri (masallar, hikâyeler) birbiri ile at başı gitmektedir.
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1-Melez ırklar: Ağırlıklı olarak iki farklı türün özelliklerini bir arada taşıyan
mitolojik yaratıklardır. İnsan başlı at, denizkızları, su perileri, kır tanrıları (Satirler)
(Yunan mitolojisinde üst kısmı insan, alt kısmı keçi şeklindeki tanrılardır)
2- Kaderi yönetenler: Hayatın yerinde gitmeyen anlarını açıklamak için yardımcı
olan bu mitolojik yaratıklar, Yunan Erinyes’leri ve Kader’leri veya İskandinav (Nors)
mitolojisinde kaderi kontrol ettiğine inanılan dişi devler şeklinde tarif edilen
“Nornlar” gibi öğelerdir. Üç yaşlı kadın şeklinde tasvir edilen Erinyesler, doğal
düzeni bozanları cezalandırmaktadırlar. Kaderler ise insanın alınyazılarını kontrol
ederler.
3- İblisler ve Habis yaratıklar: Zarar verici, rahatsız edici ve insanlara benzeyen
tanrılara kafa tutan şeklinde tarif edilen bu yaratıklar çoğunlukla devlerdir ve
bunlar genellikle sihirli güçlerle donatılmış kişiler tarafından alt edilirler. Bunların
dışındakiler ise:
Kurtadamlar: Kuzey Avrupa efsanelerinde sıkça karşılaşılan karakterlerdir.
İnsan dişileri tarafından doğrulmuşlardır, insan özellikleri taşırlar ancak dolunayda
uluyan kurtlara dönüşürler.
Vampirler: Slavik mitlerde ölmüşlerdir ancak uyuyan insanlardan emdikleri
taze kanla bedensel varlıklarına tutunabilen insanlardır.
Troller: Norveç mitolojisinde deve benzeyen bu yaratıklar, insanlara zarar
vermek için genellikle ebeveyn-çocuk kombinasyonları şeklinde ortaya çıkarlar,
korkutucu bir biçimde vahşileşebilirler.
Gulyabaniler: Çok çeşitli gulyabani ırkı bulunmaktadır. Genellikle büyük, kaslı,
çirkindirler ve kafaları yavaş çalışır. Bazıları ise yamyamdırlar, kimileri cesetlerle
beslenirler. Hıristiyan dünyasında şeytanın zaman zaman gulyabani şekline girdiği
söylenir.
İblisler: Hint mitolojisinde pek çok iblis ya da “rakshasas” vardır. Geceleri
faaldirler; çocuk ve kadınlara musallat olurlar. Vanara adı verilen bazı metinlerde
maymuna benzer orman cüceleri de iblis olarak adlandırılır.
4- Gizli ırklar: Bunlar genellikle insanlardan gizlenirler. Cüceler gibi olanları
insanlarla birlikte yaşarlarken, İrlandalıların “küçük insanları” tamamen
görünmezdirler veya özel vizyonu olanlara görünürler. Genelde iki eğilimlidir: biri
insana doğru diğeri ise ortalık karıştırıcı, kötücüldür. Kötücül olanları olumsuz
fenomenleri açıklamada kullanılır.
Cüceler: Nors mitolojisinde akıllı ve metal işleme gibi el sanatlarında hünerli
gösterilirler. Karanlık ve kayalık yerlerde otururlar.

145

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Cinler: Kuzey Avrupa mitlerinde pek çok çeşidi vardır. Bazıları kötücül, karanlık,
çirkinken diğerleri güzel ve insanlara yardımcıdırlar.
Periler: İnsan yaşamlarına cömertlikten afacanlığa değin çeşitli şekilde müdahale
edebilenlerdir. Pek çok efsanede bulunurlar. Genellikle uçma yeteneğine sahiptirler.
Bu dört kategori ile kimi açılardan benzerlikler taşıyan önemli bir öğe de
cadılardır.
Cadılar, Slav atalarının ağırlıklı olarak kötülükler, bilinmeyen veya ormanın
derinliklerinde yaşayan tehlikeler karşısındaki korkularını yansıtmaktadır. Bu
inanca göre ormanlarda yaşayan nedametli kadınların (cadılar) yaşadığına inanılır.
Bu cadılar masum insanları avlayıp aile ilişkilerini ve sosyal düzeni tehdit etmekte,
kimi hikâyelerde de küçük çocukları yemekle tasvir edilmiştir. Önce geleni Bába
Yagá’dır. Hıristiyanlığın Orta ve Doğu Avrupa’ya gelişiyle birlikte cadılara şeytanın
işini yapan kötü ruhlu kadınlar olarak bakılmaya başlanmış, cadı olduklarından
şüphelenilen ama bununla ilgisi olmayan pek çok kadın kazıklara bağlanarak
yakılmıştır. Bahar Bayramı’nda cadı maketleri yakma geleneği buradan gelmektedir.
(Wilkinson,2010:134-135).
Bába Yagá’nın Anadolu’daki karşılığının bir ölçüde gulyabani veya Alkarısı
olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla toplumsal bilinçdışında birer arketip
özelliğine sahiptir. Bu ortaklığı sağlayan özelliklerden biri de “dış ruh” sahibi
olmalıdır.
Toplumsal Bilinçdışında Ortak Arketip Olarak “Dış Ruh”
“Dış Ruh” kavramını ilk ortaya atan Frazer olmuştur. Çeşitli Ari halklarından,
Mısır’dan, Macarlardan, İskandinav ülkelerinden, Hindistan’dan, daha pek çok ilkel
uygarlıkların masallarından ve hikâyelerinden dış ruh motiflerini örneklendiren
Frazer (1992:269-325), ruhun uzun veya kısa süre ile bedenin dışında güvenli bir
yere konulabildiğini dünyanın çeşitli kültürlerinde var olduğunu öne sürmüştür.5
Genelde büyücüler veya devler anlatılır bu hikâyelerde. Büyücülerle veya devlerle
savaşan kahramanlar onu bir türlü öldüremezler, zira onun ölümsüzlük ruhu başka
yerde saklıdır. Kimi masallarda (İskandinavların) ise ruhu olmayan devlerden
bahsedilir. Kahraman ancak o saklı ruhun ait olduğu varlığı yok ederek büyücüyü/
devi/kötüyü yok edebilmektedir.
5 Kimi masallarda kahramanın dövüş sırasında bedeni ölümsüz olsun diye ruhunu bedeninden çıkarmasında
olduğu gibi kimi yabanıl toplumlarda tehlike anında ruhların bir yere toplanıp tehlike sonrasında geri
verildiğine de rastlanmıştır. Bazı masallarda bir adamın ruhunun ya da gücünün bazen saçında olduğu, bu
saç kesildiğinde adamın da zayıfladığı ya da öldüğü; kimi halk masallarında ise bir kimsenin yaşamının bir
bitkiye bağlı olduğu, o bitki kuruduğunda o kişinin de ölebildiği (örneğin Maori’ler göbek kordonunu kutsal
bir yere gömer ve üzerine de genç bir fidan dikerler; ağacın büyümesi çocuğun gelişimine işaret kabul edilir)
sıkça farklı toplumlarda tekrarlanmıştır (Frazer,1992:296-297).
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Dış ruh motifleri tek tanrılı dinler öncesinde hâkim birer inanç sisteminin temel
unsurlarıydılar. İslamiyet de diğer tek tanrılı dinler gibi bunlardan arınmayı her ne
kadar istemişse de heterodoks inanç sistemlerindeki katı imajlardan dolayı önemli
dirençlerle karşılaşabilmiştir. Bugün bu motifler kimi masal ve hikâyelerde varlığını
sürdürüyor olsa da inanç düzleminde de çeşitli türevlerini devam ettirebilmektedir.
Bu kalıntıların bıraktığı tortular, sadece kültürel inanç açısından değil, sosyalleşme
süreçlerinde gerek kişisel “Benlik” gerekse “toplumsal benlik”in kazanmasında ve
bunun “öteki” ile ilişkisinde kritik rol oynamayı başarmışlardır. Sadece iyi-kötü
ayırımına dair çeşitli ahlaki özdeşimlerin çocukluktan itibaren kavranması değil,
“öteki”ye ilişkin her türlü özümsenmenin de çerçevesini sunması bakımından
önemlidir.
İslamiyet öncesi Türk dünyasının inanç sisteminde üç tabakalı mekân düzeninin
olduğu bilinmektedir: Yeraltı, yerüstü ve gökyüzü. İnsan bu üçlü yapının ortasında
yerüstünde, yani şeytani yeraltı ile tanrısal sema arasında yer alır.
Yeraltı, Erlik’in mekânıdır ve ona tabi olan kötü ruhların veya ölen kötü insanların
ruhlarının bulunduğu mekân olarak tasavvur edilmiştir. Erlik’in yoldan çıkardığı
insanlardan oluşan halkın ruhlarından müteşekkildir. Dış ruhlar, orman, subaşı,
dağ, kuyu, pınar ve mağara gibi yeraltına geçişin simgesi olan mekânlarda barınırlar
(Duymaz,2008). Yeraltı ruhlarının en önde gelen temsili “Tepegöz” (tek gözlü
dev) olarak bilinen Dede Korkut Kitabı’ndaki karakter olmuştur. Benzer şekilde
Er Töştük destanında da yeraltı dünyasına insanları götürmeye çalışan devlerden
bahsedilmiştir6 (Ögel, 1993:545).
İyi-kötü düalizmi dış ruhlar için de geçerlidir. Olumlu tipler genelde prens,
prenses ve kral gibi kurtarıcı veya yöneticilerde konumlanırken, olumsuz tipler dev,
tepegöz, gulyabani gibi olağandışı kabul edilen yaratıklarda karşılık bulur.7
6 Tek gözlü canavar ya da devlere Antik Yunan mitolojisinde de rastlanır. Buna göre yaradılıştan evvel,
başlangıçta Kaos vardı. Bunun içinden yaratıcı güç oraya çıktı. Yunan efsanelerinde farklı isimlerin verildiği
bu güçlerden birisi de Toprak Ana Gaia’dır. Gaia ve gökyüzü Uranos’un sevişmesi ile Uranos, Gaia’nın
yüzeyine hayat veren suyu gönderir ve böylelikle bu birleşmeden göller, denizler, aynı zamanda ilk varlıklar
oluşmaya başlar. Bunlar arasında 50’şer başları, omuzlarından çıkan 100’er kolları olan Yüz Kollu Devler
ve metal işleme becerisine sahip tek gözlü canavarlar olan Kykloplar da vardır. Kykloplar (yuvarlak gözlü
anlamına gelir, alınlarında tek göz vardır)ve Yüz Kollu Devler (Yeraltı’nı en derin yeri olan Tartarus’ta
yaşarlar ve orada kalmaya mahkûm olanlara muhafızlık ederler) soyundan meydana gelmişlerdir. Kimi
efsanelere göre bunlar tanrı Asklepios’a saldırmışlar ve bundan dolayı da babası Apollo tarafından
öldürülmüşlerdir. Hayaletlerinin hala Etna Yanardağı civarındaki mağaralarda yaşadıklarına inanılan
bu insanüstü güçlü devlerin bazıları da titanlar Yer altı’na sürgüne yollanmışlardır. Sonraki efsanelerin
bazılarında ise Kyklopların bazılarının dünyaya çıkmayı başardıklarını, çoban olarak yaşadıklarını anlatır.
Bazılarının uysal olduğuna bazılarının ise insan eti yediğine inanılır (Wilkinson,2010:16-17).
7 Kimi kahramanların ruhu, tehlikeler anında güvenlik için belli bir süreliğine dışarı alınabilmektedir. Erginleme
sonrası başlayan bu sürelerde, genel olarak destan ve halk hikâyelerinde erkek kahramanların ok, mızrak, kılıç,
bıçak gibi savaş aletlerinde; masallarda ise kadın kahramanların bilezik, yüzük, gerdanlık gibi süs eşyalarında
bu ruhlar saklı tutulabilmektedir (Duymaz,2008). Bazı Alevi-Bektaşi hikâyelerinde saza veya mekânlara da
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Dış ruhlara en fazla konu olanlar devler veya çeşitli kahramanlar olmuşlardır.
Devler ile kötü ruhlar arasında köken bakımından bir ortalık olduğu dile getirilebilir.
Ancak hepsinin ortaya çıkışında mutlaka bir töre veya kural ihlali söz konusu
olmuştur. Sözgelimi Dede Korkut Kitabı’nda Tepegöz yasak ilişki sonucunda ortaya
çıkmıştır. Benzer şekilde çavuşlardaki Ar’surri adı verilen varlıkların doğumu
ve ölüm şekli de normal olmayan insanlardan doğma şeklindedir. Dış ruha sahip
devlerin en önemli özelliklerinden biri insanlara zarar vermeleri, hatta insanları
yiyen yamyamlıklar gösterebilmeleri, özellikle kızları kaçırıp tutsak etmeleri
şeklinde çeşitli betimlemeler sıkça görülmüştür (Duymaz,2008).
Doğu Anadolu: Tekinsiz Coğrafyanın
“Tekinsiz” Toplumsal Bilinçdışı Figürleri
Genel olarak Anadolu’da yoğun olarak ise Doğu Anadolu’da “dış ruh” işlevini
üstlenmiş yüzlerce mitsel öğe mevcuttur. Birden fazla milliyetten toplulukların
yaşadığı ve de savaştığı Doğu Anadolu’nun tekinsizlik atmosferinde inşa edilen
bu dış ruh tasarımları kimilerinde (özellikle de Alevilikte) inanca nüfuz ederken,
daha uzun soluklu yerleşik geçmişi olan topluluklarda ise doğum ve ölüm gibi kritik
dönemlerle ilgili kültürel örüntülerle sınırlı kalmıştır. Freud’un da işaret ettiği gibi
içinden olup tekinsizlik yaratan veya musallat olan bu hayaletlerden en çok bilineni
“alkarısı”dır.
Korku İle Terbiye: Toplumsal Bilinçdışına Gönderme Yapan Örnekler
“Alkarısı” hikâyeleri bölgeden bölgeye değişse de öz itibari ile aynı mantığı
barındırmaktadır. Bundan dolayı da artık arketipleşmişlerdir.
Doğum sonrası lohusalık dönemi (kırk gün) doğum yapan kadına (dağıştan)
veya doğan bebeğe musallat olan Alkarısı veya albasması, aynı zamanda kısrak atlara
biner, kısrağın yalısını örerek varlığını hissettirecek şekilde tasarımlanmış ve erkek
veya kadın şeklinde görünebildiği sıklıkla dile getirilmiştir (Türkdoğan,1965:103).
Doğu Anadolu’da farklı isimlerle yaygın şekilde anlatılan albasması/Alkarısı, önemli
bir ruhsal öğe olarak toplumsal bilinçdışında yerini almıştır.8
“Fatma adında bir kadın doğum yapmış, yatıyormuş. Birden kapı açılmış. Kocaman
kafalı, dağınık saçlı, korkunç bir Al Karısı başını kapıdan uzatmış. Bunu gören
loğusa kadın bağırmış. Yanında oturan kocası Musa, hemen eline bir orak alarak Al
Karısı’nı kovalamış. Köpekler de arkasından havlayarak onu kaçırmışlar. Bu olaydan
sonra, hemen Orhanlar’dan bir çuvaldız getirip lohusanın başına takmışlar. Kapı ve
pencereye de oraklar koyup Al Karısı’nın bir daha gelmesini önlemişler.” ( DiyarbakırBüyükkadı Köyü Safiye Kargın, 70, Ev Hanımı, akt. Yavuz,1993:352-353)
geçebilmektedir dış ruh. Tunceli Aleviliğinde mekân kültü kadar “Tarıq” denilen kutsal ağaç parçası da önemli bir
dış ruh taşıyıcısı olarak kabul edilebilir.
8 Malatya’daki Alkarısı ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Şahin (2009).
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“Özellikle alkarısı imgesinden bahsedilirdi. Babaannem Malatya’nın içme ve
sulama suyu kaynağının geçtiği Derme Kanalında (Deymen Suyu) alkarısı olduğunu
söylerdi. Özellikle kanalın belirli yerlerinde bulunan “düşü”den uzak durmamızı,
alkarısının orada olduğunu söyler, sizi çeker derdi. (Düşü: Suyun hızlı aktığı
yerlerde, akışı yavaşlatmak için kurulan basit bir sistem. Su 4-5 metre yükseklikten
düşürülüyor, tam düştüğü yerin birkaç metre ilerisine taşla set yapılıyor, suyun hızı
burada girdaplanarak kesiliyor).” (Malatya, T.)
“Köyümüzde yerli meşe denilen yerden gece geçildiği zamanlarda cinlerin düğün
yaptıkları anlatılırdı.”(Malatya, H.)
Çeşitli cin, peri veya hayaletin mezarlarda düğün-eğlence yapıp oradaki köylülere
bu şekilde rahatsızlık verdikleri veya musallat oldukları geçmiş dönemde sıklıkla
çocuklara aktarılan anlatılar olmuştur. Bu nokta şu açıdan önemlidir; tekinsiz
olanın musallat şeklinde kendini sürekli belli etmesi, ama aynı zamanda o köyden
veya hikâyeye konu olan kahramanın dünyasından bir parçaya sahip olması kendi
içindeki ötekiye ilişkin bir metaforu gündeme getirir.
“Ben küçükken şirin bir ilçede büyüdüm. Anneannem ben küçükken mumlu gelin
diye bir hayaletten bahsederdi. Özellikle geceleri elinde çıra ve mumla gezermiş.”
(Malatya, C.)
“Mumlu gelin” hikâyesi ise şu şekildedir: Mumlu gelin Yeşilyurt ilçesi Molla
Kasım mahallesinde yaşıyormuş. Yöre halkı tarafından görülmüş. Mumlu gelinin
çocuklarını aradığı söylenirmiş. Hatta yıllarca mumlu gelinin evi diye bilinen ev boş
kalmış. Yöre halkı o evi almamış, yıllarca boş kalmış ev. İlçenin dışından biri almış
bu evi. 9
Türk inanç kültüründe “kara iyeler” içinde ele alınan alkarısı, üremenin ve
çoğalmanın düşmanı olarak tarif edilmiştir. Doğu Anadolu’da yaygın olan bu unsur,
kimi yerlerde karakura şeklinde de ayrılmıştır. Örneğin Erzurum ve Erzincan
çevresinde alkarısı lohusa kadınlarına değil, ahırda yatan atlara musallat olacak
şekilde tarif edilmiştir. Yine Hakkari’de al basmasın diye yorgana iğne batırılır; ayrıca
loğusa yatağına kırkı çıkıncaya kadar süpürge bırakılır, böylelikle o kişi Alkarısı
tarafından basılması engellenirmiş (Kalafat,1995:32-33). Ancak alkarısı sadece
Türk kültüründe değil, Anadolu’da yaşayan diğer halk kültürlerinde de tasarlanan
bir kültürel öğe olarak öne çıkmıştır. Örneğin Doğu’daki ve Karadeniz’deki
Ermenilerde alkarısına denk düşen cadı figürleri ile ilgili hikayelerin sıkça anlatıldığı
bilinmektedir.10
9 Bu bilginin derlenmesinde bana yarımcı olan Yasemin Özüberk’e teşekkürü bir borç bilirim.
10 Bu hikâyelerden biri de Hemşin’de yaygın olarak anlatılan cadı hikâyesidir: “Bir Hemşin köyünde yeni evli
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Tekinsizliğin yarattığı korkuya ilişkin olarak bu çalışmada en fazla korkunun
Tunceli bölgesinde yaşandığı ortaya çıkmıştır. Bunda heterodoksi inanç sisteminin
de etkisi olmakla birlikte, asıl belirleyici olanın toplumsal dokunun tarihsel
niteliğidir. Bu çalışma kapsamsında derlenebilen kimi hikâye ve efsaneler şunlardır:
“Anne ve babalarımız bize hep “Oğlum, kızım gece karanlık çökünce sakın
mezarlıktan geçmeyin” derlerdi. “Olur ya! Karanlığa düşer mezarlıktan geçerseniz de
mutlaka donunuzda ki don lastiğini veya ip takılı ise onu tutun.” derlerdi. “Neden?”
Sorusuna, şu cevabı veriyorlardı. “Ölüler her kılığa girerler. Hayvan kılığına, insan
kılığına v.s. Sen donunda ki o ipi çözdünse, hortlaklar korkar kaçar.” derlerdi.
Bizim köyün mezarlığı üç yerdedir. Pusag: o mezarlık bizim mahalleden uzak olduğu
için sık ayağımız uğramazdı. Vıle Gılgır, denilen mezarlığın hemen bitişiğinde bir
tarlamız vardı. Ekin biçerken oradan korka korka geçerdim. Kıl yaylasında, kıl tepesi
ıssız ve ürkütücüdür. Yayla da olduğumuz mevsimde, Kıl tepesinin gizemi (xof )
nedeni ile orayı aşıncaya kadar ödüm kopuyordu. Annem “Korkma oğlum korkma,
o mezarlık bizim kirvelerin mezarlığıdır. Biz ölülerle bile kirveyiz.” dediğinde, ben
cesaretlenirdim.” (Tunceli, Hıdır Dulkadir)

bir çift varmış. Genç çift ilk bebeklerini kucaklarına aldığında büyük bir mutluluk yaşamış. Ama mutlulukları
kısa sürmüş. Bir süre sonra bebek annesini emmez olmuş. Beti benzi atmış. Bembeyaz kesilmiş. Önce
bebeği başkasına emzirmek istemişler. Ama fayda etmemiş. Nazara geldiğine inanmışlar. Bebeği hocalara
götürmüşler. Nazar duaları, korku duaları okunmuş ama fayda etmemiş. Yavruları gözlerinin önünde erimiş.
Sonunda doktora götürmeye karar vermişler. Hiçbir şey çare olamamış dertlerine. Bebekleri ölmüş. Büyük
üzüntü yaşamışlar. Gel zaman git zaman kadın tekrar gebe kalmış. Adam büyük mutluluk içindeymiş. Eşine
çok özen göstermiş. Sonunda bebekleri dünyaya gelmiş. “Lusnika yi bes- ay gibi” parlayan bir bebekmiş. Ama
bir süre sonra bu bebekte diğeri gibi solmaya başlamış. Yemeden içmeden kesilmiş. Tüm çareleri denemelerine
rağmen çocuğu kurtaramamışlar. Kadın üçüncü bebeğini yaza yakın doğurmuş. Her yaz olduğu gibi ev
ahalisinin yaşlıları ve çocukları yaylaya çıkmış. O zamanlar gençler ve kadınlar ilk sürüm çayı topladıktan
sonra yaylaya çıkar, ikinci sürüm çay için geri köye gelirlermiş. Anne bebeği çok küçük olduğu için yaylaya
göndermek istememiş. Momi diğer çocuğundan olan torunlarıyla çıkmış yaylaya.
Çocuk oldukça sağlıklı görünüyormuş. Adam ise bebeklerinin durup dururken neden öldüklerini
anlayamamakta, bu bebeğini de kaybetme korkusuyla yanıp tutuşmaktaymış. Bir yaşlı kadın adamın bu
durumunu öğrenince gelip adama nasihatte bulunmuş: “Orti, ku dağotse cadun guda, kişerner bedaa, perna
caduin- yavrum senin çocukları cadı yiyor. Geceleri bekle, yakala cadıyı”. Yaşlı kadın, cadının bebekleri,
özellikle de en sevdiklerini yediğini anlatmış adama. Cadı geceleri gizlice gelir, çocuğun göğüs kafesinden
kalbini söker alır ve yermiş. Bunu belli sürelerle yapmak zorundaymış. Çünkü cadılar böyle beslenirmiş.
Bunun üzerine adam evinin kapısında geceleri nöbet tutmaya başlamış. Günlerce nöbet tutmuş. Nöbette
olduğu gecelerin birinde, yaşlı bir kadının bir domuzun sırtında kapısına yaklaştığını görmüş. Tam kapıdan
içeri girmek üzereyken saklandığı yerden çıkmış ve kadını yakalamış. Gördüğü yüz karşısında dehşete
kapılmış. Çünkü yakaladığı kişi annesiymiş. Annesi hemen yalvarmaya başlamış: “Orti mema enoğçim, inç
gelli umets asel mi- yavrum bir daha yapmayacağım, ne olur kimseye söyleme”. Adam şaşa kalmış. Cadı
geldiği gibi domuzun sırtına binmiş ve karanlıkta kaybolmuş.
Yayla yolu yaya bir günde ancak gidilebilecek bir yolmuş. Adam yaylaya haber salmış. Annesinin
nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenmek istemiş. Gelen habere göre annesi yaylada normal yaşantısını
sürdürüyormuş. Çocuklarla ilgileniyor, onlara hikâyeler anlatıyormuş.” (Agos Gazetesi, 10 Ekim 2008)
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“Bizi de köyün çıkışındaki mezarlıkla korkuturlardı. Mezarlığın altından bir yol
giderdi, güya o yoldan geçerken birden siyah bir kedi veya köpek şeklinde bir yaratık
ortaya çıkıp geçenlerin ayaklarına dolanırmış. Bazen günlerce o siyah kedi ve köpeği
aklımdan çıkaramaz ve tek başıma uyuyamazdım. Tabii şimdi gülüp geçiyorum ama
az korkmamıştım.” (Tunceli, Çermik-Sinag Köyü- Yücel Eşsizoğlu)
Her ne kadar hortlak için söz konusu edilmiş olsa da aynı bölgeden (DersimTunceli) benzer korku kültürüne başka hikâyelerde de rastlanmıştır. Örneğin Caner
Canerik’in Pülümür’den derlemiş olduğu hikâyede değirmenciye musallat olan
kırmızı habis yaratıklardan söz edilmektedir.11
11 “Mılakete Pısewe…
Anlatılana göre olay Pülümür’ün Hasangazi Köyü civarında bir değirmende geçmektedir.
Güneş çoktan gitmiş, Avranchi ( değirmenci ) yaktığı çıla (kandil ) ışığında buğdayları öğütmektedir. Harman
zamanı neredeyse iki ay boyunca sürecek olan zorlu maraton başlayalı üç gün geçince, ahşap tavanda örülen
tüm ağlar beyaza bürümüştür. Çıladan yayılan sarı titrek ışığın aydınlattığı bu köhne mekanda tek başına
kalan Avranchi ağır buğday torbalarını öğütülmek için kurne ye götürmekten, öğütülmüş unları torbalara
yerleştirip tekrar ayrı bir bölüme taşımaktan yorgun düşmüştür.
Üç vakit sonra kurne de buğday bitti ve taşlar birbirini yemeye başladı. Yorgunluğunu sıcak un çuvalına
bıraktı ve hızla bir torba buğdayı alıp merdivenlerden çıkarttı. Cebindekı kırmızı kaplı çakıyla dikişleri kesti ve
buğdayı döktü… İki taş otuz tur daha birbirini yedikten sonra, aralarına giren buğdayı öğütmeye başladılar…
Avranchi, üç dakika içerisinde ögütülmüş unları da torbaya koydu ve ağzını dikerek yorgunluğunu bıraktığı
çuvalın üzerine taşıdı. Acıkmıştı… Kendisi ve gelen müşterilerden pay olarak alınan buğdayın konması için
ayrılan küçük odaya gitti. Uyuduğu söfün üzerinde küçük kıl torbasının içerisindeki ekmek ve çökeleğini
aldı. Pencerenin önüne koyduğu kuru soğanı orada bir yumrukla parçaladı ve yemek için iç bölüme geri
döndü. Çılaya yakın bir buğday torbasını kendisine sofra seçti. Ekmeği ikiye kırdı ve öyle bıraktı. Bakır tas
içerisindeki çökeleğinin üzerindeki tülbenti açtı ve soğanı da üzerine koydu.
Tam başlayacakken kapı hızla açıldı ve içeri girenlerin yüksek sesle :
-          Ağzında bir kelime var ve onu sakın söyleme dediğini duydu.
Yaşadığı şaşkınlıktan ötürü hiçbir şey söyleyecek bir hali kalmamıştı. Durdu ve gelenlere baktı. İlk anda irili
ufaklı bir sürü insanın gürültüyle doluşmalarına şahit oldu. Biraz daha yaklaştıklarında ise gelenlerin ufak
tefek insan şeklinde ancak kırmızı olduklarına şahit oldu…
İri olanlarından birisi öne çıktı ve :
- Bizim de karnımız aç. Zerfet yap ve hep birlikte yiyelim dedi.
Şaşkınlığını bir nebze olsun üzerinden atan Avranchi,
-   İyi ama yağ yok, yoğurt yok diyebildi. İrikıyımın cevabı hiç gecikmedi.
-  Sen onu merak etme. Biz şimdi alıp geliriz dedi ve bir anda gözden kayboldu.
Avranchi, yeni öğütülmüş undan aldı ve yoğurduktan sonra ateşin altına verdi. Beş santimetre kadar kalın ve
yuvarlak bu ekmek ( bızıke ) zerfet içindi.
Bızıkeyi ateşten aldığı anda kapı tekrar açıldı ve tekrar içeri girdiler. Bir post yağ ve bir bakraç da yoğut
getirmişlerdi.
- Haydi başla dedi.
Avranchi, bızıkeyi küçük küçük doğrarken yükselen buhar örümcek ağlarını hamura çevirdi.
- Bu kadar yağı, yoğurdu nereden buldunuz? dedi Avranchi
- Bu köyde sahipsiz bırakılanı bulamadık ama yandaki köyde yaşayan ağa her şeyini öylece bırakıyor. Biz de
alıp geldik. Zaten tüm yemeklerimizi de orada yiyoruz dedi.
Kısa bir süre sonra değirmenin tüm içerisine dağılan ve hoplayıp zıplayan, bir torbadan ötekine fırlayan
küçük insansı kırmızı mılaketler yemeklerini yemek için Avranchinin başına toplandılar. Hep birlikte tam
yemeye başlarken irikıyım tekrar Avranchi’ye döndü:
- Sakın aklından geçeni söyleme dedi tekrar…
Avranchi bakışlarıyla onayladı. Sofraya takılan gözleri bir anda tepsinin yarısının üç saniye içerisinde
yenildiğini gördü. Şaşkındı ve şaşkınlığın getirdiği dalgınlıkla ilk lokmayı ağzına atarken “Pismilla” dedi…
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Tunceli –Pertek,Dorutay Köyü’nden Alev Hanım ise çocukken köyde
anlatılanlardan bahsetmekle birlikte, bu tekinsizliğin korku boyutlarını da gözler
önüne sermiştir:
“Kartipoz diye bir şeyden bahsederlerdi. Akıllı durmazsak iğnesini batırır
dediklerini hatırlıyorum. Anlamını bilmiyorum. Eskiden cinlerin olduğunu ve davul
çaldığını söylerler.
Sürekli ürken ve cesaretsiz bir kişilik ve ortaokul yıllarıma kadar karanlıktan
korkan, bir odadan bir odaya gidemeyecek derecede etki bırakmıştır. Ancak hala
inanmıyorum ve tamamen geçtiğini söyleyebilirim ne kadar zor olsa da. Aynı şekilde
Ağzına attığı lokma boğazına dizildi ve öylece bayılıp kaldı.
Üç saat sonra ayıldığında ise kendisini bayıltacak kadar olmazsa da, tanık oldukları kendisini şaşırtmaya
devam ediyordu.
Pismilla dediği andaki kadar yiyecek duruyordu. Kendisi açtı ve hala bir şey yememişti. Değirmen taşları
tekrar birbirlerini yemeye başlamışlardı. Bir post yağ ve bir bakraç yoğurdu gördüğünde yaşadıklarının
rüya olmadığını anladı. “Pismilla” dedi tekrar. Değişen bir şey olmadı… Gelenler mılaketlerdi ve o kelimeyi
söyleyince daha fazla yiyemeden kaçıp gitmişlerdi.
Bu elbette ki bir efsane… Anlatılan hikâye birebir böyle değildi… Bu gün yaptığım kısa sohbet sırasında
anlatıldı.
Aslında çok ilginç tesbitler vardı.
Kırmızıköprü civarında görülenlerin önemli bir bölümü bu gün boş olan Gavrak köyü ve onun hemen altında
bulunan Kulik yaylası civarında… Ağaçların üzerinden atlayan, daldan dala fırlayan yaratıklar olarak
anlatıldı. “Neye benziyorlar ?” diye sorduğumda “ Sana benziyorlar” yanıtı güldürdü hepimizi… Ama farkı şu
ki, anlatılanlara göre “mılaket” ya da “kılavuz” olarak da tanımlanan bu yaratıklar kırmızı renkliler. İnsandan
çok farklı değiller.. Fizik olarak benzeşiyorlar. Ancak, anlatılanlar bende maymunsu çevikliğe sahip oldukları
hissini uyandırdı.
Mılaketlerin ortaya çıkışlarına dair anlatılanlar ise ya zurna çaldıkları – sanırım düğün törenleri olarak
kabul edebiliriz – ya da kavga etmeleri gibi gürültücü etkinlikler… Gecenin bir yarısı Gavrak’dan akan
derenin hemen üzerindeki kavgalarına birden fazla kişinin aynı anda tanık oldukları ve korktukları için içeri
kaçtıkları anlatılıyor. Keza benzer kavgaların 38’de ilk yapılan karakollardan birisine ait çeşmenin yanında da
rastlandığı belirtildi. Ki, bu mekân da aynı köyün hemen alt tarafında bulunuyor.
Bu kırmızımsı Dersim Şirinlerinin ( !! ? ) insanlara zarar verebildikleri, bazen gruplar halinde tek
yakaladıkları kişilere saldırdıkları ve onları döverek felç ettikleri tüm bölgede anlatılıyor. İlginç olan ise adını
anımsayamadığım bir kişinin mılaketlere katıldığı ve onlarla bir süre dolaştığına dair anlatılar. Yaklaşık
üç vakit onlarla dolaşan kişinin, “ Onların yanında çok rahattım. Her gece bir eve gidiyoruz ve “pismilla”
demeden üstü kapatılmamış tüm postlardan yağ çökelek çalıp yiyorduk. “Pismilla”sız oturulan sofralardan
karnımızı doyuruyorduk” dediği belirtiliyor.
“Pismilla” kelimesi onları uzak tutsa da, özellikle “ Cızmesur” denilen kutsal kişilikten korktukları ve kavga
dahi olsa adı anılınca kaçtıkları özellikle vurgulanıyor. Tam anlamını bilemesem de, “Sur” kelimesinin
“kırmızı”ya karşılık geldiğini düşünürsek arada bir bağlantı kurulduğu muhakkak. Sanırım bunun sırrı
“cızme” kelimesinde gizli. Ne yazık ki, 94’den sonraki köy boşaltılmaları sürecinde “yol genişletme” adına
tahrip edilen ziyaretlerden bir tanesi de “Cızmesur” du. Ne kadar bu hikâye ile ilgili bilemiyorum ama
Kırmızıköprü’den Mezra köyüne doğru yaklaşık bir kilometre mesafedeki bu mağara, mezarlığın hemen
alt kısmındaydı. Çok eski dönemlerden kalma suyun tahribakıyla oluşmuş bir mağaraydı. Diğerlerinden
farkı ise tüm evler gibi mağaranın iç kısmının tamamen şax ( sıvalı ) yapılmasıydı. Özel bir toprağa saman
karıştırılarak yapılıyordu. Sanırım ki yol genişletme ya da farklı “medeniyet getirme” adına tahrip edilen ve
bizim – en azından benim için, şimdi fark ettiğim – en önemli efsayene sahip, koruyuculuğuyla nam salmış
mekanlarından bir tanesiydi...”
(http://www.pirdesur.com/haber_detay.asp?haberID=53, 2011)
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kardeşimin ve etrafımdaki bir kaç kişinin bu tür durumlardan olumsuzca etkilendiğini
belirtebilirim. Çocuklara asla anlatılmaması gerektiğini düşünüyorum.”
Tunceli’de yaygın olarak (Zazaca) “Mılaket” (kimi yerde hayalet kimi yerde
peri anlamını taşımaktadır) figürü yaygın olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı
bölgede toplumsal bilinçdışının en önemli unsurlarından biri haline geldiği
söylenebilir. Bugün için yaygınlığı pek olmasa da bıraktığı izler bakımından
üzerinden durulmaya değerdir.
“Köyümüz; Babaocağı yani eski adıyla Hafikpah. Milaket ve helika pesudan
bahsedilirdi. özellikle Cuma günleri davul zurna çalınır, türküler söylenir ve çıralar
yakılırdı ki bu milaket ve helika peseu kimseye zarar vermesin.(…) Hortlaklardan
bahsedilirdi. Hortlaklar her şeyin kılığına girebilirlermiş. Önce sesleri duyulur
girdikleri şeklin sonra kendileri görünürmüş. Mezarlıklardan geçildiğinde selam
vermemizi söylerlerdi. Yada kalmamız gerektiğinde şu cümleyi söyleyin derdi
yaşlılar, “Selam verdim hepinize misafir oldum birinize” bu cümleyi söyleyince ölüler
yani hortlaklar kendi aralarında anlaşır kavga etmez biri seni evine misafir eder
derlerdi.”(Tunceli, Fevzi Bulut)
“Köyümüz; Kocalar yani eski adıyla Keyşan. Milaket (cin ve peri) gözle görülmüyor
türlü türlü sesler çıkarıyor ve karanlık dereler ile kuytu olan her yerde olabilirmiş.
Helika pesudan (Gece Perisi) nden bahsedilirdi. Sözde doğum yapan kadınların ve
bebeklerini öldürmeye çalışıyormuş. O nedenle soğan, ekmek ve sarımsağa çuvaldız
batırıp yastığın altına konurdu ki helika peseu bunlardan korkarmış. Birde kadın ve
bebeği kırkı çıkana kadar kimse yalnız bırakmazdı.”(Tunceli, Mustafa Aktar)
“Helika pesu’dan bahsedilirdi. Bu yeni doğum yapmış kadınların ve bebeklere
zarar verdiğine inanılırdı. O nedenle yeni doğum yapan kadınlar ve bebekleri 3 gün
süreyle kesinlikle yalnız bırakılmazdı. Yastıklarının altına soğan, sarımsak ve ekmeğe
çuvaldız batırıp koyarlardı.” (Tunceli, Çıralı Köyü, İbiş Ateş)
“Helika Pesu”, Türkçe karşılığı ile “Gece Perisi”, kimi yerlerde “kartipoz/gertipoz”,
kimi yerlerde “elqa seye” (gece cadısı veya perisi) şeklinde yaygınlık kazanmış, tıpkı
Alkarısı veya Klasik Avrupa’daki Baba Yaga gibi çocukları alıp kaçıran korkutucu
öğe olarak zihinlere kazındığı görülmüştür.
Diğer toplumlarda olduğu gibi Doğu Anadolu’da da yaygın şekilde dev,
cüce, doğumda veya sonradan kusurlu hale gelmiş insanlarla ilgili hikâyeler
anlatılmaktadır. Tunceli Çıralı Köyü’nden İbiş Ateş kamburla ilgili şu hikâyeyi
anlatmıştır:
“Köyün birinde bir adam kamburmuş. Bu adam değirme buğday götürüyor un
yapmak için. Sonra birden etrafını cinler basıyor. Her birinin elinde bir başka yiyecek.
Kiminin elinde tereyağı, kiminin elinde tuz vs. vs. sonra bunlar köylünün unundan alıp
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yemek yapıyorlar ve köylüye de diyorlar ki gel beraber yiyelim diyorlar adamla beraber
yiyorlar. Adam şaşkın bir halde diyorlar gel beraber halay çekelim ama senden iki
kelimeyi söylememeni istiyoruz. Tabi cinler söylemiyor adamın anlaması için günleri
sayıyorlar ve Cuma gününü saymadan geçiyorlar anladın mı diyorlar adam anladım
diyor. İkincisi yani besmele çekmemesi gerektiğini söylemeden anlatıyorlar adam
onu da anladım diyor. Sonra halay çekiyorlar ve halayın sonunda cinler bu kambur
adama sen iyi bir adamsın diyorlar ve sırtında ki kamburu alıp kenara koyuyorlar
adam düzgün yürümeye başlıyor koşa koşa köyüne gidiyor sevinçle. Sonra köyde
başka bir kamburla karşılaşınca adam soruyor bu da meseleyi anlatıyor. Kambur
olan da ben de gideyim benimde kamburumu alsınlar. Aynı sahneler yaşanıyor.
Yeniliyor. Eğleniliyor. Cinler diyor ki o kelimeyi söylemeyeceksin ama bizim kambur
arada birkaç defa ağzından Cuma ve besmeleyi söylüyor. Cinlerde kızıyor ve adamı
cezalandırmak için bir süre önce diğer adamdan aldıkları kamburu da bunun sırtına
vurup kayboluyorlar. Adam iki kat kamburla yaşamak zorunda kalıyor.”
Tunceli’deki hikâyelere benzer anlatılara Malatya ve Elazığ’da da rastlamak
mümkün. Tabi buna paralel olarak iyi ve kötü cinlerden de bahsetmek gerekir.
Cinlere Kur’an’da da yer verilmiş olması toplumsal bilinçdışı içerisine alınmasını
zorlaştıran bir unsur olduğundan bu araştırmada çok fazla dikkate alınmadığını
ifade etmek gerekir.
Sonuç: Tekinsiz Deneyimin Ötekiyi İnşa Edişi
Tanıdık olan coğrafyanın veya yerin tekinsiz veya rahatsız edici bir hayaleti
barındıracak şekle dönüşmesinin toplumsal anlamı nedir? Bunun toplumsal öteki
ve toplumsal bilinçdışındaki yeri ve işlevi nedir? Tekinsiz tanıdık mıdır yoksa
yabancı mıdır? Bütün bu sorular Freud’dan bu yana dile getirilen tekinsiz deneyimin
psikanalizdeki yerini kurcalamaya yönelik olmakla birlikte sosyolojiye de çeşitli
açıklama imkânları sunmuştur.
Tekinsizin bizi kendi bilindik ve güvenli dünyamızdan çekip aldığı veya onu
“düzeltebildiği” bir sistemde, hayaletin musallat olmasıyla birlikte ilk defa dünyayı
bilmeye başladığımız (Saybaşılı, 2011:29), “yabancı”, bilinmeyen durumundaki ile
ilgili biz düşünümsellikte kendimizi tanımaya başladığımız bir bilinçdışı sürecine
denk gelir. Aslında bu durum Lacan’ın ayna evresi sonrasındaki kültürel özne olarak
benin algılanışının simgesel dil sistemi tarafından kırılmasına paralel yaşanan bir
kırılmadır. Ancak bireysel açıdan değil toplumsal zihin ve kültür açısından bir
kırılmadır. Toplumsal öznenin öteki sayesinde kendini keşfetme sürecidir. Özne
olma süreci, Hegel’den ödünç alırsak, “kendini bilebilmek için durmaksızın kendisi
dışına yönelen” bir özne durumudur. Zira özne, ancak ve ancak ötekindeki kendini
düşündüğünde veya öteki üzerinden kendisini düşünen düşünce olduğunda özne
olarak varlık kazanmaktadır. Kendini dolaysız bir birlikten dolayımlı bir birlik haline
dönüştürdüğünde özne, kendisi olmaktadır (Dursun,2004). İşte söz konusu edilen
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hayalet figürleri bu dolayımlamanın birer aracı konumunda işlev görmektedirler.
Çeşitli şaman veya paganist öğelerden bugüne taşınan hayalet figürleri veya
dış ruh tasarımları, toplumsal bilinç dışında öyle izler bırakmışlardır ki bugünün
kent kültürüne konu olan kent efsanelerinin, çeşitli komplo teorilerinin, gerçeklik
ile manevi dünya arasındaki yarılmadan beslenen daha pek çok batıl inanç veya
takıntının (Taburoğlu,2011) arka planını görme şansını bize sunmaktadır. Bu
çalışmada dile getirilen hayalet imgeleri, toplumsal bilinç dışında korku üzerinden
hem bir kontrolün hem mekânsal bağlılığın(mekan kültü), hem üremenin belirli
değerler sistemi içerisinde sürdürülmesinin hem de “yabancı” veya “öteki”ye ilişkin
zihinsel çevrelerin çocukluktan itibaren nasıl rahatlıkla kullanabildiğine işaret
etmeye çalıştık.
Lohusa dönemindeki kadına veya bebeğe musallat olan Alkarısı, sadece o
evrede kendini belli etmez. Dilden dile dolaşarak, imgesel süreçten simgeselkültürel imajların alımlanması aşamasına gelindiğinde “öteki” toplumsal yabancı
ile yer değiştirir. Bu kimi zaman “öteki” aşirettir, kimi zaman Türk’tür, kimi zaman
Ermeni’dir, kimi zaman Kürt’tür, kimi zaman da devlet veya onun temsil gücüdür.
Bu arkaik inanç biçimi korunarak ötekiye ilişkin yargının imgesel ve simgesel temeli
atılmış olur. Ancak o, bizden biri, içimizdeki bir yabancıdır. Her an musallat olmaya
meyilli olduğu için de kendimizi sıkı bir şekilde korumamız salık verilir.
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45. YILINDA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HALK KÜLTÜRÜ BİLGİ VE BELGE MERKEZİ

Azime ÇETİNKAYA1

Türkiye’de halk kültürü alanındaki ilk bilimsel çalışmalar 1910’lu yıllarda
başlamıştır. Bu çalışmalar öncelikle 1966 yılında kurulan “Halk Kültürü Arşivi”nde;
günümüzde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren “Halk
Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nde
kayıt altına alınmaktadır. Bu yıl 45.
yılını dolduran Halk Kültürü Bilgi
ve Belge Merkezi, Türkiye’nin Halk
Kültürü konusunda çalışma yapan
tek resmi arşividir.
Halk Kültürü Bilgi ve Belge
Merkezi Türk Halk Kültürüne ilişkin
Bakanlığımızın
gereksinimleri
doğrultusunda her türlü bilgi
kaynağını sağlayan, düzenleyen ve bunlardan
maksimum düzeyde yararlanmayı olanaklı kılan
elektronik bir bilgi erişim sistemine sahiptir.
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü
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Merkezimizde Mevcut bilgi ve belgelerin büyük çoğunluğu dijital ortama
aktarılmak suretiyle orijinal belgenin yıpranması engellenmiş ve orijinal belgeler
ölümsüzleştirilmiştir. Sistemin uzaktan kullanımı sayesinde, merkezin aynı anda
birden fazla kişi tarafından kullanımı mümkün kılınmış ve kullanım kolaylığı
sağlanmıştır.

Bilgi ve Belge Merkezinde mevcut sayıları yüz binlerle ifade edilen belgeler ulusal
oldukları kadar uluslararası alanda da korunması gerekli birer kültür varlıklarıdır.
Bu kültür mirasının korunarak gelecek kuşaklara intikallerinin sağlanması ile Genel
Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir.
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Türk toplumunun yüzyıllar boyunca
ürettiği kültür ürünlerini ve geleneklerini bilimsel metotlarla tespit ederek, ulusal
ve evrensel nitelikli kültürel çalışmalara katkı sağlamak ve Türk kültür varlıklarını
gelecek nesillere taşımak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin tek bilgi belge merkezidir.
Türk halkının doğumundan ölüme kadar yaşadığı tüm olaylar kültürümüzün birer
parçasıdır. Halkın yaşayarak ürettiği kültür mirasımız Genel Müdürlüğümüz Folklor
Araştırmacıları tarafından il il, ilçe ilçe, kasaba kasaba hatta köy köy dolaşılarak
halkın yaşam biçimi, gelenek görenekleri, inançları, bayramları, törenleri, oyunları,
müzikleri, hikâyeleri, masalları, yemekleri ve mutfak kültürü, giyim kuşamı ve el
sanatları halkın ağzından yazılı ve görsel olarak derlenerek; halk kültürü bilgi ve
belge merkezinde kayıt altına alınmak suretiyle gelecek kuşaklara aktarılmak üzere
hizmete sunulmaktadır.
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinin İşleyişi ve Görevleri
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi 16.04.2003 tarih ve 4848 Sayılı Kültür ve
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 13. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine dayanarak hazırlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma
ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Hizmetleri
Yönetmeliği” doğrultusunda hizmet vermektedir.
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Söz konusu yönetmelik doğrultusunda Arşive belge girişi Alan Araştırması, Satın
Alma, Bağış ve faaliyet yoluyla belge girişi yapılır. Gelen bilgi ve belgeler komisyon
incelemesinden sonra Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına alınır.

I- ALAN ARAŞTIRMASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü Merkez ve
Taşrada görev yapan Folklor Araştırmacıları, Alan Araştırmaları sonucu elde edilen
yazılı ve görsel çalışmalar (fotoğraf çekimleri, video çekimleri, ses kayıtları, yazılı
derleme çalışmaları) tasniflenerek demirbaşa kaydedilir.
II- SATIN ALMA – BAĞIŞ
Halk kültürü konulu belge ve bilgiler, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi
Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde komisyonca incelenerek;
Derleme yeri
Derleme tarihi
Derleme yöntemi
Kaynak kişi künyesi
Derleyici künyesi
Geleneksel yolla üretilmiş olması ya da
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Nesilden nesile aktarılan belgeler olması gibi özellikleri dikkate alınarak satın
alınmasına veya bağışın kabul edilmesine karar verilir.
YARARLANMA
Kullanıcılar:
Bilgi ve Belge Merkezine şahsen başvurmak zorundadırlar.
Yararlanacak kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmalıdır.
Yararlanma formundaki bilgiler tam ve doğru olmalıdır.
Yabancı uyruklu araştırmacıların yararlanabilmesi Dışişleri Bakanlığının
araştırma yapabilecekleri konusunda iznine tabidir.
Belgelerin kopyalarının verilmesi, merkezde Genel Müdürlüğün, taşrada İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iznine bağlıdır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Tanıtım Kartı
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı olan Somut Olmayan Kültürel
Miras Taşıyıcılarına (Mahalli Sanatçı, Halk Ozanı, Geleneksel El Sanatçıları ve Türk
Süsleme Sanatçıları) tanıtım kartı düzenlenir.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Bulunan Bilgi ve Belgeler
Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde bulunan belgelerin kayıt ve sorgulama
işlemlerinin yapıldığı Arşiv Sistemi 2004 yılından bu yana ARBİS - ORACLE üzerinden
hizmet vermektedir. Taşrada görev yapan Folklor Araştırmacıları tarafından internet
üzerinden başvuru ve sorgulama amaçlı kullanmalarına imkân sağlayan, merkez
bağlantılı yazılım programının hazırlanması işlemleri tamamlanmak üzeredir.
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Sözlü Kültür Mirasımız
Halkın ortak ürünü olarak dilden dile, kuşaktan kuşağa, yüzyıllardır sözlü olarak
aktarmış ürünlerini içine alır. Bunlar kim tarafından üretildiği, ortaya konduğu
bilinmeyen “atasözü, deyim, bilmece, tekerleme, ninni, türkü, mani, ağıt, destan,
halk hikâyesi, masal, efsane, meddah, Karagöz, orta oyunu” gibi ürünler ile halkın
kendine özgü araç ve gereçlerini kapsar.
Halk kültürü özellikle “efsane, masal, destan” gibi edebî ürünleri inceler. Halk
kültürüne ait özellikler ve edebî ürünler de halk biliminin malzemesini oluşturur.
Halkın inancı, sevinci, üzüntüsü, beklentisi, sıkıntısı, özlemi, değer yargıları
türkülere, masallara, destanlara, efsanelere, fıkralara hatta deyim ve atasözlerine
yansır. Bu belgeler yazılı ve sözlü kayıt olarak arşivimizde bulunmaktadır.
Yaylanın çimenune
Oyun oynarim oyun
Findukçi misun yarim
Hep boyle midur soyun
Yaşamın Dönüm Noktaları
Doğum
Çocukluk çağı
Sünnet
Evlenme
Askerlik ve gurbetlik
Ölüm gelenekleri
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Günlük Yaşam
Belirli saatlerde yapılan geleneklerdir. (toplantılar, konuk ağırlama, eğlence, ev
işleri, sohbet toplantıları, geleneksel giyim kuşam, vb.)

Geleneksel Kurumlar
Esnaf teşkilatları, yaren teşkilatları, gençlik teşkilatları

Halk Sağaltıcılığı
Halk arasında hastaları sağaltmak için kullanılan yöresel ilaçlar, büyüsel ve
geleneksel işlemler ile uygulamaların tümüne halk hekimliği çalışmalarını kapsar.
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Halk Meteorolojisi
Halkın, hava olaylarını yerel deneyimlere
dayalı
edinilmiş
bilgiler
ışığında
değerlendirmesi; yorumlaması ve buna bağlı
olarak çıkan sonuçlardır.
Halk, iklim ve hava ile ilgili
tahminlerini çevre oluşumlarına bakarak
yapmaktadır.
Yüksek dağların tepesine koyu bulutlar çöktüğü zaman yağış beklenir.
Serçeler toplu durursa kar yağacak demektir.
Halk Takvimi
Yıl boyunca toplum içinde ortaya çıkan
toplumsal, ekonomik, kültürel, dinsel ve
büyüsel olayları ve bunların tekrar edeceği
zamanları belirlemek amacıyla kullanılan
geleneksel bilgilerdir. Bahar, Hıdrellez, Yaz:
Gündönümü, Güz, Kış: Zemheri
Halk Ekonomisi
Halkın, geçim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaratıp geliştirdiği veya edindiği
üretim ve tüketim biçimlerini, alışkanlıkları, davranışlarını ve bu süreçte kullandığı
geleneksel yol, yöntem, araç ve gereçlerin tümünün araştırılması.

Bayramlar Kutlamalar Özel Günler
Mevsimlik Bayramlar
Nevruz / Hıdrellez / Saya Gezme /Koç katımı
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Halk İnanışlar
Büyü / Nazar / Nazarlık / Uğur - Uğursuzluk / Adak /Adak Yerleri

Oyun Spor
Çocuk Oyunları / Büyüklerin Oyunları / Sportif Oyunlar

Halk Oyunları (Dansları)
Geleneksel müzik eşliğinde, özel gün ve gecelerde oynanan nesilden nesile aktarılan
oyunlardır.
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Halk Müziği
Halk müziği, toplumun içinden gelen, insandan insana aktarılarak yaşayan, sürekliliği
bulunan, yüzyıllar boyunca toplumların kendi öz kültürleri ile bezenen, halk tarafından
genel kabul görerek yaşayan ve nesilden nesile aktarılan müziklerden oluşur.
Geleneksel Halk Sanatları
Giyim Kuşam, Süslenme, El Sanatları
El sanatı ustadan çırağa, babadan oğula, anneden kızına aktarılan yaşayan bir
gelenektir.

Geleneksel Türk El Sanatları gerek Anadolu’da var olan kültürel çeşitlilik
bakımından, gerekse de el sanatlarının çeşitliliği bakımından hammaddelerine
göre sınıflandırılmaktadır: (toprak işleri, maden işleri, cam işleri, ahşap işleri, taş
işleri, deri işleri vs.).
Gölge Oyunu tasvirlerinden, oyalara, kilimlerden, bebeklere, bastonlardan,
tespihlere kadar pek çok sanat dalından arşivimizde yer alan örnekler yurt içi ve
yurt dışı düzenlenen sergiler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Halk Mimarisi
Halkın kendisi için oluşturduğu yaşam çerçevesidir.
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Beslenme Kültürü
Halkın beslenmesini sağlayan yiyecekler ve içecekler ile bunların hazırlanması,
pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç, gereç ve teknikler ile yemek
yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar.
Konularında bilimsel metotlarla folklor araştırmacıları tarafından derlenmiş
sayıları yüz binlerle ifade edilen belgeler bulunmaktadır.

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Bulunan Belge Türleri ve Sayıları
Ses Bandı
(Manyetik Makara Bant, MD, CD,DVD)
-7672 adetBelgesel Video Bant
(U-matic, VHS, SVHS, BetaCam, Hi8,CD,DVD)
-1873 adet-

Yazılı Belge: 7239 Adet-57912 Sayfa
(Ses Bantları Deşifreleri metinleri ve derlemeler Mahalli Sanatçı, Halk Ozanları,
El Sanatçıları Bilgi Formları vb.)
Türkiye çapında sanat icra eden Halk Ozanları, Mahalli Sanatçıların ve Geleneksel
El Sanatçılarının Kayıtları da Merkezimizde tutulmaktadır. Bu kapsamda;
Etnografik eşya: 7765 adet
(Etnografik Eşyalar oya örnekleri, karagöz tasvirleri, el sanatlarından örnekler,
dokuma, baston, ahşap, cam, gümüş, bakır, deri işlemeleri örneklerinden
oluşmaktadır.
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Somut Olmayan Kültürel
Miras Taşıyıcısı Olarak
Halk Kültürü Bilgi ve Belge
Merkezine kayıtlı:
Halk Aşığı (Ozan) ve Halk
Şairleri:749
Mahalli Sanatçı: 691
Geleneksel
Sanatlar
Sanatkârları (Türk süsleme-el
sanatları) 522 kişi adına tanıtım
kartı düzenlenmiştir.

Belgelerin Korunma Şekli
Ses bantları ve görüntü bantlarının orijinalleri ısı ve neme uygun özel yapılmış ahşap
dolaplarda korunmaktadır
Yazılı belgeler ve Nadir eserler (el yazmaları, cönkler) özel yapım kutuların içerisinde
zarflanarak korunmaktadır

El sanatları örneklerinden oluşan dokumalar, işlemeler, oyalar özel bez kılıflarda
gerekli havalandırmalar ve bakımları yapılarak muhafaza edilmektedir.
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Karagöz tasvirleri gerekli bakımları yapılarak özel kutularda muhafaza
edilmektedir.

Fotoğraflar kılıf içerisinde özel kutularda muhafaza edilmektedir.

Slaytlar çerçevelenerek magazinler içinde ve özel kutularda muhafaza
edilmektedir.
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Aynı şekilde Nota ve Plaklar da özel
kutularında ahşap dolaplarda muhafaza
edilmektedir.
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TEKSTİL ESERLERİN KONSERVASYONU VE
TÜRKİYE’DE ETNOGRAFYA MÜZELERİNİN SORUNLARI

Prof. Dr. Aysen SOYSALDI1*

Giriş
Etnografya “(Alm. Ethnographie, Fr. éthnographie, İng. Ethnography):
Kelimesinin aslı Yunanca ethnos=(halk) ve graphein=(yazmak, tasvir etmek)’den
gelmektedir. Etnografya çeşitli halkların yaşama tarzlarını, düşüncelerini sistemli
bir şekilde ‘tasvir’ eder. Etnolojinin bir dalı olan etnografya’ya ‘Tasviri Etnoloji’ de
denmektedir”(Örnek, 1971: 80) .
Bir başka tanımlamada ise; “Budunbetim (es. tr. Kavmiyat, etnografya) İnsan
topluluklarının töre ve alışkanlıklarını, yaratmış oldukları maddi (özdeksel) ve
manevi (dinsel) kültür özelliklerini düzenli biçimde inceleyip anlatan bilim dalıdır”
(Oğuzkan, 1981: 35).
Etnoloji terimi ilk kez Fransa’da 1839’da Paris’te kurulan bir derneğin adı olarak
kullanılmıştır. Etnografya ise sosyal grupların maddi kültürünü araştıran bilimdir.
Etnografya kavramı ilk olarak 19. asrın başında ortaya çıkmıştır. İlk dönemlerde
insan topluluklarının dillerinin bilgisi (lenguistik) olarak kullanıldıysa da süreç
içerisinde, yani 1910’dan sonra maddi kültürü araştıran bir bilim dalı olarak işlevini
sürdürmüş ve tanımlanmıştır (Ülkütaşır, 1973: 25, 5, Aksoy, 2011).
1*G.Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi
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Türklerde etnoğrafik araştırmalar Meşrutiyet devrinden sonra Ziya Gökalp ve
Satı Bey’le başlayan etnografya çalışmaları, H. Zübeyr Koşay, A. Rıza Yalman’ın
araştırmaları ile devam etmiştir. Halkevlerinin desteği ile bu dönemde çeşitli kitap ve
dergiler yayınlanmaya başlanmıştır. 1945’te, folklor bakımından değeri olan eserlerin
derlenmesi ve bu milli özelliğe haiz eşyalarla halkevlerinde folklor ve etnoğrafya
müze çekirdeklerinin kurulması karar altına alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 1932’de yayına başlayan “Türk Arkeologya ve Etnografya dergisi”, 1956 da
“Türk Etnografya dergisi” adıyla 10 sayı yayınlanmıştır. Türk Etnografya dergisinde
yayınlanan konular ise daha ziyade Türkiye halkının maddi kültürü üzerinedir
(Erdentuğ 1970: 65-70, Aksoy, 2011).
Öte yandan 1930 senesinde Ankara’da, 1935’de Adana’da, 1936’da Edirne’de ve
daha sonra hemen her ilimizde, hatta ilçelerimizde açılan etnografya müzelerinde
birçok eser toplanarak sergilenmiş ve sergilenmektedir.
Etnografya müzeleri veya il müzelerinin etnografya seksiyonlarında sergilenen ve
depolanan tekstil eserleri kültür tarihimizin önemli maddi değerleridir. Etnografik
tekstil eserleri taşınabilir kültür varlıkları statüsünde ele alınmaktadır. Hayat tarzının
değişmesiyle, halkın elinden çıkmış ve üretimi bitmiş olan bu eserlerin korunması
ve gelecek nesillere aktarılması elbette ki müzelerimiz sayesinde olacaktır.
Bu eserler insanlar tarafından günlük barınma ve geçiş dönemlerindeki (doğum,
sünnet, evlenme ve ölüm) tören ve dini ritüellerde giyim ve kullanım ihtiyaçlarını
karşılamak üzere üretilmiştir. Bu sebeple bizzat eserlerin kendileri somut olmayan
inanç ve kültür ögeleri olmakla birlikte, üzerinde barındırdığı süsleme motifleri
(yangış-bezek vs.) renkleri ve biçimleri ile de okunması gereken arkeolojik tabletler
gibidir. Bu tezi etnografya alanında ülkemizin ilk önemli çalışmalarına imza atan
Profesör Y. Kenan Özbel dile getirmiştir. Dolayısıyla bu tekstil eserleri hikâyeleri ile
birlikte veya bir etnografik obje olarak somut olmayan kültürel mirasın korunması
ve müzelenmesi kapsamında ele alınmalıdır.
Etnografik tekstil eserleri arasında ev döşemesinde kullanılan halı ve kilim
koleksiyonları (yaygı, seccade, sedir-divan, yatak, yük örtüleri, perdeler, yastık ve
minder kılıfları), giyim-kuşam ve süslenme eşyaları (iç ve dış giyim, çorap, eldiven,
başlık ve atkı, baş örtüsü, çevre, yazma, oya örnekleri, para, mühür, saat vb. değerli
eşya keseleri, peşkirler, bohçalar, hurçlar, çuval, heybe ve torbalar), resmi, dini ve geçiş
dönemi törenlerinde (ritüellerde) kullanılan sembolik tekstiller (makam kıyafetleri,
bayrak, sancak ve flamalar, sünnet yatağı ve kıyafeti, evlilik tören kıyafetleri; damat
kıyafeti, traş önlüğü, gelin hamamı eşyaları, kına örtüsü, gelin duvağı-kıyafetleri,
baş bağlama, takıları, kemeri, gelin odası, yatağı, gelin çeyiz çuvalı-alaçuvallar ve
çeyiz yüküne örtülen gelin kilimleri, loğusa yatağı, bebek kundağı, beşik bağları,
beşik örtüsü ölümlük için dokunan, cenaze-sal örtüsü yapılan ve camiye serilerek
bağışlanan halı-kilim yaygı ve seccadeler, gibi) ve hayvan koşum takımlarında
kullanılan kolan vb. tekstil ürünleri de bulunmaktadır.
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Hammaddesi lif olan bu eserler tamamen yün, kıl, tiftik, pamuk ve ipek gibi doğal
malzemelidir. Doğal tekstil malzemeleri ışık, nem, toz ve mikroorganizmalardan
çok çabuk etkilenmektedir. Bu sebeple tekstil eserleri hassas sergileme, bakım ve
koruma (konservasyon) gerektirmektedir.
Türkiye’de Etnografik Tekstil Eserlerin Sergilemesi
Günümüz müzeciliği oldukça gelişmiş olmakla birlikte etnoğrafya müzeciliği
konusunda oldukça yetersiz eğitim verilmektedir. Dolayısıyla Anadolu etnografya
müzelerindeki sergileme biçimleri ve ortamlarının oldukça amatör ve bilinçsiz
düzenlendiği söylenebilir. Bu müzeler için geleneksel sivil mimari örneği konaklar
seçilmektedir. Bu tarihi konakların iç mekânları geleneksel hayat tarzını yansıtan
ortamlar şeklinde tasarlanarak, her obje kendi kullanım şekline uygun olarak
sergilenmektedir. Örneğin; halı ve kilimler genellikle yer yaygısı, yastık, minder,
sedir örtüsü olarak serilmiş veya duvara gerilerek asılmış haldedir. Kostümler
mankenler üzerine giydirilerek, başoda, gelin odası, sofa, mutfak, selamlık
vs. 100 yıl öncesinin resmi ve özel hayatını gözler önüne bir tiyatro sahnesi gibi
sermektedir. Bu durum somut olmayan kültürel mirasın müzelenmesi açısından
olumlu algılanması gereken bir sergileme şekli olabilir. Ayrıca bu müze evler dayalıdöşeli yaşandığı şekliyle yaşatılabilir.
	
  

	
  

Şekil 1. Etnoğrafya müzesi gelin odası, 2. Para kesesi (metal tel ile tutturulan Env.
Nm.).
Ancak binlerce yıl yaşaması gereken tekstil eserlerin müzelerdeki sergilenme
şekli toza, doğal hava şartları olan nem, ısı değişimleri ve gün ışığı ya da elektrikli
aydınlatmalara maruz kalacak şekilde olmamalıdır. Bazı hatalı sergileme örnekleri
vermek gerekirse; çoğu müzede tekstil eserler açık mekânda sergilenmektedir.
Ayrıca toplu iğnelerle tutturulmuş, üzerinde iğne veya zımba teli paslanmış ürünler,
askıdaki kat veya drape yerlerinde birikerek tabaka haline gelmiş tozlar, demir
çivilerle çakılmış halı-kilimler, uzun süre askıda kalmaktan is tutan işlemeli peşkir
ve çevreler, eserlerin üzerine yönlenmiş elektrik spotları üzülerek izlenmeye devam
edilmektedir(şekil 1-2).
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Diğer taraftan yeni açılan müzelerimizde modern sergileme ortamları her türlü
detay önemsenerek oluşturulmaktadır. Tekstil eserler asla katlanmadan, yatay, dikey
veya eğimli yüzeyler, raylı ve askılı paneller üzerinde, temizlenmiş ve bir destek
(astar) tekstil yüzey üzerine dikişle tutturularak sağlamlaştırılmış şekilde veya ters
yöne ayarlanmış fotoselli aydınlatmalar, özel ısı ve nemölçer eşliğinde düzenlemesi
yapılmış vitrinler içinde sergilenmektedir. Bu sürekli gelişen ve değişen çağdaş
segileme koşullarının bir an önce bütün müzelerimizde gerçekleşmesi, kültür
tarihimizi göz önüne seren etnografik tekstillerin gelecek nesillere aktarımı ve
etnografya müzelerimizdeki eserlerin kalıcılığının sağlanması açısından son derece
önemlidir.

Şekil 3. Etnoğrafya müzesi başoda sergileme.
Türkiye’de Etnografik Tekstil Eserlerin Depolanması
Tekstil eserlerin depolanma ortamları, malzemeleri ve yöntemleri de oldukça
önemli bir problemdir. Anadolu müzelerinde geleneksel mimarinin imkânları
dâhilinde yüklükler veya kiler odaları depolamaya uygun olmayan şekilde, halı-kilim
depoları olarak kullanılmaktadır. Bu depolar tozlu, eserler de temizlenmemiş ve
paketlenmemiş şekilde üst üste katlanarak raflara yığılmış şekilde saklanmaktadır.
Bu şekilde saklanan eserler pek çok organizmanın saldırısına uğrayabilmektedir.

Şekil 4. Güve yeniği bir yangışlı kilim detayı.
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Bunlar kemirgen, termit, hamam böceği, güve ve tahtakurusu gibi zararlı
canlılardır. Bu tip zararlı böceklerle sadece tekstil ürünlerin korunması gibi dar bir
alanda mücadele etmek hata olur. Tekstil koleksiyonu olan her bina kemirgenlere
ve termitlere karşı bütün olarak korunmalı veya korunaklı yapılmalıdır. Genellikle
ılıman iklim bölgelerinde bulunan müzelerde böcekler en ciddi zararlılar olarak
bilinmektedir. Çünkü bu zarar çıplak gözle görülebilir. Oysaki mantar ve bakteriler
tarafından verilen zarar ilk aşamada sadece mikroskobik inceleme ve kimyasal
veya mekanik testler yolu ile anlaşılabilir. Mikro organizmaların verdiği zarar
eğer çok büyük ise ya da son aşamada ise herhangi bir araca ihtiyaç duymadan
görülebilmektedir.
Bütün tekstil çeşitleri arasında yün malzemeli ürünler böceklere karşı en hassas
olanıdır. Selülozik lifler arasında kenevir ve ketenden ziyade mikroorganizmalara
karşı en hassas olanı pamuktur. Kürk ya da ipek gibi keratin yapılı maddeler de bu
açıdan yün gibi görülebilir.
Nemli toprak gibi mikrobiyolojik baskılar altında yün ve ipek de pamuk kadar
hızlı zarar görebilir. Kitaplara zarar veren gümüş balık böceği ve termitler selülozik
liflere zarar verebilir. Bu durumda böcek–yün, mikroorganizma–pamuk ilişkisi
çoğunlukla geçersizdir.
Çoğu tekstil zararlıları elyafın kendinden beslenirler. Örneğin güve yünün
üzerinde doğar, yünden beslenir, yaşar ve çoğalarak eserin yerleştiği bölgesini yok
eder(Şekil 4.), mantar beslenmek için selülozu parçalar. Dışarıdan gelen bazı böcekler
de zarara sebep olur. Çünkü onlar dokumanın yakınındaki ikincil maddelerde gelişir
ve tekstilde yuvalanıp zarar verebilirler. Tahtakurusu bu gruba örnektir. Larvaları
ahşapta yaşar ancak dokumaya çok yakın olduğu zaman içine girebilir. Bu tür
zararlar, dokumaların ahşap dolaplardaki raflarda saklandığı durumlarda oluşur.
Sadece plastik gibi sert ya da plastik kaplı ahşaplarda bu zarar görülmez. Türkiye’deki
geleneksel
mimari
örneği
etnografya
müzelerinde
hem
elyafın kendinden beslenen güve ve
mantarlar, hem de tahtada gelişip
tekstilde yuvalanan tahtakurusu
gibi zararlılar çokça karşılaşılan
durumlardır.
Tekstillerde
lekelenmeye sebep olabilecek bir
diğer böcek de hamam böceğidir.

Şekil 5. Etnografik tekstil eser deposu (tavan
arası açık raf ve plastik torba ile hatalı depolama).
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Güve kelebeği

Güve kurtçukları

Gümüşcün böceği

Şekil 6. Etnoğrafik eserlerede tespit edilen zararlı canlılar.
Depo alanlarının arındırılması ve dezenfekte edilmesi; halı ve kilimler, yün ve
ipek içeren kumaşlar, kürkler, etnografik deri, kâğıt, tahta vb. numuneler böcekler,
güveler ve diğer zararlılara karşı sürekli korumaya muhtaçtırlar. Bazı müzelerde
soğutulmuş mahzenler veya ilaçlama odası halindeki depo odaları bu tür eşyaların
depolanmasında kullanılır. Bu gazlı depo odaları periyodik olarak mühürlenir
ve gaz bir boru ile odaya enjekte edilir. Bu buharlama metodu doğru olarak
kullanılmadığında insanlara zarar verebileceğinden yalnızca tecrübeli personel
tarafından kullanılmalıdır. Bu odalarda korunan tekstiller için Paradiklorabenzen
(pdb) muhtemelen uygulanan en etkili malzemedir. İlacın etkili olması için
dozajının iyi ayarlanması gerekmektedir. İnsan sağlığı için müsaade edilen limitlerin
üzerinde kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Etraftaki alan iyi havalandırılmış
olmalıdır. Naftalin ve kâfur ruhu, güveye karşı kullanılır. Ancak pdb’den daha çabuk
buharlaştıkları için daha az etkili oldukları bilinmektedir. Çoğu müzeler, böcek
kovucuları kapalı alanlarda sağlığa zararlı olduğundan, artık kullanmamakta,
bunun yerine periyodik buharlamayı tercih etmektedirler. Kapalı alan buharlama
yönteminin uygun olmadığı durumlarda bazı eserler böcek kovucu spreylerle
korunurlar. Sprey korunacak eserin etrafına uygulanmalıdır. Duvarın her metre
karesine 1 gr. Böcek kovucu konmalıdır (Mailand, Alig, 1999: 25).
Etnografik tekstillerler için bazı müzelerde Edolan-U kullanırlar. Fakat bu hem
uzun süre dayanıklı değildir, hem de tekstilin sararmasına sebep olur (Ballard, 2004)
Yeni bir malzemenin depolanmadan evvel muhtemel kurtlanmaya karşı
incelenmesi gerekir. Bu zor bir iştir. Larva dönemi güve için beslenme dönemidir.
Bu yüzden larva dönemi güve görülmese de en zararlı dönem olabilir.
Erişkin güveler bu zararlının yayılmasını sağlar. Hâlihazırda yumurtalarını
bırakmış olan uçan güveleri takip etmek yerine, larvalarını ve kalıntılarını araştırıp
bu tür bulaşıcı ve üreme ortamlarını yok etmek daha iyidir.
Belirtilen türler içinde bu genel zararlıların tekstillere verdiği zararın önlenmesi
sadece tekstillere ait metotlarla sağlanamaz, genel kontrol metotlarıyla sağlanır.
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Örneğin; beyaz karıncaların önlenmesi için, buna uygun bina inşa edilmelidir.
Arşivlerdeki kâğıt ve tekstillere yaptığı zararla bilinen gümüşcün böceği
çoğunlukla aher ve kola malzemesi olan nişasta vb. karbonhidrat ve protein tabaka
üzerinde yaşar. Bunlar aynı zamanda kimyasal bozulmaya uğrayan bazı selüloz
tiplerini de hazmedebilirler. Bu tip zararlılar selüloz, kâğıt ve yapay (rayon) ipekte
bulunur. Pamuklularda bulunan doğal selüloz böcekler tarafından gıda olarak
kullanılmazken, yapay selüloz gıda olarak kullanılır. Böcek yemesinin sonucu
oluşan hasar parçalanma şeklindedir. Bazı böcekler dolaylı olarak zarar verebilir.
Örneğin hamam böcekleri ürünlerin ciddi şekilde kirlenmesine ve lekelere sebep
olabilir. Daha önemlisi böcekler mantar sporları da taşıyabilirler.
Tekstillere zarar veren mikroorganizmaların yüzlerce türünü gözden geçirmek
imkânsızdır. Tekstillerle ilgisi olan en zararlı mikroorganizma grubu selüloz
mantarıdır. Küflenmelerin çoğu bu mantarlardan olur. Bunlar, pamuk ve ketendeki
selülozdan beslenirler. Üzerine yerleştiklerinde selüloz hızla bozulur, bir haftadan
daha kısa sürede ürün kaybedilir. Mantarların yaptığı lekelenmeler de ayrı bir
zarardır. Hava lekeleri olarak bilinen koyu renk lekeleri her zaman olmasa da
ekseriya mantarlar tarafından oluşturulur. Bunlar sadece selüloz mantarı tarafından
değil, liflere bağlı olan toz ve diğer maddelerden de kaynaklanabilir.
Selüloza saldıran bakteriler de vardır. Bunlar sadece çok nemli şartlarda
ürediklerinden müzelerde pek görülmezler. Çatıdaki sızıntı veya su borusunun
patlaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir ve zarar verebilirler. Bakterilerin
varlığı kötü kokularından ve ürünün elle tutulduğu zaman yapış yapış olmasından
anlaşılır. Mikroorganizmaların yünlülere zararı daha azdır. Bununla beraber nemli
durumlarda yünde beklenmedik şekilde zararlar olabilir.
Şekil 7. Kolan at başlığı,
gemi ve yular takımı
(Burdur müzesi, çarpana dokuma).
Depolamada Dikkat Edilecek
Hususlar;
Eserlerin müze içinde taşınması
daima kutular içinde ve paketlenmiş
biçimde olmalıdır.
Bu eserlerin yerleri mümkün olduğunca az değiştirilmelidir. Islak elle
tutulmamalıdır. Temiz eldiven kullanılmalıdır.
Çerçeveli eserler, tablolar mutlaka üst köşelerinden kaldırılmalıdır. Böylece
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eserin bükülmesi engellenir. Eserler mutlaka bir mukavva ve sert bir cisimle
desteklenmelidir.
Kumaşlar hiçbir zaman katlanılmamalıdırlar. Eğer katlanılacaksa iz olmasın diye
araya yumuşak (rulo) kâğıtlar konmalıdır.
Kumaşların üzerinde toplu iğne, çivi ve zımba teli gibi metal malzeme
kullanılmamalıdır. Çünkü pas lekesi yapar ve kumaşın çürümesine neden olur.
Kostümler yatık vaziyette içleri asitsiz yumuşak kâğıtlarla destek dolgu yapılarak
depolanmalıdır. Eserlerin üzeri toza karşı amerikan bezi ile örtülmelidir.
Depolama dolapları eser boyutlarına göre ayarlanmış çekmeceli olmalı, bir
çekmece tek eserin katlanmadan yerleşebileceği şekilde düzenlenmelidir. Bu
dolaplar paslanmaz çelikten yapılmalı, çekmece altlarında havalandırma delikleri
bulunmalıdır.
Çelik çekmecelere fiberglass malzeme serilerek üzerine eser tek kat halinde
yayılarak yerleştirilmelidir. Eğer üzerine bir eser daha konulacaksa araya asitsiz
kâğıt yayılmalıdır.
Tekstil eserin sağlığı açısından sıcaklık ve nem çok büyük önem taşımaktadır.
Çünkü bu unsurlar eserin hayatta kalmasını doğrudan engelleyen faktörlerdir.
Eğer eser uygun ve orantılı bir biçimde bu faktörlerden korunmazsa kısa zamanda
yok olmaya kadar gidecektir. Pek çok müze mevsim değişikliği sebebiyle rutubete
ve sıcaklığa maruz kalır. Buna atmosferdeki hava kirliliği de ilave edilirse eserler
üzerinde kaçınılmaz sorunlar ortaya çıkar. Bazı ülkelerde müzeler arasında yapılan
ödünç eser verme konularında eğer uygun çevre koşulları yaratılmazsa ödünç olarak
eser verilmez. Tüm müzelerde ısı ve nem aynı düzeyde tutulmalıdır. Nem oranı
kışın %40, yazın %60’ı geçmemelidir. Normal şartlarda %50±5 nem oranı uygundur.
Ortamın ısı değeri için 21º ±3º C iyi bir seçimdir. Depoların ısı ve nem durumu,
termohigrograf denilen ısı ve nem düzeyini gösteren cihazla grafikler halinde
günlük, aylık olarak bir yıllık ölçümler çıkartılarak, ortalama ısı ve nem oranı tespit
edilir. (Mailand, Alig, 1999:19).
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Şekil 9. Tuz Torbası Örnekleri

Taşıma ambalajlarında havalandırma delikleri bulunmalıdır ve bunların
ölçüleri hesaplanmalıdır. Bu durumda güvenlik sınırı olarak nem oranının % 50
ye düşürülmesi ve paketlemenin bu şartlarda yapılması uygundur. Bazı uzmanlar,
tahtanın veya yüksek oranda pamuğun rölatif nemlilik üzerinde önemli kararlılık
sağladığına işaret etmişlerdir. Doyurulmuş tuz çözeltileri ya da silikojel kullanılarak
da aynı etkiye ulaşılabilir. Bu maddelerden silikojel taşınması ve kullanılması en
kolay olanıdır. Yalnız nem emme kapasitesi sınırlı olduğundan bu husus göz önünde
tutulmalıdır.
Işık hususunda ise, tüm ışık kaynakları ültraviyole yaydıklarından eserler
üzerinde belli tahribata yol açmaktadırlar. Bu yüzden önlenmeleri gerekmektedir.
En zararlı ışık güneştir. Floresan lambasının ışığı daha az zararlıdır. Bir eser
üzerine zayıf ışık verilse bile bu ışık uzun süre tutulursa esere zarar vermektedir.
Ayrıca ışığın verdiği tahribatı telafi etmek çok zordur. Işık yüzünden solan renkler
ve kırılganlaşan eserler orijinal durumlarına gelemezler. Işık eserlere direkt
gelmemelidir. Yansıtılmış ışık ve mutlaka ışık filtresi kullanılmalıdır.
Etnografik Tekstil Eserlerin Temizlenmesi
Kirli bir obje temiz olana göre böceklenmeye ve mikroorganizmaların üremesine
daha elverişlidir. Bu yüzden emniyetli bir şekilde temizlenebilecek her obje ve her
şey temizlenmelidir. Müzedeki objeleri temizlemek için buharlama yönteminde
olduğu gibi depo memurları ve muhafaza memurlarının görüşleri alınmalıdır.
Tekstil eserlerin temizlenmesinde kullanılan malzemelerin tespiti, bunların
kullanım yöntemleri çok önemli bir konudur. Çünkü tekstili korumanın ilk şartı
temizlemektir.
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Tekstil ürünlerini depolama veya saklama sırasında, zamanla meydana gelen
bozulma, kir ve lekeler çoğunlukla iyi niyetle yapılan, fakat ürüne zarar veren
temizleme ve saklama koşullarından kaynaklanır. Müzelerdeki konservatörlerin
uyguladığı işlemler sırasında yapılan bazı hataların geri dönüşü pek mümkün
değildir. Örneğin ürünün boyası solduğunda veya yapısı değiştiğinde meydana gelen
hasar daimidir. Kirleri, lekeleri uzaklaştırmak veya ürünün pH’ını nötralize etmek
maksadıyla yapılan temizleme işlemi tekstil ürününün liflerini zayıflatabilir. Bu
yüzden hangi ürüne nasıl bir temizleme işlemi ve malzeme uygulanması gerektiği
bir uzmanlık işidir. Temizleme yöntemleri yüzey temizleme, ıslak temizleme ve
kuru temizleme şeklindedir (Mailand, Alig, 1999: 29).
Yüzey temizleme; toz ve diğer katı parçacıkların tekstil yüzeyinden
uzaklaştırılmasıdır. Bu işlem narin tekstiller için yumuşak bir fırça ile yapılabilir.
Bunun yanı sıra vakumlu temizleme de emiş miktarı ayarlanarak düz yüzeyli ve
dayanıklı tekstillerde uygulanabilir. Eğer küf sporları veya potansiyel zararlılar
mevcutsa bunların havaya karışmasını önleyici aksam olan HEPA filtreli veya su
hazneli vakumlu temizlik araçları kullanılabilir. Vakumlama sisteminde kullanılan
ek parçaların seçimi tekstil ürününün durumuna ve boyutuna göre değişmektedir.
Her kullanım sonrasında ek parçaların, filtre ve toz torbalarının temizlenmesi
gerekir.
Vakumla temizlikte hassas tekstillerdeki emiş gücünden doğan lif kaybı gibi
sorunların önüne geçmek için dört köşeli ve gözenekli, fiberglas malzemeden imal
edilmiş bir kafesli ek yüzey kullanımı uygun olacaktır. Vakumla temizleme işlemine
başlamadan önce ürün temiz ve düz bir yüzeye serilir. Tüyü dökülmüş bile olsa havlı
bir yüzey ise vakumlama hav yönünde olmalıdır. Tekstil ürünü bir destek yüzeye
tutturulmuşsa öncelikle bu yüzeyin temizliği yapılır ve hemen sonra ürün ters
çevrilerek arkası da temizlenmelidir. Vakumlu temizleme sıklığı tekstil ürününün
bulunduğu şartlara bağlıdır. Yatay olarak veya belli bir açı ile sergilenen ürünler
daha sık temizlenmeli ve bakımları yapılmalıdır. Halıların alt yüzeylerinin temizliği
haşerelerin engellenmesi açısından önem arz etmektedir. Hassas yüzeyli kırılgan
tekstillere vakumla temizleme uygulanmamalıdır (Mailand, Alig, 1999: 30).
Islak temizleme (yıkama); genellikle su veya deterjanlı su kullanılarak yapılan
temizliktir. Islak temizlemenin amacı tekstilin pH’ını nötralize etmek, yumuşatmak
ve suda çözünebilen lekelerden kurtarmaktır. Birçok leke, özellikle de eski lekeler
ıslak temizleme ile de çıkmayabilir. Tarihi ve sanat değeri olan tekstil eserlere su
ve kimyasal (deterjan) maddeler çok dikkatli uygulanmalıdır. Islak temizleme geri
dönüşü olmayan bir işlemdir. Yıkama ve kurutma işlemi sürecinde ürünün boyası,
apresi, önemli estetik, biyolojik ve tarihi kanıtlar yok olabilir veya bozulabilir.
Duruma göre sadece su mu, deterjanlı solüsyon mu veya suyun ısı derecesine karar
verilmelidir.
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Temizleme işlemine başlamadan önce tekstil ürününün boyasının
solmayacağından emin olunmalı ve bunun için bir ön test yapılmalıdır. Bu
işlemde; eserin göze çarpmayan veya görünmeyen bir yerine, yıkama sıcaklığında
su damlatılarak ıslanması beklenip, emiciliği iyi olan beyaz bir bez veya kâğıt
bastırılarak boya geçip geçmediğine bakılarak boya akması kontrol edilmelidir.
Yıkamada deterjan kullanılacaksa aynı işlem deterjan solüsyonu için de
uygulanmalıdır. Bu yöntemle tekstil eserin farklı renkte boyalı kısımları da ayrı
ayrı kontrol edilmelidir. Boya akması veya solma gözlendiğinde uzman olmayan
kişilerce işlem yapılmamalıdır.
Bu işlemlerde sabunlardan uzak durulmalıdır. Çünkü sert suda sabun iyonlarla
reaksiyona girerek çökelti meydana getirmekte ve bu çökeltiler tekstil üzerinde
birikerek kalabilmektedir. Ev tipi yıkamalarda kullanılan deterjanlar, ağartıcılar,
optik beyazlatıcılar boya ve parfüm içermektedir. Bu tip kimyasallar tekstil çok iyi
durulanmadığında çıkmayabilir ve tarihi tekstillere uzun vadede zarar verebilir.
Tekstil konservatörleri yıkama işlemlerinde Orvus WA Paste tarzı
anyonik(anionic) deterjanları tercih etmektedir. Bu deterjanlar özellikle el
dokuması halı, kilim ve keçe gibi iyi kalite yaygıların temizlenmesinde kullanılır.
Tekstilin doğal yapısını bozmayan (antialerjik) ve boya rengini soldurmayan
özelliğe sahiptir. Bu yıkama için 3.5 lt. su için bir yemek kaşığı deterjan yeterlidir.
Asla yüksek konsantrasyonlu bir deterjan kullanılmamalıdır. Durulamanın çok iyi
yapılması ve asla deterjan kalmaması gerekir (Mailand, Alig, 1999: 31).
Yıkama işleminde mutlaka kireçsiz, temiz yağmur suyu, mümkünse saf su
veya deiyonize edilmiş su kullanılmalıdır. En azından son durulama suyu saf su
olmalıdır. filitre edilmiş musluk suyu kullanılabilir. Çok sert veya içinde demir vb.
metal iyonları bulunan su temizleme ile kullanılmamalıdır. Bu tip suların kullanımı
neticesinde kumaştaki gözle görülmeyen kalıntılar kumaşın lekelenmesine ve uzun
vadede bozulmasına sebep olacaktır.
Yıkama ünitesi eserin katlanmadan yayılabileceği genişlikte polietilen plastik
kaplamalı bir lavabo veya tekne olabilir. Tekstil ürünün yıkanmadan önce mutlaka
vakumlu veya fırçalı yüzey temizliği yapılmalıdır. Yıkama suyunun Sıcaklığı 28-32ºC
(80-90ºF) dereceyi geçmemelidir. Deterjanlı sudaki işlem birkaç dakika olmalı,
15 dakikayı geçmemelidir. Eğer çok kirli ve temizlenmedi ise işlem birkaç defa
tekrarlanabilir. Çalkalama işlemi minimum seviyede tutulmalı zira doğal liflerin
yaş mukavemeti düşüktür. Eğer tekstil ürünü çok kirli ve aynı zamanda ürün
mukavemetli ise selülozik bir sünger ile basıp-çekerek deterjanı alınabilir. Ürün en
az dört defa hiçbir deterjan artığı kalmayacak kadar durulanmalıdır. Son durulama
nötr veya pH’ı yedi(7) olmalıdır. Yıkama suyunun pH’ı sonraki işlemleri etkiler. Bu
yüzden yıkama öncesi, yıkama sırasında ve yıkama sonrasında pH kâğıt şeritler veya
pH metre ile ölçülmelidir.
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Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra ürün bir temiz beyaz bir pamuklu
havlu, çarşaf veya müsline sarılarak fazla suyu alınmalıdır. Bu işlem birkaç defa
tekrarlanarak ürün iyice kurulanmalıdır. Nemi azalmış ürün temiz ve düz bir satıh
üzerine serilerek kurutulur.
Tarihi tekstil ürünleri ütülenmemelidir. Ütünün basınç ve ısısı hassas
kumaşlardaki liflere zarar verebilir. Aynı zamanda ütü istenmeyen etkilere, yanıklara
veya mevcut lekelerin sabitlenerek daha sonra çıkarılamaz hale gelmesine sebep
olabilir.
Islak temizleme işleminin yalnızca renk haslığı iyi olan ve yıpranmamış iyi
durumdaki tekstillere uygulanabileceği unutulmamalıdır.
Eğer tekstil ürünü narin, hassas, ezilmiş iplikler, solmuş renkli tekstiller, orijinal
yüzeyi terbiye efekti olan (hareli ipek, simle işlenmiş) kumaşlar, ham ipek işlemeli
giysiler, ipekli danteller ve oyalar, ipek ibrişimli kaytanlar, metal tel malzemeli
ürünler, çok katlı dokumalar, katlanmış veya drapeli materyaller, kadife kumaşlar,
deri veya kürkler, payet ve pullu tekstiller vb. gibi özelliklerin herhangi birine
sahipse, uzman koservatörler tarafından hassas temizlik uygulanmalıdır.
Bölgesel temizlik; lekeli tekstil ürünlerinde renk (boya) akması problemi yaşandığı
durumlarda tek çare olarak lekeli bölgenin temizlenmesi işlemi yapılmaktadır.
Profesyonel bir konservatör bu durumda özel temizleme malzemeleri ve vakumlu
çekme sistemi uygulayarak başarılı sonuçlar alsa da zor ve çok tecrübe isteyen bir
iştir. Ya temizlenen bölgedeki leke daha geniş alana yayılır ve halka şeklinde bir
lekeye dönüşür, ya da temizlenen bölge açık ve temiz bir leke hali alır. Bu yüzden
bölgesel temizlik tarihi tekstiller için kullanılmamalıdır.
Kuru temizleme; kuru (çözgen) temizleme yağ bazlı lekeleri temizlemede etkili
olsa da su bazlı lekelerde tatmin edeci sonuç vermez. Bu sistemde tekstil ürünü
makine içinde ısıya ve mekanik işlemlere maruz kalmaktadır. Hassas tekstillerin
lifleri üzerinde geri dönüşü olmayan leke, yıpranma veya yırtılmalara sebep olabilir.
Birkaç uzman bu duruma çözüm olabilecek sistem geliştirmişlerdir. Bu sistemde
kumaş küçük gözenekli bir çerçeve silindir içine yerleştirilir. Bu çerçeve pamuk
tülbendine sarılı vaziyetteki kumaşa destek vaziyetindedir. Böylelikle kumaşı
çözücü ile temizleme, çözücünün uzaklaştırılması ve kurulama işlemleri sırasında
sabit vaziyette kalabilmektedir.
Genel olarak mukavemetli ve iyi durumdaki tarihi kumaşların yağlı lekeleri için
kuru temizleme tercih edilmektedir. Kuru temizlemede kullanılan çözücünün yeni
tarihli olmasına ve kumaşın renk haslığının iyi olmasına dikkat edilmelidir. Aynı
anda temizlenen kumaşların benzer renklerde olmasına, narin ürünlerin file içinde
veya kaplama işlemiyle temizlenmesine dikkat edilmelidir.

188

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

Sonuç olarak; söz konusu uygulamalar ideal ve gelişmiş müzelerde yapılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde bilim ve teknolojinin ileri uygulamaları müzelere bu imkânları
sunmaktadır. Türkiye’de birkaç müze dışında, etnografya müzelerinde bulunan
tekstil eserlerinin sergilenme ve depolanma şartlarının gelişmiş ülkelerdeki
çağdaşlarının gerisinde kaldığı ve bilimsel müzeleme kurallarına uygun olmadığı
bilinmektedir. Bu müzelerin tekstil eserlerin korunmasına ve kültür mirasımızın
gelecek nesillere aktarılmasına yönelik umut vaat ettiğini söylemek oldukça güçtür.
Ayrıca etnografik tekstil eserlerini gerek belgeleme ve arşivleme, gerekse sergileme
ve depolama ortamlarının oluşturulması, hatta temizlemede kullanılan araç,
gereçler ve uygulanan yöntemler ayrı uzmanlık alanıdır.
Oysa müzelerimizde etnograf ve tekstil konservasyon uzmanı istihdam
edilmemektedir. En önemli sorun da budur. Eğer özel merakları yoksa Arkeologların
bu eserler hakkında bir fikir sahibi olmaları mümkün değildir. Onlardan eğitimini
almadıkları bir alanda hizmet vermeleri de beklenemez.
Bu problemlerin çözümü uzmanlık eğitimi gerektirmektedir. Türkiye’deki
üniversitelerde henüz etnografya uzmanı yetiştiren bir bilim dalı eğitim programının
olmadığı da bilinmektedir.
Türkiye’de Türklerden önceki arkeolojik dönemlere ait uzmanlık eğitimi
verilirken, Anadolu’da1000 yıllık, azımsanamayacak bir tarihi geçmişi olan, öz
kültürümüze ait maddi eserleri inceleme, belgeleme ve müzelemeyi de içeren
etnografya uzmanlığı eğitimine acilen başlanmalı ve adı etnografya müzesi olan bu
kurumlarda etnograf istihdam edilmelidir.
Sadece etnograf istihdamı ile bu sorunların tam olarak çözülemeyeceği,
konservatörlerede ihtiyaç olduğu bilinmelidir. Tekstil eserlerin konservasyonu
ve restorasyonu eğitiminin gerekliliği yeni fark edilmiş ve bazı üniversitelerin
Geleneksel sanatlar bölümlerinde verilen konservasyon ve restorasyon dersleri
okutulmaktadır. Ayrıca tekstil konservasyonu ve restorasyonu eğitimi veren
akademisyenlerin bu konuda bilgi ve tecrübe yeterliği de çok önemlidir. Çünkü
bu eğitim gelişmiş ülkelerde üniversiteler ile müzeler arasında ortak yürütülen
programlarla verilmektedir. Bu programlar lisansüstü düzeyde, disiplinler arası,
uygulamalı eğitim alanıdır. Tekstil konservasyonu ve restorasyonu laboratuarlarında
ihtisas sahibi tekstil ve kimya mühendisi uzmanlar çalışmaktadır. Çok titizlik
gerektiren bu uygulamalı eğitim süreci önemli bir tecrübe kazanımı sağlamaktadır.
Bu tecrübe müzelerdeki eşsiz eserlerin emanet edileceği elemanların eserler
üzerinde yapacağı durum tespiti (teşhis), uygulayacağı bakım ve koruma işlemleri
(tedavi-konservasyon) bakımından, tıpkı bir doktorun hastasına koyduğu teşhis
ve uyguladığı tedavi kadar önemlidir. Çünkü bir esere yapılan yanlış bir işlem
(müdahale) onda tamiri mümkün olmayan başka yaralar açabilmektedir.
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Türkiye’deki etnografya müzelerimizde tekstil eserlerin müzelenme sorunları
eğitim, istihdam yetersizliği ve olumsuz fiziki ortamlardan kaynaklanmaktadır.
Bu konu hakkında farkındalık yaratmanın gerektiği aşikârdır. Henüz elimizdeki
eserleri kaybetmeden el sanatları, geleneksel sanatlar, tekstil sanatları veya
tekstil mühendisliği alanında lisans eğitimi almış, başarılı gençlerimiz, tekstil
konservasyonu ve restorasyonu alanında görevlendirilmeli ve akademisyen olarak
yetişmek üzere gelişmiş ülkelerdeki lisansüstü veya müze uzmanlığı eğitimine
gönderilmelidir. Bu tekstil konservatörleri Türkiye’ye döndüklerinde, pilot bölge
müzeleri seçilerek, kurulacak tekstil konservasyon laboratuvarlarında hizmet
içi eğitim ile yeni elemanlar yetiştirmelidir. Bu şekilde tekstil eserlerin acilen
konservasyonları yapılmalı ve diğer müzelerdeki eserler de bu müzelere getirilerek
konservasyon işleminden geçirilmelidir. Etnografya müzelerimiz geleneksel
sivil mimari planda olabilir, fakat etnografya ve konservasyon uzmanları ve diğer
çalışanları müzecilik eğitimi almış, fiziki ortamları bilimsel ve teknolojik donanıma
sahip olmalıdır.
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CONTRIBUTION OF THE INSTITUTE OF FOLKLORE
FROM SKOPJE IN THE RESEARCH, THE ARCHIVING,
THE VALORISATION AND THE PROTECTION OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Prof. Dr. Zorancho MALİNOV1

The Institute of folklore “Marko Cepenkov” from Skopje is a public scientific
institution established in 1950 year with Decision of the Government of the People’s
Republic of Macedonia, as an scientific institution of special national interest. The
original name of the institute was: “Folklore Institute of the People’s Republic of
Macedonia”, and later was renamed as Institute of Folklore. Since 1979 in its naming
contents the name of quite prolific collector of Macedonian folklore and ethnographic
material from the late 19th century, Marko Cepenkov. In its over six decade existence,
this institution has achieved a great deal in the field of researching, archiving and
publishing the Macedonian traditional culture and the folklore culture of the other
nations living on the territory of Republic of Macedonia, too. In this context it is
important to mention the renowned International Symposium for Balkan Folklore,
which ordinarily takes place biennially in the town of Ohrid. Also, we’ll mention
the scientific journal “Macedonian folklore”, which is regularly published since
1968. Until now have been printed 68 issues. In the field of publishing, the Institute
of folklore published over 120 books from all the segments of the research of the
1 Institute of folklore “Marko Cepenkov” - Skopje, Republic of Macedonia
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folklore: the folk prose and poetry, the customs, the folk music instruments, the
vocal tradition, the folk dances, the folk costumes, the traditional architecture etc.
The organization structure of the Institute of folklore is based on five
departments: 1. Department of Folk Literature, 2. Ethno-musicological Department,
3. Ethnological Department – Spiritual (Intangible) Culture, 4. Department of
Material Culture, and 5. Department of research of folklore and ethnology to the
other nations living in the Republic of Macedonia. In the last mention department
the scientific workers research the folk culture of the Albanians, the Turks, the
Vlachs and the Roma (Gypsies). In this well-know established scientific institution
until now, have left their own mark more than 50 Macedonian reputable researchers
in the field of folklore, ethnology, ethnomusicology and the other similar scientific
disciplines. In this occasion we shall set separate some of them, which have
contributed not only the Macedonian science, but wider, in the Balkan’s frames.
For example, we’ll mention the following folklorists: Blazhe Ristovski, Cvetanka
Organdzhieva, Tanas Vrazhinovski, Aleksandra Popvasileva, the ethnologists:
Galaba Palikrusheva, Gjorgi Zdravev, Aneta Svetieva, ethnomusicologists: Zhivko
Firfov, Gancho Paitondzhiev, Gjorgi Gjorgiev, Borivoje Dzhimrevski and others.2 Of
course, in this occasion it is necessary to point out the contribution of the colleague
Prof. dr Sevim Pilichkova. In her over three decades scientific engagement she has
left deep traces in the research of the folk tradition of the Turkish population in
Macedonia.
In this short review of the achievements of the Institute of Folklore “Marko
Cepenkov” from Skopje it is necessary to emphasize the accreditation for organizing
studies from second and third cycle, i.e. Postgraduate and Doctoral Studies. The
candidates, after their successful completion, acquire the title Master and Ph.
Doctor in folkloristic science. These Studies have started to realize since 2007/08
and until now have registered 14 candidates for Master degree and the same number
candidates for the title of doctor. Some of the candidates are members of the Turkish
ethnic population. For instance, one of the successful defended labors is titled:
“The folk music instrument Baglama of the Turks in Macedonia”. Also, one of the
themes of the doctor dissertations is titled: “The folk tales and legends of the Turks
in Kosovo and Macedonia”.
In this presentation, our interest primarily will be focus toward efforts for the
protection and valorization of cultural heritage, especially the immaterial cultural
2 50 years Institute of Folklore “Marko Cepenkov” – Skopje (1950-2000), prepared by Mirjana Anastasova,
Skopje, 2000, p-p. 143-151.
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heritage will be point out. Namely, following the recommendations of the World
Organization for Education, Science and Culture – UNESCO, to protect the
immaterial (intangible) cultural heritage, authorities of the Republic of Macedonia
with its regulations authorized several professional institutions concerning the
protection of the intangible cultural heritage in our country. Among the other
institutions, such as the national institution the Museum of Macedonia and the
public scientific institutions: the Institution for Macedonian language “Krste
Misirkov” from Skopje and the Institution for ancient Slavic culture from Prilep. As
one of the main factors of the research and the protection of the intangible cultural
heritage is the Institution of Folklore “Marko Cepenkov” from Skopje. Of course
this is supported by an appropriate Solution for determining subject authorized to
protect the folklore heritage (no. 30-1620/2 from 11.03.2005 y.), brought from the
Minister of culture, which Solution is based on art. 156 of the Law on Protection of
Cultural Heritage (Official Gazette of R. M., no. 20/04).
In the four years activity in this field, the Institute of folklore has relatively
succes to the assigned tasks connected to the problems in the field of intangible
cultural heritage. This primarily due to abundant number of tape – record material
with folkloristic, ethnological and ethno–musicological content, recorded on over
4000 cassettes and deposited in the archive of the Institute of folklore. In fact,
the sixty years field research by the experts at the Institute, and the external
collaborators too, created an abundant archive material with other registering forms
of spiritual (intangible) folk culture, as they are phototeques, video records, textual
illustration, melody records, various drawings and layouts of folk embroidery and
so on. Of course, a large contribution to this engagement of the Institute of folklore
in the field of protection of the intangible cultural heritage have gave the scientists
employers themselves, who as experts in their field, selflessly invested themselves
fully in the preparation elaborates of valorization the various folk goods, as a part
of the abundant cultural heritage of the population of the Republic of Macedonia.
In the previous engagement of the Institute of folklore in the preparation
elaborates of valorization of the folk goods in the field of intangible cultural heritage,
which began in 2007 y., there are made over 40 elaborates. A part of these folk
goods there are issued and appropriate Solutions to proclaim for a cultural heritage,
and that in the category: “cultural heritage of especial relevance”, subcategory:
“exceptional relevance” or “great relevance”, according to Rulebook of valorization,
categorization and revalorization of the cultural heritage (Official Gazette of R.M.,
no. 111/05). Such solutions to this moment have been issued a total of 17, for 7
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folklore heritage the procedure is in final phase, for 11 the procedure is at Revision
Committee, while 7 elaborates have been prepared in this month (November 2011)
and submitted to the Department for protection of Cultural Heritage at the Ministry
of Culture, for further procedure.
Among these elaborates for valorization the folk goods prepared from the experts
in the Institute of folklore we shall separate several of them, which regarding their
social and cultural relevance deserve to be separated in this occasion. Without
pretension of any gradation, at first we shall highlight the valorization of the rites
that are performed at St. George’s Day (Gjurgjovden/Hidirellez), and that, as at the
Macedonians, and at the other ethnic communities in Macedonia – Albanians,
Turks, Vlachs and Roma. The ritual procedures performed on this holiday,
regardless of ethnic and confessional affiliation of the population that implement
them, regarding the research and the analyses of the five producers of elaborates for
valorization of St. George’s Day/Hidirellez, (for each ethnic community has been
prepared separated elaborate), abound with various customs and beliefs about the
cult of nature and fertility, intertwined with a love spell, but sometimes with a black
magic, as well as various farm practices, usually accompanied by a bloody sacrifice in
a form of lamb. These rites usually are accompanied with abundant ritual folklore,
with specific St. George’s Day’s songs that are sung while picking the plants, or while
swinging on some green tree. Blessings and wishes for health, fertility (prosperity)
of the crops, as well as for fertility, more exactly breeding of the livestock in the
upcoming period of the summer half of the year, also are accompanying elements of
the rituality that is performed on this holiday.
These characteristics of the St. George’s Day’s rituality are not mark only for
Macedonian territory, but much more wider, from the westernmost parts of the
Balkan Peninsula, until the central parts of Asia. Because of that, not incidentally,
just by the competent institutions of the Republic of Turkey, i.e. UNESCO office in
Turkey, there appeared initiative for shared application of more countries in this
area, among the others and Republic of Macedonia, about putting the rituality
connected with St. George’s Day/Hidirellez into the representative list of UNESCO
for world intangible heritage.
By other side, again, the competent Macedonian authorities for cultural heritage
protection, this 2011 year submitted applications to the seat of UNESCO in Paris
for three folk goods which need to find on the representative and on the urgent
list of world cultural heritage. For the first list there are proposed two folk goods:
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“Kopachka – traditional folk dance from v. Dramche, from Pijanec (Delchevo
Region)” and “Chet’rse – rituality connected with St. 40 martyrs in the town of
Shtip”. For the urgent list of the intangible cultural heritage, more exactly for the
list of endangered folk goods, Macedonia has submit one application: “Glasoechko
–men’s polyphonic singing from Dolni Polog (Tetovo Region)”. Of Course, the
elaborates for valorization of these folk goods as a cultural heritage were made by
experts employed in the Institute of Folklore, and those applications were prepared
in collaboration with experts from the Directorate for protection of cultural heritage.
Talking about the other elaborates for valorization of the folk goods, which
are prepared by the Institute of Folklore, and for which is yet to be prepared
applications for putting on the UNESCO lists of world intangible heritage, we
shall mention these: “Vodici – rituality connected with Epiphany in the town of
Ohrid”, “Rusalii – men’s ritual processions from southeastern part of R. Macedonia”,
“Haarvest – singing in Macedonia”, “Lazar’s singing in Macedonia”, “Tales of Krali
Marko (King Marko)”, “Heroic songs in Macedonia”, “Mechkari (Bearers) - men’s
ritual processions from town of Prilep” and some other folk goods about which
the Macedonian public believes that need to find on the representative or on the
urgent list of world cultural heritage. About several folk goods, like for example
“The Carnival of Vevchani”, “Galichka Svadba (Wedding rite from Galichnik) and
“Teshkoto (The hard one) – folk dance from Miyacs Region”, although they are
quite popular for Macedonian occasions, so and wider, the production of quality
elaborates for valorization stays yet, to be able to apply in front of the expert
committees on the UNESCO lists of world intangible heritage.
Talking about the folk goods of the other ethnic entireties in Macedonia, which
by expert elaborates for valorization, are adequately treated by the professional
staff in the Institute of Folklore “Marko Cepenkov” from Skopje, we shall separate:
“The polyphonic singing of the Albanians in R. Macedonia”, “The Wedding Rites
of the Albanians in R. Macedonia”, “The Turkish magical stories in the Republic of
Macedonia”, “Turkish proverbs and sayings in the Republic of Macedonia”, “Vlach’s
livestock songs in the Republic of Macedonia”, “Vlach’s novelistic stories in the
Republic of Macedonia”, “The rite Vasilitsa (St. Basil’s Day) of the Roma in the
Republic of Macedonia”, “Bibijako Dive (Aunt’s day) of the Roma in the Republic of
Macedonia” and so on.
From all mention above, it could be concluded that the Institute of Folklore
“Marko Cepenkov” from Skopje is one of the most important institutions in the
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domain of care for intangible cultural heritage in the Republic of Macedonia and it
gives especial contribute in the research, archiving, valorization and protection of
the folk goods of the population from the whole state, without whereas its national
and confessional affiliation.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN MEKÂNSAL
UYGULAMALARLA GELENEKSEL KÜLTÜR ÖRNEĞİ
SEMAHLARIN DEĞİŞEN ALGISI

Yrd. Doç. Dr. İlknur DEMİRBAĞ1

Semah Alevilerin cem törenlerinde yerine getirdikleri hizmetlerden biridir. Yakın
tarihe kadar sahibi olan toplumca kapalı mekânlarda icra edilmiştir. Semahların cem
töreninin bir parçası olması, cemin de aleviler dışında fazla bilinmemesi semahlarda
mekân geleneğinin yakın tarihe kadar bu şekilde süregelmesini sağlamıştır.
Mekân geleneğinin sürmesi beraberinde cem geleneğinin ve cemin bir parçası
olan semah geleneğinin ve de anlamı ve algısının da korunarak sürdürüldüğü
anlamını taşımaktadır.
Bugün gelinen noktadan geri giderek semahların yakın zamana kadar değişmeden
geldi dediğimiz geleneksel şeklinin ne olduğuna bakacak olursak, bugünkü gelinen
noktadaki farklılıklar daha net görülecektir. Çalışmanın içeriği oluşturulurken
semahlar ve cemi bir arada incelemek geleneğin yapısı gereği zorunluluk olmuştur.
“Alevi öğretisi temel olarak, gizli manevi düzeni(batın) algılamayı sağlayan
mistik yetenek üzerine kurgulanmıştır.”(Dinçer 2004: 3)
Alevilik’te HAK-MUHAMMED-ALİ divanı olarak kabul edilen cemlerde,
“Ölmeden önce ölünüz, hesaba çekilmeden önce hesabınızı görünüz, ahirete kul
hakkı ile gitmeyiniz, hiç kimseyle alıp vereceğiniz kalmasın, alnınız açık, yüzünüz
ak olsun, dürüst, mert, iyi huylu olun, gerçek erenler safına katılmış insan-ı
1 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
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kâmillerden olun, halk sizden razı olsun ki, Hak da razı ola” ve “Döktüğünüz
varsa doldurun, ağlattığınız varsa güldürün…” gibi bir dizi ahlaki norm dedenin
yetki ve yönetiminde sorgulanıp, hizmetler yerine getirilirken aynı zamanda da
bağlama eşliğinde nefes ve deyişler söylenir. Duyguların doruğa ulaştığı noktada
ise semaha kalkılır. Semah bir çeşit insanın tanrıyla bağ kurduğu, onu hissettiği,
onunla bütünleştiği, duygularını ve yakarışlarını müzik eşliğinde ifade edebildiği
hareketler manzumesidir.
Semahlar en genel ifade biçimiyle Alevilerin ritüel danslarıdır. Semah geleneksel
yapısı içerisinde sadece ceme ait ve cemde yapılmaktadır. Cemin içinde var olan
ve bir düzen içerisinde yerine getirilen hizmetlerin bir parçasıdır. Cem ritüeli için
geçerli ve önemli unsurların çoğu semahlar için de geçerlidir.
Cemin kapalı mekânlarda uygulanması, ceme gelirken temiz olmak ve temiz
giysilerle gelmek, dede sembolü ve faktörünün önemi, bağlamanın vazgeçilmezliği
gibi unsurların tümü semahlar için de geçerlidir.
Bugün gelinen noktada ise bu neredeyse tamamen değişmiştir. Semahlar
kamusal alana çıkmış; farklı mekânlarda uygulanır ve medya yoluyla erişilir ve daha
çok görünür olmuştur.
O günden bu güne konunun tarihsel süreç içerisinde nasıl yol aldığına bakacak
olursak; Her ne kadar konunun siyasal boyutunu inkâr edemesek de, bu boyutuyla
ele almak oldukça uzun sürecek kapsamlı bir konu olduğu inancı ile bunun dışında
kalarak semahların bu süreçten nasıl etkilendiğini ve günümüzde nasıl algılandığı
konusuna vurgu yapmak çalışmanın ana hedefidir.
Cemler ve semahlar 1925 de tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla resmi olarak
yasaklanmış, ancak gizli de olsa sürdürülmeye devam etmiştir. 1950’li yıllarda
başlayan köyden kentlere göçle birlikte Alevilerde hızla dış dünyaya açılış, yapısal
dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bu aynı zamanda dinsel pratiklerinde de
bir dönüşümün başlayacağına işaret etmekteydi. Alevilerin kendilerinin dışında
ve daha geniş bir toplum yapısına entegrasyonu, toplumsal ve dinsel örgütlenme
geleneklerinde zayıflamalara sebep olmuştur. Aynı dönemlerde halk oyunları ile
ilgili kişiler tarafından Semahlara yönelik farklı uygulamalar geliştirilmiş, semahlar
cemin dışına çıkarılarak nispeten dans olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.
1964 de ilk kez aleviler tarafından organize edilen Hacı Bektaş Festivali
ise kentleşmiş Alevilerin geleneklerini yerine getirebilecekleri, semahları
uygulayabilecekleri yasal zemine kavuşmaları anlamına gelmekteydi. Buna
rağmen yaşlı kuşaklar semahı bu şekilde değil, dinsel bir hizmet olarak görmek ve
uygulamak istemekteydi. Bu nedenle bu dönüşüm Alevilerin kendi içinde de çok
kolay kabullenilmemişti.
Semahlar 1925’den 1980’lere kadar geçen sürede tamamen terk edilmemiş, kısmen
sürdürülebilen gizli cemaat toplantılarının dışında da Türkiye’deki halk dansları
pratiğiyle çeşitli düzeylerde iç içe geçerek Alevi kimliğine yaygınlık kazandıracak
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bir düzeyde kamusal alana taşınmaya aday olmuştur.”(a.g.e: 12). 80’li yıllardan
itibaren semahların cem dışında icra edilebildiği ortamlar artmıştır. Semahlar hem
Alevilerin organize ettiği Hacı Bektaş törenleri hem de ilki 1985 Antalya’nın Elmalı
köyünde yapılan Abdal Musa şenlikleri gibi ortamlar, ya da Alevilerin dışında gelişen
oluşumlarda, özellikle başlangıçta Milliyet gazetesinin düzenlediği daha sonraları
bunu başkalarının da izlediği halk oyunları yarışmalarında, örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında uygulanan halk oyunları çalışmalarında yavaş yavaş yerini bulmuştur.
Bu bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmesine karşın, bir yandan
toplumda Alevilik ile ilgili bilinmezleri cevaplamış, bir yandan da şehirlerde doğup,
büyüyen genç nesil Alevilerin kültürleriyle tanışıp, öğrenmelerine vesile olmuştur.
Her yıl düzenlenen Hacı Bektaş törenlerinin 90’lı yıllarda devlet tarafından
maddi olarak desteklenmesi devletin Aleviliği resmi olarak desteklediği anlamına
da gelmekteydi. Nitekim gittikçe artan sayıda cem evleri kurulmuş, büyük kentlerde
genellikle cem ayinleri umuma açık olarak yapılmaya başlanmıştır.
Son yıllarda artan orandaki kent yaşamına geçiş, cem ve semah pratiklerindeki
bazı önemli unsurların işlevini de ortadan kaldırmış, cemaatin içsel yapılanmasında
da köklü değişimler yaratmıştır.
Bazı cem evlerinde kısa süreli verilen kurslarla sahip olunan dedelik unvanının
gerçek dedelikle ne kadar alakalı olduğu bir yana, yeni cemlerde dedenin bireyler
üzerindeki etkisi azalmış, hatta tamamen yok olmuştur. Oysaki Alevilikte asıl olanın
şekilden ziyade öğreti olduğu gerçeğinden baktığımızda, bu aktarımı genç nesillere
aktaracak olan dede modelinin ne kadar önemli olduğu da çarpıcı bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.
Geleneksel yapısında var olan on iki hizmetin bazıları yapılmamaya veya
sembolik temsil edilmeye başlanmıştır. Günümüz koşullarında özellikle çerağ,
gözcü, peyik, ve kapıcı gibi hizmetler işlevselliğini yitirmiş, hatta aşçı ve temizlikçi
gibi hizmetler profesyonelleşmiştir. Bu ve benzeri, zamanın gerekliliklerinden
oluşmuş kavramların ve görevlerin zaman içerisinde bu şekle dönüşmesi elbette ki
doğaldır.
Semahlar artık ceme katılanlar tarafından değil, oluşturulan semah gruplarıyla
uygulanır olmuştur. Ceme katılanlar semahı izleyici konumuna gelmiştir. Çoğu
yerde semah uygulayan bu gruplar kendilerine özgü giysiler oluşturmuşlardır.
Oysaki semah giysisi diye bir ayırım gerçeğinden oldukça uzak bir uygulamadır. Bir
yandan var olan ve bilinen semahlar hareket ve müzik anlamında düzene konulup
sabitlenirken diğer yandan bazı dedeler yeni yeni semahlar yazıp üzerine de yeni
hareketler yerleştirilmesini istemişlerdir.
Semahlar çoğu kırsal kesimde hala cemlerin bir parçası olarak sürdürülse de pek
çok yerde, özellikle büyük kentlerde bunun çok dışına çıkılmış hem mekân hem de
anlam olarak farklı uygulanır hale gelmiştir. Bu aynı zamanda geçmişteki semah
algısının günümüzde farklılaşmasını da beraberinde getirmiştir.
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Semahlar kapalı alanların dışına taşmış, meydanlarda davul zurna eşliğinde
uygulanmaya başlanmıştır. Dede ve bağlama fonksiyonunu bazı yerlerde yitirmiştir.
Semahlar belirli bir zaman ve mekân ayrıcalığını bazı uygulamalarda tamamen
kaybetmiştir. Düğün salonları, spor salonları, mahalli derneklerin piknikleri gibi
kapalı veya açık alan fark etmeksizin yapılması neredeyse kanıksanmıştır. Hatta
türkü barlarda da yerini almaktan geri kalmamıştır. Amacı sadece eğlenmek olan
insanlara malzeme olmuş, günümüzde pek çok sanatçının kliplerini süsleyerek
tüketim aracı olarak kullanılmıştır. Yani amaç değil araca dönüşmüştür.
Zannedilmesin ki kentlerdeki bu değişim ve dönüşüm kırsaldaki geleneksel
pratikleri etkilememektedir.
Bugün alevi toplulukları her ne kadar semahları cemin dışında görmeyi kabul
etmese de Aleviliğin günümüzde var olan popülaritesi bunu kaçınılmaz kılmıştır.
Bunda, Türkiye’nin toplumsal ve politik gündemine Alevilik ile ilgili tartışmaların
dâhil olması önemli bir etkendir. Semahlar adeta Alevi kimliğini vurgulayan bir
simge olmuştur. Bu Aleviler açısından Aleviliği ülke gündemine sokmanın da yolu
olarak görülmüştür.
Sonuç olarak bugün semahlar özellikle büyük kentlerde cemaat içi özelliğinin
dışına taşmış, başkaları tarafından izlenmek üzere uygulanan bir gösteri formuna
dönüşmüştür. Semah olgusunun taşıdığı manevi anlam çözülmüş, bir tür ibadet
yolu olmaktan çoktan çıkmıştır.
Tıpkı bugün halk oyunları olarak kabul ettiğimiz ve genellikle eğlence unsuru
olarak kullandığımız dansların kökenlerinin de ritüeller olduğu gerçeğinde olduğu
gibi buradan yola çıkarak semahlar konusunda da olması gerekenler ile bugün
yaşananlar arasındaki bu büyük farkı kaçınılmaz bir dönüşümün kabul edilmesi
gereken sonucu olarak değerlendirebiliriz.
Bunların dışında bugün için bu yaşananlar kadar önemli olan şudur ki, o da özellikle
kırsal kesimlerde geleneksel formunda gerçekleştirilen semah uygulamalarının hala
sürdürülüyorken kayıt altına almak, gelecekte köklerini sorguladığımızda verecek
cevabımız ve gösterebileceğimiz kanıtlarımız olacaktır.

• Kaynakça
• Birdoğan, Nejat, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik , İstanbul, Kaynak Yayınları, 2006
• Çınar, Erdoğan, Aleviliğin Gizli Tarihi, İstanbul, Kalkedon yayınları, 2007
• Dinçer, Fahriye, “Günümüzde Semahlar ve Alevi Kimliği”, Folklora Doğru, sayı:65, s: 3,12,
İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2004.

200

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

ANADOLU ALEVİ SEMAHLARI; GENEL ÖZELLİKLERİ,
TESPİTİ, KORUNMASI VE YAŞATILMASINA YÖNELİK
ÖNERİLER

Piri ER1

Arapça: gökyüzü anlamına gelen “sema” kelimesinin Anadolu ağızlarında aldığı
şekillerden biridir. Zamah, zemah, zamak, samah, semağ şeklinde söylendiği yöreler
de vardır. Kelime; işitmek, duymak, dinlemek anlamlarını da içermektedir.
Aleviler açısından ise; ibadet olarak gerçekleştirdikleri cemlerde icra edilen
on iki hizmet içerisinde yer alan ve ibadetin asli unsurlarından sayılan semahlar,
“zakir” lerin çaldığı saz ve eşliğinde söylenen sözlere bağlı olarak, semahçı adı
verilen hizmet sahipleri tarafından, müziğin ritmine uyularak yapılan mistik ve
estetik vücut hareketleri olarak tanımlanabilirler.
Alevi semahlarının üzerine oturduğu temel düşünce, Hak, insan özdeşliği
çerçevesinde yaşanan doğal dönüşümdür. Bu algılama da dönüş hareketleri ile
yansıtılır. Bu dönüşte, etrafında dönülen de etrafta dönen de insandır. Hak her
yerdedir ve insanda tecelli etmiştir. İnsan vücudu Hak kapısıdır. Dolayısı ile dönülen
semah Hakk’a ulaşmanın yoludur. Nasıl ki, sema’da: gökyüzündeki gezegenler
birbirlerinin etrafında dönerek varlıklarını sürdürebiliyorlarsa, insan da hak kapısı
bildiği diğer canların etrafında dönerek varlığını sürdürebilir.
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şube Müdürü
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Semahın Kaynağı/Kökeni:
-Orta Asya Türk kültür kaynağına, Şamanizm’e bağlayarak;
-Anadolu’nun eski uygarlıkları ile ilintilendirerek;
-Mitolojik olarak İslam kaynağına, Kırklar Mitolojisine bağlayarak, açıklamaya
çalışan farklı görüşler bulunmaktadır.
Semah Hangi Alevi Süreklerinde Dönülmektedir:
Babağan, Dedeğan ve Çelebi süreklerine bağlı Alevi toplulukların tümünde semah
dönülmektedir. Balkanlardaki Bektaşi ve Babai süreklerinde de semah dönülmektedir.
Anadolu coğrafyasında yaşayan ve Alevi genel isimlendirmesi altında yer alan, Şii/
Caferi ve Nusayri/Arap Alevi topluluklarında ise semah yoktur.
Semahlar Ne Şekilde İsimlendirilir:
-Bazen, Alevi kültüründeki temel bir kavramdan ismini alırken; Kırlar Semahı, Ali
Nur Semahı, Ya Hızır Semahı, Demgeldi Semahı;
-Kimi durumlarda, kutsal olduğuna inanılan bir hayvanın adı ile: Turnalar Semahı,
Kırat Semahı;
-Bazan icra edildikleri yerlerin isimleri ile; Erzincan Semahı, Ladik Semahı, Hacı
Bektaş Semahı, Alamut Semahı, Kırtıl Semahı, Alvanlar Semahı (Bulgaristan);
Kimi zaman da süreklerin adı ile “Tahtacı Semahı, Hubyar Semahı” gibi
isimlendirilebilmektedir.
Semahlar Nasıl Tasnif Edilebilirler:
1-İçeri Semahları / Tarikat Semahları
2-Dışarı Semahları / Avare Semahları (yoz semah, mengi gibi isimler de verilir)
Olarak tasnif edilebilir.
İçeri Semahları: (tarikat semahları) Oniki hizmetin yürütüldüğü cemlerde icra
edilebilen ve yoldan olmayan kişilerin önünde yapılması hoş karşılanmayan semahlardır,
içeri semahlarının icrası genel olarak üç bölüm halinde gerçekleştirilmektedir:
- Ağırlama: Semaha ağır hareketlerle giriş bölümüdür.
- Yürütme: Semahın hareketlenmeye başladığı bölümdür.
- Yeldirme: (Pervane): Semahın en hareketli ve icrası en zor olan son bölümüdür.
Semahların üç bölüm olarak icrası genel geçer bir durum olup bu kural dışında
icra örnekleri görmek de mümkündür. Kimi semahlarda bu bölümlerin birbirlerinden
ayırt edilmesi de oldukça güçtür
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Dışarı Semahları: (Avare Semahı, Yoz Semah, Mengi) Genç kuşaklara semah
kültürünü benimsetmek ve öğretmek amacı ile, on iki hizmet dışında fakat semah
disiplininden ayrılmadan icra edilebilen semahlardır. Dışarı Semahları çoğu durumda
ağırlama, yürütme ya da ağırlama, yeldirme olarak iki bölüm halinde icra edilirler.
Semahların Temel Ortak Özellikleri:
Semahçı sayısı:
Semahçı sayısı içeri semahlarında sınırlandırılırken, dışarı semahlarında genellikle
sınırlama yoktur.
Semaha kalkış şekli:
Kimi semahlara ne zaman ve ne şekilde kalkılacağı bellidir. Örneğin: Kırklar
Semahına Miraçlama içerisinde “cümlesi de oldu sacid” dizesi okunduğunda hızlı çark
şeklinde kalkılır. Kırklar semahının tamamlanmasından sonra gülbenk verilir ve daha
sonra semahlar üçe bağlanır.
Kimi süreklerde de kimin hangi sıralama ile semaha kalkacağı bellidir. Örneğin.
Kazdağı Tahtacılarında: Hz. Hüseyin’in adı geçen dar nefesinden sonra, güvender;
“kalk ana bacı, rehberimizi semaha kaldır” der, ana bacı delilin niyazını verip, rehberle
omuzdan niyazlaşarak, çoraplarını çıkarıp Mansur darında dar semahı yaparlar. İlk
semahı ana bacı ve rehber döner, başka kimse katılmaz. Rehber bacısı delilciyi ikinci
semaha kaldırır.
Bu konuda da farklı uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin: Aydın /
Bozdoğan/Alamut köyünde semaha kalkacak bacı birlikte kalkacağı erkeği “dolu” ile
semaha davet etmekte ve daha sonra niyazlaşarak semaha kalkmaktadırlar.
Bazı süreklerde ise semahçılar önceden belirlenmiş olup, birbirleri ile “niyazlaşarak”
veya posta niyaz ederek semaha kalkmaktadırlar.
Semahlar kadın, erkek birlikte dönülür:
Bu genel geçer bir durum olmakla beraber istisnai örneklerle karşılaşmak da
mümkündür.
Kütahya / Emet / Şeyhler beldesinde “Seyran semahını” yalnızca erkekler dönmektedir,
Eskişehir / Seyitgazi / Sücaaddin köyünde “Gönüller Semahını” yalnızca kadınlar
dönmektedir.
Bulgaristan Razgrad, Dulova’da “Alvanlar Semahını” yalnızca kadınlar dönmektedir.
Semahların dönme biçimi:
Genel olarak, semahçılar birbirlerini tutmadan, daire şeklinde dizilerek ya da
karşılıklı durarak yapılmaktadır. Ancak farklı örneklerle karşılaşmak da mümkündür.
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Güney Bulgaristan/Haskova/Beyköy’de semahçılar semahın belli bölümlerinde
kollarını birbirine takarak semah dönmektedirler.
Kırklareli Topçular köyünde semahçılar turnalar semahında, ellerini birbirlerinin
elleri üstüne koyarak semah dönmektedirler.
Semahta el çırpma var mıdır?
Semahlarda genel olarak el çırpılmaz, ancak bunun da istisnai örnekleri vardır.
Afyon/Şuhut/ Bozan köyünde semahçılar ritmi sağlamak için el çırparak semahın
bölümleri arasında geçişler yapmaktadırlar.
Semaha eşlik eden sazlar:
Semahlara eşlik eden saz genellikle bağlamadır. Fakat bu konuda da farklı
örneklerle karşılaşmak mümkündür.
Tokat/Almus/Hubyar köyünde kemane, bağlama ile birlikte semaha eşlik
etmektedir.
Kütahya / Emet / Şeyhler beldesinde (kudüm, def, zil) gibi ritim sazlar eşliğinde
semah dönülmektedir. Ritim sazlar konusunda burası tespit edebildiğimiz tek
örnektir.
Semahlarda kıyafet:
İnanç mensupları kimi zaman cemlere geleneksel kıyafetleri ile katıldıklarından
bu durum semahlara özgü bir kıyafet varmış algısı yaratmaktadır. Bu doğru bir
değerlendirme olmayıp, semah dönülürken giyilen özel bir kıyafetten söz etmek
mümkün değildir.
Semahın çıplak ayakla dönülmesi:
Birçok yörede semahlar çıplak ayakla dönülmektedir. Ancak patik, çorap giyerek
semah dönülen örneklerle karşılaşmak da mümkündür.
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•

Semah sonunda gülbenk verilir:

•

Semahların bitiminde “dede” tarafından gülbank verilmektedir.

•

“Destur-u Pir... Bismişah… Allah Allah…”

•

Semahlar saf ola!

•

Semahlar Kırklar Semahı ola!

•

Noksanlar tamam, gönüller abad, yardımcımız Hak ola!

•

Seyir için olmaya Hak için ola!
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•

Seksen bin urum erenleri, doksan bin Horasan pirleri, zahir-batın, hazırgayb erenlerinin, hüsn-ü himmetleri, keşf-i kerametleri üzerimizde hazır ve
nazır ola!

•

Dil bizden, nefes; Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den ola!

•

Gerçeklerin demine Hü!”

Semahlarda Değişim ve Dönüşüm:
1-Semahı rasgele ortamlarda dönmek:
Semahların inanç bağlamından koparılarak rasgele ortamlarda (düğünler,
türkü barlar) dönülmesi, semahlar üzerinde tahribata yol açmakta ve bir değişim
ve dönüşüme zemin hazırlamaktadır. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir konudur. Yasaklamak, kızmak yerine bilinçlendirme yolu yöntem olarak
tercih edilmelidir.
2-Alevi örgütlerinin değişim ve dönüşüme katkısı:
Günümüzde Alevi örgütlerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri eğitim
çalışmaları ile geleneğin aktarılmasına ve yaşatılmasına çaba gösterdikleri
gözlemlenmektedir. Bu çalışmaların niteliği de değişim ve dönüşüm açısından tartışılması
gereken bir konudur. Kimi otantik icra yapan grupları ayrı tutarsak bu tür çalışmalar
yapan semah gruplarının büyük bir kısmının gelenekten kopuk olarak çalışmalarını
yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Bu tür çalışmalarda semahçıların semahı icra etmeleri
yanında mutlaka içerik konusunda da bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
3-Semahın tek başına ibadetmiş gibi algılanması:
Semahlar, Aleviler açısından geleneğin aktarımını sağlayan en aktif öge olma
özelliğini taşır. Bu niteliğinden dolayı da kimi zaman tek başına ibadetmiş gibi
algılanabilmektedir. Oysa ki semahlar ibadet olarak gerçekleştirilen cemlerde
yürütülen oniki hizmetten yalnızca birisidir ve tek başına ibadet niteliği taşımaz.
Cem bağlamından koparılmış ve otantik icra niteliği ortadan kalkmış her semah bu
değişim ve dönüşüme açık hale gelir.
Semahlarla ilgili bu güne kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır:
Kamu kurumlarınca yapılan çalışmalar:
- Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak 1997 yılında Nevşehir ili Hacıbektaş
ilçesinde “Nevşehir Hacıbektaş Semah Topluluğu” kurulmuştur. Kuruluşta 30 olan
topluluk üyesi sayısı günümüzde 16’dır. Topluluk günümüzde Nevşehir Valiliğine
bağlı olarak çalışmalarını sürdürmekte, yurtiçi, yurtdışı çeşitli etkinliklerde
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görev almaktadır. Haftanın belirli günlerinde ve özel durumlarda Hacıbektaş Kültür
Merkezi içerisinde gösteriler gerçekleştirmektedir. Ancak bu topluluğun niteliği ve
işlevi Alevi kuruluşlar tarafından sorgulanmaktadır.
•

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca semah konulu alan araştırma çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve arşivlenmiştir.

•

Üniversitelerin çeşitli bölümlerince semah konulu tezler hazırlatılmıştır.

•

-Kimi üniversitelere bağlı Alevilikle ilgili çalışmalar yürüten araştırma
merkezlerince semah günleri adı altına çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

•

TRT kurumu tarafından “Anadolu’nun Solan Rengi Semahlar” adlı bir belgesel
hazırlanmış ve yayınlanmıştır. (1997)

•

TRT kurumu tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları
kapsamında ikinci bir belgeselin çalışmalarına danışmanlığımızda 2010
yılında başlanılmış, belgesel “Kırklarla Döne Döne SEMAH” adı altında 2013
yılında yayınlanmaya başlanmıştır.

•

Bu konuda yapılmış olan kuşkusuz en önemli çalışma: Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca hazırlanan ve Alevi Bektaşi örgütleri ve konu ile ilgili kurum,
kuruluşların rızaları alınarak, ( Unesco - Soküm), çalışmaları kapsamında,
sunulan “semah dosyası”nın 15-19 Kasım 2010 tarihleri arasında Kenya /
Nairobi’de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası
Komitesi V. Olağan Toplantısında, “ İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirasının Temsili Listesi”ne kaydedilmesidir.

Sivil toplum örgütleri ve şahıslarca yapılan çalışmalar;
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•

-Semahların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik daha geniş ve kapsamlı
önlemler, Alevilik adına kurulmuş olan vakıf, dernek, cem evleri ve
sivil toplum örgütlerinin kendi bünyelerinde oluşturdukları semah
topluluklarının yaptıkları çalışmalarla gerçekleştirilmektedir. Birçok Alevi
örgütü bünyesinde kurulu bulunan bir semah grubu bulunmaktadır.

•

Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği tarafından 30-31 Ekim 2010 tarihleri
arasında Nevşehir / Hacıbektaş’ta “Uluslararası Hacıbektaş Semah Günleri”
adı altında bir etkinlik gerçekleştirilmiş.

•

Güvenç Abdal Derneği tarafından 30 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da
“Anadolu’dan Balkanlara Semahlarımız” adlı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.

•

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından “Uluslararası Semah
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Sempozyumu ve Semahlar Buluşması” adlı etkinlik, 25-26 Mayıs 2016
tarihleri arasında İzmir/Seferihisar’da gerçekleştirilmiştir.
•

Karacaahmet Derneğinin yine TRT belgeselinin isminden esinlenerek
hazırladığı “Anadolu’nun Solan Rengi Semahlar” adlı 4 bölümlük bir
çalışması da internet ortamında yer almaktadır.

•

Alevi kurumlarınca çeşitli broşür tarzı bilgilendirici yayınlar yapıldığı da
görülmektedir.

•

Alevilik konusunda çalışma yapan bilim insanlarınca semahlarla ilgili
yayınlanmış kitaplar ve makaleler bulunmaktadır. A n c a k bu yayınların
yeni çalışmalarla desteklenmesine mutlak suretle ihtiyaç duyulmaktadır.

Semahların korunması ve yaşatılmasının yolunun Alevi örgütlerince yapılan
çalışmalardan geçtiği muhakkaktır. Devletin bu konudaki rolünün proje bazında
maddi destek ve teknik destek sağlamaktan öteye geçemeyeceği de aşikardır.
Bundan Sonraki Süreçte Neler Yapılabilir:
•

Semahların yaşatıldığı yörelerde, kapsamlı bir şekilde envanterlerinin
oluşturulması amacıyla, doğal icra ortamları olan cemler içerisinde yerel
icra çeşitliliklerinin tespitleri yapılmalıdır.

•

Eğitim programlarında kullanılacak nitelikte, o t a n t i k i c r a l a r ı n y e r
a l d ı ğ ı materyaller hazırlanmalıdır.

•

Semah eğitimi çalışmaları ilgili topluluklar tarafından yürütülmeli, yerel
özelliklerin korunmasına özen gösterilmelidir.

•

Semahların örgütler bünyesinde öğretilmesi işi genellikle cem ortamlarından
çok tek başına semah öğretimi şeklinde gerçekleştirildiği için bu kişilerin
usta uygulayıcıları ve doğal cem ortamlarını görmeleri sağlanarak doğal
sürece katılımları sağlanmalıdır.

•

Semah buluşmaları gibi etkinliklerle yörelere özgü semahların otantik
icralarının konuya ilgi duyan tüm kesimlerce görülmesine zemin
hazırlanmalıdır.

•

Semahların daha geniş kitlelere tanıtılması ve Alevi olmayanlarca da
anlaşılabilmesi için belgesel film, kitap gibi materyaller hazırlanmalıdır.

•

Semah ile ilgili konuların tartışılacağı bilimsel nitelikli (sempozyum,
kongre, panel türü etkinlikler düzenlenmelidir.)
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•

Semahların icrasını zorlaştıran en temel sorunlardan birisi de semah
müziklerinin icracısı olan zakirlerin yetersizliği ya da bulunmayışıdır.
Dolayısı ile semahların korunması ve yaşatılmasına yönelik bir önlem
alınırken bunun zakirlik kurumu ile birlikte düşünülmesinde büyük yarar
vardır.

•

Semahlar, Alevi inancı içerisinde değişime ve yozlaşmaya en açık öğe gibi
görünmektedir. Bu nedenle semahların yozlaşmadan ve bozulmadan geleceğe
nakli konusunda şahsi görüşümüz olarak bahsettiğimiz önerilerin uygulama
alanı bulması en büyük dileğimizdir.
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KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI KAPSAMINDA
“YAŞAYAN DOKUMA MÜZESİ”

Prof. Günay Aykaç ATALAYER*- Arş. Gör. Özge USLUCA

Giriş
Dokumacılık, Anadolu’da kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Geleneksel dokumacılık, günümüzde yerini gelişmiş teknolojiye dayanan bir
endüstriye bırakmış olsa da; köklü bir dokumacılık geçmişi olan bu topraklarda
geleneğin izlerinin sürdüğü, birçok il, ilçe ve köyde yerel dokumacılığın örneklerine
rastlandığını bilmekteyiz. Birçok araştırmacı bu örneklerle ve dokumacılık olgusuna
ilişkin disiplinler arası alan çalışmalarıyla, bilimsel saptamalar yapmaktadırlar.1
Bu yazı kapsamında yalnızca; Anadolu’da çok özel bir konumu olan, mekikli
dokumacılık olarak nitelediğimiz kumaş dokumacılığı ele alınacaktır. Mekikli
dokumacılık, birçok yerde çul, çulfa, cülha gibi adlar alan, yatay tezgahlarda yapılan
kumaş dokumacılığıdır.
Çeşitli müzelerde ve özel arşivlerde çokça yer almasına, tarihsel önemine ve
toplumsal yaşama parelel gelişimine karşın; kapsamlı bir dokuma müzesinin
olmaması bu maddi kültür ögesi için bir kayıp olarak algılanmalıdır. Çünkü; bu
yazı kapsamında örneklerin sayıca çokluğu, niteliklerinin önemi ve çeşitlerin
özelliklerine yer verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, örneklerin ve mekikli
1 YAĞAN, Şahin, Y. Türk El Dokumaları, S. 61, İst. 1978.
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dokumacılığın Anadolu çerçevesinde ele alındığı geniş bakışlı özel bir müzenin
varlığının gerekliği görülmektedir. Bu müze kapsadığı örneklerle, koruyan, eğiten,
üreten bir yapıda olacak ve kısaca “yaşayan bir müze” olarak ifade edilecektir.
1-Yeniden Üretim Projeleri Üzerine
Anadolu’da yaygın ve köklü dokumacılık kültüründen kaynaklanmış, kalkınma
ve istihdam yaratma amaçlı geleneksel dokumacılık ürünlerinin tıpkı üretimi ve/
veya onların yeniden üretilmelerini sağlayan projelere rastlamaktayız. Bu projeler,
ulusal ve uluslararası özel kuruluşların, kamuya bağlı halk eğitim merkezleri ve
kooperatifler, vakıflar gibi sivil toplum örgütleri tarafından yapılmaktadır. Bir
kısmı üretimde sürekliliği öngörürken bir kısmı ise sadece kurslar olarak mesleğin
öğretimi aşamasında kalmaktadır. Çoğunlukla üreticilerin yaratıcılığının sürekli
kılınması göz ardı edilmektedir.
Bu projeler yerel özellikler taşıyan, halkın belleğinde saklı olan kültürel mirası
canlandırmayı sağlamak için, var olan kaynaklara yönelmektedir. Bu durumda
dokumacının şimdilik bohçalarında yer alan örneklere başvurulmaktadır. Ancak bu
örnekler değişik nedenlerle bölgeler arası karışım özelliği de gösterebilmektedir.
Yerel nitelik söz konusu olduğunda ise konunun uzmanlarca analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle bu projeler için doğru kaynaklara ulaşmak önemli
olmaktadır. Çünkü projelerin amacı öncelikle bölgesel kalkınmayı sağlamak,
dolayısıyla öncelikle kadın işgücü hedefli çalışmaktır. Ancak hedef dokumacılık
olunca, üretimin hizmet edeceği kültürel turizm için, ürünlerin yerel özelliği
ve kültürel kimliği ön plana çıkmaktadır. Öncelikle bölgenin özelliğini taşıyan
eski örneklere ulaşmak, bunların sınıflandırılması ve yeniden üretimi için
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tekstil tasarım uzmanlarının
katkılarına gereksinim duyulmaktadır. Daha açık bir ifade ile ürünlerin yeniden
üretim için analizlerinin yapılması ve kimliklerinin doğru saptanması böylece
sağlanabilmektedir.
Pazarlama aşamasına gelindiğinde ürünlerin niteliği, güne uyarlama sorunları
ortaya çıkmakta, bunun sonucu da kalite problemini gündeme getirmektedir.
Geleneksel dokuma örneklerine dayalı yapılan bu üretimlerde ortaya çıkan ürün,
bir kullanım nesnesi olması ve bölgesel cazibesinin saptanmış olması gerektiğinden
günümüzde bir yaratıcılık projesi olmak durumundadır. Bu aşamada ürünün bölgesel
özelliğinin doğru saptanması, üretim kalitesi ve yeni çeşitlerin üretilebilmesi
için çağdaş tekstil tasarımcıları gerekmektedir. Bu nedenle geleneksel ürünler
için tasarım Ar-Ge çalışmalarına gerek duyulmaktadır. Ancak her yeniden üretim
projesinde böyle bir birim ve bilimsel çalışmadan söz etmek mümkün değildir. Öte
yandan kültürel kimlikli ürün yaratmak için ürün kimliğinin doğru saptanması,
bunun için de bilimsel bir ar-ge çalışmasına gerek duyulmaktadır.
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2-Anadolu’da Yaşayan Mekikli Dokumacılık Örnekleri
Geleneksel biçimi ile sürmekte olan dokumacılığın değişik örnekleri görülmekte
birçok yerleşim bölgesinde, günlük gereksinimler için çeşitli dokumaların
varlığı sürdürülmektedir. Bu nedenle bu örnekleri “yaşayan dokumalar” diye
nitelendirmekteyiz.
Anadolu’daki mekikli dokumacılık ürünlerini incelediğimizde ürünlerin
adlandırılmasında rol oynayan özelliklerin çok çeşitli olduğunu görmekteyiz.
Dokumaları adlandırılış şekillerine göre; dokunduğu yerin adını alanlar, kullanım
amacına göre adlandırılanlar, desen adları ile belirtilenler, kalite adları ile
belirtilenler, renk özelliği ile adlandırılanlar, motif adları ile ayırt edilenler olarak
gruplayabiliriz. Bu adlandırmalar, tek başlarına ya da ikili üçlü gruplar şeklinde
kullanılmaktadır.2
Hammadde olarak ipek, pamuk, yün, tiftik, keten kullanılmıştır. Günümüzde
yapay liflere ve yerel söylem ile özellikle floş (suni ipek) kullanılan örneklere
rastlanmaktadır. Dokumaların adlandırmaları üzerine yapılacak irdeleme,
dokumacılığın belirleyici özelliğinin ne olduğu konusunda görüş oluşturmayı
sağlamaktadır.

*ÇİZELGE: 1 Dokumanın yapıldığı yer adı ile adlandırılmış bez
örnekleri. (*Günay Atalayer – Işıl Eraslan)
Kumaş Adı

Kullanım
Amacı

Dokunduğu
İl-İlçe-Köy

Hammadde

Açıklama

1

Buldan Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

BuldanDenizli

Pamuk

Geleneksel dokuma,
Güncel örneklere
uygulanmıştır.

2

Elpek Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

ElpekZonguldak

Keten

Geleneksel dokuma,
Güncel örneklere
uygulanmıştır.

3

Kandıra Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

Kandıra-İzmit

Keten

Geleneksel dokuma

4

Keles Bezi

Giyim

Keles-Bursa

Yün

5

Rize Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

Rize ve köyleri

Keten+ Pamuk

6

Şile Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

Şile-İstanbul

Pamuk

7

Taraklı Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

TaraklıAdapazarı

Pamuk

8

Üzümlü Bezi

Giyim+ Ev
tekstili

Üzümlü-Muğla

Pamuk

Geleneksel dokuma
Geleneksel dokuma,
Güncel örneklere
uygulanmıştır.
Geleneksel dokuma,
Güncel örneklere
uygulanmıştır.
Geleneksel dokuma,
Güncel örneklere
uygulanmıştır.
Geleneksel dokuma,
Güncel örneklere
uygulanmıştır.

2 ATALAYER, Günay. “Tarihsel Tekstillerde Koruma Kavramı Üzerine Bir Öneri”, 7. Müzecilik Semineri, Askeri
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Harbiye, İst. 2004. DALSAR, Fahri. Bursa’da İpekçilik, 125-168, İst, 1960.
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Yer adı ile anılmak sadece o kumaşın o bölgeye ait olduğunu göstermekle birlikte
dokumaların benzerliğini ya da aynılığını göstermemektedir. Çünkü bir bölgede bez
diye adlandırılan kumaş pamuklu iken başka bir yer de keten olabilmektedir. Sözel
olarak adında bir tasarım özelliği, bir kalite niteliği taşıyanların önemle öne çıktığını
düşünmek olanaklıdır. Bu özellikte olanları bir listede topladığımızda, bugün
yaşama özelliklerini belki de bu tasarımsal özelliklerinin varlığına bağlı olduklarını
düşünebiliriz. Kentin adı ile belirlenen bir nitelik taşıdığı da düşünebilir. Dokunduğu
yerin işareti, kültürel kimliği olduğunu da söyleyebiliriz. Bezin özelliğinin yer adı ile
bütünleştiğini söylemek mümkündür.(Çizelge.1)

*ÇİZELGE: 2 Yalnızca kullanım amacıyla (geleneksel işlev)adlandırılmış
dokumalara örnekler.
Kullanım
Adı

Dokunduğu
Yer için
Örnek

Hammadde

Bürgü

Beypazarı
Ankara

Pamuk
+Floş

2

Çember

Boyabat
Sinop

3

Dastar

İbecik
Burdur

1

4

Öncek

Keles
Bursa

Kullanım
Amacı

Özellik

Başörtü

Özgün desen
(Dokuma
sırasında)

Pamuk

Başörtü

Özgün desen
(Dokuma
sırasında)

Pamuk
+Floş

Başörtü

Özgün desen
(Dokuma
sırasında)

Yün

Açıklama

Dikdörtgen

Bu ad başka yörelerde de
kullanılmakta. Baş ve vücut
örtüsü olan kumaşlara
bürgü denilmekte. Dış
giyim, püsküllü

Kare**

Başka yörelerde de
başörtüsü adı olarak
kullanılmakta. Desenli, düz,
renkli yada beyaz örtüler,
püsküllü.

Dikdörtgen

Başka yörelerde de
başörtüsü olarak
kullanılmakta. Beyaz
(renkiz) desenler, püskülsüz

Dikdörtgen

Önlük olarak kullanılmakta
Yörük, Türkmen
geleneğinde kullanılan
geleneksel bir dokuma.
Bağlama ile kapatmalı
boyama yöntemi ile
yapılan desenlendirme
özgünlüğüdür..

Önlük

Özgün
desenlendirme
tekniği

Dikdörtgen

Dokunduğu yere göre
değişik örnekleri
var. Pamuklu, İpekli,
İpek+Pamuk karışım.
Çizgili çözgü, çizgili atkı
özellikleri

Kare

Dokunan iki kenarı saçaklı,
Buldan’a özgü desenlerle
zincir tekniğinde işleme
yapılmış dokuma.

5

Peştamal

Buldan
Denizli

İpek veya
Pamuk

Dış Giyim

Özgün desen
(Dokuma
sırasında)

6

Üstlük

Buldan
Denizli

Pamuk
+İpek

Başörtü

Özgün işlemeli
desen
Kare desenli
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7

Peşkir

Anadolu

Pamuk,
İpek

Ev tekstili

Özgün desen
(Dokuma
sırasında)

Dikdörtgen

Anadolu’da yaygın olarak
rastlanmaktadır.

8

Mendil

Anadolu

Pamuk,
İpek, Keten

Örtü

Kare desenli

Kare

Geleneksel ve güncel
örnekleri ile Anadolu’da
yaygındır.

9

Sofralık

Anadolu

Pamuk

Masa
örtüsü

Kare desenli,
Kenarı
püsküllü

Kare

Anadolu’da sofra altlığı
olarak kullanılan örtü,
günümüzde aynı amaçla
masa örtüsü olarak
değerlendirilmektedir.

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
** İki Dikdörtgen dokuma birbirine eklenip kare kumaş elde edilmiştir.
Kullanım amacı göz önüne alındığında: bölgesel farklılıklara rastlıyoruz.
Örneğin bir yerde başörtüsü olan, başka bir yerde bele bağlanmakta ya da ölçüleri
farklılaşmakta, ya da kumaş yüzeyi işleme ile kaplanmaktadır. Kullanım özellikleri
ortaktır ancak türler farklılaşmaktadır. Dokuma çeşitlerini pek çok şekilde
gruplamak mümkündür. Genellikle bölgelerde verilen adları ile dokunduğu yeri
söylemek şeklinde dokumaların saptandığı bilinmektedir. Biz burada kullanım
alanları göz önüne alınarak adları, hammaddeleri, üretim yöntemleri ne olursa
olsun, yalnızca işlevleri açısından gruplandırdığımızda tüm dokumaların 11 gurupta
ele alınabileceğini görmekteyiz.
1-Başörtüleri, 2-Dikişsiz giysiler, 3-Çizgili, kareli, düz bezleri işleme yapılarak
kullanılanlar, 4-Bükülü bezler, 5-İkat dokumalar, 6-Yaygılar, 7-Taşımacılık
dokumaları (heybe, torbalar, çuval), 8- Yatak yorgan çarşafları, 9-Mendil ve
sofralıklar, 10-Yağlık, peşkir, çevreler, 11-Metre dokumalar (düz bezler, kareli ve
desenli bezler)
Tüm gruplarda çok sayıda değişik özellikte örnekler bulunmaktadır.3
Kumaş türleri birçok çeşidi ile tanındığından çeşitlerin çokluğu türleri
algılamakta karışıklık yaratabilmektedir.
3- Dokuma Ürünlerin Korunması
Tekstillerin korunması özel bir durum göstermektedir. Çünkü tekstiller zamana
karşı yıpranma özelliği çok fazla olan ürünlerdir. Pazırık Kurganı’nda buzullar
arasında donarak saklanmış halı parçası bu konudaki korunma zorluklarını doğanın
yardımı ile yenmeyi başardığı söylenen nadir örneklerdendir. Bu nedenle koruma
kavramı tekstil ürünler söz konusu olduğunda yalnızca var olanı saklamak şeklinde
ele alınamaz. Var olan durumu saptama bilgilerinin doğru şekilde oluşturulması
3 ATALAYER, Günay. Dünden Bugüne Anadolu’da Kumaş Dokuma Sanatı. Türk Kültüründe Sanat ve Mimari,
S.41-72, İst. 1993.
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demektir. Daha açık ifade edersek; eldeki geleneksel ürünün dokuma bilgilerinin,
yeniden dokunabilir bir biçimde elde edilmesi demektir. Dokuma analizleri ve teknik
verilerin, günün teknik olanaklarıyla saptanması ve saptama işlemlerinin görsel
olarak tespitidir. Çünkü koruma; kumaşın kendisini korumanın ötesinde o andaki
yapısal özelliklerinin korunması, diğer bir deyişle, teknik verilerini saptayarak
tasarımın korunması demektir.4
İster bilimsel araştırmacılar, ister yeniden üretim projeleri, ister sanatsal
yaratıcılık amacıyla olsun, tüm gerekli durumlar için geleneksel tekstil ürünlerinin
bilgilerinin doğru bir şekilde saptanması, doğru bir yerde, ulaşılabilecek şekilde
korunmasının sağlanması gereklidir. Daha açık bir ifade ile; kumaşın fiziksel olarak
korunmaya çalışılmasının yanı sıra kaçınılmaz olarak, o andaki durumun saptanması
amacıyla, kumaşın teknik verilerinin, (dokuma analizinin yapılarak) saptanması
gerekmektedir. Gerçek koruma, kumaşların doğaya karşı dayanma kusurlarından
dolayı böyle olmalıdır. Toplumsal miras, tekstil tasarım eğitimi almış uzmanlarca
analiz edilerek saptanmalıdır.5
4- Dokuma Çeşitlerinin Gruplandırılması
Tür ve çeşitleri saptayabilmek için öncelikle dokumaların estetik ve yapısal
analizleri yapılmalıdır. Çok sayıda çeşit üzerinde yapılan analizler dokumaların
gruplandırılmasında, türlerin değerlendirilmesinde kolaylık sağlayacaktır.
Hazırlanan grup çizelgeleri değerlendirildiğinde tür ve çeşitler konusunda doğru
veriler oluşacaktır.
4.1. Grup Çizelgeleri
Günümüzde karışım (melez) örneklerin sürdüğü gibi, tüm hammadde
guruplardan örnek olan kumaşların varlığının sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu da bize,
bu hammaddelerin üretiminin sürmesinin de önemli olduğunu göstermektedir.
Örneğin; hammadde temel alınarak yapılan çizelge 3’te bu örneklerin bir kısmının
isimleri verilmiştir.

4 ATALAYER, Günay, Korumacılık Kapsamında “Nikfer Bezinin” Karşılaştırmalı Analizi ve Coğrafi İşaretler,
10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu,s.57-66, İzmir, 2009.
5 USLUCA, Özge, Tarihi Dokuma Kumaşların Koruma ve Onarım Yöntemleri, 2005, İst.(yayınlanmamış
Yüksek Lisans tezi.)
ATALAYER, Günay “Anadoluda yaşayan mekikli dokumacılık, tekstil tasarım ve el sanatları ilişkisi”,semp
bilidirisi, ayrı basım,1992,izmir, S/34-35.
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*ÇİZELGE: 3 Hammaddelerine göre gruplandırılmış dokuma örnekleri.
Hammadde

Örnek Ürün

Dokunduğu Yer

1

Yün

İhram-Cacala

Bayburt, Artvin, Çanakkale

2

Tiftik

Şalşapik

Şırnak, Siirt, Adıyaman, Diyarbakır, Bitlis

3

İpek

Bürümcük

Alanya, Bursa, Buldan

4

Keten

Ayancık keteni
Elpek bezi -Feretiko

Ayancık (Sinop) -Elpek (Zonguldak)-Rize

5

Pamuk

Bükülü bez -Kareli bezler Çizgililer-Nikfer bezi-Savan

Buldan, Şile, Kastamonu -Anadolu
Denizli - Adana, Tarsus

6

Melez
Ürünler

Hoşgör-Kutnu-Rize bezi
Kandıra bezi

Buldan-Gaziantep-Rize-Kandıra (Kocaeli)

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
*ÇİZELGE: 4 Yer ve kullanım amacının bileşik ad olduğu dokumalara örnekler.
Yer ve
Kullanım Adı

1

2

Boyabat Çemberi

Gürün Şalı

Dokunduğu
Yer

SinopBoyabat

Sivas-Gürün

Hammadde

Pamuk

Yün,Pamuk

Kullanım
Amacı

Baş
Örtüsü

Kuşak

Özellik

Açıklama

Renkli motif atkılı

Günümüzde ev
tekstili olarak
kullanılıyor. Özellik
desende, Özgün
bir atkı takviye
(1 çözgü, 2 atkı)
sistemiyle

Armürlü

Çift kat özelliğinde
bir yapı (2 çözgü,
2 atkı) Özellik
kumaş yapısında.

3

Siirt Battaniyesi

Siirt

Tiftik

Battaniye

Tüylendirilme
özelliği

Günümüzde yaygı
ve örtü olarak
kullanılıyor.
Özel desenler ve
desenlendirme
yöntemi. Tiftiğin
özel rengi.Özellik
atkıda.

4

Burdur Alacası

Burdur

Pamuk

Serbest

Kareli dokuma

Kare desenli, çok
renkli. Özellik
tasarımda.

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan Çizelge 4’te yer ve kullanım amacı birlikte ifade
edilen dokumalarda belirleyici özelliğin çok farklı olduğu görülmektedir.
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*ÇİZELGE: 5 Dokuma kumaşlarda desenlendirme çeşitleri

Desenlendirme Yöntemi

Seçilmiş Örnekler
1

2

3

1

Boyalı çözgü ile desenlendirme

Makaslı
Merzifon,
Trabzon

Taraklı
Gaziantep

Boğmalı
Kastamonu

2

İkinci bir atkı ipliği ile desenlendirme

Selalmaz
Kastamonu

Üzümlü
Muğla

Boyabat
Çemberi
Sinop

3

Kilim tekniği ile atkıdan desenlendirme

Aba
Gaziantep

Peşkir
Anadolu

4

Gelişmiş kumaş yapısı ile desenlendirme

Beledi
dokuması
Tire

Gürün şalı
Sivas

5

Armür tekniği ile desenlendirme

Desenli
kutnular
Gaziantep

Manusa
dokumaları
Malatya

6

Çözgüden delikli desenlendirme

Elpek bezi
Zonguldak

Üzümlüden
bazı örnekler –
Muğla

7

Çözgüden çizgili desenlendirme

Birgi İpeklileri
İzmir

Çarşaf
Adana

Peştamal
Kastamonu,
Denizli

8

Atkıdan çizgili desenlendirme

İpekli atkı
Diyarbakır

İpekli atkı
Anadolu

9

Hem çözgü hem atkıdan çizgili, (kareli
desenlendirme-(ekoseler)

Bükülü
Buldan

Savan
Tarsus

10

Örgü ve iplik ile doku özellikli kumaşlar,
örneğin bükülü bez

Kıvrak
Kastamonu

Şile bezi
Şile

11

Dokunmuş kumaş üzerine kapatmalı boyama
ile desenlendirme

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
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İpekli atkı
Alanya
Alaca
Kastamonu
Bükülü bez
Buldan
Elmalı öncek
Keles

Mumlu bez
Arapkir
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Bu gruplama
görülmektedir.

üzerinden

yapılan

çizelgede

desenlendirmenin

önemi

Dokuma örneklerin ele alındığı tüm çizelgelerde ki temel bakış, belirleyici olan
özellik, dokumanın tür olarak değeri ve desenlendirme anlayışıdır. Bu nedenle;
Desenlendirme özelliğine göre gruplamanın yapıldığı çizelge en önemlisidir.
Çizelge 5’te, desenlendirme açısından Anadolu dokumalarını gruplandırmanın
amacı Anadolu’da dokumacılığın tasarım özelliklerinin sistematiğini ortaya
koymaktır. Kumaşları desenlendirirken hangi yöntemlerin tek başına ya da birlikte
kullanıldığının görülebilmesi için eldeki örnekler incelenmiş ve Anadolu desen
yöntemleri için bir taslak ortaya çıkmıştır. İncelenen dokumalar çerçevesinde, 10
ayrı desenlendirme gurubundan söz edebiliriz. Hazırlanan çizelge 5’te bu gruplarda
yer alan kumaş adları ve çizelge 6’da ise dokunduğu bölgeler, hammaddeleri ve
kullanım alanları gösterilmektedir.
*ÇİZELGE: 6 Aynı yöntemle desenlendirmede görsel farklılıklar.
Adı

Hammadde

Dokunduğu
yer

Biçim

Özellik

Açıklama

1

Dastar

Pamuk
+İpek

Burdur,
Muğla

Dikdörtgen

Desen atkısı,
Serpme
desenler.

Şu an ipek yerine floş
kullanılıyor.

2

Selalmaz

Pamuk

Kastamonu

Top kumaş

Desen atkısı,
Serbest
desenler

Selalmaz ilçesiyle
bütünleşmiş bir dokuma.

3

İhram 1

Yün

Bayburt

Dikdörtgen

Desen atkısı,
Serpme
desenler.

Kars ve Erzurum gibi
illerde de geleneksel bir
dokuma

4

İhram 2

Pamuk

Artvin

Dikdörtgen

Desen atkısı,
Serbest
desenler

Geleneksel dokuma,
güncel ev tekstili olarak
üretilmektedir.

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
2- Çizelge 6 kumaşların yapısal ve görsel karşılaştırılmasını yapmak için
hazırlanmıştır. Değerlendirmenin yapısal temelde yapılması gerektiğini öngörür.
Çizelge aynı kumaş yapısına sahip ancak görsel olarak çok farklı algılanan,
hammaddeleri de farklı olan dokumaların karşılaştırılması için örnek olarak
sunulmuştur.
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*ÇİZELGE: 7 Yeniden üretim ve tip geliştirme için önerilen geleneksel türler.
Tür Adı

Hammadde

Desen

Özellik

1

Aba

Yün

Kilim tekniği ile

Özgün desenler.

2

Beledi

Pamuklu

Armürlü özel dokuma

3

Boyabat Çemberi

Pamuklu

Renkli Desen atkılı

Renkli desen atkıları
ile motifler, özgün
kompozisyonlar.

4

Bükülü

Pamuk, İpek,
Pamuk+İpek

Doku ile desen

İpliğin bükülü özelliğine
göre az yada çok kıvraklı

5

İhram (Artvin)

Pamuklu

Desenli

Desen atkısı ile yapılan
özgün desenler.

6

İhram (Bayburt)

Yün

Desenli

Desen atkısı ile yapılan
özgün desenler.

7

Kandıra Bezi

Keten, Keten+Pamuk

Çizgili

Melez, Ç. Keten+A. Pamuk
veya Ç. Pamuk+A. Keten

8

Kutnu

İpek+Pamuk

Düz, Desenli, Taraklı

Melez, Ç.İpek+A. Pamuk
Dokuma sonrası yapılan
işlemler

9

Selalmaz

Pamuklu

Renksiz Desenli

Geçirgen, İnce seyrek bir
dokuma, kendi renginde
motifler. Zemin seyrek
motifler yoğun.

10

Şalşapik

Tiftik

Düz, Çizgili

Cendere, perdahlama işlemi,
Dokuma sonrası yapılan
işlemler

11

Alaca 1

Pamuk

Kareli

Anadolu’da renkli kareli
kumaşlara verilen yaygın ad.

12

Alaca 2

Pamuk

Renkli, kilim tekniği ile

Kilim tekniği ile yapılan
desenler.

Çift yönlü kumaş yapısında
özgün desenler.

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
Çizelge 7’de ise müze ve üretim projeleri için öneri olabilecek tür ve çeşitler
seçilmiştir. Adları ile yaşayan belli türlerin temsilcisi olan dokumaların yer aldığı
değerlendirme tablosu ele alınmıştır.
Bu çizelge, değişik açılardan incelenmiş, üzerinde çalışılmış dokumaların özgün
adları ve bugün yaşıyor olmaları esas alınarak, üretim önerisi olarak düşünülmeleri
nedeni ile oluşturulmuştur.
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4.2. Dokuma Analiz Çizelgeleri
4.2.1.Tip Değerlendirme
Dokuma analiz çizelgeleri doğrudan doğruya her dokumanın yapısal özelliği ile
ilgilidir. Üç farklı amaç için hazırlanabilir. Birincisi dokuma örneğinin kimliğini
belirlememize yarayan değerlendirmelerdir. Tip oluşturmamızı sağlar. Bunlara,
değerlendirme-kimlik bilgileri çizelgeleri diyoruz.
Seçilmiş tek bir dokuma için yapılacak analiz çizelgesinde bulunması gereken
veriler, ayırıcı özelliği bulmamızı sağlayabilecektir. Bu nedenle çizelgeler; kumaşların
bilgilerini topladığımız, ortak özelliklerin belli olduğu ve ayırıcı özelliklerin
karşılaştırmalı olarak görülebileceği bir şekilde hazırlanmıştır. Tüm ürünlerin
gelenekte var olan adı, dokunduğu yer belirtilmiş, kumaşın yeniden dokunması
söz konusu olduğunda gerekli olacağından, iplik numarası, çözgü atkı sıklığı ve
birim ağırlığı analiz sonunda belirlenip kaydedilmiştir. Çünkü kumaşın eni boyu
karşılaştırma için önemlidir. Bazen isimlendirmeler ölçülere bağlı olabilmektedir.
Dokumalar, dokunduğu yerde kullanıldığı gibi, bazen de dokunduğu yerden başka
bir yerde kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda kumaşın adlandırılması kullanıldığı
yere göre farklı olabilmektedir. Tüm dokuma analiz çizelgeleri ürünün yeniden
üretimini sağlayabilecek teknik bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
4.2.2. Karşılaştırma
İkinci tür çizelgeler karşılaştırmayı sağlar, tür oluşturmaya destek bilgi
oluşturur. Bunlara tür oluşturma çizelgeleri diyoruz. Dokumalarda tek bir örgü
kullanıldığı gibi, karışım örgüler de yer almakta, bazı örneklerde dokuma esnasında
elle desenlendirme yapılmaktadır.
Anadolu’da bu şekilde desenlendirilmiş pek çok çeşit bulunur. Bunlar bölgeye
göre farklılık gösteren, hammaddeleri farklı ama desenlendirme niteliği olarak aynı
grupta yer alabilecek kumaşlardır. Ancak hem kullanım alanı hem de hammaddesi
ile görsel olarak da farklı görünmektedir. Ancak tasarım özelliği olarak aynı grupta
değerlendirmekteyiz. Örneğin; Selalmaz, İhram, İbecik dastarı, Üzümlü bezi. Bu
durumda dokuma analiz çizelgeleri ortak özellikleri gözeterek hazırlanacaktır.
Her dokuma için geçerli olabilecek farklı durumlar için mutlaka açıklama bölümü
bulunacaktır.
4.2.3.Örnek Seçme- Üretim İçin Çizelgeler
Üçüncü analiz çizelgesi örnek seçmek içindir. Üretim çizelgesi diyebiliriz.
Görsel olarak çok farklı gibi gözüken ya da kullanım alanları farklı olan ya da
hammaddeleri değişik olan bu dokumalar aynı gurupta değerlendirilmiştir. Çünkü
bu kumaşları dokuyan üreticinin dokuma eylemi açısından bakışı, kumaşın dokuma
dili aynıdır. Dokuma terminolojisi ile açıklarsak; kumaş yapı özellikleri aynı grupta
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yer almaktadır. Bu durumda da dokuma analiz çizelgelerinin, yapısal özellikleri
görmemizi sağlayacak farklılıkta hazırlanması gerekmektedir.
5. Yaşayan Müze: (Yaşayan Dokumalarla)
Buraya kadar yapılan açıklamalar, önerilen müzenin kimliğini de belirlemektedir.
Bu müzede iki kavram önemlidir. 1- Kumaş örneklerinin analizleri ve teknik
bilgileri ile saptanmış olarak yer almaları. 2-Bu örneklerden seçilmiş olanların
üretiminin yapılacağı (kültürel kimlikli ürün örnekleri olan yaşayan dokumalar)
yeniden üretim, tıpkı üretim ve anı eşyası üretimi olarak ele alınması bunun anlamı
canlı tarih örnekleri olarak üretimin yer alması demektir. Bu nedenle “kimlikleri
saptanmış ve yaşayan dokumalar” müzesi olacağını söyleyebiliriz. “Yaşayan müze”
olarak tanımlayabiliriz.
Müzede yer alacak dokuma örnekleri Anadolu’da üretilmiş ve bugün de
üretilebilecek örneklerdir. Tarihsel süreç içinde yaşamış ancak bugün üretimi
durmuş olanlar ise saptanacak kimlikleri analizlerle belirlenecek, bilimsel
araştırmalar için doğru birer kaynak olmak üzere kataloglanacaktır. Bu çalışma
hem bir tarihsel mirası gerçek anlamda korumayı sağlayacak hem de gerekirse bir
proje kapsamında nesli tükenmiş bir örneğin bir gün yeniden üretilebileceği üretim
bilgileri korunmuş olacaktır. Çünkü tekstiller korunması en güç olan maddi kültür
miraslarındandır. Zamana, yaşam koşullarına dayanmaları sınırlıdır. Bu yüzden
müzelerde bile tekstiller için özel koruma, saklama olanakları geliştirilmiştir.
Ancak her şeye karşın onlar zamana direnemezler. Bu nedenle korumaya alındığı,
bulunarak saklanacağı mekânlarda öncelikle üretim kimliklerinin saptanması ve
kültürel kimlikli ürün olarak kataloglanmaları gerekmektedir. 6
Anadolu’da türlerin ve çeşit olarak kumaşların çokluğu, asıl önemlisi bugün
yaşayan pek çok örneğin varlığı nedeniyle, örneklerin bir müzede yer alması anlamlı
görülmektedir. Daha açık bir ifade ile; dokuma kültürü bu denli geniş olan, günümüzde
örnekleri bu kadar çok olan, arkeolojik kazılarla, dünyanın bilinen en eski örnekleri
ile dokumacılık bulgularına sahip olan Anadolu’da, kapsamlı bir dokumacılık müzesi
olmalıdır. Yukarıda sunduğumuz çeşitler, dokumacılığın Anadolu’da yaygın oluşu ve
arkeolojik belgeler bu görüşümüzü desteklemektedir.7 Bu gerekçeyle dokumacılığın
6 ATALAYER, Günay, “Tarihi Tekstillerin Koruma Kavramı Üzerine Bir Öneri”,7. Müzecilik Semineri, Askeri
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Harbiye - İst, Ekim 2004.
USLUCA, Özge, Tarihi Dokuma Kumaşların Koruma ve Onarım Yöntemleri,(yayınlanmamış Yüksek Lisans
tezi.) 2005, İst.
7 ÖZ, Tahsin. Türk Kumaş ve Kadifeleri,c.1.S/7 –8.
İNALCIK, Halil. Türk Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, İş Bankası Kültür Yay. İst. 2008
Evliya Çelebi “Seyahatname, Anadolu , Suriye” (1671-72)cilt.9.1935.
İtkib halk tekstilleri araştırması yazışmalar, 9/12/1997 9899 sayılı belge, 15/01/1998 siirt
valilik yazısı, 8/01/1998 itkib yazısı. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının 1989 Yılında Yapılan
Ve Türk El Sanatlarının Tespitini Amaçlayan Çalışmaların İl Ve İlçelere Göre Tasnifi
Listesi.40-45-51-74-75-76-89-90-113-114-115-118-119-122-123-128-129-130-131-140.
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yaygın sürdüğü illerden birinde bu müzenin oluşturulması, hem korumacılık, hem
istihdam projeleri, hem de kültürel kimliğin devamlılığı ve gelecek nesillere kültür
mirasını sunması açısından anlam kazanmaktadır.
Kavram olarak yaşayan müze olgusu, seçilmiş örneklerin burada kültürel
taşıyıcılık nesnesi olarak yeniden tasarlanmış anı eşyaları olarak sürdürülmesi,
ziyaretçilerin kendilerini tarihe bir yolculuk yapacak şekilde tezgâhta bulabilmeleri
olanaklı olacaktır. Müzenin kuruluşu, bölgelerdeki var olan araştırmacıların
ellerindeki örnekleri bağışlamasını sağlamak, tekstil sektörünün katkılarını almak,
tüm dokuma araştırmacılarına çağrı yapmakla ilk adım atılabilir. Toplanacak ürünler
sektörün öz kaynaklarında bulunmaktadır. Yer ise tarihi bir mekân olmalıdır.
Örneğin; Bursa, Denizli Gaziantep gibi illerden biri ya da 3 önemli ilde birlikte
farklı birimler olarak düşünülebilir. Müzenin birimleri; tarihsel örnekler, eğitim,
sergi alanları, üretim alanları olarak 4 temel işlevin bulunduğu genel bölümlerden
oluşabilir.
Öncelikle; bugüne dek direnmiş türlerin tarihi örneklerinin ve üretiminin
sürdüğü birimler bulunmalıdır. Görsel olarak ziyaretçilerin kolay ulaşacağı
sunumlar, nitelikli anı eşyaları yer alacaktır. Bu müzede bizi en çok ilgilendiren, hem
tarihsel hem de yaşayan örneklerin arşivlenmesi konusudur. Bunun sağlanabilmesi
için dokuma analiz çizelgeleri önermekteyiz. Özellikle bölgesel ayrıcalıklar, coğrafi
işaretler saptanırken, tescil işlemleri için bu katalogların önemi anlaşılacaktır.8
5.1. Yeniden Tasarlama İçin Değerlendirme
Çeşitli açılardan ele alınarak çizelgelerde incelenen ve karşılaştırma olanağı
bulunan dokumalar değerlendirildiğinde; kumaşlara özellik katan işlemleri
ana başlıklar ile sıralayabiliriz. Bulunacak yeni tarihsel örnekler bu kapsamda
değerlendirilerek müzede konumu belirlenir ve gerekirse üretime alınabilir.
1- İpliklerin özellikleri ile kazanılan özellikler: Örneğin, ipliklerin fazla
bükülmesi ile yapılan dokumanın kazandığı nitelik, tasarım niteliği için kaynak
işlem, büküm. (Bürümcük)
8 BERKOL, Ceyhun. “Geçmişten Günümüze Anadolu’da Keten Dokumacılığı”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. İst. 2008.
ECER, Ayşe. “Bursa Yöresindeki Yerel Giysilerin ve Kumaş Yapılarının İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. İst. 2010.
GÜR, Semra. “Yüzey Değerlendirme Yöntemi Olarak Keçe”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İst. 2007.
ÇORBACI, Hatice, “Alanya Müzesi’ndeki Erkek Giyimi”, Yüksek Lisans tezi, m.ü.g.s.e., İstanbul.
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Hammaddelerin birlikte kullanılmasına bağlı özellikler: Örneğin, çözgüde iki
ayrı lifin kullanılması, keten ve pamuğun birlikte kullanılmasının tasarım kaynağı
olması. (Kandıra bezi)
Çözgü ve atkıdaki farklılıklara dayalı özellikler: Örneğin, çözgüde keten ve
pamuk, atkıda keten kullanılması ile tasarımın özellik kazanması. (Feretiko)
Dokuma öncesi çözgü üzerinde yapılan işlemlere bağlı özellikler: Örneğin,
taraklı kutnu, çözgüde kapatmalı boyama tekniği ile yapılan çözgü desenlendirme
ona bağlı tasarım özelliği. (Kutnu çeşidi)
Dokuma sonrası kumaşa yapılan desenlendirme özelliklerine bağlı işlemler:
Örneğin Keles bezinde olduğu gibi, kapatmalı bağlama tekniği ile kumaşa boyama
desenlendirme ile tasarım özelliği kazandırmak (Keles bezi/Elmalı öncek)
Dokuma sonrası bitim işlemi olarak algılanabilecek işlemlere bağlı özellikler:
Örneğin, tiftik ile yapılan dokumalarda tarama ile tüylendirme işlemi ile desen
özelliği kazandırma, ya da cendere, sıkıştırma, perdahlama, parlatma işlemleri ile
dalgalı ya da parlak özellik kazandırarak doku elde etme. (Şalşapik, Siirt battaniyesi,
Muareli kutnu gibi)
Çizelgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, tasarım niteliği için kaynak
olan işlemler olarak 6 grup oluşturabiliyoruz. Bu özelliklerden hareketle müze
için üretilmek üzere seçilip dokunacak örneklerin, yerel özelliklerini saptamak,
bölgesel farklılıkları ayırt etmek olanaklı olacaktır. Bir kumaşı ele aldığımızda
bu gruplamalardan hangisine bağlı olarak tasarımsal bir özellik taşıdığı,
belirleyici özelliğin hangi işleme bağlı olduğu irdelendiğinde kumaşın tür ve
çeşit olarak durumunu saptamak mümkün olacaktır. Öte yandan dokumalara bu
sistemle bakıldığında; yeni örnekler bulunduğu ve karşılaştırma çizelgelerine
yerleştirildiğinde, yeni tasarımsal nitelik kaynakları da ortaya çıkabilecektir.
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*ÇİZELGE: 8 Yeniden üretim ve tip geliştirme için önerilen geleneksel türler.9
Fotoğraf

Tür Adı

Hammadde

Desen

Yenilik

1

Aba

Yün

Kilim
Desenli

Desenlerde yapılacak değişim, yeniliği
sürdürür.

2

Beledi

Pamuklu

Armürlü
özel
dokuma

Tekniğin özelliklerine uygun olarak
farklı desenlerle yenilik sürdürülür.

3

Boyabat
Çemberi

Pamuklu

Renkli
Desenli

Farklı kompozisyonlar ile yenilik
sürdürülür.

4

Bükülü

Pamuk, İpek,
Pamuk+İpek

5

İhram
(Bayburt)

Yün

Desenli

Geleneksel motif anlayışıyla, yeni
motifler ve düzenlemelerle yenilik
sürdürülür.

6

İhram
(Artvin)

Pamuklu

Desenli

Geleneksel motiflerle çeşitli
kompozisyonlar ile gelenek sürdürülür.

7

Kandıra
Bezi

Keten,
Keten+Pamuk

Çizgili

8

Kutnu

İpek+Pamuk

Düz,
Desenli,
Taraklı

9

Selalmaz

Pamuklu

Renksiz
Desenli

Seyrek zemin,yoğun motif ,tek
renk,yeni düzenlemeler ile yenilik
sürdürülür.

10

Şalşapik

Tiftik

Düz, Çizgili

Tiftik üzerinde AR-GE + Teknik ve
tasarım Ar-Ge yeniliği sürdürür.

Kareli

Anadolu’da pek çok yerde dokunan
bu örnekte dokunduğu yerin
özelliğine göre renklendirme ve yeni
kompozisyonlar ile yenilik sürdürülür.
(Bolu örneği)

11

Alaca

Pamuk

Kıvrak iplikle çok sayıda düzenleme
yapılabilir, yenilik sürdürülür.

Çözgüde iki lifin birlikte kullanıldığı,
Keten+Pamuk karışımındaki değişik
ölçüler ile yenilik sürdürülür.
İki lifin birlikte kullanıldığı, Ç. İpek, A.
Pamuk, renk ve motiflerde çeşitlilik,
taraklı desende yapılacak yeni
düzenlemeler ile yenilik sürdürülür.

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
9 Burada yer alan seçilmiş örnekler bu araştırma kapsamında gözlenmiş, incelenmiş, saptamaları yapılmış
örneklerdir. Dokumaların teknik analiz bilgileri başka bir yayının konusu olarak ele alınacaktır. Yazının
içeriğinde başka araştırmalarda, başka araştırıcılar tarafından bulunmuş, saptanmış örnekler de yer
almaktadır. Ancak bunlar bilgiyi bütünlemek amacı ile kullanılmıştır.
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5.2. Müze Üretimi İçin Görsel Seçki
Pamuklu, yünlü, keten, ipek ve karma olarak önemli bulduğumuz birkaç
örnek görsel bir seçkide yer almıştır. Dokuma analiz çizelgeleri örnekleri ise
görüleceği gibi, kumaşın türüne, saklama amacına göre değişmektedir. Bu konuda
buluntunun tarihsel, nesli tükenmiş bir örnek mi, yoksa bugün değişimlerle süren
bir örnek mi olduğu önem kazanmaktadır. Çizelgede mutlaka ön ve arka görüntü
fotoğraflanmalıdır, fotoğraflar ölçülü çekilmelidir. Analiz bilgileri görsel olarak
ve hesaplama yolu ile yapılabilir. Eğer iplik örneği alınabiliyorsa teknik analiz
yaptırılmalıdır.10

10 Bu yayınlarda yer alan çeşitli analiz çizelgeleri örnek olarak gösterilmiştir.(bükülü bez, peştamal, üstlük,
uskufalar, kutnu, puşu, ihram, şalşapik, keten dokuma, hoşgör analizleri örnek olarak gösterilmiştir.)
ATALAYER, Günay. Buldan Dokumaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İst. 1978.
ATALAYER, Günay. “Şal-Şapik/Şırnak Şalı” Bir Kültür Mirasını Canlandırma Projesi Üzerine Düşünceler.
Sempozyum Bildirileri, S.265-278, 2010.
ATALAYER, Günay. Bir Serginin Ardından “Bartın Usküfeleri”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
Bildiriler Kitabı. S.53-66, Ankara, 1997.
ATALAYER, Günay,”Akdeniz Dokumacılığın’dan Örnekler,” 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk
El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, T.C.Kültür Bakanlığı
Yayınları sayı:2301, S/20-31,1999, Ankara.
ATALAYER, Günay,”Güney Doğu Anadolu’dan Seçilmiş Dokumalar üzerine öneriler,” s/6-16.Gap Çerçevesinde
Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri,2002, Ankara
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*ÇİZELGE: 9 Özel adları** olan dokumalara örnekler.
Özel Ad

Dokunduğu Yer

Hammadde

Kullanım
Alanı

Özellik

Açıklama

1

Alaca 1

Bolu

Pamuk

Ev tekstili

Dokunduğu
yere göre renkli
kumaşlar.

Her bölgede dokunan
kareli, renkli
kumaşların adı. Kare
kompozisyonlar
bölgesel renk ve biçim
farklılığı gösterir.

2

Alaca 2

Burdur

Pamuk

Ev tekstili

Dokunduğu
yere göre renkli
kumaşlar.

Kilim tekniğinde
desenlendirilmiş renkli
dokumalar.

3

Bükülü

Kastamonu,
Mersin, Buldan

Pamuk

Giyim

Çok bükülü iplik

Her bölgede kıvrak
iplikle dokunan
kumaşın adı.

4

Bürümcük

Bursa

İpek

Giyim

Çok bükülü ipek

Her bölgede ipekle
dokunan kumaşın adı.

5

Cacala

Çanakkale

Yün

Ev tekstili

Kareli yaygı, Örtü

Çizgili yünlü yaygı

6

Feretiko

Rize, Trabzon

Keten+Pamuk

Ev tekstili,
İç giyim

Geleneksel keten
dokuma

Karadeniz’e özgü
geleneksel keten
dokuma.

7

İhram/Ehram

Erzurum, Bayburt,
Urfa

Yün

Başörtü,
dış giyim

Geleneksel desen

Desenli

8

İhram/Ehram

Artvin

Pamuk

Başörtü,
dış giyim

Geleneksel desen

Ev tekstili olarak
kullanılmakta

9

İhram/Ehram

Çanakkale

Yün

Başörtü,
dış giyim

Geleneksel desen

Kareli – Yatak örtüsü
olarak kullanılıyor.

10

Kıvrak

Kastamonu

Pamuk

Giyim

Çok bükümlü

Karadeniz’de sarı
kıvrak denmektedir.

11

Kutnu

Gaziantep

İpek+Pamuk

Giyim,
Ev tekstili

Ç. İpek
A. Pamuk

Desenli, çizgili, muare
(Perdahlama)

12

Rahvancıoğlu

Gaziantep

İpek+Pamuk

Giyim,
Ev tekstili

Desene verilen
ad.

Perdahlama

13

Savan

Adana, Tarsus

Pamuk

Yaygı,
Örtü

Kareli pamuklu

El büküm iplik.
Gelenekte sarı-siyah.

14

Selalmaz

Kastamonu

Pamuk

Ev tekstili

İncelik ve
aynı renkle
desenlendirme

Atkı takviye gibi
desen. Cendirme.

15

Sof

Beypazarı

Tiftik

Giyim

Tiftik

16

Şalşapik

Şırnak, Bitlis,
Diyarbakır, Siirt

Tiftik

Giyim

Tiftik

Tiftik lifleriyle yapılan
geleneksel dokuma
Tiftik lifleriyle yapılan
geleneksel dokuma

*Günay Atalayer – Işıl Eraslan
** Türün özelliğini tanımlayan kavramlaşmış sözcükler.
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Derlemeler ve özgün araştırmalar ve yapılan analizler sonucunda Anadolu’da
dokuma örnekleri bulunan yerleşim birimleri bu çalışma kapsamında 51 olarak
yer almaktadır. Burada bulunmayan ya da analizleri yapılmadığı için yer almayan
örnekler konunun dışında tutulmuştur.

Sonuç
Müzelerimizi tarihi, arkeolojik eserlerin toplanıp sergilendiği, kültür
varlıklarımızın evi olarak düşündüğümüzde, yaşayan sözü ile neyi amaçladığımızı
açmak gerekmektedir. Müzeler isteyenlerin başvurduğu sergi ve sunum yerleri
olarak görüldüğünde hareket dışarıdan gelen isteğe bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Ancak, eğitim ve üretim etkinliğinin sürdüğü bir müze, hareketi planlı olarak
sürdürecektir. Bu nedenle, müzeye gelen eserlerin analizlerle kimlik tespitlerinin
yapıldığı ve örnek üretimlerin program çerçevesinde sürdürüldüğü, ziyaretçilerin
bir kısım üretim etkinliğine katıldığı düşünülürse, yaşayan müze olgusunu anlamak
mümkün olacaktır.
Bu çalışmada öncelikle 1978 yılından bu yana somut örnekleri toplanmış,
incelenmiş, analizleri yapılmış dokumalar yer almaktır. İkinci olarak; gerek lisans,
gerek yüksek lisans çalışmaları sırasında saptanmış dokumalar, gerekse kişisel
araştırmalarla örnekleri toplanmış, dokumalar listelenmiştir. Pek çoğu kumaş örneği
olarak yer alan bu dokumalar üzerinde araştırma guruplarıyla analiz çalışmaları
yapılmıştır.
Analizleri yapılmış bu örnekler, Anadolu’da yaşayan geleneksel dokumacılık
ürünleri, 1978 yılından bu yana, (dokumacılık haritası projesinin kapsamında)
sürdürülen çalışmanın sonucu olarak elde edilen örneklerdir. Bu örneklerin sayıca
çokluğu görülmekte, bir kısmının yaygın olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Bazı türlerin hemen hemen Anadolu’nun dokumacılık yapılan tüm alanlarında
bulunduğu, sayıca çok olan bazı çeşitlerin ise bir tür içinde olduğu da görülmektedir.
Yine bu kumaşlar gözlendiğinde, yün, tiftik, ipek, pamuk, keten olmak üzere doğal
liflerin kullanıldığı dokuma örneklerinin olduğu saptanmıştır. Beş doğal hammadde
ile dokunmuş özgün özellikli en az bir türün varlığı da ortaya çıkmıştır. Düz, çizgili,
kareli, dokuma desenli, desen atkılı ve işlemeli olarak çok özgün tipler bulunmuştur.
Ham lifler ile yapılan ya da boyanmış ipliklerle yapılan dokumalar da vardır.
Desenlendirme açısında ileri yapısal tiplerin varlığı görülmektedir. Bu örnekleri
analiz ettiğimizde desenlendirme açısından 11 gurup karşımıza çıkmaktadır.
Desenlendirme dokuma kumaşların bir ileri basamağı, gelişim noktasıdır. Önce
iplikleri kenetleyerek bir kullanılabilir nesne yaratan insan, sonra bu nesnenin
farklı görsel ve yapısal özellikleri oluşabileceğini, bunun da ipliklerin ve dolaysısı ile
dokuma yönteminin sağladığı olanaklara bağlı olduğunu keşfetmiştir.
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Desenli kumaşlar bu nedenle yapısal özellik bakımından ileri bir aşamayı
göstermektedir. Düz kumaş gurubunu incelediğimizde onun da kendi içinde doku
ve renk olarak geliştiğini görüyoruz. Örneğin düz kumaş gurubunda yer alan bir
kutnu gurubuna, perdah, sıkıştırma, cendere gibi adlandırılan yöntemlerle, muare
adı verilen bir özellik kazandırılmış ve özgün bir kumaş gurubu oluşturmuştur. Bu
ipek -pamuk karışık melez kumaştaki özellik, tiftik gibi özel bir lifle yapılan bir
dokumada da kullanılmıştır. (şalşapik)
Desenli bir görüntüye sahip olan kumaşlar sayesinde Anadolu’da gelişmiş ve
yaygın olarak her bölgede bulunan dokumacılık eyleminin olduğunu görüyoruz. Bu
durum gelişmiş ve köklü dokumacılığın somut göstergesi kabul edilmektedir. Bu
somut gösterge, yaşayan dokumacılık müzesi gerekçesini oluşturmaktadır. Müzenin
özgünlüğü, ürünlerin özelliği nedeniyledir. Gelişmiş desenlendirmenin örnekleri
burada yer almalıdır. Uygulamalar kültürel kimlikli ürünler olarak yapılmalıdır.
Tire, Beledi tezgâhı ile uygulama, Gözenek desenli (ajurlu) dokumalar, Aba örneği,
Selalmaz, Bükülü çeşitleri gibi türlerin en gelişmiş tipik örnekleri, seçilmiş doğru
örnek üzerinden bu müzede üretilebilir.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler, çizelgeler göstermektedir ki; Anadolu’da
böyle kapsamlı bir müze olmalıdır. Çizelgelerde yer alan dokumaların özellikleri ve
varlığı bu görüşün somut gerekçesini oluşturmaktadır.
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
ETKİLEŞİMİNİN BEYPAZARI İLÇESİNDE YEREL
EKONOMİYE KATKILARI

Yrd. Doç. Dr. Zafer ÖTER1- Elif ÜNAL2

Giriş
İnsanoğlu kültür üretir. Bu kültür zaman ve coğrafyalara bağlı olarak
farklılaşabilir, ancak kültür ve insan birbirinden kavramsal olarak ayrılamaz. İnsanın
yapıp ettiklerinin bir toplamı olan kültür somut ve soyut yönler içermektedir.
İnsanlar yaşamsal edimleri esnasında çoğunlukla bir kültürün parçası olduklarını,
kültürel bir takım eylemler gerçekleştirdiklerini düşünmezler bile. Eylemlerin
üzerinden belli bir süre geçtikten sonra geriye kalanlar ise mirası oluşturmaktadır.
Böylece kültürel miras önceki insanlardan kalmış insan emeklerinin, çabalarının,
üretimlerinin günümüze kalanları olarak tanımlanabilir. Her ülkede, her toplumda
kısaca insanın bulunduğu yerde kültürel miras aktarımı söz konusu olmaktadır.
Dünya Mirasının (DM) korunmasını amaçlayan UNESCO sözleşmesi ilk kez 1972’de
hazırlanmıştır. Bu sözleşme Üstün Evrensel Değer (ÜED) taşıyan kültürel ve doğal
mirasın tüm insanlığa ait olduğunu vurgulamış ve sonraki nesillere korunarak
aktarılmasını öngörmüştür. Dünya Mirası Komitesi (DMK) kendisine yapılan
başvuruları değerlendirir ve ÜED taşıdığına kanaat getirdiği varlıkları dünya
mirası listesine dâhil eder. Ayrıca, bazı durumlarda dünya mirası bir alan olarak
belirlenir ve bunlara Dünya Mirası Alanı (DMA) adı verilir. Bu alanlarda bulunan
1 Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
2 Lisans Mezunu Rixos Grand Ankara Oteli, Ön Büro Bölümü
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tüm kültürel ve doğal varlıkların dünya mirası olarak kabul edilmesi gerekmez,
ancak alan kapsamında bulunan bir ya da daha fazla miras unsuru sürdürülebilir
bir yönetim anlayışıyla korunur. Kültürel miras kolayca zarar görebileceğinden
Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 2011 başında Dünya Mirası Kültür
Varlıkları için bir etki değerlendirmesi raporu hazırlamıştır (ICOMOS, 2011). Dünya
kültürel mirasının korunması savaşların ve doğal afetlerin yıkıcı etkisi yanında
sosyo-ekonomik gelişmeler (baraj yapımı vb. yatırımlar), yerel çatışmalar, terör ve
bireysel saldırılar nedeniyle de korunmayı gerektirmektedir.
Türkiye’de kültürel miras çalışmalarının geçmişi 1980’lerden başlatılabilir.
1972’den kısa bir süre sonra (13 yıl) Türkiye’nin de Dünya Mirası konusuna kayıtsız
kalmadığı görülmektedir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Türkiye’den ilk
katılımlar 1985 yılında başlamıştır. Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, Divriği Ulu
Camii ve Darüşşifası, İstanbul’daki tarihi yarımada 1985 yılında listeye alındıktan
sonra diğer doğal ve kültürel varlıklar (Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale ve
Hierapolis, Ksantos-Letoon, Safranbolu şehri, Truva antik kenti, Edirne Selimiye
Camii ve Külliyesi) zaman içinde listeye eklenmiştir.
Bu çalışmada kültürel ve doğal miras çalışma alanının içinde daha özellikli olarak
yer bulan somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) kavramı ele alınacaktır. SOKÜM
kavramı kapsamına giren konular ele alınırken kültür ve turizmin yakın ilişkisine
vurgu yapılacaktır. Kültür turizmi gibi başlı başına turizm türü oluşturabilen
kültür varlıklarının neden ülke tanıtımı ve turizmi açısından önemli olduğuna
değinilecektir. Ayrıca son yıllarda deneyim ekonomisi, yaratıcı endüstriler, sembolik
ekonomi, kültür ekonomisi gibi kavramlarla ifade edilmeye çalışılan ve temelinde
kültürün ekonomiyle entegrasyonunu hedefleyen anlayış ele alınacaktır. Beypazarı
ilçesi bu bağlamda kültür varlıklarının ekonomiye kazandırılmasında ve özellikle
turizme açılmasında başarılı bir model olarak ele alınacaktır. Beypazarı ilçesi
turizm bilimciler açısından destinasyon pazarlaması yönüyle dikkat çekmektedir.
Diğer yandan, bölgesel kalkınma ve kırsal kalkınma üzerine çalışan ekonomistler
açısından da bu ilçede gerçekleştirilen kalkınma faaliyetlerinin anlaşılmasında yarar
bulunmaktadır. Araştırma nitel ve birincil veri toplamayı hedeflemiştir. Bunun için
Beypazarı ilçesinde kamu yönetimi, iş hayatı ve kültür-turizm konularında önde
gelen anahtar bilgi kaynakları tespit edilerek veri toplama yoluna gidilmiştir. Analitik
çıkarımlar yoluyla verilerden örüntüler oluşturma ve özet yorumlar geliştirme süreci
takip edilmiştir. Bu araştırmanın sınırlılıkları da mevcuttur. İlk olarak Beypazarı
ilçesi ile sınırlı bir coğrafi alan incelenmiştir. Cumalkızık, Ankara-Hamamönü
gibi farklı kültürel miras çalışmalarının gerçekleştirildiği coğrafyalardan farklı
olarak Beypazarı iç turizmi ekonomik kalkınmayla harmanlamadaki başarısıyla
dikkati çekmektedir. Diğer yandan Beypazarı’nda yerel halkın turizm ve üretim
faaliyetlerine kültürel değerlere dayanarak katılmaları dikkat çekici boyuttadır.
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Araştırmanın temel amacı Beypazarı ilçesinden çıkarılacak derslerin başka turizm
destinasyonları için yol gösterici nitelikte derlenmesi olacaktır.
1. Somut Olmayan Kültürel Mirası (SOKÜM) Kavramı
SOKÜM kavramının ortaya çıkışını ele almadan önce kültürel miras kavramını
anlamak gerekmektedir. Miras sözcüğü sözlüğe bakıldığında üç biçimde
açıklanmaktadır. İlk olarak hukuki bakımdan birine ölen kişilerden kalan mal,
mülk, para, servet, tereke vb. anlamına gelmektedir. İkinci olarak, insana kalıtım
(genetik) yolla ulaşmış özellikler anlamına gelmektedir. Son olarak, miras bir
neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şeyler anlamına gelmektedir (Türk Dil
Kurumu, 2005: 1400). Kültürel miras kavramı burada ele alınan sonuncu anlamı
içermektedir. Kavramın özünde geçmişten geleceğe bir nakil söz konusudur.
Kültür ise insan çabalarının algılanabilir boyutlarda sergilenmesidir. Bu bakımdan
kültürel miras insanların geçmişten bu yana taşıdıkları ifadeler, çabalar, yaşamsal
dışavurumlardır denilebilir.
Kültürel miras iki temel grupta ele alınmaktadır (Aslan ve Ardemagni, 2006: 7):
dokunulabilir (tangible) ve dokunulamayan (intangible). Dokunulabilir kültürel
miras somuttur, fiziksel veya maddi kültürel miras olarak da adlandırılmaktadır.
Anıtlar, binalar, heykeller, resim ya da diğer taşınabilir ya da taşınamaz objeler
bu gruba girmektedir. Somut kültürel miras çoğunlukla halk tarafından kolayca
fark edilebilir. Örneğin, tarihi bir binanın önünden geçen kişinin yapının mimari
özellikleri ve süsleme biçimlerindeki sıra dışılığı fark etmesi için dikkatli bir bakış
yeterli olacaktır. İkinci grup olan dokunulamayan kültürel miras ise soyut, manevi
ve depolanması güç olan unsurlardır. Türkiye’de bu kültürel mirası tanımlamak için
“Somut Olmayan Kültürel Miras” ya da kısaltmasıyla SOKÜM adı verilmektedir.
Genellikle gözden kaçan ve ilk bakışta algılanması somut mirasa göre daha zor
olabilen bu mirasa örnek olarak dil, danslar, iş yapma becerileri, yetenekler,
geleneksel bazı davranışlar, el sanatları, yemekler verilebilir.
Geçmişte kültürel miras kavramından ziyade “kültür varlıkları” ya da
“kültürel zenginlikler” gibi kavramlar kullanılmıştır. Uzun yıllar ülkelerin hukuki
düzenlemelerinde kültür varlıkları taşınabilir (movable) ve taşınamaz (immovable)
olmasına göre gruplanmıştı. Türkiye’de kültürel mirasa ilişkin birçok mevzuatta
bu ayrımın hala geçerli olduğu görülmektedir. Örneğin, Temmuz 2005’te Resmi
Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım
Sağlanmasına Dair Yönetmelik” (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23239.
html , 06.10.2011) oldukça yakında yürürlüğe girmiştir.
Kültürel miras kavramı her ülkede farklı bir gelişim süreci izlemiştir. Ancak,
kültürel mirasın Endüstri Devrimi sonrasında önem kazandığı öne sürülebilir.
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Fransızlar kültürel miras kavramını krallığın yıkılması ve 1789 Fransız Devrimi ile
başlatmaktadırlar (Vincent, 2010).
2. Kültürel Mirasın Ekonomik Önemi ve Turizmde Kullanımı
Kültürel mirasın turizmde en yoğun değerlendirildiği ülkelerden biri
olan Fransa’da turizm-kültürel miras ilişkisinin sorunlu olabileceği göz ardı
edilmemektedir. Bu bakımdan kültürel miras politikalarında dikkat gereken üç
problemli konu olarak şunlar saptanmıştır (Vincent, 2010): bayağılaşma, fosilleşme
ve aşırı turistik tüketim. Bayağılaşma kültürel miras kapsamına neyin alınacağı
sorunsalıyla ilgilidir. Geçmişten kalan her şey kültürel mirasa dâhil edilirse bunları
korumak olanaksız hale gelir. Sıradan bir bina, obje ile gerçekten kültürel olarak
değerli olanları ayırt etmek için uzmanların objektif çabalarına gerek duyulmaktadır.
Dünya kültürel miras listesi bu tarz bir sınıflandırma çabasının ürünüdür. Ancak,
bu sınıflandırmalarda ülkelerin ve toplumların öncelikleri farklı olunca ve değer
yargıları devreye girince çatışmalar da oluşabilmektedir. Fosilleşme tehlikesi
kültürel mirasın adeta dondurularak koruma altına alınması ve günlük yaşamdan
koparılması anlamına gelmektedir. Geçmişin müzeleme anlayışı daha çok bu
yaklaşıma benzemektedir. Oysa kültürel mirası toplumsal gerçeklikten koparmak
onu korumayı zorlaştırmakta ve süreci daha pahalı hale getirmektedir. Bu nedenle,
müzelerde toplumsal etkinliklere de (sanat sergileri, konserler, alışveriş olanakları,
film çekimleri vb.) yer verilmesi, tarihi binaların günümüzde de kullanılması ve
restore edilmesi için teşvikler geliştirilmektedir. Aşırı turistik kullanım birçok turizm
da destinasyonunda yaşanan bir sorundur. Bir turistik çekim merkezinin aynı anda
kaç kişi tarafından ziyaret edilebileceği sorusu kültürel miras için daha da kritik bir
durum arz etmektedir. Çünkü kültürel mirasın tahribatı çok daha kolay olmakta ve
restorasyonları veya geri kazanımları pahalıya mal olmaktadır. Bu nedenle, kültürel
mirasın turizme açılmasında özen gösterilmesi gereken konular artmaktadır.
Miras turizminin sınıflandırılması henüz uluslar arası bir standarda kavuşmuş
değildir. Ancak, temel olarak iki gruptan bahsedilebilir. Bunlar doğa temelli mirasa
dayanan turizm ve kültüre dayalı mirasa dayanan turizmdir. Kültürel varlıklara
dayalı miras turizmi sosyo-kültürel miras turizmi adı altında şu üç ana başlığa
bölünmüştür: keder turizmi, endüstriyel miras turizmi, soy-sop araştırma ve sıla
turizmi (Aliağaoğlu, 2004).Bu turizm türlerinin genel özelliği motivasyon unsuru
olarak belli bir özlemi de içermeleridir. İnsanların duygularına ve özlemlerine dayalı
olarak daha pek çok miras turizmi kategorisinin üretilebileceği anlaşılmaktadır.
Kültürün (kültürel miras, kültürel bellek) ekonomi ile ilişkisi konusunda
Türkiye’de yeterli araştırma yapıldığını söylemek zordur. (Özdemir, 2009). Oysa
kültür varlıklarının atıl halde kalmaktan kurtarılması ve güncel yaşamın parçası
haline getirilmesi gerekmektedir. Özellikle sabit kültürel varlıklar kapsamına giren
tarihi binalar ve çeşitli yapılar zaman içinde yıpranır ve korunmaya muhtaç hale
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gelir. Bu tür kültürel miras öğelerinin korunmasında yükün kamu ve özel sektör
tarafından paylaşılması gerekmektedir. SOKÜM kapsamına giren kültürel mirasın
ekonomiye kazandırılması ise daha hassas süreçler tasarlamayı gerektirmektedir.
Tipik bir örnek olarak el sanatlarının ekonomik ürün olarak değişime konu olması
kültürel miras nitelikleri taşıması nedeniyle piyasanın akışına bırakılamayacak
yönler içerir (Öter, 2011: 20-30).
3. Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Beypazarı İlçesi (Ankara)
Turizmin türleri içinde yer alan kültür turizmi ziyaretçi profili ve destinasyonların
özellikleri bakımından diğer turizm türlerinden farklılık gösterir. Bir destinasyon
doğal veriler bakımından son derece fakir olsa bile kültür varlığı olarak bir kişi ya da
bir nesnenin orada bulunması ile ziyaretçi çekebilir. Kültür turizmi bu nedenle doğal
kaynakları kısıtlı olan bölgelerin turizme açılmasında kolaylık sağlamaktadır. Kültür
turizmi kültürel çekicilikleri görmek, geziyi bir deneyim ve öğrenme ortamı olarak
değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin katıldığı bir seyahat biçimidir. Pür kültür
turizmi olarak nitelenen geziler olduğu gibi farklı turizm tiplerinin bütünleyici
parçası olarak da kültür turizminin katkıda bulunması söz konusudur. Örneğin,
deniz-güneş-kum amaçlı (3S) tatil ve eğlence ağırlıklı gezilerin birçoğunda kültürel
mekânların da paket programa dâhil olduğu görülür. 2 haftalık tatil paketlerinin
bir haftasının kültürel keşif için Anadolu turuna ayrılması ve bir haftasının sahilde
konaklama (sejur) şeklinde planlanması gibi örnekler yaygındır.
Türkiye’nin kültür turizmi kapsamında çok bilinen İstanbul, Kapadokya,
Selçuk-Efes, Truva, Pamukkale-Hierapolis gibi geleneksel merkezlerin dışında
son yıllarda özellikle yerli turisti çekme potansiyeliyle öne çıkan destinasyonları
bulunmaktadır. Son yıllarda yükselen kültür turizmi destinasyonlarının tipik bir
özellik olarak Selçuklu-Osmanlı kültürel mirasının taşıyıcısı mekânlar oldukları
görülmektedir. Örneğin, Cumalıkızık (Bursa), Edirne, Bursa, Beypazarı gibi
destinasyonlar genellikle Selçuklu öncesi dönemde de tarihi önem taşıyan yerler
olmakla birlikte Selçuklu-Osmanlı kültürel mirasını yoğun olarak içermeleriyle kıyı
şeridindeki Grek-Roma ağırlıklı merkezlerden farklılaşmaktadırlar.
Beypazarı ilçesi Ankara’nın 100 km. batısında eski İstanbul-Ankara yolu
üzerinde konumlanmıştır. Ankara’ya bağlı Ayaş, Güdül, Nallıhan ilçelerinin
ortasında merkezi bir konumdadır. Tarih boyunca Hititler, Frigyalılar, Galatyalılar,
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgede hakim
olduğu görülmüştür. Antik dönemde “Lagania” adıyla bilinen Beypazarı Romalılar
için stratejik bir lojistik merkeziydi. Lagania adının “Kaya Doruğu Ülkesi” anlamına
geldiği kayıtlarda geçmektedir. İstanbul’u Bağdat ve Ankara’ya bağlayan yol
üzerinde bulunmaktaydı. Milattan Sonra (M.S.) 6. Yüzyıla değin kullanılan Lagania
ismi bu tarihten itibaren dönemin Doğu Roma İmparatoru Anastasios’un ziyaretine
bağlı olarak “LaganiaAnastasiapolis” olarak değişmiştir. Kentin bu dönemde
233

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

dini bakımdan önemli bir psikoposluk merkezi -Hıristiyanlıkta birkaç yerleşim
biriminin merkezi konumunda ve fetva vermeye yetkili bir bölgesel başpapazın
yerleşik olduğu merkezi kent- (Vikipedi, http://tr.wikipedia.org/wiki/Piskopos,
07.10.2011) olduğu bilinmektedir. Selçukluların yönetimine giren ilçe Türkmen
boylarının göç yolu üzerinde kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in
dedesi Gazi Gündüzalp’in dedesinin mezarının Beypazarı’nda Hırkatepe köyünde
bulunması dikkat çekicidir. Osmanlı’da tımarlı sipahi merkezlerinden biri olan
Beypazarı imparatorluğun askeri sisteminde önemli bir rol oynamıştır. Önceleri
Bursa vilayetine bağlı olan kent daha sonra Ankara’ya 1868’de bağlanmıştır. İlçenin
günümüzdeki adı Osmanlı döneminde burada bulunan sipahi beyine dayanmaktadır.
Önceleri “Beğ Bazarı” olan adı zamanla “Beypazarı”na dönüşmüştür (T.C. Beypazarı
Kaymakamlığı, http://www.beypazari.gov.tr/01.asp , 07.10.2011)
Yöntem
Araştırma temel araştırmalar grubuna girmektedir. Keşifsel desenli olarak
tasarlanan araştırma neden-sonuç ilişkilerinin nicel kanıtlanmasını daha ileri
düzeyde geniş katılımlı anketlere bırakmakta, ancak bu tür nicel çalışmalarda
kullanılabilecek bir çalışma olarak zemin oluşturmaktadır.
Araştırma vaka etüdü olarak Beypazarı ilçesinde kültür mirasının korunmasında
turizmin rolüne odaklanmaktadır. Araştırmada ikincil ve birincil verilerin birlikte
kullanılması kabul edilmiştir. İkincil veri kaynakları olarak muhtelif literatür
kaynakları ele alınmıştır. Basılı materyal olarak dergiler, kitaplar ve tanıtım
broşürleri esas alınmıştır. Basılı olmayan ikincil kaynaklar Internet siteleri
üzerinden yayınlanan dergiler, kitaplar, haber web siteleri, resmi kurum web siteleri
ve diğer görsel-işitsel kaynaklar olarak belirlenmiştir. İkincil verilerin yanında
araştırma problematikini doğrudan ilgilendiren konular hakkında birincil veri
toplama yoluna gidilmiştir. Birincil veri toplamak için nitel yaklaşıma uygun olarak
yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği seçilmiştir. Birincil veriler Beypazarı ilçesinin
önde gelen turizm, kültür mirası, ekonomi, yerel ve mülki idare uzmanlarıyla
yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. Örneklem belirlemede amaçlı örnekleme
yöntemi tercih edilmiştir. Bu örneklemede araştırmanın amaçları doğrultusunda
amaçlı olarak bir ya da birkaç alt kesim seçilmektedir. Evreni temsil eden bir örnek
üzerinden veri toplama yerine amacımıza uygun veri kaynaklarına gitmek esastır.
Amaçlı örnekleme, evrenin soruna en uygun bir kesimini gözlem konusu yapmak
anlamına gelmektedir (Sencer, 1989: 386). Amaçlı örnekleme nitel anlayışta yaygın
kullanım alanı bulmaktadır. Nicel gelenekte ise olasılık temelli örnekleme (rastgele,
sistematik, tabakalı vb.) kullanımı yaygındır. Amaçlı örnekleme yaklaşımı kendi
içinde farklı teknikleri izleyebilir. Örneğin; aykırı durum, maksimum çeşitlilik,
benzeşik, tipik durum, kritik durum, kartopu, ölçüt, doğrulayıcı/yanlışlayıcı durum,
kolayda örnekleme gibi birçok alt teknik bulunur ( http://fenitay.wordpress.com/
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, 09.10.2011) . Bu çalışmada amaçlı örnekleme kapsamında kartopu (zincirleme)
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Beypazarı kültürel mirası ve turizmiyle ilgili
uzmanlardan ilk önce birine ulaşılmış daha sonra onun tanıdığı diğer uzmanlarla
görüşme yoluna gidilmiştir. Böylece görüşme yapılan uzmanların sayısı artmıştır.
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuştur.
Bu formda araştırma problematiki ile ilgili dört temel alt soru hazırlanmıştır.
Alt soruları destekleyici detay sorular ise mülakat esnasında gerek duyuldukça
sorulmuştur. Konu uzmanlarının serbestçe görüş ve bilgilerini aktarmalarına zemin
hazırlamak için görüşmede genel sorularla bilgi almaya özen gösterilmiştir. (Veri
toplama aracının güvenilirliği ve geçerliliği konusunda literatür esas alınmıştır.
Böylece verilerin olabildiğince ayrıntılı ve doğrudan sunulması (Yıldırım ve Şimşek,
1999: 27-29 ) hedeflenmiştir. Bu yaklaşım yazarın yorumları ile bulguların birbirinden
ayrıştırılmasını gerektirmektedir.)
Birincil verilerin toplama işlemi 2011 yılı ekim ayında gerçekleştirilmiştir. Veri
toplama sürecinde araştırmanın amacına uygun olarak aşağıdaki sorular ve onları
destekleyen yan sorular görüşmeye katılan uzmanlara sorulmuştur.
Son 10 yıllık dönemde Beypazarı ilçesinde turizmin ziyaretçi sayısı bakımından
hızla gelişmesi yerel ekonomiyi nasıl etkilemiştir? (yeni işkollarının oluşumu, yeni
işyerlerinin açılması, işsizlik ve göç verilerinde görülen değişim)
Turizmin gelişmesi Beypazarı ilçesinde istihdam, girişimcilik, hane halkı
gelirlerinin ve refahın artışı, kadınların iş hayatında güçlenmesi, yoksulluğun
azaltılması konularında nasıl fark meydana getirmiştir? (kadın girişimci ve patron
sayısı, kadınların istihdamı ve işsizliği, refahın tüketime yansımaları)
Geleneksel el sanatları, yerel mutfak ve yerel kültürü yansıtan etkinlikler (festival,
eğlence anlayışı vb.) gibi somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) kapsamına giren
kaynakların turizm kanalıyla kullanımı ve ekonomiye kazandırılması nasıl meydana
gelmektedir? (yeniden canlanana SOKÜM unsurları, bu unsurların korunma
biçimi, kuşaklar arası kültürel miras aktarım biçimleri, yozlaşma ve yıkıcı boyutta
ticarileşmenin kontrolü)
Kültür turizminde başarılı olmak isteyen diğer destinasyonlar Beypazarı
örneğinden hangi dersleri çıkarmalıdır? (büyümede risk faktörleri, yapılması
gerekenler, yapılmaması gerekenler, gelecek vizyonu)
Görüşmeler coğrafi uzaklık nedeniyle telefon kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Toplam 8 uzmanın kontak bilgileri kartopu yöntemiyle elde edilmiştir. Yazarlardan
biri uzmanlara önce telefon açarak veya ziyaret ederek araştırma hakkında bilgi
vermiş ve görüşme izni talep etmiştir. Alınan izinler üzerine görüşmelere geçilmiştir.
Daha sonra her biri 15-25 dakika arası süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Aralarında mevcut ve geçmiş mülki idarecilerin, yerel yöneticilerin, ilçe turizminin
sorumlu mevkilerinde bulunan kişilerin de bulunduğu toplam 6 kişiyle görüşmeler
başarıyla sonuçlandırılmıştır. Kalan uzmanlara çeşitli nedenlerle ulaşmak mümkün
olmamış ve zamanın darlığı nedeniyle altı görüşmeden elde edilen verilerin
yorumlanmasına karar verilmiştir. Veriler bilimsel genelleme yapacak miktarda
olmasa da örnek olay yönteminde daha çok keşifsel veri toplamak amaçlandığı
için sonraki çalışmalar açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Öte yandan,
bazen tek bir uzman kişiyle yapılan görüşmenin yüzlerce kişiden alınacak anket
verilerinden daha doyurucu bilgiler doğurabileceği unutulmamalıdır. Görüşme
kayıtları yazıya dökülmüş (verbatim) ve oluşan metin araştırmanın temel amacı ve
kurgusu bakımından gruplanarak özetlenmiştir. Özetlerin ve grupların ortak yönleri
elenerek daha küçük veri grupları meydana getirilmiştir. Verilerin analizi betimsel
yöntemle yapılmış ve analitik genellemelere gidilmiştir.
Bulgular
a. Son 10 yıllık dönemde turizmin gelişimi ilçe ekonomisini nasıl
değiştirmiştir?
10 yıl önce 1 tarihi ev konak olarak kullanılmakta iken 2011’de bu sayı 33’e
ulaşmış durumdadır. Otel sayısı aynı dönemde 1’de 4’e çıkmıştır. Pansiyon sayısı
10’u geçmiştir. Restoran sayısı ise 15’e yaklaşmıştır. Geçmişte turizm yok denecek
kadar zayıftı. Belediye mevcut tarihi evleri korumak ve Safranbolu örneğinden
yola çıkarak ilçenin kültürel mirasını turizme kazandırmak istemiştir. Evlerin ve
sokakların restorasyonu ile işe başlanmıştır. Bölgenin turizme sunabileceği kültür
varlıkları zengin olduğundan kültür turizmine ağırlık verildi. Bölgenin kimliğini
korumak ve yerle ürünleri otantik haliyle ziyaretçilere satmak fikri benimsendi. Son
yıllarda gelişen bir iş kolu da gümüşçülüktür. Bu el sanatının ürünleri yurtdışına da
satılmaktadır.
Turizmden 500 ailenin yararlandığı söylenebilir. 2000e yakın kişi turizmden gelir
sağlamaktadır. 1500’e yakın ev hanımı bugün turizm sayesinde gelir (el işleri ve ev
yemekleri) kazanmaktadır. Geçmişten bu yana süren tarımsal üretim hala önemlidir.
Havuç, marul, ıspanak üretiminde ilçe Türkiye’de önemli bir yer tutmaktadır.
Turizmle bağlantılı yeni iş kolları el sanatları, hizmet endüstrisi kolları, hediyelik
eşya alışverişi, yiyecek-içecek işletmeleri ortaya çıkmıştır. Beypazarı’nda madencilik
de gelişmekte olan bir sektördür Turizmden en çok kazanan kesim ev kadınları ve
diğer kadınlar olarak belirmiştir. Geçmişte erkekler genellikle kolayca iş bulabilirken
turizm sayesinde kadınlar da üretime katılmaktadır. Tarımda çalışan kadınlar artık
artan oranda turizmde istihdam edilmektedir.
Turizmle beraber ekonomik hayat hızla değişmiştir. Halkın gelir düzeyi hızla
artmış, geçmişteki fakir aileler zenginleşmiştir. İlçeye yakın İnözü Vadisi turistik
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bir çekim merkezine dönüşerek değerlenmeye başlamıştır. Halkın elinde bulunan
gayrimenkuller değerlenerek fiyatları artmıştır. Tarihi evler, dükkânlar ve arsalar
değerlenmiştir. 2005 itibariyle ilçenin tarım ve sanayiye dayalı geleneksel ekonomisi
dışında kalan ve turizmle bağlantılı işkollarından elde edilen gelirin yaklaşık 20
milyon TL olduğu hesaplanmıştır. Bu gelirin önemli bir kısmı kültürün ekonomiye
kazandırılmasından sağlanmaktadır. İlginç bir örnek olarak ilçede derlerden
toplanan çakıl taşlarının bile turistik bir tüketim objesi haline dönüştürülebildiği,
bir başka deyişle yaratıcı birçok gelir elde yönteminin de turizmle birlikte ortaya
çıktığı görülmektedir.
b. Turizmin gelişmesi Beypazarı ilçesinde istihdam, girişimcilik, hane
halkı gelirlerinin ve refahın artışı, kadınların iş hayatında güçlenmesi,
yoksulluğun azaltılması konularında nasıl fark meydana getirmiştir?
Günümüzde ilçede işsizlik değil iş için eleman bulamama sorunu var. Bu
nedenle dışarıdan ilçeye işçi göçü vardır. İlçeden dışa göç verilmiyor. Çalışmak
isteyenler kolayca iş bulabilmektedir. Turizm ilçeye sıcak para girişine yol açıyor.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 5-6 bin işçi gelip ilçede çalışmaktadır. Tarım
işlerinde daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen işçiler çalışırken inşaat
sektöründe ise Karadeniz Bölgesi’nden gelenler çalışmaktadır. Beypazarı’nda
özellikle havuç üretiminde artık yerel halk değil dışarıdan gelen işçiler çalışmaktadır.
Güneydoğu’dan gelenler, kısa süreli çalışan üniversite öğrencileri iş bulabilmektedir.
Yerli halk, dedesinin babasının tarihi evlerini konak olarak işletmeye açarak
girişimcilik yapaktadır. Dışarıdan iş kurmaya, işletmecilik yapmaya gelen yoktur
ancak ücretli olarak çalışmaya gelenler vardır. Evlerde hane halkı geliri son 10
yılda artmıştır. Turizmin gelişmesi en çok düşük gelirli ailelere ve ev hanımlarına
yaramaktadır. Turizmle bağlantılı son 10 yılda kurulan işyerlerinin büyük çoğunluğu
(yaklaşık % 90) kadınlar tarafından işletilmektedir. Kadınların iş hayatına bu denli
katılması sosyolojik değişimlere ve toplumsal cinsiyet anlayışının yumuşamasına
yol açmaktadır. Artık kadının çalışmasına ve kendi işini kurmasına daha hoşgörülü
bakılmaktadır.
İlçede mülkün değeri artmaktadır. Geçmişte 25-30 bin TL olan ahşap evler
2011’de 100-150 bin TL değerindedir. Tarihi evler yeni apartman dairelerinden
daha pahalı hale gelmiştir. Daireler 70-80 bin TL iken tarihi evler 100-150 bin TL
fiyata satılabilmektedir. Dükkân kiraları önceden 50-100 TL iken 2011’de 5001000 TL aralığına yükselmiştir. Yeni araba modelleri halk tarafından yoğun olarak
satın alınmaktadır. Satın alma gücü yüksektir. Ankara’da satılan yeni arabaların
önemli bir kısmı Beypazarı’nda satın alınmaktadır. Yeni bir kaplıca tesisi (20002500 kişi kapasiteli) yatırımı devam etmektedir. Yeni üniversite yerleşkesi
gelişmeleri hızlandırmaktadır. Kızılcahamam kaplıca tesislerine gelecekte rakip
olma potansiyeli bulunmaktadır. Tarihi konakları ile Safranbolu’nun rakibi olarak
değerlendirilebilir.
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Belediye kendi işine kuranlara destek olmaktadır. Bu destek parasal değildir. Kredi
verilmemektedir. KOSGEB projelerine katılım özendirilmekte ve halkın eğitimine
parasal destekten daha çok önem verilmektedir. Halkın çeşitli projelerle eğitimi
desteklenmektedir. Turizm özellikle işsiz ve korunmaya muhtaç ev kadınlarının iş
bulmasını sağlamakta ve ev kadınları evlerinden bile çıkmadan turizm sayesinde
gelir elde etmektedir. Evlerde gelir artışı sayesinde çocukların dershaneye
gönderilme oranı ve eğitim alma oranı yükselmiştir. Önce evlerin restorasyonu ile
işe başlanmıştır. Evde üretilen ürünler ilçede pazara çıkarılmıştır. Gıda satışlarının
yanında el sanatı ürünleri de satılmaya başlanmıştır. Yaprak dolması, baklava, kuru
satışı hızla artmaktadır. Kadınlar patron olmaya başlamışlardır.
c. Beypazarı’nda SOKÜM kapsamına giren kültürel varlıklar nasıl
ekonomiye kazandırılmakta ve korunmaktadır?
Yılda bir düzenlenen büyük Beypazarı festivali bulunmaktadır. Uçurtma festivali
diğer önemli bir faaliyettir. Kayak yapılacak dağ potansiyeli bulunmaktadır. 15-20
km yakınlıkta Kartalkaya’ya yakın kayak için uygun bölgeler vardır. Bu potansiyelin
diğer kültür turizmi ürünleriyle birleşmesinin sürdürülebilirliğe katkı sağlaması
bekleniyor. Tarihi evlerin korunmasında en büyük katkıyı bu yapıların içinde yaşayan
halk sağlıyor. Bu evler terk edilmediğinden içinde yaşayanlar bakım ve onarımlarını
yaptırmaktadır. Böylece kültürel miras hem kullanılmakta hem de korunmaktadır.
Bazı evlerde 2 kuşak geleneksel biçimde bir arada yaşamaktadır.
Geleneksel mutfak kültürü bakımından başarılı bir üretim, pazarlama ve koruma
faaliyetleri söz konusudur. Makarna, erişte, , tarhana, evlerde üretilmektedir. Yaprak
sarmalarını ev kadınları evlerde imece usulü ile sarmaktadır. Üretilen sarmalar için
tencere bedeli biçiminde ev kadınlarına ödeme yapılmaktadır. Düşük gelirli ev
kadınlarına öncelik verilmiş ve onlara özel tezgâhlarda satış olanağı sunulmuştur.
Düğün çorbası, hoşaf, tatlı sucuğu, güveç, höşmerim tatlısı, baklava, kuru
(Beypazarı’na özgü) diğer önemli gıdalardır. Kuru yapan fırın turizm gelişmeden
önce sadece 1 taneydi şimdi 8 tane oldu. 2011 itibariyle günlük 5 tona yakın kuru adı
verilen peksimet üretilmektedir. Kurunun içinde un, süt ve tereyağı bulunmakta
ve kış aylarında enerji veren bir besin olarak aylarca saklanabilmektedir. Yemek
kültürünün temelinde Osmanlı saray mutfağının etkisi vardır. Yemeklerin yapılışına
dair bilgilerin bir kısmı Osmanlı döneminden gelmektedir. Yemeklerin sadece kuru
cinsleri değil günlük pişmiş taze olanları da ilçe dışına satılmaktadır. Örneğin, sıcak
yemekler 1 saatte Ankara’ya, 3-4 saatte İstanbul’a otobüslerle ulaştırılmaktadır.
El sanatları bakımından geleneksel gümüş işçiliği önem taşıyor. Telkari
gümüşçülük denilen işleme biçimi tekrar canlanmaktadır. Bakırcılık ve kalaycılık,
saraçlık, dokumacılık (ipekli bürgü, bohça vb.) gelişti. Turizmle birlikte son 10
yılda telkari gümüş işleyen atölye sayısı 60’a yaklaşmıştır. Beypazar’lı telkari gümüş
ustaları hafta içi ürettikleri ürünlerini hafta sonunda Ankara, İzmir, Midyat gibi
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önemli merkezlere gidip perakendecilere dağıtmaktadırlar. Gümüş işleme erkek ve
kadınların birlikte çalışabildiği bir alandır. Beypazarı’nda oluşan yeni bir geleneğe
göre ilçede kaymakamlık yapıp baka ilçelere tayin olan idareciler gittikleri yerlerde
telkari gümüşçülük vb. el sanatları kursları düzenlerken ustalarını Beypazarı’ndan
çağırmaktadır. Böylece ilçenin bu kurslar vasıtasıyla usta ve iş yapma bilgisi (knowhow) ihraç ettiği görülmektedir. Bakırcılık, semercilik, dokumacılık, bindallı
elbiselerinin üreticiliği de canlanan el sanatları kapsamındadır.
SOKÜM kapsamına giren yemeklerin ve el sanatlarının korunması için önce
detaylı bir envanter ve kayıt çalışması yapılmıştır. İsim listesi çıkartılan büyükler
evlerinde ziyaret edilerek bilgi ve becerilerini anlatmaları istenmiştir. Anlatımları
uygulamalı biçimde kameraya çekilmiş ve derlenen bilgilerden kitap oluşturulmuştur.
Büyüklerden alınan bilgiler gençler arasında da yayılmaya başlamıştır. Bilenlerin
sayısı arttıkça üretim yapma olanağı da artmaktadır. Diğer yandan, “Yaşayan Müze”
adında yenilikçi bir müzeleme anlayışı ilçede faaliyete geçmiştir. Bu müzeye giriş
ücretlidir ancak müzede pasif değil interaktif bir ziyaret yapılmaktadır. İlçenin
kültürel mirası canlı olarak müze içinde deneyimlenmektedir.
SOKÜM kapsamına giren yerel yemekler, el sanatları ve festivallerin korunması
için sıkı denetim ve farkındalık gerekmektedir. Kar hırsıyla uzak doğudan taklit ürün
getirilmesine izin verilmemektedir. Bu ürünlerin ilçede satılması engellenmektedir.
Fiyatlar yakından izlenmektedir. Üretim yerleri ve pazar belediye ve ilçe turizm
tanıtma derneği tarafından ortaklaşa denetlenmektedir. Sadece ilçede üretilen
ve burada üretildiği kanıtlanan yemekler ve el sanatlarının turistlere satışına izin
verilmektedir. Üretim teknikleri de sıkça kontrol edilerek bozulma önlenmektedir.
Beypazarı UNESCO kültür mirası listesine girebilir. Festivallerde katılımcı esnafın
Beypazar’lı yemek üreticileri ve el sanatçıları olması şart koşulmaktadır. Sadece bu
özellikteki kişilerin stant açmasına ve satış yapmasına izin verilmektedir.
Üreticiler bir kooperatif altında toplanmamıştır, çünkü her ev kadını kendine
göre müşteri tabanı oluşturabilmektedir. Bazı yemekleri bazı ev kadınlarından
almaya devam eden sürekli müşteriler oluşmuş durumdadır. Şirketleşme ya da
kooperatifleşme üreticileri anonim hale getirdiğinden üretici ve tüketici arasına
mesafe girmektedir. Yerel temas sıcaklığı kaybolunca turistlerin ilgisi azaldığından
doğrudan üreticiden satın alma desteklenmektedir.
Kültürel mirasın korunmasının temelinde değerler sistemi vardır. Örneğin, el
sanatlarında ahilik kültürünün etkisi devam etmektedir. Buna göre usta-çırak ilişkisi
çok güçlüdür. Usta çıraklarının ilerde kendi adını ve ününü lekelememesi için kaliteli
işçiliğe büyük önem verirler. Herkese ustanın işini sürdürmek konusunda ruhsat
verilmez. Sadece ehil olan çıraklar devam edebilir. Dil konusu ve yerel kimliğin
tekrar keşfi de korumada katkı sağlamıştır. Halkın geçmişte kullandığı yerel ifadeler,
deyimler, konuşma biçimleri, özel lehçeler unutulmaya yüz tutmuşken Belediye’nin
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düzenlediği yarışmalar ile tekrar kayıt altına alınmıştır. İlçenin sahip olduğu özel
varlıklar için coğrafi patent alma girişimleri başlatılmıştır. Bu çabalar Beypazarı’nı
bir markaya dönüştürmektedir. Daha önce denizden yaşayan balıkların durumu gibi
içinde yaşadığı kültürel ortamın değerini bilmeyen yerel halk bu tip çabalarla sahip
olduğu değerleri hatırlamış ve “kültürel miras farkındalığı” oluşmuştur.
4. Kültür turizminde başarılı olmak isteyen diğer destinasyonlar Beypazarı
örneğinden hangi dersleri çıkarabilir?
Başarının temelinde Belediye yönetiminin bütünleştirici etkisi bulunmaktadır.
Belediye yönetimi büyük sermaye gruplarını ilçeye sponsor biçiminde çekerek ilçenin
kültürel miras projelerini desteklemeleri için onları ikna etmiştir. İlçeyi pazarlama
konusunda medya ile sıkı ilişkiler kurulmuştur. Kalkınmanın tabandan başlatılması
önemlidir. Proje üretmek gerekmektedir. Binaların restorasyonu ve dış cephelerin
boyanması konusunda hem sponsor firmalardan finansman sağlamak hem de yerel
halkı bu işe ikna etmek gerekmiştir. Ev hanımlarına ve işsizlere kendi ürettikleri
elişlerini pazarlayabilecekleri tezgâhları Belediye ücretsiz vermiştir. Böylece
girişimcilik özendirilmiştir. Daha sonra tezgâh açanlar işyeri kurmaya başladılar.
Artık tezgâh sayısı sınırlanmıştır. Denetimin sıkı tutulması gerekmektedir. Turizm
Tanıtma Derneği, Kaymakamlık, Ticaret Odası ve Belediye’nin işbirliği kilit rol
oynamaktadır. Kilit oyuncuların uyumu birinci öncelik olmalıdır.
Turist rehberleri, turistler, tur şoförleri gibi turizm paydaşlarına sıkça sorular
sorarak eksikler tespit edilmektedir. Barolar Birliği gibi üye sayısı bol olan, satın alma
gücü yüksek ve seyahate etme olasılığı güçlü kişileri barındıran birlik, dernek vb.
örgütleri beldeye Belediye Yönetimi davet ederek ilk ziyaretçiler gelmeye başlamıştır.
Yazın ziyaretçi sayısı düşüyor, ancak kıyı turizmi azalınca ziyaretler yoğunlaşıyor.
Ankara’dan gelen ziyaretçiler çoğunlukta, ancak diğer illerden gelenlerin sayısı da
artmaktadır. Ankara’da bulunan yabancı diplomatik temsilciliklerin ilgisi artmaya
başlamıştır. Tarihi dokunun korunmasına özen gösteriliyor, halk bunun değerini
far etti. El sanatları ürünleri sadece buradaki ustalardan ve orijinaline sadık olacak
şekilde ticarete izin veriliyor. Ucuz ithal malların satışına izin verilmiyor. Fiyatlar
kontrol altında tutuluyor. Tek fiyat uygulaması denetimlerle yürürlüğe konduğunda
turistler tarafından çok olumlu karşılanmıştır. Serbest piyasa ekonomisinde fiyat
farklılığı ve rekabet bulunmalı görüşünden yola çıkarak tek fiyat uygulamasını
eleştirenler bulunmaktadır. Ancak, tek fiyat uygulaması ziyaretçilerin alışverişlere
daha çok bütçe ayırmasını ve güven içinde alışveriş yapmasını sağlamaktadır.
Dernek, Belediye gibi otoriteler sürekli denetimlerle gıda ve el sanatı ürünlerinde
kaliteyi korumaya çalışmaktadır. Ulaşım çok önemlidir, Ankara’ya yakınlığı çok
avantaj sağlamaktadır.
Başarılı olmak için birisinin cesaretle ne geçmesi gerekiyor. Öne atılacak
kişinin, cesur ve halkın geniş kesimleri tarafından kabul edilen hatırlı bir kişi
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olması gerekmektedir. Halka sözü geçecek inandırıcı bir kişi olması gerekiyor. İş
istemeye gelen birine memur, işçi olarak iş bulmak yerine el becerilerini kullanmayı
ve kendi ürününü satmak önerilmektedir. Böyle işe başlayan ev kadını şimdi
birden çok işletmenin sahibi haline gelmiş durumdadır. İnsanların tek bir amaç
etrafında toplanması çok önemlidir. İnanılırlık ve güvenilirlik kalkınma hamlesinin
yürütücüsü konumunda olan belediye yönetiminin özellikleri olmak zorundadır.
Yönetimin sabırlı olması, yılmaması gerekiyor. Çünkü yerel halk ve ortalama
vatandaş bu tip kalkınma projelerine belli bir süre kuşkuyla yaklaşıyor ve hemen
desteklemiyor. Somut sonuçlarını olumlu olarak görmeye başladıktan sonra halkın
desteği kendiliğinden artmaya başlıyor.
Bilgi ve beceri sahibi büyüklerin tespit ve tescil edilmesi, yaşlı ustaların kayıt
altına alınıp bilgilerinin videoya kaydedilmesi gerekmektedir. Düşük gelirli ailelere
ve özellikle muhtaç konumda olan kadınlara gelir sağlamak üzere nakdi yardım
yerine üretimlerini teşvik etmek gerekiyor. Kadınların ürettiği yerel gıda ürünlerinin
belediyenin izin verdiği stantlarda turistlere pazarlanması sağlanmaktadır. El
sanatçılarının ürünleri de aynı şekilde müşteriyle kolayca buluşturulmaktadır.
Sahte ürünlerin engellenmesi ve kalitenin korunması konusunda da belediye
ve sivil toplum örgütleri işbirliği yapmaktadır. Belediye başlangıçta risk almak
zorundadır. Belediyenin sağladığı olanaklarla satış yapmaya başlayanlar daha sonra
domino etkisi ile yeni girişimcilere yol açmaktadır. İlk tetikleyici hareket için
turist çekmek gerekmektedir. İlk turistleri çekmede ilçede bulunan ve sözü geçen
kimselerin (yöneticiler ve diğerleri) nüfuzlarını kullanması, sahip oldukları ilişkiler
ağı ile ziyaretçi getirmeleri gerekmektedir. Bu noktada medya ile ilişkileri güçlü
olan kimseler önem kazanmaktadır. Ayrıca belediyenin güncel bilimsel, sanatsal,
kültürel, toplumsal gelişmelere kayıtsız kalmaması gerekmektedir. Örneğin,
belediyenin tarihi kentler birliğine üyelik başvurusu gibi çağdaş oluşumları takip
etmesi, ilgili platformlara üye olması dolaylı olarak tanıtımına katkıda bulunmuştur.
Ayrıca yöneticilerin medya temsilcilerini, büyük dernek ve birliklerin yönetim
kurulu üyeleri gibi etkili kesimleri ücretsiz olarak bölgede ağırlamaları ve onlara
yerel kimliği tanıtan hediyeler sunmaları olumlu ilişkilerin temelini atmıştır. El
sanatları ve yerel yemeklerin yanında festival vb. periyodik etkinliklere de büyük
önem verilmektedir. Bu dönemlere özel olarak hazırlanılmakta, halka tanıtım için
açık hava levhaları (bilboard) ilanları verilmektedir. Festival ve şenliklerde yerel
kimlik vurgulanmaktadır. Algı karmaşasına yol açacak şekilde çok beldeli bir katılım
yerine sadece Beypazarı belediyesine dâhil el sanatları ürünleri ve gıda ürünleri
sergilenmektedir. Beypazarı’nın derin tarihi birikimi bölgenin yeni yerleşim
birimlerinden farklı olmasına katkı sağlamaktadır. Yöneticiler adil ve herkese açık
bir yöntem kullanınca halkın kabulü kolaylaşmaktadır.
Siyaset üstü bir işbirliği ve anlaşma zemini gerekmektedir. Siyasi niyetlerin
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taşınması halk nezdinde olumsuz algılanmaktadır. Parti için değil bölge için çalışma
mantığının kolay kabul gördüğü söylenebilir. Yola çıkarken uzun vadeli düşünmek,
bir strateji kapsamında ilerlemek, halkla beraber yola devam etmek gerekmektedir.
Öncelikle halkın turizmi kabulü sağlanmalıdır. Çünkü hizmet sektörü insanların
geniş kesimi kabul etmedikçe başarılı olamıyor. Kadınlar işin içine katılmalı, zira
onlar turizmde başarıyı kolaylaştırmaktadırlar. Misafirperver davranışın kadınlarda
daha baskın olması etkili olabilir. Yerel kimlik reddedilmemeli, vurgulanmalıdır,
çünkü özgünlüğü sağlamanın bir yoludur. Örneğin; Beypazarı havuç üreticisi bir
ilçedir. Havuçlu dondurma, havuç döneri gibi yerel kimliği vurgulayan ürünler
daha başarılı oluyor. Ulaşım ağlarına yakınlık çok önemlidir. Belli pazarlara erişim
sağlayan ulaşım kanallarının sağlanması gerekmektedir. Beypazarı Ankara’ya rahat
bir karayolu ulaşımı sağladığı için tercih edilmektedir. Sabırlı olmak gerekmektedir.
Turizmde gelişme için yola çıkan beldenin 3-4 yıl altyapı çalışması yapması
gerekmektedir.
İlçede başarılı gelişmelerin yanında turizmle bağlantılı sorunlar da bulunmaktadır.
Gelecekte sorunların büyümemesi için erkenden tedbirler alınması gerekmektedir.
Haftada 2 gün (hafta sonları) yoğun turist akını oluyor, ancak hafta içi tesisler genelde
boş kalıyor. Memurlar vb. ücretliler daha çok geliyor. Talep dengesizliği var. Bir gün
ilçeyi gezenler sonraki günler için yapacak aktivite bulamıyor. Tur paketlerinin
yeni içeriklerle oluşturulması gerekiyor. Halkın eğitimi ve turizme destek olacak
altyapının inşası geç hatırlanmıştır. Altyapı inşaatı (yol, su, otopark vb.) gelişim
süreci içinde hemen devreye alınmalıdır. Yemek üretim tesislerinde ehil olamayan
kişilerin eğitimden geçmeden işe alınmaması gerekmektedir. Yemek üretiminde
kalitenin bozulması herkese kaybettirecektir. Üreticiler, garsonlar ve diğer personelin
turizm bilinciyle tanışmış olması gerekmektedir. Denetimsizlik belirtileri yakından
izlenmelidir. Gıdanın sadece kendisi değil, içine konan malzemelerin ve hazırlanış
biçiminin de denetlenmesi gerekmektedir. Normalde gıdaların üretildiği mevsimler
vardır. Örneğin, doğal makarna yazın üretilir ve güneşte kurutulur. Ancak daha
fazla satış için kış aylarında bile makarna üretilmekte ve soba ile kurutulmaktadır.
İlçeye gelen mülki amirlerin yerel ekonomiye katkı sunabilecek nitelikte kişilerden
seçilmesi gerekmektedir. Geçmişte yaşanan birlik ve bütünlük duygusu aşırı kar
hırsı nedeniyle örseleniyor.
İlçeye gelenler artık yenilik istemektedir. 5-6 kez gelenler artık ne
yapabileceklerini merak ediyorlar. Doğa turizmi ve dağ yürüyüşü güzergâhları,
sağlık turizmi (termal), av turizmine önem verilerek turizm çeşitlendirilebilir.
Haftanın her günü ve yıl boyu turizm hedeflenmektedir. İnsanların kalış süresinin
uzatılmasına önem verilmesi planlanmaktadır 5 yıldızlı 1000 kişi kapasiteli bir
termal turizm tesisi yatırım aşamasındadır. Termal turizmin yanında Tarihi İpek
Yolu güzergâhı (Ankara-Nallıhan-Ayaş-Güdül-Bolu-Göynük) bir ring şeklinde
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tekrar canlandırılabilir. Gelecekte turizmi 12 aya yaymak gerekmektedir. Adana’dan
İzmir’den turistler geliyor. Paket turlara Beypazarı dâhil edilmelidir. Günübirlik
gelenler ile konaklamalı gelen turistlere farklı pazarlama çabaları ile yanıt vermek
gerekiyor. Ürünler mevsimsel olarak üretilip stoklanıyor. Gıda konusunda daha
sıkı denetim ve Sağlık Bakanlığı’nın müdahil olması gerekmektedir. Gelecekte
de kadınları işin içine mutlaka katmak gerekmektedir. Kültür turizminde başarılı
olmak için başka destinasyonları taklit etmek yanlıştır. Her destinasyon kendi
kültürel mirasını önce keşfetmeli ve özgün olan değerlerini turizme sunmalıdır.
Turistik ürün çeşitlendirilmeden uzun vadede ve yılın genelinde başarılı olmak zor
görünmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Turistler ve yerli halkın tükettiği ürünler arasında ciddi bir ayrışma görülmesi
sorun oluşturabilecektir. Ancak, genel hatları itibariyle SOKÜM koruma
konusunda Beypazarı ilçesi başarılı bir örnektir. Yerel kimlik ve kültürel mirasın
korunarak ekonomiye kazandırılması ilçenin Türkiye çapında daha iyi tanınmasını
sağlamaktadır. Kara’nın da belirttiği gibi (2011) turizmin bunda katkısı yadsınamaz
boyuttadır. İlçede temel olarak dört tip kültürel mirasın turizmle ilişkili olarak
ekonomik değer kazandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki Safranbolu örneğinden
yola çıkılarak restore edilmeye başlanan ve konaklama tesislerine dönüştürülen
tarihi konaklardır. Mimari ve şehircilik bakımından önemli bir tarihi mirası
aktaran bu yapıların korunmuş olması ilçenin en büyük artılarından biridir.
Buradan yola çıkılarak tarihi dokusu yoğun olan, özgün bir atmosfer sunan
yerleşim birimlerinin potansiyel bir avantajı taşıdıkları söylenebilir. Bu potansiyel
turizme kotarılabildiğinde kalkınmaya ivme kazandırılabilmektedir. İkinci önemli
kültürel miras ise SOKÜM kapsamına giren geleneksel yemeklerdir. Yemeklerin de
kökeninde derin bir tarihi arka plan bulunmaktadır. Osmanlı Saray mutfağı etiketi
taşıyan bu mirasın modernleşme sürecinde yok olmaması son anda önlenmiştir.
Geleneksel yemeklerin korunmasında turizm en önemli rolü oynamaktadır. Zira bu
tür yemeklerin bir kısmı gerek malzeme temini zorluğu, gerek hazırlamanın uzun
ve zahmetli olması nedeniyle hızlanan güncel yaşam temposu içinde hanelerde
artık pişirilmemektedir. Yiyecek-içecek tesislerinde ve diğer turizm işletmelerinde
bu yemekler sunulduğu zaman ise ciddi bir taleple karşılaşılmaktadır. Bu ilgi o denli
önemlidir ki “gurme turizmi” ya da “gastro-turizm” adı altında yeni bir turizm türü
olarak seyahatlerin başat motivasyonlarından biri haline gelmiştir. İlçede korunan
ve turizme kazandırılan diğer bir SOKÜM unsuru ise el sanatlarıdır. Yerel ve ulusal
el sanatları mirası küresele sadece ticari işlevsel ürünler şeklinde değil imgeler ve
simgeler şeklinde hazırlayıp bunları planlı biçimde sunmak gerekmektedir (Oğuz,
2002). Beypazarı’nda geleneksel el sanatlarının korunması konusunda ahilik
kültürünün etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlayışa göre her dileyen el sanatı
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üretip satamaz, usta-çırak ilişkisi sonucunda kaliteli el işçiliği konusunda kendini
ispatlayan kişiler el sanatı ürünleri satabilir. Yarışmalar yaparak ve yaşlı ustalarla
mülakatlar yoluyla geçmiş el sanatı becerilerinin kayıt altına alınmış olması dikkat
çekicidir. Kitap, CD, web sitesi vb. ortamlarda bu tip kültürel miras bilgilerinin
saklanması yanında genç nesillere uygulamalı biçimde aktarılabilmiş olması bu
mirası yaşamın bir parçası haline getirmektedir. İlçede gözlemlenen son kültürel
miras unsuru ise festival ve diğer yerel etkinlikler gibi yaşam pratikleridir. Bu tip
yaşamsal edimler (kına gecesi, özel törenler, kutlamalar…) SOKÜM unsurudurlar
ve yaşatılması önceki miras tiplerinden biraz daha güçtür, zira soyutluk düzeyi son
derece yüksektir. Daha çok insanların belleklerinde, inanç sistemlerinde nesilden
nesile transfer edilen bu miras konusunda ilçe sadece Türkiye’de değil dünyada öncü
bir müzeleme anlayışı göstermektedir. İlçede faal olan “Yaşayan Müze” konsepti
başarılı olduğu takdirde başka örneklerinin de ortaya çıkması beklenebilir.
Sonuç olarak, Beypazarı’nın son 10 yılda kültür turizminde büyük bir hızla
gelişmesinin (ziyaretçi sayısının 1999’da 2500 iken 2009’da 4000.00 çıkması)
temelinde gerçek bir tarihi ve kültürel mirasa (Osmanlı dönemi mutfak, mimari,
üretim kalıpları) dayanması, ulaşım ve konum avantajı (Ankara’da kent yaşamıyla
sıkışmış büyük bir turist pazarı), Türkiye içinde ulaşımın gelişmesi, iç turizmin
büyüme trendinde olması ve yeni özgün destinasyon gereksinim, kıyı turizmine
alternatif turizmin özellikle kültür turizminin yükselmesi, yerel yönetim ve halkın
başarılı bir işbirliği ortaya koyması yatmaktadır. Bu gelişim Beypazarı’nın ekonomik
canlanmasını sağlamış, varlıkların değerini (özellikle tarihi mekânların) arttırmış,
dezavantajlı toplumsal kesimleri (işsiz gençler, ev kadınları, ağır işlerde çalışan
kadınlar) ekonomik olarak güçlendirmiştir. Somut olmayan kültürel miras (SOKÜM)
koruma konusunda Beypazarı’ndan öğrenilecek dersler bulunmaktadır. Halkta
kültürel farkındalık oluşturma, eğitim, araştırma, envanter, arşivleme, belgeleme ve
müzeleme faaliyetlerinin her biri için Beypazarı’ndan örnekler bulunabilir. SOKÜM
koruma konusunda özgünlüğü kaybetmemek yaşamsaldır. Bu noktada çok taraflı
ve siyaset üstü bir denetim anlayışının ve bazı kısıtlamaların üreticilere, yerel halka
ve esnafa kabul ettirilmesi önem arz etmektedir. Bozulmanın başladığı noktada
Beypazarı’nın kimliğini ve kültürel çekiciliğini yitireceği öne sürülebilir. Diğer
destinasyonlar önce kendi kültürel miraslarını gerçekçi olarak araştırmalıdırlar.
Geçmişle ilgili kayıtlarını derlemeli, yaşlı ve bölgeyi bilen kişileri arayıp bulmalı
ve onlardan bilgi alıp envanter oluşturmalıdır. Orijinal kalmak kültür turizminde
farklı ve çekici kalmanın yolu olarak görünmektedir. Orijinal kültürel miras ulaşım,
konaklama, coğrafi konum, olası turist pazarları dikkate alınarak 3-4 yıllık bir çabayla
turizme açılmalıdır. Ancak, orta ve uzun vadede asıl varılması gereken hedef yıl boyu
ve haftanın her günü düzenli ziyaretçi akışının sağlanabileceği bir turizm altyapısı
oluşturmak olmalıdır. Bu nedenle, kültürel mirasa dayalı turizm başat rolde olsa
bile diğer turizm türleri yıl geneline serpiştirilecek biçimde planlanmalıdır. Termal
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kaynaklar, dağlar, nehirler gibi doğal olanakların yanında çeşitli etkinliklerin
(festival, toplantı ve kongreler, yarışmalar vb.) düzenli bir döngüde sürecek biçimde
devreye sokulması gerekmektedir. Yerel halkın turizmle yaşamayı onaylaması için
projelerin güvenilir kişilerle siyaset üstü bir anlayışla yürütülmesi, çıkar odaklarına
esir olmadan yerel ortak akla ve toplumun tümünün çıkarlarına odaklanarak
şeffaflık içinde sürdürülmesi gerekmektedir. Beypazarı örneğinde görüldüğü üzere
doğru yöntemlerle yola çıkıldığında kültürel miras potansiyeli olan her yerleşim
biriminde bu miras turizmle ekonomiye açılabilir ve olumlu sonuçlar alınabilir.
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS:
KONARGÖÇER SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİ

Ayşe Hilal TUZTAŞ1

Giriş
Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 192 devletin üyesi olduğu hükümetlerarası
bir kurumdur. UNESCO, 1972 yılında imzalanan ve maddi kültür varlıklarını ve
sit alanlarını korumayı hedefleyen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması
Sözleşmesinden“ sonra sözlü kültür ortamında yaratılan ve yaşatılan kültür
varlıklarının korunması içinde girişimlerde bulunmuş ve bir sözleşme hazırlanmıştır
(Oğuz 2009:121). UNESCO’nun 17 Ekim 2003 tarihinde düzenlenen 32. Genel
Konferansında da “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kabul
edilmiştir.
Sözleşmenin ilk maddesinde amaçlar, ikinci maddesinde de tanımlar yer
almaktadır. Bu tanımlara göre “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 mekanlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan
bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla
1 Yeditepe Üniversitesi – Antropoloji Bölümü
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ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli yeniden yaratılır ve bu onlara
kimlik ve devamlılık duygusu verir, böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına
duyulan saygıya katkıda bulunur…” (2. Madde 1.Fıkra- aregem.kulturturizm .gov.tr
2003). Buna göre somut olmayan kültürel miras alanları;
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’dir (2. madde 2. Fıkra, aregem.kulturturizm.gov.tr 2011).
“Koruma” terimi ise “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 dahildir” (2. madde 3. Fıkra, aregem.kulturturizm.gov.tr 2011).
Sözleşme, UNESCO’ya üye ve sözleşmeye taraf ülkelerin parlamentolarında kabul
edilmeye başlanmış; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda da “Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”, 19.01.2006 tarihinde görüşülmüş
ve sürecin sonunda Türkiye, 27 Mart 2006 tarihinde 45. ülke olarak sözleşmeye
resmen taraf olmuştur.
M. Öcal Oğuz’a göre Türkiye’nin hem hazırlık döneminde, hem de yürürlüğe
girmesinden sonra sözleşmeye güçlü bir destek vermesinin nedeni;
“Türkiye, insanlığın yerleşme ve hayvansal veya tarımsal üretim yapma tarihinin
önemli bir bölümünün gerçekleştiği topraklar… Türkiye topraklarında geçmişi
2-3 bin yıl önceye uzanan tarihsel yapılar ve sit alanları, son bin yıllık Türk -İslam
eserleriyle yan yana Türkiye’nin “somut” kültürel zenginlikleri olarak varlıklarını
sürdürmektedir. Bu zengin birikimi oluşturan, koruyan, yaşatan, yeniden üreten veya
bunların yanlarına yenilerini katan coğrafyanın “somut olmayan” kültürel mirasının
da korunmaya, araştırılmaya, gelecek kuşaklara aktarılmaya ve yeniden üretilmeye
değer olduğu gerçeği yadsınamaz. Öte yandan Türk kültürü yerleşik- tarımcı
kültürlerde görülmeyen binlerce yıllık “göçebe hayvancı” veya “bozkır” deneyimine
sahiptir….” (Oğuz 2009: 56-57).
Türkiye, ulusal düzeyde sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için
çalışmalarına başlamış UNESCO Türkiye Milli Komisyonu içinde “Somut Olmayan
Kültürel Miras İhtisas Komitesi”ni kurmuştur. Bu komite SOKÜM (Somut Olmayan
Kültürel Miras) Sözleşmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
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Sözleşme (16. ve 17. Maddelerde) iki koruma listesi öngörmektedir. Bu listeler:
I-İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi
II- Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi
Bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımızda;
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesinde Yer Alan
Unsurlar
Meddahlık (2003), Mevlevi Sema Törenleri (2005), Karagöz / Aşıklık Geleneği
/ Nevruz (Ortak Dosya) (2009), Geleneksel Sohbet Toplantıları / Kırkpınar Yağlı
Güreş Festivali / Alevi-Bektaşi Ritüeli:Semah (2010).
Tamamlanmış İzleme Sürecindeki Dosyalar
Nazar Boncuğu / Tören Keşkeği Geleneği / Hıdrellez / Aşure (2011)
Hazırlık Çalışmaları Süren Dosyalar
Mesir Macunu Şenlikleri / Türk Kahvesi / Kapalıçarşı (2012)
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Acil Koruma Listesine Yazdırılmak
Üzere
Ahlat Taş İşçiliği / Türk Sofrası / Sarıkeçililer (2012)
Konar-göçer Sarıkeçili Yörükleri’nin Yayla Göçü’nün Acil Koruma Gerektiren
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınması için Mart 2011‘de Sarıkeçili
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan başvuru SOKÜM Komisyonu
tarafından değerlendirmeye alınmıştır.
Sarıkeçili Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; Sarıkeçili Yörüklerinin
sıkıntılarına çare bulmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle
2004 yılında kurulmuştur. Derneğin asıl amacı; kıl keçinin ormana girişinin
yasaklanmasına karşı çözüm üretmek, konar-göçer yaşamda karşılaşılan güçlükleri
gündeme getirerek çözüm yolları geliştirmektir. Kuruluş yıllarında görev alan
dernek başkanları konar-göçer yaşam biçimleri nedeniyle bürokratik sürece
hâkim olamadıkları için, dernekle olması gerektiği kadar ilgilenememiş ve dernek
başkanlığını sürdürememişlerdir. Başkanlığa yerleşik bir Sarıkeçili olan Pervin
Çoban Savran geldikten sonra derneğin sesi özellikle yazılı ve görsel medyada daha
da duyulur hale gelmiştir.
Pervin Çoban Savran, yapılan kültürel etkinlikler sayesinde kendilerini
tanıtmak için uygun bir zemin oluşturabildiklerini ve bu sayede kamuoyunun
Sarıkeçili Yörükleri ve sıkıntıları hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünmektedir.
Yapılan kültürel etkinlikler arasında (2004, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında) altı
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kez düzenlenen “Sarıkeçili Göç Kervanı Şöleni” de yer almaktadır. Bu şölenlerle
Sarıkeçili Yörükleri hakkında bilgisi olmayan halkı haberdar etmek ve devletin
yetkili makamlarından isteklerde bulunmak amaçlanmaktadır.
Kamuoyunda özellikle Atlas Dergisi çeşitli sayılarında konar-göçer Sarıkeçili
Yörükleri hakkında yaptığı yayınlarla sürece destek vermiş, birçok fotoğrafçı ve
belgesel yapımcısı da Sarıkeçili Yörüklerini görsel olarak kamuoyuna tanıtmıştır.
Pervin Çoban Savran, 23-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlediği “Sarıkeçililere
Sadakat-5. Göç Yürüyüşü” adını taşıyan şölenin amacını internette Facebook adlı
paylaşım sitesinde Pervin Çoban Savran adına düzenlenen sayfada şu cümlelerle
aktarmıştır.
“Bu etkinlikle amacımız; 17 Ekim 2003 tarihinde UNESCO Genel Kurulu’nda
imzalanan ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’yle ülkeler için
bir uluslararası sorumluluk alanı haline gelen Türkiye’mizin de, 2006 yılında taraf
olduğu, bu sözleşme yükümlülüklerinin Sarıkeçili Yörükleri için de uygulanmasını
sağlamaları yönünde yöneticilerimizin dikkatlerini çekmektir” (facebook 2010).
Konar-göçer Sarıkeçili Yörüklerinin kültürlerinin korunması ve yaşatılması
adına yapılan dernek faaliyetleri ve harcanan çabalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmiş ve 2009 yılı içerisinde
Sarıkeçililerin kültürel değerlerini tespit etmek amacıyla Konya ve Mersin’de Folklor
Araştırmacıları ile iki ayrı bilimsel derleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca Sarıkeçili
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2009 yılında organize edilen
“Sarıkeçili Yörükleri 3. Göç Kervanı Şöleni” Kültür Bakanlığı tarafından maddi
olarak desteklenmiştir. Konar-göçer Sarıkeçili Yörüklerinden “Emine Karadayı” 2009
yılında “Dokumacılık ve Doğal Boyamacılık Ustası” olarak “Yaşayan İnsan Hazinesi”
olarak ilan edilmiştir. Son olarak yukarıda da belirttiğim gibi Mart 2011‘de “Konargöçer Sarıkeçili Yörükleri Yayla Göçü”, Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan
Kültürel Miras Listesinde değerlendirilmeye alınmıştır.
Konar-Göçer Sarıkeçili Yörükleri
Bugün Anadolu’da “göçebe çobanlık” yaparak, sözlü kültür geleneğine dayalı
konar göçer yaşam biçimini sürdüren en kalabalık topluluk Sarıkeçili Yörükleridir.
Yaklaşık 110-120 çadır topluluğundan oluşan Sarıkeçili Yörükleri, Orta Toroslar’da
kış aylarında Mersin- Erdemli, Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı sahillerinde, yaz
aylarında Karaman, Konya- Seydişehir, Beyşehir, Bozkır, Ahırlı, Akören yaylalarında
dağınık halde konaklayan ve göçebeliğin son temsilcileri olarak kabul edilen bir
Yörük grubudur.
Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli unsurlardan biri olan 24
Oğuz boyuna mensup konar göçerler İslamiyet’in kabulünden sonra Türkmen,
Anadolu’ya geldikten sonra ise yaşadıkları bölgeye ve yerleşik yaşama geçip
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geçmeme durumlarına göre “Türkmen” veya “Yörük” adını almışlardır (Şahin
1982: 285). Faruk Sümer ve Tayyib Gökbilgin’in aktardığı bilgilere göre; Yörüklerin
yayıldıkları sahalarda Kızılırmak’ın batısından İçel’i de içine alacak şekilde çekilecek
çizginin batısında kalan bölgelere ve Rumeli topraklarına “Yörük”, doğudakilere
ise “Türkmen” denilmiştir (Şahin 2000: 380; Eröz 1991: 23). Ancak Türkmen ve
Yörük adlarının tarihi vesikalarda eş anlamlı kullanıldıkları da görülmektedir.
Diğer taraftan kaynaklarda “Yörük” adından başka “Konar-göçer”, “Göçer-Yörük”,
“Göçerler” ve “Göçer evliler” vb. gibi ifadelere de rastlanmaktadır.
Hayvancılık ekonomisine dayanan Yörük yaşamı, Osmanlı vesikalarında toprağı
olmayan ve belli bir yerde yerleşmeyen konar-göçer hayat tarzını ifade eden bir
kavramdır. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan avcı toplayıcı toplulukların
göçebeliği veya ticari ve gezginci bir grup özelliği olarak sürdürülen göçebeliği,
göçerlikten ayırmak gereklidir (Kutlu 1987:2). Anatoly Khazanov göçerliği
tanımlarken belli özellikleri üzerinde durmaktadır. Buna göre; üretim biçimi
hayvancılık olmalı, topluluklar sürülerin ihtiyaçlarına göre periyodik olarak yer
değiştirmeli, grubun tamamı bu göçe katılmalı, ekonomi pastoral ve daha çok
kendi geçimlerine yönelik olmalıdır (Khazanov 1984: 16). Bu özellikler göz önünde
bulundurularak Sarıkeçili Yörükleri’ne Konar-göçer ifadesi kullanılmaktadır.
1987 yılında Reims Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Profesörü Marcel Bazin,
Konar- göçer Sarıkeçili Yörükleriyle ilgili bir araştırma yapmış ve Fransa’da
“Production Pastorale et Société” adlı derginin 1989 yılı 20. sayısında makalesi
yayınlanmıştır. Bu makalede verdiği bilgilere göre;
“… Herkes tarafından bilinen, Sarıkeçili aşiretinin isminin anlamını içeren ve iyice
oturmuş bir töresi yoktur. Konuştuğumuz insanlardan pek çoğu, grubun coğrafi
menşeini, hiç kimsenin hatırasını muhafaza etmediği bir devirde gelmiş olacakları
daha batıda Aydın civarında bir yere yerleştirmektedir... Şimdiye dek, Sarıkeçili
aşiretinin tarihi geçmişi içinde bu soruyu derinleştirmeyi başaramadık. Gerçekte
kullanılabilen kaynakların sürekli olmayışı nedeniyle, bu soruyu aydınlatmak
güçtür” demektedir (Bazin 1994: 324-325).
Konar-göçer Sarıkeçili Yörükleri’nin hangi tarihten bu yana Mersin - Konya
arasında göç ettikleri ve bu bölgeye nereden geldiklerini şu anki mevcut bilgilerle
cevaplamak mümkün görünmüyor. Marcel Bazin’in de değindiği gibi kendini
Sarıkeçili olarak ifade eden grup içerisinde Honamlı, Manavlı, Cırıklı, Horzum,
Hayta gibi Yörük gruplarına mensup kişilerde bulunduğu için herkesin geliş yönü
ve nedenleri farklı olabilir. Farklı Yörük gruplarının birleşiminden oluşan bir grup
olsa da kendilerini Sarıkeçili olarak adlandırıyorlar.
Sarıkeçili Yörüklerinin büyük bir bölümü günümüzde Adana, Mersin, Antalya,
Afyon, Kayseri, Karaman, Aydın, Hatay, Burdur, Isparta, Denizli başta olmak
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üzere birçok ilde yerleşik hayata geçmişler. 1940’lı yıllardan sonra İçel, Antalya,
Burdur, Isparta; Denizli ve Konya yörelerinde altmıştan fazla köyde yarı-göçer
veya yerleşik hayata geçen Sarıkeçili Yörükleri görülmektedir (Bakır 1995:75).
Sarıkeçili Yörüklerinin bugün hangi köylerde yaşadıklarına ilişkin yerleşim
bilgilerine Musa Seyirci’nin (2000), İbrahim Bakır’ın (1995), Hilmi Dulkadir’in
(1997) ve Ahmet Yüncü’nün (1998) araştırmalarında genişçe yer verilmiştir. Marcel
Bazin, makalesinde kullandığı bir haritada göçer ve yerleşik Sarıkeçili Köylerini
göstermiştir. Buna göre Konya Kadınhanı, Ankara Yunak ve Polatlı ilçesinin bazı
köylerinde (Çeşmelisebil, Gökpınar, Başkuyu vb) Sarıkeçili Yörükleri vardır. (Şekil:
1 Göçer ve Yerleşik Sarıkeçili Haritası) (Bazin 1994: 347). Bunlara ek olarak Konya
-Ilgın, Büyükoba Köyü, Antalya-Manavgat-Alanya, Tokat-Tahtuba Köyü ve Adana’da,
Burdur- Bucak, Aziziye Köyü ve Isparta-Eğirdir, Keçiborlu, Afyon-Dinar, Denizli’de
Sarıkeçili Yörükleri yaşamaktadır.

Konya’nın Çumra ilçesinde 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip Sarıkeçili Köyleri,
son 10 yıldır devletin Karaman’da verdiği Sarıevler’e yerleştirilen Sarıkeçililer,
kendileri ev alarak Karaman’ın merkezine ve mahallerine yerleşen Yörükler ve
halen göçer olup çadırda kalan Yörükler hem tarihten günümüze yaşanan süreci
göstermekte hem de bir biçimde Yörüklerin iskan sürecinin değişik katmanlarını
oluşturmaktadır.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörükleri ile ilgili bilgiler Haziran 2009 - Nisan 2011
tarihleri arasında aralıklarla dört mevsimi tamamlayacak şekilde yürüttüğüm
katılarak gözlem tekniğine dayalı saha araştırmama dayanmaktadır. Yeditepe
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hande Birkalan Gedik danışmanlığında
yürüttüğüm tezin komitesinde Ankara Üniversitesi Halkbilimi Bölümünden Prof.
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Dr. Muhtar Kutlu ve Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr.
Aybil Göker’de yer almaktadır. Bildiride yer alan bilgiler alan araştırmam sırasındaki
gözlemlerime ve edindiğim bilgilere dayanmaktadır.
Konar- Göçer Sarıkeçili Yörüklerinde Yaşam
Sarıkeçili Yörüklerinde yaşam doğada sürdürüldüğü için hangi ayda nerede
konaklanacağından, ne zaman göçe çıkılacağına kadar yaşamın bütün pratikleri
havanın durumuna yani iklim şartlarına göre belirlenir. Göçer yaşamda dört mevsim
yapılan faaliyetlere göre gruplandırılır.
Bahar (Yayla) Göçü (10 Nisan-15 Haziran); Sıcaklık değerlerine göre değişse
de 10 Nisan’dan sonra çadır halkı da, hayvanlarda göçe hazır demektir. Yörüklerin
göçer yaşamda en büyük rezillik diye ifade ettikleri ama zamanı gelince de gitmeden
olmaz dedikleri bir süreç göç. Mersin’den başlayıp Konya Seydişehir veya Taşkent’te
son bulan 30 günle 60 gün arasında değişen göç Aydıncık’tan Seydişehir’e yaklaşık
350 km’lik bir yolculuk serüveni. Keçilerin daha iyi beslenebilmesi için yapılan göç,
uzun zamandır görülmeyen dağlara, vadilere merhaba deme zamanı.

		

Foto 1: (Güz Göçü / Karaman, Kasım 2010, A.Hilal Tuztaş).

Yayla Yurdunda Hayat (15 Haziran-10Ağustos); Haziran ayının ortalarında
Konar-göçer Sarıkeçili Yörüklerinin tamamı bahar göçlerini tamamlamış ve Konya
ili sınırlarında dağınık halde bulunan yayla yurtlarına yerleşmiş olurlar. Bu yurt
alanları köy muhtarlarından belli bir ücret karşılığı kiralanmaktadır. Haziran’ın
ortasından Ağustos ayının ortasına kadar süren iki aylık dönem Yörüklerin en yoğun
olduğu yayla dönemini ifade eder. Bu Yörüklerin yoğurt, peynir gibi hayvansal
gıdalarını üretip, sattıkları ve kışa depoladıkları yoğun bir dönemdir. Haziran ayında
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başlayan keçi sağımı ise keçilerin sütü kesilene kadar yani Eylül ayının ortalarına
kadar devam eder. Ağustos’un ortasından itibaren yavaş yavaş güz göçüne başlanır.
Güz Göçü (10 Ağustos-15 Kasım); Yoğun bir biçimde süt ürünleri üretimi
yapılan yayla döneminden sonra havalar soğumaya başlayınca Yörük için göç zamanı
yeniden başlamış demektir. Nasıl bahar göçünde sıcak havalarda keçileri, koyunları
rahatsız etmemek amaçlanıyorsa güz göçünde de havalar soğumadan göçmek
hedeflenir. Ağustos ayı içerisinde keçiler kırkılmış ve soğuğa daha dayanıksız hale
gelmiştir. Ağustos’un 10’nunda başlayan göç, bahar göçünden farklı olarak daha
uzun sürer. Tarlalarda ekinler kalkmış olduğu için daha yavaş, daha çok dinlenerek
göç etmek mümkündür. Bu nedenle de yolculuk Kasım ayına kadar sürer. Temmuz
veya Ağustos ayı içerisinde özellikle erkek oğlaklar satılmıştır, yavaş yavaş keçi
sağımı da biter. Bu dönemde asıl hedef sahilde keçiler için uygun otlak yerleri
bulunmadığından göç boyunca olabildiğince keçileri doyurmak ve kış döneminde
güçlü, kuvvetli kılmaktır.

Foto 2: (Bahar Göçü / Mersin, Mayıs 2010, A.Hilal Tuztaş).
Kışla Yurdu (15 Kasım -10 Nisan); Sarıkeçili Yörükleri, Kasım’ın ortalarında hatta
Aralık başına doğru, güz göçünü tamamlayıp kışla yurduna yaklaştıklarında yurtlak
alanlarının bağlı bulunduğu köyün muhtarına otlakiye parası vererek yurtlarını
kiralar ve yerleşirler. Sonrasında da 15-20 senedir yaptıkları gibi çadırlarının yanına
manar kurarlar. Manar, ince ağaç iskeletlerin üzerine gerilen çadır veya brandalarla
rüzgardan korunaklı bir göz oda anlamına gelmektedir. İç mekanı çadırdan daha
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geniş tutulur. İçerisine soba kurulur, bazı çadırlarda televizyon izlenir. Kış ayının
Yörükler için en önemli dönemi döl zamanıdır. Beş aylık bir hamileliğin ardından
keçiler Ocak, Şubat ayları içerisinde doğurmaya başlarlar. Döl zamanı yada C.C’nin
deyişiyle “selden kütük kapma” zamanı herkes elinden geleni, tüm dikkatini sürüye
ve hayvanların bakımına harcar. Bu süre zarfında keçiler yavrularını emzirdikleri
için sağılmazlar. Bahar göçü gelene kadar oğlakları günde iki kez emzirtmeye
dikkat edilir. Bazı çok kalabalık sürülerde bir kez emzirildiği de olur. Nisan dönemi
geldiğinde yavaş yavaş yaylaya çıkış hazırlıkları yapılmaya başlar. Bu süre zarfında
kadınlar, kış aylarında ıstar tezgahlarını kurup çadır, çul, gergi vb. dokuyabilirler.
Bir yıllık süre içerisinde konar- göçer yaşam döngüsünde en önemli süreç göçtür.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörükleri ve Yayla Göçü
Yörükler için göç; konar-göçer yaşamın temel yapıtaşıdır. Konar-göçer Sarıkeçili
Yörüklerine göre, karaçadırda ikamet eden, develeriyle yazlık kışlık mahaller
arasında göç eden kişi Yörük’tür. Göç olmadığında konar-göçer yaşamdan söz
edilemez. Hayvanların daha iyi beslenebilmesi amacıyla yapılan göç, temel geçim
kaynağı hayvancılığa dayalı toplumlar için bir zorunluluktur.
Konar göçer Sarıkeçili Yörüklerinin yayla göçü neden koruma altına alınmalıdır?
Ya da yayla göçünü koruma altına almak Sarıkeçili Göçer yaşamına nasıl etki eder?
*Arkeolojik kazılarda Anadolu’daki göçerliğin neolitik döneme kadar uzandığı
görülmektedir. Kıl keçi olarak tabir ettiğimiz keçinin varlığı da Anadolu’da binlerce
yıllık bir geçmişe sahiptir. Bugün konar- göçer Sarıkeçili Yörükleri Anadolu’daki
kıl keçi varlığının sürmesinde en önemli etkendir. 6831 sayılı Orman Kanununun
özellikle 19. Maddesine istinaden (mevzuat.basbakanlik.gov.tr, Ekim 2011) keçilerin
ormanlık alanlara girişinin yasaklanması nedeniyle birçok köyde kıl keçiler satılmış,
onun yerine ithal Saanen keçisi alınmıştır. Süt ve döl veriminin daha yüksek oluşu
nedeniyle tercih edilen Saanen keçisinin veterinere bağımlı, uzun yola gelemeyen
ve yemle bakım isteyen bir hayvan olduğu da söylenmektedir.
Kıl keçi ise tarıma elverişli olmayan kayalık arazide dahi kendini besleyebilme
özelliğine ve uzak mesafelere gidebilme yapısına sahip, Anadolu coğrafyasına uyum
sağlamış bir hayvandır. Göçerlerin yerleşmesi ve göçün durması halinde yerli ırk kıl
keçilerinde Anadolu’daki varlığı tehlikeye girebilir. Bu durumun yaşanmaması için
göçün sürmesi ve yahutta yerli ırk kıl keçinin koruma altına alınması gerekmektedir.
*Konar-göçer yaşam hem Anadolu Tarihinde hem de Türk tarihinde önemli ve
uzun yıllar sürdürülmüş olan bir yaşam biçimidir. Selçuklu Dönemi ve sonrasında
Osmanlı Döneminde göçerlerin bir bölümü süreç içerisinde kendi istekleriyle,
büyük bir bölümü ise devletin iskan politikalarıyla, yerleşik yaşama geçmişlerdir.
Türkiye’de akademik literatürde yerleşik yaşama geçen göçerlerin yaşamındaki
sosyal değişimi araştıran çalışmalar çok sınırlıdır. Bu sebeple de yaşanan değişim
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konusunda bilgi sahibi değiliz. Ancak birçok iskan kararının göçerlerin fikri
alınmadan yapıldığı biliniyor. Bugün Sarıkeçili Göçerleri içinde benzer bir durum
yaşanmakta, keçi yasağı, yazılan cezalar (zabıtlar), otlak alanlarının daralması,
göçerlerin göç yolları boyunca geçtikleri köylerde köylülerin yaklaşımı vs. gibi
sebeplerle Yörükler yerleşmeye zorlanıyor. Ancak göçer Yörüklerde her Türk halkı
ile eşit haklara sahiptir ve başkalarının özgürlük alanına müdahale etmedikleri
müddetçe istedikleri biçimde yaşama hakları olmalıdır. Özellikle de bu binlerce
yıldır sürdürülen bir göçer yaşam geleneğinin devamı anlamına geliyorsa. Sarıkeçili
Yörüklerinden C.C. göçer yaşam için şunları söylüyor;
“… duyduğum kadarıyla, kendimde düşünüyon, gene yorduğum zaman gene
aynen yani bunlar Orta Asya’dan göç etmiş, millet bütün Orta Asya Türkleri gelmiş
Anadolu’ya yayılmış, kimi yerleşmiş, işte birkaç kabile oba mı vardı, komşu mu
vardı birazı da demiş yav işte biz hayvan taşıyalım, hayvancılık yapalım? olur
yapalım. Ulen gelin siz de yerleşin, Yok yav biz göçüp sehile gidecez, Nere? Antalya
ver elini orda kışla yazın çık Anadolu’ya orda kışla çık Konya bölgesine. İşte birde
Gülnar’a gelirler, oğlu olur ayrılır ona 5-10 keçi verirler, o da devam, öteki oğlu olur
o da ayrılır, ona 5-10 keçi. Ulen burada yerleşin, burada kalalım olur. İçinden bir
ikisi yok, get ulen burada yazın sivrisinekte durulur mu? Tam iklime alıştırmışlar
işi. Kışın sahil iyi oluyo, yazın yayla iyi oluyo, iyi. Rençberlere denikler arkadaşlar
siz bizim buğdayları ekin dikin, biz de size et yetiştirelim, süt yetiştirelim, peynir.
Siz o mesleği, biz de bu mesleği seçtik devam edelim. Eee devam edin bakalım.
Bunlar bu mesleği seçmişler az alıştırıyıvemişler işte hani “Yuvarlanan taş yonsul
tutmazmış” bir yerden tekerlenen biz yuvarlandı deriz tekerlenmeye….işte bizim
yörükte yuvalandı, yuvalanan taş yonsul tutmazmış. Bunlar in çık, in çık derkene
işi alıştırmışlar, yerleşememişler. Yaylaya yerleşelim, ulen biz karda donarız burada
kışta olmaz. Ee sahil? Ulen sivrisinek yer ıscakta dağda, nereye gitcen o dağda?
Yaylaya çıkalım. İşte gide gele gide gele ta bu tarihlere gelmişler, tarihi Yörük yani
bunlar, yüz yılların, ikiyüz yılların Yörüğüdür bak bu… ( C.C. - 10.01.2011).
*Konar-göçer Sarıkeçili Yörükleri kışın Mersin’in, yazında Konya’nın 1200-2000
rakım arasında değişen yaylalarında konaklamakta, birçok yerleşim yerini yukardan
görebilen hâkim bir noktada yurt tutmaktadır. Bu nedenle de yerleşim yerlerinde
veya ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınları orman kulelerindeki görevliler gibi
görerek yetkililere haber vermektedirler. Yolunu kaybetmiş kişilerin, hayvanlarını
aramaya çıkan köylülerin, dağlarda zirve yürüyüşüne çıkan dağcıların, gezgincilerin
hiç ummadıkları bir zamanda karşılarına çıkan göçer çadırları hem güvenli yuva
ortamıyla, hem de konuksever karşılamalarıyla, közde çayı ve ikramlarıyla misafirler
için kimi zaman hayati öneme sahiptir. Göçerlerin dağlardaki varlığı bölgenin
asayişi açısından da önemlidir. Günde iki kez keçi otlatmaya giden çobanlar dağları
karış karış gezmekte ve kuşkulu bir durumu yetkililere haber vermektedir. Dağların
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keçi, insan sesleri eşliğinde canlı kalabilmesi, sessizleşmemesi için göçer yaşam
sürdürülmelidir.
*Sarıkeçili Yörüklerinde birkaç ailede yer alan koyun sürüsü dışında herkes keçi
beslemektedir. Keçi, Anadolu coğrafyasına uyum sağlamayı başarmış, uzun yollar
kat edebilen, soğuk hava koşullarına uyum sağlayabilen ve tarım yapılamayacak
taşlık, kır arazide bile kolaylıkla beslenecek ve birçok yönünden istifade edilen eşsiz
bir hayvandır. Keçi yediği otta, içtiği suda bile seçici davranan, tuvaletini yaparken
yere çömelen bu nedenlerle de Yörükler tarafından temiz olduğu düşünülen bir
hayvandır. Birçok Yörük koktuğunu düşündükleri için koyun ve sığırı sevmemekte
ve onlardan elde edilen et, süt, yoğurt gibi mamulleri de tüketmemektedir. Sürüde
davarlara takılan adlar, hayvanın yaşına ve cinsiyetine bağlı olabildiği gibi keçiye;
fiziksel görünümü sebebiyle veya isteğe bağlı olarak da isim verilebilir. Göçer yaşamda
hayvanlar ağzı olan ama dili olmayan canlılar olarak görülür. Onlara birçok şey
malum olduğu için hayvanların hareketleri takip edilerek havanın durumu hakkında
tahminlerde bulunulur hatta göç zamanının gelişi bile hayvanların davranışları ile
belirlenir. Göçer Sarıkeçili Yörüklerinin hayvanlarla kurdukları ilişkileri, ad verme
geleneği, “in” uygulaması, ana yakımı, hayvanlar için oluşturdukları özel sesleniş
biçimleri, kurt ağzı bağlama geleneği, hastalıkları tedavi metotları ve çobanlığa
ilişkin birçok bilginin de yaşamaya devam edebilmesi için göç önemlidir.
“…Nisanın 20 si dedin mi göç başlar. Mayısın 1,2’si yağış olursa 4, 5 bulur. Mayıs
10 desin hayvanlar yola çıkar. Deve hiç durmaz zaten de keçi bile biliyor. Gelip gittiği
yolu bulur. Aynı leylek gibi bulur. Keçi o fikri buluyorsa zaten deve dağda taşta
korkmuyor ya o yüzden. Keçi icabında kurttan kuştan korkar… (C.C -20.07.2009)”
*Türkiye’de SOKÜM kapsamında Sarıkeçili Yörüklerinin Yayla Göçü ile ilk defa
hem bir yaşam pratiği, hem de bir yaşam biçimi ele alınacaktır. Göçer Sarıkeçili
Yörükleri’nin haklarının savunulması sadece göçer nüfusun hakkını korumak için
değil Türkiye’deki göçer yaşam içinde olumlu bir adım olacaktır. Bugüne kadar
konar- göçer yaşama ilişkin bilgimizin azlığı düşünülecek olursa bu vesile ile yaşam
biçimi konusunda daha fazla araştırma yapılabilecek ve Türkiye’de korumaya yönelik
gayretlerin bir başarı elde edişi ve eldeki değerlere sahip çıkılması gerektiğini
gösteren bir ilk olacaktır.
*Konar- göçer yaşama ilişkin pek çok pratik ve uygulama şartların değişimine
bağlı olarak hızla kaybolmaktadır. Hatta bu kayboluş araştırma konusundaki
eksikliğimiz ve mevcut bilgilerimizin azlığı nedeniyle sanki hiç var olmamış bir
kayboluş haline gelmektedir. Birçok pratik insanların kendi anılarında yaşam
sürmekte ve onlarla birlikte de kaybolup gitmeye mahkum görünmektedir.
Yörük yaşamında keçiden sonra en önemli hayvan devedir. Deve konar-göçer
Yörüğün karaçadır gibi başlıca sembollerinden biri, aynı zamanda Yörükler için
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çok kutsal kabul edilen bir hayvandır. Karaçadırın peygamberden dualı olduğunu
düşündükleri gibi devenin de peygamber devrinden gelen, bereketi sağlayan bir
hayvan olduğuna inanılır. Bu nedenle de develer binek hayvanı olarak değil, yük
hayvanı olarak kullanır, küçük çocuklar dışında Yörükler arasında kimse deveye
binmez. Sarıkeçili Yörüklerinde son yıllarda develerin sayısında ciddi bir azalma
olmuştur. Bunun nedenleri de; yeni nesilde daha az sayıda çocuk olması ve ailede
deve çobanlığı yapacak bir fert bulunmaması, göç yollarının daralması ve eskisi
gibi her konalgada durulamadığı için uzun saatler yürümek zorunda oluşları, bunu
da develerle yapmanın güçleşmesi. Ayrıca develerin sınırlı alanlarda otlatılmak
zorunda olması, şahıs arazilerine zarar vermemesini sağlamak, bunlar arasında
sayılabilir. Kısacası bakım güçlüğü, çoban sayısındaki eksiklik ve göçte develerle
ilerlemenin güçlüğü develerin çok yakın bir tarihte satılmasına neden olmuştur.
Satılan develerin yerine traktör veya kamyon alınmaktadır.

Foto 3: (Bahar Göçü / Konya, Haziran 2010, A.Hilal Tuztaş).
Develerin satılması birçok pratiğin de kaybolmasına neden olmuş. Yörükler
önceleri göçe çıkarken develerini, “keydirme” adı verilen yılan boncuklu başlıklarla,
koza denilen renkli püsküllerle, küçük yüz çanlarıyla, karınların altına takılan
gübürdek çanlarıyla süslerlerken artık bunlar yapılmıyor. Deveyle göç edildiği
zamanlarda en önemli göç malzemesi eşyaların taşındığı çuvallardı. Bu sebeple de
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kızların annelerinden öğrendikleri önemli işlerden biri de dokumaydı. Yörükler
karaçadırı dokumanın yanı sıra giysilerini koymak için “yanışlı” tabir ettikleri işlemeli
“ala çuvallar”, unun konduğu “un çuvalı”, diğer yiyecek erzaklarının konduğu “dimi
çuvalı” gibi dokumalarda yaparlardı. Bunların yanı sıra deve havudunda yüklerin
üzerine serilen deve örtüsü, develerin bedenlerinin üzerine örtülen çul örtü, kilim,
namazlık, tuz heybesi, terke heybesi gibi birçok dokuma örneği olduğunu biliyoruz.
Ayrıca Yörüklerin gündelik hayatlarında çocuk hobucurken (çocuğu sırtına almak),
deveye yük sararken, sırtlarına odun sararken vs. kullandıkları “gatibi” adı verilen
kolanlarda başka bir dokuma örneğidir. Develerin satılması ile birlikte artık ala
çuval ve dimi çuval dokunmamakta, çuvallar Mut bölgesindeki dokumalardan satın
alınmaktadır. Aynı şekilde, develere örülen (döş, göybent ve kasık) kolanları da
yapılmamaktadır. Dokuma tezgahı olan “ıstar tezgahları” da çoğu kez kurulmamakta
hatta çadırlar bile son yıllarda hazır alınmaktadır.
Develerin semeri olarak da ifade edebileceğimiz “havut”un yapımı da önemli
kayıplardan biridir. Havut ustası Yörük arasında birkaç kişi kalmıştır ki onlarda deve
olmadığı için yeni bir havut yapmamakta, eskiler havutlar kullanılmaktadır. Bunun
yanı sıra konar-göçer Sarıkeçili Yörüklerini soğuk kış gecelerinden koruyan deve tüyü
yataklarda artık yavaş yavaş tarihe karışmak üzeredir. Bu kaybolan pratiklerin yerini
alan bir şey var mı diye bakacak olursak şunları söylemem mümkün; Yörüklerin
bir kısmının okula gidiyor olması zaten onları bu işlerden alıkoymaktadır. Artık
dokuma yerine boncuk işleme yapılmakta. Boncuk işleme ile çakmaklık, telefonluk
ve kemerler yapılmaktadır. Önceleri gündelik kullanımda ihtiyaç duyulan kilim,
yolluk gibi ürünlerin yerini hazır plastik hasırlar, yolluklar almış durumdadır. Deve
üzerinden yapılan genel bir değerlendirme de bile maddi kültür unsurlarının kaybı
ile kültürel yapının da değiştiği rahatlıkla söylenebilmektedir. Konar- göçer yaşama
dair bilgilerin ivedilikle derlenmesi ve sürdürülebilir kılınması önemlidir.
*Doğa ile sürdürülen yaşam içerisinde Konar- göçer Sarıkeçili Yörüklerinde
bilgi, atalarının birikimi ve kendi kişisel tecrübeleriyle oluşmaktadır. Bugün birçok
kişinin “batıl itikat” olarak adlandırdığı ve bilgi olarak rağbet etmediği birçok konu
bir insanın düşünce haritasını çıkarabilmek açısından önemlidir. Yörüklerde bu
inançlar dikkat edilmesi gereken davranışlar yani “saygı”lardır. Sarıkeçili Yörükleri
Müslüman-Sunni olup Hanefi mezhebine bağlıdır. Saygılara ilişkin bilgileri
anlamak daha uzun süreli bir araştırmayı gerektirmektedir elbette ancak genel
hatlarıyla Yörüklerde en büyük saygı keçilere ve süt, yoğurt gibi hayvansal ürünlere
yöneliktir. Bunun nedeni ise üründe bir azalma veya maddi bir kayıp yaşanmaması
isteğidir. Sarıkeçili Yörüklerinde vakit ikindiye doğru yaklaştı ise kim isterse istesin
çadırdan beyaz bir şey (şeker, tuz, un) verilmez.
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Sarıkeçili Yörükleri günlere de önem verirler. Örneğin herhangi bir gün göçe
çıkılamaz. Ocağa ilişkin, çocuklara ilişkin, çadıra, doğaya, hayvanlara ilişkin nazara
karşı birçok saygı vardır. Hatta tuz patlatma ve kurşun dökme gibi uygulamalarda
yapılmaktadır. Bu uygulamalar aynı zamanda bir kültürel zenginliğin göstergesidir.
Bu bilgilerin varlığı göçer topluluğun binlerce yıl içerisinde nasıl bu günlere geldiğini
anlamamızı ve bugünkü mevcut varlığını koruma çabasını da anlamamızı sağlar. Bu
Türkiye Cumhuriyetinde yer alan ve korunması gereken kültürel zenginliklerden
biridir.
*Konar- göçer Sarıkeçili Yörükleri çadıra “ev”, sabit meskenlere ise “dam ev”
diyorlar. Çadır ve yurt kavramları, çadırın yapımı, kuruluşu, çadır içi düzenlemeler
yani mekan düzenleme biçimleri bize göçer yaşam için önemli ipuçları veriyor.
“Yayla Göçü”nde yaklaşık 350 km’lik yol boyunca bazı günler iki saat, bazı günler
geçilen yol üzerindeki konaklama yerlerine göre 12 saat yürüyerek yol kat ediliyor.
Mersin –Konya, Konya-Mersin arasındaki göç güzergahında kimi zaman köylerin
arasından, kimi zaman ormanın içlerinden yol alırken “konalga” adını verdikleri
yerlerde mola veriyorlar. Bu konalgalar; su kaynaklarına yakınları dolayısıyla tespit
edilmiş, senelerin birikimi ile belirlenmiş duraklar. Yörüklerin genellikle aynı sıra
ile takip ettikleri bu noktaların hepsinin bir adı var. Bu sayede de göç güzergahı için
bir rota oluşmuş oluyor. Bir sonraki kuşak ailesinden gördüğü göç rotasını takip
ediyor. Konalga adlarında Yörükler, genellikle köylüler tarafından verilmiş olan
adları kullanıyorlar. Bazı konalgaların adlarına dair aktarılan öykülerde mekan ve
anlatı arasında kurulan bağa güzel bir örnek teşkil ediyor. Konalgalar bize sadece
göçerlerin yol güzergahını veya o hat üzerindeki köylerin adlarını vermiyor aynı
zamanda göçer yaşamdaki zaman ve mekan algısını anlamamız noktasında da bize
çok değerli veriler sunuyor. Bu aynı zamanda şehirde yaşayan insanların algıları
üzerinde de düşünmelerini sağlayacak faydalı bilgiler sunuyor.
*Sarıkeçili Yörükleri diğer bütün Yörük grupları gibi sözlü bir geleneğe sahip
olduğu için kültüre ilişkin bilgiler ancak sözlü ifadelerle elde edilebilmektedir.
Kültür içerisinde lakaplar, sülale adları, ad verme geleneği, sözlü anlatılar,
masallar, efsaneler, maniler, deyişler, boş zaman etkinlikleri, akşam sohbetlerinde
oynanan oyunlar, geçiş dönemi adetleri, Sarıkeçili Yörüklerinin bir araya geldikleri
çadır dikme, hayvan kırkımı gibi pratikleri de göz önünde bulunduracak olursak
Anadolu’da sürdürülmekte olan ve çoğunluktan farklı olduğu için marjinalleştirilen
bir yaşam biçiminin kültürel çeşitlilik için sürdürülmesi büyük önem arz ediyor.
*Sarıkeçili Göçerlerinin SOKÜM kapsamında koruma altına alınmasına ilişkin
süreçte Doğa Derneği Başkanı Güven Eken ve Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni Özcan
Yüksek’in hem yazıları hem de mevcudiyetleri ile verdikleri katkı özellikle dernek
faaliyetlerinin hız kazanmasına vesile oldu. Özcan Yüksek’in konar- göçer Sarıkeçili
Yörüklerine ve göçün devamına ilişkin görüşlerine bakılacak olursa;
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“Sarıkeçililer, hem geleneksel kültürlerin yaşaması, hem de doğayla uyumlu
bir yaşam biçiminin devam etmesi bakımından göç etmeye devam etmelidirler.
Sarıkeçililerin yaşam biçimleri, varlıkları; hem bugün, hem de yarın için hiç bir
maddi değerle ölçülemeyecek kıymettedir.
Sarıkeçililer, Anadolu’daki bin yılı aşkın göçebe kültürün, çok daha eskiye giden
Orta Asya kaynaklı bir göçebeliğin devamıdır. Bütün zorluklara rağmen göçlerini
devam ettiriyor olmaları hem bu ülke hem de dünya açısından talihli bir durum
sayılmalıdır.
Gezegenin doğasının büyük bir yokoluş sürecine girdiği bir zamanda, doğayla iç
içe ve doğanın döngülerine göre hareket eden Sarıkeçili göçer topluluğunun yaşam
biçimini savunmak, gezegeni savunmakla bir ve aynı şeydir.
Diğer taraftan kültürel tek tipleşmenin yaşandığı günümüzde Sarıkeçililer, özgün,
geleneksel ve yüzlerce yıl eskiye giden kökleriyle benzersiz bir kültürel zenginliktir.
Üstelik bu ülke kültürünün başlangıcına ait ipuçlarını da barındırmaktadır. Bir
benzetme yapmak gerekirse, Sarıkeçililer özellikle Türk toplumunun kültürünün
kökhücresidir.
Tabii ki, Sarıkeçilileri geleneksel yaşamlarını sürdürmeye kimse zorlayamaz,
ama kimse de onları bu yaşam biçiminden vazgeçmeye zorlayamaz. Bununla birlikte
Sarıkeçilileri bu konuda teşvik etmek, onlara cesaret ve destek vermek bir zorlama
sayılamaz.
Sarıkeçililerin geleneksel göçlerine devam etmesi, biyolojik ve kültürel
çeşitliliğin insanlığın ve doğanın yararına olduğunu düşünenler için yalnızca bir
umut anlamına gelecektir. Yitirilmiş olanın, dağlarda yürüyen ve sayıları belki yüzü
ancak bulan bir halkın heybelerinde saklı olduğu anlamına gelecektir” demektedir.
(Özcan Yüksek 2011).
Sarıkeçili Yayla Göçünün neden korunması gerektiği konusunda bazı nedenleri
burada aktarmaya çalıştım. Elbette bunların dışında da birçok neden sayılabilir.
Çünkü göçün devamı, konar- göçer yaşamın devamı anlamına gelmektedir.
Yayla Göçünün koruma altına alınmasının nedenleri kadar korumanın nasıl
gerçekleştirileceği de önemlidir. Detaylı bir çalışmayı gerektiren bu uygulamanın
farklı disiplinlerdeki araştırmacılardan oluşmuş bir ekip tarafından tartışılması
ve değerlendirilmesi en sağlıklısı olacaktır.Yayla göçünün nasıl korunabileceğine
ilişkin değerlendirmeler yapılırken alandan edindiğim bilgilerimi ve Acil Koruma
Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için Kültür Bakanlığı’nın başvuru
formunda yer alan “3-b Önerilen Koruma Başlıkları” kısmında sunulan koruma
maddelerini göz önünde bulundurarak, genel bir değerlendirme yapmanın faydalı
olacağını düşünüyorum.
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Önerilen Koruma Tedbirleri
1-Konar – göçer Sarıkeçililerin kesin nüfusunu sağlamak amacıyla alan
araştırmasına dayalı bir istatistik çalışması yapılacaktır.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörükleri hakkında sadece istatistik çalışmasına yönelik
değil,birçok farklı konuda çalışmalar yapılması gerekmektedir. Çünkü bir kültürü
koruyabilmek için öncelikli olarak o kültürü iyi bir biçimde tanımak gerekir. Alan
araştırmam sonucunda edindiğim bilgilere göre şu anda mevcut olan karaçadır
sayısı 110-120 civarındadır. Ancak bu çadır halkının bir kısmı geniş aile yapısına
sahip olduğu için çekirdek aile sayısı çok daha yüksek sayıda olacaktır. Ayrıca
gerçek anlamda istatistiksel bir sayıya ulaşabilmek için Karaman’da devletin verdiği
“Sarıevler” iskan konutlarına yerleşen Göçer Sarıkeçilileri, Karaman’da Esentepe
Mahallesi başta olmak üzere, Mersin’in Mut ilçesinde ev alıp yerleşen göçerleri de
çalışmaya dahil etmek gerekmektedir. Çünkü Sarıkeçili Yörükleri’nin bir bölümü
yerleşik olarak görülse de bir çoğunun çadırla organik bağı devam etmekte, göç
zamanında, oğlak kuzulama zamanında birçoğu çadırdaki akrabalarına yardıma
gitmektedirler.
2- Yaylak ve kışlak alanı olarak işlev görebilecek kamu arazileri Sarıkeçili
Yörüklerine karşılıksız olarak tahsis edilecek, bu alanlar Milli Park (veya Kültürel
Mekan) olarak ilan edilecektir.
Sarıkeçili Göçerleri yaylak ve kışlak yurtları arasında gelip giderken temiz yurda
konma konusuna son yıllara kadar dikkat etmişler. Ancak günümüzde mekânlar
daraldığı için birçoğu kışlağında birkaç senedir aynı yurt alanında konaklamak
durumunda kalmaktadır. Ayrıca kış yurdunda da, yaz yurdunda da Yörükler alanın
darlığı sebebiyle dağınık halde ve birbirlerinden uzak yerlere çadırlarını kurmayı
tercih etmektedir. Yurtlak alanlarının milli park alanı olarak ilan edilebilmesini
için tek tek yerleşim yerlerinin tespit edilmesi gerekecektir. Bununla birlikte Milli
Park alanı olarak tespit edilecek yerlerin Sarıkeçili Yörüklerine ne gibi faydalar
sağlayacağı, ya da yükümlülüklerinin neler olacağı net bir biçimde belirlenmelidir.
3- Milli Park (veya Kültürel Mekan) olarak ilan edilecek olan yaylak ve kışlak
alanları turizm rotalarına dahil edilecektir.
Sarıkeçili Yörüklerinin yurt düzenlemesinde demin de belirtmiş olduğum gibi
birçok çadır birbirinden uzakta kurulmaktadır. Özellikle yaz aylarında ormancıların
rahatlıkla ulaşamayacağı, yol üstü olmayan alanlar tercih edilmektedir. Sadece
Taşkent ilçesinde yer alan çadırlar bölgede orman varlığı olmadığı için çadırlarını
yol üzerine kurabilmektedirler.
Kısacası birçok çadıra ulaşım kolaylıkla
sağlanamamaktadır. Diğer taraftan da göçer yaşamı turizm rotalarına dahil etmenin
fayda ve zarar hesabının ciddiyetle yapılması, göçer kültür üzerinde yaratabileceği
olumlu ve olumsuz etkileri göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
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4- Sarıkeçili Yörüklerinin yerleşik halkla sıkıntı yaşamadan güvenli bir biçimde
göç edebilecekleri göç rotaları- su kaynakları da göz önünde bulundurularakoluşturulacaktır.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörükleri için göç rotaları, atalarından miras kalmış,
zihinlerine kazınmış, içselleştirilmiş bir güzergahtır ve birçoğu da alışkın olduğu
yolu kullanmayı tercih eder. Bu sadece yolu bildikleri için değil yol güzergahındaki
köylerde tanıdıkları olduğu için yani insan ilişkileri sebebiyle de tercih edilir.
Devlet Yörüklere göç sırasında hayvanlarını yoldan götürme izni vermektedir ancak
Yörüklerin amacı keçilerini beslemek olduğu için yoldan götürmek göçü anlamsız
kılmaktadır. Diğer taraftan da her sene köylüler kendi köy sınırları içerisinde
göçerlerin göç güzergahında dikim yaparak göç rotalarını daraltmaya hatta göçü
durdurmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Burada Yörüklerin alışkın
oldukları göç rotalarını yeniden belirlemek yerine göç güzergahı üzerindeki köyleri
de sürece dahil ederek göç rotası konusunda bir düzenleme yapılması gereklidir.
5- Oluşturulan göç rotaları üzerinde yerleşik halkla otlakiye ve geçiş hakkı gibi
konularda yaşanabilecek sorunlar çeşitli tedbirlerle giderilecek. Örneğin yerleşik
halkın gördüğü zarar, Bakanlık bütçesinden karşılanacaktır.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörüklerinin yol boyunca verdikleri zararları diğer bir
deyişleyerleşik halkın gördüğü zararı Bakanlığın karşılaması fikri suistimale açık
bir konudur. Bu nedenle de çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Göç sırasında
Yörükler yerleşik halkın malına zarar vermemek için ellerinden geleni yapmaya
çalışmaktadır. Kimi zaman sorunlar yaşansa da Bakanlığın zararı karşılayacak
olması göçeri daha az dikkatli kılabileceği gibi, köylüler de başkalarından gördükleri
zararı dahi Yörükler yapmış gibi gösterebilirler. Burada zararın karşılanmasından
çok hem köylüler, hem de göçer Yörükler için bir şikâyet makamının oluşturulması
ve yaşanan sorunlarda maddi, manevi destek verilmesi sağlanmalıdır.
6- Konar- göçer Sarıkeçililerin gerek yaylak ve kışlak alanlarında ve gerekse
göç yollarında yaşadıkları sıkıntıları kaldırmak amacıyla idari ve yasal tedbirler
alınacaktır. Bu doğrultuda 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5543 sayılı İskan Kanunu
üzerinde gerekli değişiklikler gerçekleştirilecektir.
Göçer Sarıkeçili Yörükleri ve Türkiye’de kıl keçi beslemeye çalışan çobanlar
içinyeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde Anadolu’daki kıl
keçinin varlığı tehlikeye girecek gibi görünmektedir. Orman ve İskân Kanunu’na
yönelik yeni düzenlemelerin yapılabilmesi için konusunda uzman araştırmacıların
görüşlerine başvurulması gerekmektedir. Birçok yurt alanı köy sınırları içerisinde
yer aldığı için Yörükler hem yaz hem de kış yurtları için muhtarların isteğine bağlı
olarak köye katkı adı altında bir bedel ödüyorlar. Hatta göç boyunca konakladıkları
köylerde bile muhtarların ayakbastı parası talepleri olabiliyor. Bir de buna göç
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sırasında orman bölge müdürlüğüne bağlı memurların keçi yasağı sebebiyle
yazdıkları cezalar da eklenince göçün bitimine kadar Yörüklerin ellerindeki paraları
büyük ölçüde azalıyor. Yaşanan sorunlar ve paraya bağlı sıkıntılarda göçerlerin
gündelik yaşamında konuşulan tek mevzu haline geliyor. Bu maddi sıkıntılar,
göçün önündeki en büyük engel gibi görünüyor. Bu nedenle de acil çözüm önerileri
sunmak gerekiyor.
7- Sarıkeçili Yörüklerince son çeyrek yüzyılda göç esnasında kullanılmaya
başlanan motorlu araçların (kamyon, traktör, binek arabası vb.) kullanımının önüne
geçilecek. Göçün deve katarları ile gerçekleştirilmesi sağlanarak göçün orijinal
yapısı korunacaktır.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörüklerinin deve sayısının azalmasına bakım güçlüğü,
çoban sayısındaki eksiklik ve göçte develerle ilerlemenin güçlüğü sebep olmuştur.
Ancak son yıllarda Sarıkeçili Yörükleri hakkında bilgi almaya gelen fotoğrafçıların,
belgeselcilerin, araştırmacıların daha çok develi ailelere gitmesi nedeniyle bir grup
gencin deve sahibi olma konusunda artan bir ilgisi olduğunu düşünmekteyim.
Şartların iyileştirilmesi, develer için uygun şartların oluşturulabilmesi halinde
Yörükler arasında tekrar deve ile göçe çıkmak isteyenler olacaktır ancak tüm ailelerin
deve ile göçü mümkün görünmemektedir.
8- Sarıkeçili Yörüklerinin yaylaya çıkış ve yayladan dönüşleri resmi katılım ve
finansmanla gerçekleştirilecek şenliklerle Türkiye kamuoyuna duyurulacaktır.
Kamuoyunun Sarıkeçili Yörüklerini tanıması ve göçer yaşam konusunda
bilgilenmesiaçısından faydalı bir etkinlik olacaktır. Ancak buna ek olarak şenliklerde
veya farklı kültürel etkinliklerle göçer yaşama ilişkin bilimsel çalışmalarında yer
aldığı oturumların yapılması, araştırmaların yürütülmesinin teşvik edilmesi,
okullarda ders müfredatında konu olarak yer bulması ve halkın göçer yaşam
konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır
9- Sarıkeçili Yörüklerine has çeşitli el sanatlarının (dokumacılık, deri işleri, ağaç
işçiliği, karaçadır) devam etmesi teşvik edilecek; bu ürünlerin pazarla buluşması
sağlanacak, bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı GESİM Mağazaları fonksiyonel
hale getirilecektir.
Sarıkeçili Yörük kadınlarının dokudukları ala çuvalların yanışları ve
dokunuşundakizarafetin, el sanatlarının yaşatılması önemli bir kültür hizmeti
olacaktır. Develerin sayılarının arttırılması tekrar çuval ve diğer dokumalara ihtiyaç
olacağını göstermektedir. Bu ürünlerin pazarla buluşması halinde de üretim artışı
sağlanabilecektir. Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülünü alan Emine Karadayı dâhil
birçok Yörük kadını halen daha yanışlı ala çuval dokumayı bilirken bu korumanın
sağlanması, başarılı bir sonuç alınacağının göstergesidir.
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10- Keçiden elde edilen ve tamamen organik olan çeşitli hayvansal ürünlerin
(peynir, yağ, keçi gübresi, keçi kılı vb.) düzenli ve sistematik bir şekilde pazara
ulaşmasını sağlayacak bir mekanizma hayata geçirilecektir.
Konar- göçer Sarıkeçili Yörüklerinin yaz döneminde nakde dönüştürebildikleri
en temel kaynak peynirdir. Yaşam şartları sebebiyle olabildiğince iyi korunmaya
çalışsa da açık havada süt ve süt ürünlerini muhafaza etmek zordur. Ayrıca çadırlarda
birbirlerinden uzakta yer almaktadır. Gerçekleşmesi zor bir uygulama gibi gözükse
de başarıya ulaşması halinde Göçer Yörükleri ekonomik olarak rahatlatacak, birçok
tüketicinin de dağlarda otlayan keçilerin sütünden ve süt ürünlerinden faydalanma
imkanı artacaktır.
11- Doğayla iç içe yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinin acil tıbbi yardım ve temel sağlık
ihtiyaçlarına cevap verebilecek mobil bir sağlık ünitesi kurulacaktır.
Konar-göçer Sarıkeçili Göçerlerinin çadırlarının konumu sebebiyle mobil bir
sağlık ünitesinin işlerlik kazanması zor görünmektedir. Göçerlerin birçoğu ciddi
bir sorunları olduğunda eğer SGK’ları veya yeşil kartları varsa doktora gitmektedir.
Göçerler için acil tıbbi yardım yerine göçerlere sosyal güvence imkânının sağlanması
gerekmektedir. Ancak bu sigortalılık halinin iskân konutlarından istifade etmelerine
engel olmayacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.
12- Sarıkeçili çocuklarının eğitim almalarını sağlamak amacıyla kışlak alanında
özel bir ilköğretim okulu oluşturulacaktır.
Konar-göçer Sarıkeçili Yörüklerinde çocuklar taşımalı eğitimle çadırlarına
yakın bir yerden alınmaktadır. Çadırların tek bir yerde olmaması sebebiyle özel
bir ilköğretim okulunun kurulması pek mümkün görünmemektedir, ayrıca faydalı
da olmayabilir. Göçerlerin diğer çocuklarla aynı okulda okuması onlarla iletişim
kurmaları açısından daha faydalı olacaktır. Göç nedeniyle erken biten ve geç başlayan
eğitim süreleri sebebiyle çocuklar mağdur olmakta, özellikle kız çocukları zorunlu
eğitim dışında okula gönderilmemektedir. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için
devletin göçer çocuklarına yönelik güvenli, ücretsiz evler veya yurtlar tahsis etmesi
ve okulların kapanması ile birlikte çocukların ailelerinin çadırına bırakılması daha
etkili bir çözüm olacaktır.
13- Temel geçim kaynağı hayvancılık olan Sarıkeçili Yörüklerine ücretsiz
veterinerlik hizmeti verilecektir.
Konar-göçer Sarıkeçili Yörüklerinin en fazla ihtiyaç duydukları
veterinerliktir.

konu

Ücretsiz olması halinde sürünün rutin kontrolleri yapılabilir ve bulaşıcı hastalık
riskinin en düşük düzeyde tutulması sağlanabilir.
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14- Sarıkeçili Yörüklerinin sahip olduğu geleneksel kültürün ve devam ettirdikleri
geleneksel yaşamın önemi çeşitli eğitim faaliyetleri ile yerleşik halka anlatılacaktır.
Konar- göçer yaşamın anlaşılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için
eğitim faaliyetlerinin kullanılması faydalıdır. Bu sayede birçok insan bilgiyi doğru
bir kaynaktan ve sağlıklı yollarla öğrenebilecektir.
15- Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir enstitü ile
Sarıkeçili Kültürünün sistematik ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sağlanacak.
Gerçekleştirilecek olan araştırma ve incelemelerle tespiti yapılan kültürel
dejenerasyonun önüne geçmek amacıyla uygun tedbirler alınacaktır.
Kültürel dejenerasyonun önüne geçmek için yapılması gerekenlerin neler olduğu
çokbelirsiz bir çalışma alanı olsa da enstitü kurulması ve ayrıntılı araştırmaların
yapılması her araştırmacının arzusudur.
16- Yerleşikliğe geçişten sonra meydana gelen refah düzeyindeki artışın özendirici
etkisini kırmak amacıyla konar- göçer ailelere göçer hayatı devam ettirdikleri sürece
ayni ve nakdi yardım yapılacak.
Konargöçer Sarıkeçili Göçerleri arasında genç bir göçer konuşmamız sırasında
bana “Biz eğer binlerce yıllık Yörük kültürünü yaşatıyorsak insanların bize
sıkıntılarımızı çözmemiz konusunda yardımcı olması gerekir. Ama ben hem
zabıtla uğraşacam, hem sıkıntı çekecem, hem de siz istediğiniz için göçü devam
ettirecem, bu mümkün değil” demişti. Söyledikleri üzerinde düşününce kimseden
zorla bir yaşam biçimini sürdürmesi istenemez. Göçe devam edilmesi halinde para
yardımı yapılması da göçer yaşamdaki dengeleri değiştirebilir. Bu tip uygulamaların
Sarıkeçili kültürünü detaylıca tanıdıktan sonra yapılması daha doğru olacaktır.
17- Sarıkeçili Yörüklerine has maddi kültür ürünlerinin üretimi ve işlevselliğinin
muhafazası sağlanacak. Dokuma, deri ve ahşap eşya ve ürünlerin yerini almaya
başlayan çeşitli plastik malzemelerin Sarıkeçililerce kullanılmasının önüne geçmek
amacıyla özendirici tedbirler alınacaktır. Terk edilen maddi kültür ürünlerinin
yeniden benimsenmesi ve işlevsellik kazanması sağlanacaktır (Acil Koruma
Gerektiren SOKÜM Listesi 2011).
Gerçekleştirilmesi için yapılması gereken aşamaların dikkatlice tespit edilmesi
gerekmektedir. Ancak gerçekleştirilebilmesi halinde güzel bir kültürel kazanım
olacaktır. Sarıkeçili Yörüklerinin Yayla Göçü’nün korunmasının neden önemli
olduğu ve nasıl tedbirler alınabileceği konusunda düşüncelerimi genel hatları ile
ortaya koymaya çalıştım. Ancak yayla göçü tek başına bir yaşam pratiği olmasının
ötesinde göçer yaşam biçiminin de temel dinamiği olduğu için üretilecek çözümlerde
farklı disiplinlere mensup araştırmacıların katkısına da ihtiyaç duyulacaktır.
Sarıkeçili göçer yaşamının geçmişteki şaşalı dönemlerine ulaşması değişen Türkiye
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şartlarında pek mümkün görünmese de eldeki yapıyı korumak adına atılacak birçok
adım olduğu görülmektedir. Göçer çadırlarının yanına kış aylarında soğuktan
korunmak için brandadan yapılan “manar” adı verilen tek odalı yapıların yapılması,
güneş paneli ile cep telefonun şarj edilmesi, televizyon izlenmesi gibi uygulamalar
göçerliğin günümüz teknolojik imkânlarını da kullanarak sürdürülebileceğinin
güzel birer örneğidir. Korumak bir kültürü kafamızdaki yapıya göre şekillendirmek
değildir. Korumak için aslolan bilmek ve anlamaktır, bunun içinde aslolan da
anlamayı istemektir.
Sonuç
Herkes kendisi için daha kolay ve iyi olan hayatı seçmek ister. Göçerlere belli
konularda yardımlar sunmak bazılarını yerleşme isteğinden alıkoymayabilir. Ancak
bu koruma yaşam biçimini sürdürmek isteyenlere imkân sağlayacaktır. Bugün
Anadolu’da kılkeçinin varlığı Sarıkeçili Göçerinin varlığına bağlıdır. Birçok kişinin
para karşılığında bile yapamayacağı Yörük göçünü Sarıkeçililer yaşlı, kadın, çoluk
çocuk demeden ailecek sürdürmekte ve bunu mesleklerinin bir gereği olarak
görmektedirler. İstenmeyen bir şeyi sürdürmeye çalışmak zorlamadan öteye
geçemez ama isteyenler varken çeşitli mazeretlerle bu göçer kültürü yerleşik kılmaya
çalışmakta insanların hayat standartlarını yükseltme isteği olarak meşrulaştırılamaz.
Sosyal bilimciler olarak bizim bu noktada varlığımız sesini duyamadığımız Göçer
Sarıkeçililerin sesini duyurmak ve isteklerine sahip çıkmaktır. Eğer bu ülkede göçer
bir yaşam geleneğinin sürmesini istiyorsak burada asıl mücadele vermesi gereken
göçerlerden önce yerleşik insanlardır…
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SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE HAYVANCILIKLA İLGİLİ
GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALAR

Arş. Gör. Hüseyin AKSOY1*

Halk Veterinerliği
Anadolu halkının veteriner olmadığında, veterinere ulaşamadığı zamanlarda
ya da veterinere gitmek istemediğinde hayvanlarını hastalıklardan korumak veya
hayvanlarını tedavi ettirmek için başvurdukları uygulama ve pratiklerin tümüne
halk veterinerliği denir. (Artun 2008: 206)
Halkbilimi içinde halk bilgisinin ana başlıklarından biri olan halk veterinerliği
alanında çalışmalar oldukça sınırlı ve yetersizdir. Bu alanda çalışmaların eksik ve
yetersiz olmasının belli başlı sebepleri;
• Halk veterinerliği kapsamında derlenen malzemelerin yetersizliği
• Bu alanda derleme yapacak derlemecilerin veteriner hekimlik bilgisine sahip
olmamaları
• Derlenen malzemenin halk veterinerliği kapsamına alınması gerekirken
“hayvanlarla ilgili inançlar” olarak değerlendirilmesi
• Bu alanda sınırlı sayıda yapılmış olan çalışmaların veteriner hekimler
tarafından yapılmış olması ve onların da yaptığı inceleme ve derlemelere
halkbilim penceresinden bakmamış olmaları vs. olabilir.
1* Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
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Bu topraklarda yüzlerce yıldır göçer yaşamlarını sürdüren Sarıkeçili Yörükleri
de geçimlerini hayvancılıktan kazanmaktadırlar. Hayatlarının merkezinde yer
alan hayvancılık, yüzlerce yıllık tedavi/ sağaltma bilgisini edinmelerini ve bu bilgi
birikimini kuşaklar boyu yeni nesillere aktarmalarını sağlamıştır.
Yörüklerin hayvancılığı düşünülünce başta koyunculuğun geldiği söylenebilir.
Ancak Türk göçebeleri Anadolu’ya geldiğinde coğrafi nedenlerden dolayı keçi
beslemenin de yaygınlaştığı kaydedilmektedir. Keçi beslemenin 17. yüzyıldan sonra
giderek yaygınlaştığı, hatta bu durumun yaşanılan konutlara da etkisini gösterdiği
ve keçe çadırlar yerine kıl çadırlar kullanılmaya başlanıldığını görmekteyiz. (Doğan
– Doğan 2005: 82)
Biz de bu bildirimizde, Sarıkeçili Yörüklerinin en çok beslediği hayvan olan
keçiyi ele alarak, keçi ile ilgili hastalıklar ve bunların tedavi yöntemleri hakkında
bilgi vereceğiz.
Hayvan Hastalıkları ve Tedavi İşlemleri
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sarıkeçili Yörüklerinin en çok beslediği hayvan
keçidir. Bu sebeple diğer hayvanlara ait hastalıkları ve bu hastalıkların tedavi
işlemlerini çalışmamıza dâhil etmeksizin sadece keçi hastalıkları ve bunların tedavi
yöntemleri üzerinde duracağız.
Gözlemlerimiz neticesinde bazı hastalıkların hem oluşumunu hem de geleneksel
tedavi yöntemlerini tespit ettik. Bazı hastalıkların ise sadece oluşumu ve sebepleri
hakkında malzeme toplayabildik. Bu sebeple oluşum ve tedavi aşamalarına
ulaşabildiğimiz keçi hastalıklarını öncelikli olarak anlatacak, sadece adını ve oluşum
aşamasını tespit edebildiğimiz keçi hastalıklarını ise incelememizin sonunda
vereceğiz.
Ayrıca bu hususta bilgi verirken veteriner hekimliğin koyduğu tanı ve tedavilerden
çok Yörüklerin geçmişten getirdikleri geleneksel bilgileri esas alacağız.
Bir yılın farklı aylarında toplam 28 günlük sürede, katılımcı derleme yöntemiyle
elde ettiğimiz sözel ve görsel malzemeleri incelediğimizde Sarıkeçili Yörükleri
arasında hâlihazırda bilinen/ uygulanan tedavi yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
a) Tabak/ Şap:
Bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde görülebilen bulaşıcı ve öldürücü bir
hastalıktır. Özellikle hayvanın ağız içi, tırnak ve memelerinde yara şeklinde kendini
gösterip sonradan akıntılı iltihap halini alır. Sığır, koyun ve keçiler bu hastalığa çok
çabuk yakalanırlar. Tabağa yakalanan hayvan ayağa kalkmakta zorlanır, yürüyemez
hale gelir ve tedavi edilmezse ölür. Bu yüzden Yörükler tabaktan çok korkar. Bu
hastalıkla ilgili Cemal Candan şu önemli bilgileri aktarmaktadır: “Hayvanın
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tırnağının arasında iltihap çıkar, patlar, keçi topal olur yürüyemez. Ağzında derileri
kavlanır, hayvan yayılamaz. Tabak hastalığı derler buna.”
Bu hastalığın yaratılışı ile ilgili Yörükler arasında mitolojik bir anlatı vardır.
Cemal Candandan derlediğimiz anlatı ise şöyledir: “Bazen öyle derler öteden beri.
Bütün hayvanlara hastalık verecek olmuşlar, tabak artmış, fazla gelmiş. Bunlar bir
sürü hastalığı; ciğer ağrısını almış, çiçeği almış, sızıyı almış, yeli almış. Sıra tabağa
gelmiş. Onu da tırnağımın arasına kıstırayım, gidiyim demiş. İşte şimdi tabak
tırnağının arasından çıkar.”

Foto: Songül Meryem Uçar (1989)
Tedavisi:
Bu hastalıkta hayvanlara, Hicaz’dan getirilmiş bir tabakla tedavi uygulanmaktadır.
Yörüklere göre, tabağın Hicaz’dan gelmiş olması şarttır. Yörüklerin bilgi ve inancına
göre diğer tabaklar tedavide işe yaramaz ve kullanılmaz. Hicaz’dan gelen bu tabak
dar bir geçide konulur ve hayvanların tabağın üstünden geçmesi sağlanır. Bu sayede
tabak hastalığının geçtiğine inanılmaktadır. Ancak günümüzde Yörükler arasında
tabakla sağaltma yöntemi kullanılmamaktadır.
Burada hastalığın ismiyle, tedavide kullanılan aracın ismi aynıdır ve bu
dikkat çekicidir. Kullanılan tabağın nakışlı olması ve keçilerin tabağın üzerinden
geçirilmesi neticesinde hastalıktan kurtulmaları, tabak hastalığının tedavisinde
nazardan korunmayla ilgili bir pratiğin uygulandığını göstermektedir.
Hastalığı şapla da tedavi ettiklerinden, bu hastalığa şap hastalığı da denmektedir.
Şapla yapılan tedavi ise, şap ile tuzu karıştırarak hayvana yalatmak, yara olan
yerlere toz halindeki şapı dökmek şeklinde yapılır.
b) Meme Hastalığı:
Hayvanların memesinde, sağımdan ve dikenli ağaçların çizip yırtmasından
dolayı enfeksiyon kapmaları olur. Bu rahatsızlıkta hayvanın memesi dokunulamaz
şekle gelir, memede uçuk ve iltihaplanmalar olur. Burada oluşan enfeksiyon süt
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sağımı dolayısıyla sağım yapanın ellerinden diğer hayvanlara da bulaşır. Hastalık
tedavi edilmezse kendiliğinden iyileşmeyip her yıl tekrar eder. Bu konuda Cemal
Candan’dan derlediğimiz bilgi şöyledir: “Bazen davarların biciğinde2 yara çıkar. O da
bulaşıcı bir hastalık. Bir tanesinde olsun hepsine bulaşır.”
Tedavisi:
Meme hastalığını tedavi etmek için kesilen bir keçi kellesinin gözü oyulup
çıkarılır. Gözün içindeki su, bir kaba boşaltılır. İçine kına da konulup karıştırılır.
Oluşan macun kıvamındaki kına yaraya sürülür ve bunun faydalı geleceğine inanılır.
Bu uygulama şu an kullanılmasa da Yörükler arasında hâlâ bilinmektedir.
Geçmişte kullanılan bu tedavi yöntemi yazın uygulanmaktadır. Kışın ise aynı
hastalıkta, yaranın üstü ateşte kızdırılmış bir şişle yakılır. Yakmadan hemen önce
memeye ya bal ya da püse3 sürülür. Sonra kızgın demirle o yara yakılır. Bu uygulama
hakkında Yörüklerin bilgisi şu şekildedir:
“Yaktın mıydı o yara bir daha olmaz. Ama yakmazsan ertesi sene bir daha çıkar.
Kışın iyileşir. O yara kavlıyor, oğlak emmiyor, el değmiyor ya, iyileşiyor. Yazın yine
sağım zamanında elin değsin gene çıkar. Onu kaybetmek için o yarayı yakacan.
Memesinde yara olmayanı da iki memenin arasına şöyle kızgın demiri basıp
çekecen. Fazla durdurmayacan, korkutacak kadar yakacan. O da bir daha olmaz
gayrı, onu siler. (...) Bazı adamın eli yenli oluyor onun elinden çabuk iyi oluyor
hayvan. Yakmaya herkes yakar da eli yenli biri yakınca daha iyi oluyor. Yaka yaka
alışmış da oluyor o kişi. Yakmadan önce püse ya da bal sürersen daha iyi oluyor. Çıt
diye bir ses çıkması lazım yakınca. Bu yanıktan tedavi oluyor hayvan. Ama yanmazsa
her sene tekrar çıkıyor.” (Cemal Candan)
Şamanizm’de de ateşin temizleyici yönü önemli bir yer tutmaktadır. Yörükler
arasında uygulanan bu uygulamanın Şamanizm’in bir kalıntısı olduğu söylenilebilir.
Ateşin temizleyici/ kötülüklerden arındırıcı etkisine tarihten bir örnek verecek
olursak; VI. yüzyılda Batı Göktürk hakanına gelen Bizans elçileri ateşler arasından
geçirmişlerdir. Bu tören elçilerle gelmesi muhtemel olan kötü ruhları kovmak adına
yapılırmış (İnan 1976:43).
c) Sızı:
Keçinin dizlerinde görülen bu hastalık, romatizmayı andırır. Yörükler bu
hastalığın bulaşıcı olduğuna inanırlar. Ancak sızı, ölümcül bir hastalık değildir.
Yılın herhangi bir döneminde bu rahatsızlığa rastlamak mümkündür. Sızı hastalığı,
hayvanın sürüyle hareket etmesini engelleyecek seviyeye genellikle ulaşmaz.
Belirtileri; hayvanın topallaması, yerden kalkarken zorlanması, sürü ile birlikte
hareket edememesi ve sütünün azalmasıdır. Bununla ilgili Ali Bacak’tan derlediğimiz
2 Bicik: Meme, meme başı. [ Derleme Sözlüğü c: 2 ]
3 Püse: Çamların çıralı yerlerinden elde edilen siyah katran. [ Derleme Sözlüğü c: 9 ]
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bilgi şöyledir: “Ona sızı diyorlar, yel diyorlar. Biri sızı, biri yelmiş onların. Zaten bir
hastalığa yedi türlü derler. Tam sızı olan hemi südünü çeker hemi topal olur. Yel olan
sade südü çabuk kurutur, topalı az olur. Yel, süte çok müdahale eder. Süt kesilir,
kaybolur.”

(İbrahim Bacak sızı için iğne yaparken)
Tedavisi:
Tedavi işlemi veterinerden alınan penisilinle4 yapılır. Penisilin enjektörle rahatsız
olan bölgeye enjekte edilir. Yörükler bu hastalık için enjektörü kendileri kullanırlar.
Bunun eğitimini almamışlardır. Sadece deneme yanılma yöntemiyle en iyi sonucu
nasıl alacaklarını keşfetmişlerdir. Mesela hayvanın ayağında bir sakatlık varken
iğneyi boynundan vurmalarının sebebini şu şekilde açıklamaktadırlar: “Boyunda
damarlar daha çok olduğu için şifa kana daha hızlı yayılıyor ve hayvan daha çabuk
iyileşiyor.” (Ali Bacak) Yörükler, bu yöntemi başka bir yerden öğrenmediklerini,
tamamen kendi buluşları olduğunu belirtiyorlar. Ancak, iğnenin vurulacağı yer
tam olarak belirli bir nokta değildir. Hayvanın boynunda herhangi bir yere, içinde
penisilin olan iğneyi enjekte ederler.
Bu hastalıkla ilgili artık uygulanmasa da çoğu Yörük tarafından hâlâ bilinen ve
geçmişi çok eskilere dayanan bir yöntem daha vardır:
“Sızı zaten 7 sene getmez. Zaten yelsiz sürü olmaz derler. Arka ayak topalladı mı
sütü çok kuruyor. Ön ayak topalladı mı az kuruyor. Ama ondan bir kurtulursa acayip
etleniyor hayvan. O sızıyı da anca anca toprağı delecen. Dere yatağının aşağı engin
oluyor ya ordan bir önel (oyuk) açacan. Hayvan sığacak şeklinde o delik yapılır.
Davarı buradan geçirecen. Davar o delikten geçti miydi birini tutup kesecen. Oraya
bir sırık çakacan 6-7 metre, köpek ulaşamıcak. Ciğerini oraya asacan. O ciğer kurur
gider, kuş kurt yer. O sızı da baya geçer yani. Yüzde doksan onun tedavisi de o yani.”
(Cemal Candan)
4 Bu hastalıkta daha çok Tetraplex marka penisilini kullanırlar.

273

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ç) Çiçek:
Çiçek adı verilen bu hastalık sivilce veya yara olarak tanımlanabilir. Hayvanın
bedeninin her yerinde çıkabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Komşunun sürüsünde bu
hastalık varsa, diğer bir sürü o sürünün içine karıştığında, onun tuzladığı taşı başka
bir keçi yaladığında, teknesinden su içtiğinde ya da hastalıklı keçi ile çiftleştiğinde
hemen bulaşır. Çiçek hastalığı, grip kadar bulaşıcıdır.
Bu hususta derlenen bilgi: “En kötüsü Allah korusun çiçek. Bu çiçek, yaz
devrinde oldu muydu yaralar sinekleniyor, sineklenmese de o vücut sinek konmuş gibi
gıcıklanıyor. Hayvan kaçıyor, durmuyor. Buna yakalanınca gider, o ağaçtan o ağaca,
o daştan o daşa.” (İbrahim Bacak)
Tedavisi:
Bu hastalığın tedavisinde artık uygulanmayan fakat Yörüklerce bilinen ve tedavi
edeceğine hâlâ inanılan bir uygulama vardır:
“İlk evveli hangi keçi hastalanırsa onu kesecen. Beynini, gözünü, dalağını, ciğerini,
bir pay bağırsaktan, etinden, kellesinden, demir/ bakır bir kaba -biz helkeye de bakır
deriz, bakıra da bakır deriz- kavanoz, laylon kovalara o hasta keçinin malzemelerini
katacan. O orda 2 gün durur. Onun içine 7 çeşit renk ipek iplik katarlar. 2-3 gün durur.
O leğendeki tam kokacak, tam olgunlaşacak. Ondan sonra, bir yorgan iğnesinden
daha ufak bir iğneye 7 çeşit ipeği takacan. Keçinin kulağının bir yanından sokup
bir yanından çekecen. O zaman iplikteki sudan kulağındaki deliğe mikrop geçiyor.
O aşılıyor. Ya kulaktan yapacan, ya kuyruğunun içindeki tüysüz yerden bir yandan
bir yana geçirecen. O suyu kalıyor delikte. Hepsine yapıyon. Tam kokacak ama ham
olmayacak. O zaman tam mikroplaşıyor. Onunla aşılama yapıyon. Çiçek ve ciğer
ağrısına yapılıyor.” (Cemal Candan)
d) Kıl Kurdu:
Ülkemiz koyun ve keçilerin mide ve bağırsaklarında oldukça sık görülen bir
hastalıktır. Hayvanların dışkıları ile dışarı çıkan parazit yumurtalarından kurtçuklar
(larvalar) çıkar. Bu kurtçukların bulunduğu otları yiyen hayvanların mide ve
bağırsaklarında parazitler gelişmelerini tamamlarlar ve bu organlara yerleşirler.
Hastalanan hayvanlarda halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, kansızlık ve ishal görülür.
Tedavide, etkili ilaçlar kullanılırsa, hastalık ortadan kalkar. İlaçlama, mevsime,
hayvanların yaşına, parazitin en yoğun olduğu zamana göre yapılır. Ayrıca, koruyucu
olarak da ilaçlama yapılabilir. Parazitle mücadelede, hayvanların besili ve bakımlı
olmalarının da önemi büyüktür. Kıl kurdu teşhisi Veteriner Hekimlerce kolayca
yapılabilir.5
5 http://www.tarimkutuphanesi.com/KOYUN_VE_KECILERDE_IC_VE_DIS_PARAZITLER_00182.html
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Hayvanların bu hastalığa yakalanma sebebini Yörükler, yaz gününde çayıra
yatmalarına bağlamaktadırlar: “Kıl kurt dediğimiz, ciğer borularında çıkar. Böyle
kırmızı kırmızı kurt olur solucan gibi. İnce ince iplik gibi olur. Ciğer borularında olur.
O davarın ferini keser, canını keser, zarar eder. Hayvan, yazınki çayırın kurusunun
üstüne yattı mıydı, kuru ottan alıyor bu hastalığı.” (Mahmut Uçar)
Tedavisi:
Kıl kurdu; kekik yağı ve diken ardıcının yağıyla tedavi edilir. Diken ardıcının
katranı çıkarılıp hayvanın burnundan dökülür. Tedavide kullandıkları katran, çok
zor elde ettikleri bir maddedir. Bu katranı hayvanın boğazından veya burnundan
dökerler. Burnundan dökmenin daha tesirli olduğuna inanırlar. Ayrıca gök taşı
veya çini taşı dedikleri şapa benzer maddeyi eritip hayvanın yaladığı tuza katarak
da bu rahatsızlığı geçirdikleri görülür. Bu tedaviler neticesinde hayvanın iyileşip
iyileşmediğini anlama yöntemini Cemal Candan şöyle anlatır:
“Kıl kurtlu davarın gözü çöküverir. Şu yivler6 içine kaktırıverir. Ölmüş kelle gözü
gibi. Bakarsın “bu davarda kıl kurdu var” dersin. Bunlar yürüyemez, yokuşu da
çıkamaz. Aynı benim sigara içip yokuşu çıkamadığım gibi. Zayıflar, bir de öksürür.
O kıl kurtları orda gıcıklandırıyor. Öksürür, oradan belli olur kıl kurdu olduğu.
Onları(yukarıda bahsettiğimiz ilaçları) döktün müydü davar hem düzeliverir hem
de canlanır. Hayvan eski tipinden daha düzelir gayrı. Karınsız olur. Yufka yufka
olur, bedene salmaya başlar.”
e) Bel kurdu:
Keçilerde görülen ve onların verimlerinin düşmesine sebep olan bir hastalıktır.
Keçinin sırtında oluşan bu kurdun sebebi -Yörük bilgisine göre- sinek ısırığıdır. Virüs
taşıyan sineğin keçiyi topuğundan ısırması sonucu hayvana bulaşan bakteriler, bir
süre sonra vücutta kurtçuklar oluşturur. Bu kurtçuklar, birkaç ay sonra hayvanın
sırt bölgesinde toplanır ve hayvanın sırtında ufak delikler açarak buralardan iltihap
akmasına sebep olur. Bu hastalık ilkbaharda görülen sineklerin ısırması sonucu
oluşur ve eylül ayında belirgin hale gelir. Bu sineklerin olmadığı yıllarda hastalığın
da görülmediğini belirten Cemal Candan, bel kurduna dair şu bilgileri verir:
“Bel kurdu, davarın belinde oluşur. Bu kurt bir sinekten meydan alıyor. Bahar
geldi miydi davar sineklenir, pusar, böyle ormanlara sokulur. O sinek topuktan ısırır.
Davarı topuktan ısırdı mıydı, oradan bir madde bırakıyor herhalde. Bel kurdu ondan
meydan alıyor, bir sinekten meydan alıyor. Nisanın 1-8’inde başlar o sinek çıkmaya.
Hayvanı ısırdı mıydı davarda kurt yapar. Bu kurt, Eylülün 20 sinde filan hayvanın
beline çıkar. Bu aylarda tam büyümüş olur. 94’te burada bir kış oldu, poyraz oldu.
Sızak deriz biz, -daşın deliklerinden su akası yer- oraları dondurttu. 15 gün buz kaldı.
O sinek o zaman bir kat kırıldı. Davarda da bel kurdu azaldı. (...) Bel kurdunun bir
6 Yiv: 1. Yara izi. 2. İz. 3. Girinti, yarık. [Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü]
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zararı da yok. Anca keçinin belinin kalitesini düşürüyor. Deriyi deliyor. Ordan ihtihap
gibi bişi çıkıyor.”
Tedavisi:
Bu hastalığın geleneksel bir tedavisine rastlamadık. Hastalık, veterinerden
aldıkları ve birçok farklı hastalık için de kullandıkları Üvemek adlı ilaçla tedavi
edilmektedir: “Üvemek diye bir ilaç var. Onu vurdun muydu belindeki kurt ölür.
Bazen hayvanın beyninde filan da kurt olur, bu ilaç onu da öldürür. Arka kurdunu da
öldürüyor, bitini de öldürüyor.” (Cemal Candan)
f ) Uyuz:
Koyun ve keçilerde kaşıntıya ve tüylerin dökülmesine sebep olan bir hastalıktır.
Uyuzu, uyuz böceği denilen, çok küçük parazitler deri altına yerleşerek meydana
getirir. Deri altında kanallar açarak, orada yaşarlar. Döllenmiş dişi böcekler
yumurtlar, bu yumurtalardan yeni böcekler çıkar. Böylece parazitler çoğalır. Deride
kızarıklık, kabuklanma ve kıvrımlı bir görünüm oluşturur. Uyuz hastalığında bir
hayvandan diğerine bulaşma çok kolay olur.7 Bu hastalığa dair, Hasan Bacak’tan
derlediğimiz bilgi şöyledir:
“Davar uyuz olur böyle, her tarafı kaşınır. Kabuk bağlar, deri bildiğin taş gibi olur,
yara bağlar. Hayvan devamlı kaşınır. Uyuz, davarı hastalandırır. O kadar zayıflatır
ki ayağına çalı deyse düşer. (...)Bu hastalık esas yaz ve güz aylarında hayvanlar
su bulmazsa oluyor. Sıkıntıdan uyuz olur derler. Bu hastalık bulaşıcı. Hayvanın
sidiğinden atlar. Birinde bu olsun hepsini batırır.”
Tedavisi:
Uyuza yakalanan hayvanlar, önce diğerlerinden ayrı bir yere alınır. Daha
sonra veteriner hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda alınan toz halindeki ilaçlar,
püskürtme yoluyla hayvanların üzerine serpilir. Bir süre sonra kaşıntı ve yaraların
geçtiği görülür.
Uyuzda kullanılan yaygın bilimsel yöntem bu olmakla birlikte Yörüklerin bu
yöntemi kullanmayıp atalarından öğrendikleri geleneksel yöntemleri kullandıkları
görülür. Bu hususta, elde ettiğimiz veriler şöyledir:
“Püseyle davarın iç yağını doğrar, bir kaba kor, eritirsin. Sonra bunu başka bir
kaba süzersin; yağ orda donar. O don yağı, unun içinde hıfz edersin. Olur ya ilazım
olur yani. Kullanmayacağın bir demir kabın içinde, o yağı katrana katarsın. Orda
ikisini erittin de karıştırdın mı durulaşır gayrı. O uyuzu, katranla yağlarsın. Yağ
olmasa zaten katran davara yapışır kalır. Çıkmaz da. Ondan bir çul parçasıyla -mala
deriz ona- çulu katrana beledip de böyle bacaklarına, uyuz olan yerlerine süreriz.
7 http://www.tarimkutuphanesi.com/KOYUN_VE_KECILERDE_IC_VE_DIS_PARAZITLER_00182.html
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Çulu o yaraya kaldırtıra kaldıttıra sürtecen ki o kabukları filan döksün. Böylece
tedavi ederiz. (...) Babamgil şöyle derdi: “Uyuzdan kurtulan geçiyi yazın da nadasa
yatırılmış gırmızı toprağa yatıracan, davar nasıl etleniyor bir bak gayrı sen” derlerdi.
Ama böyle çayır, sert mert olmayacak. Yumuşak tozlu bir yere denk getirecen yatağı.”
g) Kireç:
Bu hastalık –Yörüklere göre- sarıtiken/ azgan denilen bitkiyi yiyen hayvanlarda
görülür. Bir hayvanda kireçlenme olması durumunda, o hayvan idrarını yapamaz ve
ölür. Kireç hastalığı için Cemal Candan şu bilgileri verir:
“Sarıtiken/ azgan kireç yapıyor, davarın sidiğini durduruyor. Hele şimdi marta
doğru bu bahar suyu yörüdü müydü şura davar işesin “buraya ayranı kim dökmüş”
dersin. Böyle davarın gittiği yerde bembeyaz, ayran dökük gibi kireç çıkıyor. Bazen
de idrarı durdu muydu öldürüyor. Bu azgan tikenini yiyince oluyor. Onu yiyince o
azganın içindeki su, kireç yapıyor. Bazen kireç erkeğin idrarında kalıyor. Bazen
böbrekten geçemiyor. Bunda erkek davar çok ölüyor.”
Tedavisi:
Yörükler kireç hastalığının tedavisinde veteriner hekime başvurmayıp bu
hastalığı kendilerinin hazırladığı ilaçlarla tedavi ederler. İlaç yapımında özellikle
soğan kabuğu ve kandak otunu kullandıkları görülür:
“Soğan kabuğu döküyoz, kandak otu diye bişe var onu döküyoz. Soğanın kuru
kabuğunu, kırmızı kabuğu, haranıda kaynatıp boğazına döküyoz. Bazen o fayda
ediyor hafif olana. Zaten daş gibi olana bir şey fayda etmiyor. İdrarda sidiklik
şişiveriyor patlıyor. Erkek davarın ucunda olursa şöyle kireci elinle yumuşatıyon
çıkarıyon. Ama geride olunca ne yapsan faydasız.” (Cemal Candan)
ğ) Veba:
Bu hastalık, Yörüklerin bilgisine göre kendisini “yavru atma” şeklinde gösterir.
Bu hastalık hayvanın ciğerlerini vurur ve hastalıklı hayvanın ümüğünün8 altı şişer.
Bu hastalığı hayvanlar ateşli geçirirler. Yörükler, bu hastalığı geçiren hayvanın,
insanların geçirdiği grip hastalığıyla aynı tepkileri verdiğini belirtmektedir.
Hayvanın aşısı yapılmadığı takdirde her yıl nüksedebilen bir hastalıktır.
Tedavisi:
Yörüklerin veba için özellikle uyguladıkları bir tedavi yöntemi yoktur. Veba
hastalığı için veterinerden yardım alırlar. Yerleşik hayata henüz yeni geçmiş olan
Sarıkeçili Yörüklerinden Mehmet Bacak bu konuda şöyle söyler: “Bizim kendi
yaptığımız bir ilaç yok. Veterinere varıp söylüyoruz. Veteriner gelip bakıyor, ‘bunda
veba hastalığı var, buna aşı yapacam’ diyor ve aşıyı yapıyor.”
8 Ümük: Soluk borusu, gırtlak. [ Derleme Sözlüğü c: 11 ]
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h) Genleme:
Hayvanların kene ısırması sonucu yakalandıkları bir hastalık türüdür. Bu
hastalık genellikle davarın aynı yerde üst üste iki yıl kışlamasıyla ortaya çıkar. Bu
yüzden hayvanların bir önceki yıl kışladığı yatağa yurt kurulmaz. İki yıl üst üste aynı
kışlağa yurt kurulmamasına sebep olarak bölgedeki ormansal alana zarar vermemek
gösterilse de asıl gerekçe, hayvanların bu hastalığa yakalanmasını önlemektir.
ı) Delibaş:9
Köpek dışkısıyla keçilere bulaşan ve onların merkezi sinir sistemini (beyin,
beyincik, omurilik soğanı) işlemez hale getiren bir hastalıktır. Hastalıklı köpeklerin
dışkısı ile enfekte olan meralarda otlayan koyun ve keçiler bu hastalığa yakalanır.
Hastalık öldürücüdür. Yörükler genellikle delibaş olan hayvanı hem yemez hem
de birine yedirmezler. Ancak delibaş hastalığının yiyene kötü bir etkisi olmadığını
düşündüklerinden, hayvan kendini öldürmeden onu kesip, ucuz bir fiyata
yakınlarında bulunan bir köye ya da kasabaya sattıkları da olur.
i) Şerit:
Hayvanların yanı sıra, insanlara da çok kolay geçebilen bir hastalıktır. Köpeklerin
bağırsaklarında yaşayan küçük bir şerit bu hastalığa sebep olur. Bu şeritler dışkı
ile dışarı atıldığında, etrafta bulunan otlara bulaşır ve bu otları yiyen keçiler şerit
hastalığına yakalanır. Bu hastalığa dair Cemal Candan’dan şu bilgileri elde ettik:
“Bu da kurt gibi bir şey böyle, bağırsakta oluyor. Saat kordonu gibi, kıtır kıtır
bir şey oluyor, baya da uzun oluyor. O hayvanın dışkısından belli oluyor. (...) Oğlak
ana rahminden alırmış şeridi. Anası çamurda ıslak gübrede geziyor ya, şerit ondan
(dolayı) anasında çok fazla oluyor. (...) Tırnaktan gelen bir hastalık bu. Gübre
yaşarıyor, ıslanıyor, suyla yağmurla bir cıvıdı mı, hastalık tırnaktan hayvana geçiyor.”
•

Yörükler arasında tespit edebildiğimiz keçi hastalıkları bunlardır. Bu
noktada, Yörüklerin hayvanlarını hastalıktan korumak için uyguladıkları
bazı inanç ve davranışları da vermek isteriz:

•

Yörüklerde komşunun davarının geçtiği yerden davarını geçirmemek önemli
bir uygulamadır. Bu davranış, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için
yapılır.

•

Yabancı bir sürünün sulandığı yerde keçinin kendiliğinden sudan uzak
durduğunu belirtmektedirler. Davar illaki sulanacaksa başka bir sürünün
kokusunun olduğu yerden davarlar su içmediğinden, davarların var olan

9 Delibaş: 1. Koyunları oldukları yerde, döndüre döndüre öldüren bir hastalık. 2. Huysuzluk yapan hayvan.
[Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü]
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kokuyu almalarını önleyip su içmelerini sağlamak için suya dirge10 dökerler.
Suya dökülen dirge yabancı hayvanların kokusunu dağıtıp keçilerin
sulanabilmesini sağlamaktadır. 11
•

Hastalık olduğunu bildikleri sürülerin sulandığı yerde -başka bir imkân
varsa- hayvanlarını sulamazlar. Yörüklere göre hastalık en kolay su
başlarında bulaşmaktadır. Bu pratiği aynı zamanda keçiden öğrendiklerini
de belirtmektedirler.

•

Sarıkeçili Yörükleri ilaç vurulmuş malın etinin farklılaştığını, bu sebeple
ellerinden geldiğince davara ilaç vurmamaya çalıştıklarını belirtmektedir.
Aynı zamanda hayvanların düşük yapmasının sebebini de doğal olmayan
besin maddelerine bağlarlar.12

•

Yörükler ‘Yananın altında dert durmaz.’ derler. Bu sebeple çoğu hastalıkta
yakarak tedavi etme işlemini uygularlar. Örneğin deliren bir hayvanın
başının ortasına kızmış bir demiri “t” şeklinde bastırırlar. Bu şekilde iyileşirse
iyileşeceğine, başka bir şeyin ona fayda etmeyeceğine inanırlar.

Hayvan zehirlendiğinde uygulanan pratikler ise şunlardır:
•

Kulağını, uç tarafından keserler.

•

Tuzlu ayran yapıp içine sarımsak ezerek bunu zehirlenen davarın boğazından
dökerler.

•

Bu zehirlenme dağda olursa ve başka bir imkân yoksa eskiden beri
sürdürdükleri bir uygulama olarak süt sağıp zehirlenen davarın boğazından
dökerler.

•

Beyaz toprağı, suyla çamur haline getirip hayvana içirirler.

Sonuç
Yaptığımız tetkikler neticesinde, Sarıkeçili Yörüklerinin, keçi hastalıklarının
tedavisinde hem veteriner hekimlerden yardım aldıklarını hem de geçmişten beri
uygulanagelen geleneksel tedavi yöntemlerini kullandıklarını tespit ettik.
10 Çam püsesinden çıkarılan katrana verilen isim.
11 Koyunun su içtiği yerden davar su içmez. Kendisi içmez yani. Sevmez davar koyunun kokusunu. Zaten yabancı
koku varsa yine içmez su. Öncesinde başka bir davar sürüsü içtiyse yine belki ölmeyecek kadar içer ama koyun
içtiyse o sudan içmez. (Salim Gök)
12 Şimdi bizim bu davara küspe veriyoz. Küspeyi yemezse süt yok. Ama o küspenin de zararı var mala belki
bilmiyoz. Oğlaklar ölüyor, bırakıyor ediyor. Küspe zarar veriyor. Hangi asit var, ne var ne maddesi var bilmiyoz.
O maddenin biri hayvanlara zarar veriyor. Bunun etini südünü yiyoz. Ben davara Üvemek vurmuyom. Üvemek
diye bir ilaç var bu bel kurdu, arka kurdu için onları kırıyor öldürüyor. Üvmeği vurduğun etin tadı olmuyor. Bir de
Formon vuruyorlarmış. Biz Formon vurmayız da o Formon’u vuranın eti hiç yenmiyor. (Cemal Candan)

279

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Gözlemlerimize göre, veteriner hekimlerden/ modern tıptan faydalananlar
genellikle yeni nesildir. Yörükler arasında geleneksel tedavi işlemleri bu sebeple
unutulmaya başlanmıştır. Uygulamada yok denecek kadar az seviyelere inen
geleneksel tedavi işlemlerine, yine de Yörükler arasında hâlâ inanılmaktadır.
Halk veterinerliği ile ilgili bilgi veren kaynaklarda hastalıkların tedavisinde
uygulanan işlemler için farklı tasnifler verilse de tasniflerin ortak noktası büyüsel/
inanç merkezli işlemler ve pozitif bilimler merkezli işlemler olarak belirtilebilir.
Biz de Yörükler arasından derlediğimiz hastalıkları ve tedavi yöntemlerini üç başlık
altında tasnif etmeyi yerinde bulduk13:
1. İyileştirdiğine inanılarak uygulanan işlemler,
2. İyileştirdiğine inanılıp pratikte uygulanmayan işlemler,
3. Tıbbi tedavi merkezli işlemler.
Bu tasnif, Yörüklerin hastalıklara ve tedavi işlemlerine nasıl baktıklarını vermesi
açısından önemlidir.
Uzun zamandır süregelen Sarıkeçili Yörüklerini yerleşik hayata geçirme
denemeleri, son dönemde daha yoğun ve planlı bir şekilde uygulamaya
konulmaktadır. Günümüzde yerleşik hayata geçme/ geçirilme sürecine girmiş
olan Sarıkeçili Yörüklerinin asıl sermayeleri ve göçer olmalarının sebebi olan
hayvancılıklarının bu yerleşme sürecinde, ya yok olacağını ya da en alt seviyede
devam edeceğini öngörebiliriz. Yerleşik hayata geçiş ile birlikte hayvanlarla ilgili
uygulamalar ortadan kalkmaya ve bu sebeple unutulmaya başlayacak, bundan dolayı
da asırların verdiği bilgi ve birikim yeni nesillere aktarılamayacaktır. Bu yüzden,
öncelikli derleme alanına giren bu kültürel yapının küçük bir kısmını çalışarak
henüz tam olarak unutulmadan kayıt altına almış olduk.

13 Pertev Naili Boratav, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların tedavi işlemlerini pozitif bilimler terazisinde ele
alıp genel anlamda bir tasnif yaparak uygulamaları üç ana başlıkta gruplandırır:
1. Tümüyle akılcı yöntemler,
2. Tümüyle büyülük işlemler,
3. Büyülük ve akılcı katışık işlemler. (Boratav 1999: 129)
Muhtar Kutlu ise hayvan hastalıklarının tedavisinde uygulanan işlemler ve pratikleri şu üç başlıkta toplar.
1. Din ve büyü ile ilgili olan işlemler,
2. Halk veterinerliği kapsamına giren işlemler,
3. Tıbbi tedavi kapsamına giren işlemler. (Kutlu 1987: 100)
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KONAR-GÖÇER SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE BARINMA
KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mahmut DAVULCU1°

1. Giriş
XI. yüzyılda İç Asya’dan Anadolu’ya göç etmeye başlayan konar-göçer Türk
toplulukları modern Türk milletinin kurucusu ve en önemli unsurudur. Binlerce
yıldır devam ettirilen konar-göçer hayat kültürel açıdan oldukça zengin öğeler
içeren köklü bir yaşam tarzıdır. Sarıkeçili aşiretine mensup yaklaşık 100 aile
konar-göçer hayat tarzını her yönüyle ve inatla devam ettirmeye çalışan son
Yörük topluluğudur. Tarım alanlarının genişlemesi, yasal düzenlemeler ve yerleşik
köylülerin baskısından dolayı konar-göçer hayat tarzı tümüyle yok olma tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Sarıkeçili Yörükleri el sanatlarından halk mimarisine, halk takvimi
ve meteorolojisinden halk ekonomisine, halk edebiyatından halk müziğine, halk
veterinerliğinden halk tıbbına, halk mutfağından halk hukukuna kadar geniş bir
kültürel yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Sarıkeçili Yörüklerine ait maddi
kültür öğeleri ile bu kültüre ait geleneksel bilgi, Sarıkeçililerin yerleşik hayata
geçmeleri durumunda büyük ölçüde yok olacak ya da erozyona uğrayacaktır. Bu
bildiri Sarıkeçili Yörükleri ile ilgili olarak –söz konusu kültürel yapıyı tespit etmek
amacıyla- gerçekleştirilen iki ayrı alan araştırmasında elde edilen veriler ışığında
hazırlanmış olup yayla göçü, yerleşme, geleneksel zanaatlar ve barınma kültürüne
ilişkin konuların halkbilimsel açıdan tasvirini içermektedir.
1° Folklor Araştırmacısı (Sanat Tarihçi), Kültür ve Turizm Bakanlığı, mahmut.davulcu@kulturturizm.gov.tr
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Fotoğraf-1: Çadırda ateş yakan Yörük kadını (H.K.B.B.M.2)
2. Araştırma Evreni ve Yöntem
Bu çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce
İçel ve Konya3 illerinde gerçekleştirilen iki ayrı bilimsel araştırma neticesinde
elde edilen materyal ve veriler ışığında kaleme alınmıştır. Düzenlenen saha
araştırmalarının amacı Anadolu’da konar-göçer hayat tarzını devam ettiren son
Yörük topluluğu olan Sarıkeçililere ait maddi kültür verilerinin halk bilime özgü
yöntem ve tekniklerle tespiti, belgelenmesi, derlenmesi ve arşivlenmesidir. Derleme
çalışmaları Yörük kültürünün Sarıkeçililer Yaşatma Derneği tarafından önerilen ve
temsil yeteneği olduğu düşünülen obalarda gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmalarında
elde edilen malzeme halkbilime özgü tekniklerle tarafımızca derlenmiş olup
2 Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi.
3 İçel’de 06-17 Nisan 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen alan araştırmasında çalışma yapılan yerler:
Aydıncık İlçesi Taşkıran Sapağı Kerim Yağal Yurdu, Aydıncık İlçesi Kaşınbaşı Mevkii Mustafa Yağal Yurdu,
Aydıncık İlçesi Çat Mevkii Mustafa Candan Yurdu, Aydıncık İlçesi Karaseki Köyü Hasancık Mevkii (Meryemyurdu)
Veli Gök Yurdu, Aydıncık İlçesi Eskiyörük Köyü Fidik Mevkii Durmuş Ali Candan Yurdu, Aydıncık İlçesi Daşkıran
Mevkii Kerim Karadayı Yurdu, Aydıncık İlçesi Kamaş Mevkii Mehmet Yağan Yurdu, Aydıncık İlçesi Kamaş Mevkii
Hasan Yağal Yurdu, Aydıncık İlçesi Akdamboğazı Mevkii Mehmet Can Yurdu, Aydıncık İlçesi Enişdibi Mevkii
Mehmet Yağal Yurdu, Aydıncık İlçesi Hacı Bahattin Köyü Kabız Mevki Musa Gök Yurdu, Bozyazı İlçesi Pembecik
Köyü Kanlıtarla Mevkii İbrahim Bacak Yurdu.
Konya’da 01-10 Ağustos 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen alan araştırmasında çalışma yapılan yerler:
Ahırlı İlçesi Karacakuyu Köyü Dedeler Mevkii Cemal Candan Yurdu, Ahırlı İlçesi Karacakuyu Köyü Dedeler
Mevkii Mustafa Candan Yurdu, Seydişehir İlçesi Gevrekli Beldesi Karatepe Mevkii İbrahim Bacak Yurdu,
Ahırlı İlçesi Çal Mevkii İbrahim Karalı Yurdu, Ahırlı İlçesi Çal Mevkii Ömer Karadayı Yurdu, Seydişehir İlçesi
Ortakaraören Beldesi Namza Yaylası Ahmet Göbüt Yurdu, Seydişehir İlçesi Ortakaraören Beldesi Namza Yaylası
İbrahim Yağal Yurdu, Seydişehir İlçesi Ortakaraören Beldesi Namza Yaylası Şükrü Karadayı Yurdu, Seydişehir
İlçesi Bostandere Beldesi Ufacık Yaylası.(Sarıkeçililer III.Göç Kervanı Şöleni)
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bildiride yer alan tüm görsel ve sözlü kaynaklar AEGM Halk Kültürü Bilgi ve Belge
Merkezi’nde muhafaza edilmektedir.
3. Sarıkeçililer
Yörükler yazın yaylalarda, kışın kışlaklarda hayvancılıkla uğraşan konar-göçer
Türk topluluklarıdır. Yörük kavramına ilk olarak XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış
olan Yazıcıoğlu Ali’nin Tevarih-i Al-i Selçuk adlı eserinde rastlanılmaktadır. Bu
kavram esas olarak bir tür göçebe yaşayış tarzını ifade etmektedir4. Osmanlılar5
bu tanımlamayı Doğu Anadolu’da Akkoyunlu ve Şah İsmail’in tebaası olan
Türkmenlerden kendi Türkmenlerini ayırt etmek amacıyla kullanmışlardır (İnalcık,
1986). Selçukluların Anadolu’yu fethetmeleri ile birlikte XI. yüzyıldan itibaren
Anadolu’ya göç etmeye ve bu toprakları yurt edinmeye başlayan konar-göçer
topluluklar devletin iskân politikası çerçevesinde ya da zaman içerisinde kendi
istekleriyle bugün büyük ölçüde yerleşik hayata geçmişlerdir.

Fotoğraf-2: Dağdan dönen keçi sürüsü (H.K.B.B.M.)

Yazılı kaynaklarda Sarıkeçi, Sarıkeçili, Sarıkeçilü, Sarıkeçilili, Sarıkeçülülü gibi
isimlerle anılan ve İçel, Aydın, Konya, Karahisar-ı Sahib, Akşehir, Saruhan sancakları
4 Eserde “Sahra nişin ve göçküncü, yani yaban yurtlu ve Yörük”, “Yörük evi” tabirleri karşımıza çıkar. (Sümer
1980:518)
5 Osmanlı kanunnamelerinde “Yörük, konar-göçer taifedir, karada ikametleri yoktur” ve “Yörük la-mekandır,
ta’yın-i toprak olmaz, her kande dilerse gezerler” hükümleri mevcuttur (Halaçoğlu, 1997:14).
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ile Feke Sancağına bağlı Antalya kazası, Hamid sancağına bağlı Uluborlu, Dazkırı,
Burdur, Isparta ve Eğridir kazaları ve Kütahya sancağına bağlı Tavşanlı ve Honoz
kazaları gibi yerleşimlerde yaşadıkları öğrenilen (Türkay 1979: 143, 657) Sarıkeçili
Yörüklerinin isimlerini, besledikleri keçilerin renginden aldıklarını belirtenler
olduğu gibi yönlerin renklerle ifadesinden hareketle hâkimiyet ve kuvveti ifade
ettiğini ileri süren görüşler de bulunmaktadır6.
Sarıkeçili Yörüklerinin iktisadi hayatı esas itibarıyla göçer hayvancılığa dayalıdır.
Deve, at, köpek ve keçi Sarıkeçililerce beslenen hayvanlardır. Keçinin Sarıkeçili
Yörüklerinin yaşam tarzını ve günlük hayatını şekillendiren en önemli unsur
olduğunu söylemek mümkündür. Zira keçi, Sarıkeçililerin yegâne geçim kaynağıdır.
Eti, kılı, sütü ve gübresi Sarıkeçili Yörüklerince çeşitli şekillerde değerlendirilerek
paraya dönüştürülmekte, ayrıca canlı hayvan olarak da pazarlanmaktadır. Deve ve
at göçerliğin vazgeçilmezleridir. At binek hayvanıdır. Göç sırasında çadır ve diğer ev
eşyaları develerce taşınmaktadır. Ayrıca deve yününden kısmen de olsa dokumacılık
amacıyla da yararlanılmaktadır. Havut, kolan, yular, çan gibi objelerden oluşan
deve donanımları Sarıkeçili maddi kültürü içerisinde önemli bir yer taşımaktadır.
Köpekten ise keçi sürülerinin ve obanın korunması amacıyla yararlanılmaktadır.
4. Yörüklerde Göç ve Yerleşme
Yörük göçü kışlak ile yaylak arasında hayvanlara mera temin etmek amacıyla
mevsimsel olarak gerçekleştirilen sistemli bir harekettir. Göç, Yörük topluluğunun
bekası açısından vazgeçilmez bir davranış biçimidir. Yörüklerin göçebeliği dikey tipte
olup mevsimlere göre farklı rakımlarda yaşamayı gerektirir. Kışlak, Yörüklerin kış
mevsimi boyunca hayatlarını idame ettikleri alanlardır. Dağ yamaçları ve vadi içleri
gibi kışın soğuğa maruz kalmayan ve otu bol olan yerler kışlak olarak değerlendirilir7.
İçel’e bağlı Aydıncık, Silifke, Gülnar ve Anamur sahilleri Sarıkeçililerce kışlak alanı
olarak kullanılmaktadır. Yaylak ise ekonomileri hayvancılığa dayalı olan Yörüklerce
yılın belirli aylarında hayvanlara taze ot temini ve aynı zamanda hayvansal
üretimlerini (süt, peynir, yağ vb.) gerçekleştirmek amacıyla kullanılan yaylalardır.
Yayla aynı zamanda, yaz dönemlerinde sıcağın etkisinden kurtulmanın da en önemli
çaresidir. Konya ve Karaman illeri sınırları içerisinde kalan çeşitli yaylalar ise yaylak
alanı olarak kullanılmaktadır.

6 Sarı rengin anlamı için bkz Bayraktar, 2006.
7 Sarıkeçililer hayvanlarının ölümlerine neden olan kene yüzünden bir yıl içerisinde kışladıkları yurt yerlerinde
ertesi sene mekan tutmazlar. Bu şekilde yurt yerlerinin değiştirilmesine “sala” adı verilmektedir (Başuğur, 1996:
143).
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Fotoğraf-3: Kışlak olarak kullanılan sahil bölgesi-Mersin İli Aydıncık İlçesi
(H.K.B.B.M.)

Yayla göçünden önce göç hazırlıkları yapılır ve göç yükü oluşturulur. Göç
hazırlıkları içerisinde karaçadırın tamir edilmesi, elbiselerin yıkanması, hayvanların
aşılanması, yiyecek maddelerinin temin edilmesi gibi faaliyetler yer alır. Göç yükünü
karaçadır, yatak, yorgan, yastık, kilim, keçe yaygı, minder, kap-kacak, ekmek sacı,
çuvallar ile göç sırasında ve yaylada tüketilecek olan çeşitli yiyecekler oluşturur.
Yükü taşıyacak olan deve ve at gibi hayvanların da bakımları yapıldıktan sonra
belirlenen günde göçe başlanır8.
Göç, genellikle birbirleriyle yakın akrabalık ilişkisi bulunan birkaç aileden
müteşekkil gruplar halinde gerçekleştirilir. Göçün gerçekleştirileceği gün erkenden
kalkılır, önce karaçadır yıkılır ve diğer eşyalarla birlikte develere yüklenir. Eşyaların
develere yüklenmesi “yük sarmak” olarak tanımlanır. Genelde göç boyunca hayvanlar
yük taşımak için kullanılır, insanlarsa yürür. Ancak yürüyemeyecek durumdakiler
hayvanları kullanabilir.

8 Salı ve Cuma günleri göçe başlanmaz, ayrıca sabahtan önce göçülür ki buna “göçek vakti” adı verilir. (Başuğur,
1996:144).
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Fotoğraf-4: Yaylak-Konya İli Seydişehir İlçesi (H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-5: Oba-Konya İli Seydişehir İlçesi Ortakaraören Beldesi Namza Yaylası
(H.K.B.B.M.)
Göç amacıyla belirli yollar ve güzergâhlar kullanılır. Göç boyunca mola verilerek
konaklanan yerler konak veya konalga olarak adlandırılır. Mola yerleri göç planına
dâhil olup yüzlerce yıldır bilinen ve kullanılan alanlardır. Mola yerlerinde yükler
develerden indirilir ve kara çadır kurulur, o gece konak yerinde geçirilir. Sabahleyin
göç yükü tekrar develere yüklenerek göçe devam edilir. Nisan ayı içerisinde başlayan
göç9 yaklaşık 30 gün sürer. Yaylaya Mayıs ayı içerisinde varılır ve Eylül ayı ortalarına
kadar orada ikamet edilir. Havanın durumuna göre Eylül ayı içerisinde yayladan
9 “Nisan ayının onaltısı ile yirmiüçü arasında Kozkavuran Fırtınası olur. Fırtına yağmur ve dolu ile birkaç gün sürer. Çok
hayvan ölür, insan bile ölebilir. Bu günde yola çıkılmaz, göç başlatılmaz. Kozkavuran Fırtınasından sonra bulutlar batıdan
doğuya, doğudan batıya gittiği zaman Poyraz’a çağırıyor denir. Bu zaman hava açılır ve göçe başlanabilir. Çadırın
kurulduğu mevki açıklık bir alan ise, sıcak ve sinek az olacağından göçün tarihi biraz daha ertelenebilir.” (Başuğur,
1996:145).
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kışlak alanına yani ılıman iklimin hâkim olduğu Akdeniz kıyılarına doğru tersine
göç başlar. Ayrıca günümüzde göç amacıyla motorlu araçlar da kullanılabilmektedir.
Gerek yaylada ve gerekse kışlakta oluşturulan ve bir kaç çadırdan oluşan yerleşim
yeri oba olarak tanımlanır. Ancak bu çadırlar arasında 500 metre ile bir kaç kilometre
arasında değişecek şekilde mesafe bırakılmaktadır. Bu mesafenin bırakılmasının en
önemli nedeni bulaşıcı hastalıkları önlemek, keçilerin karışmasına mani olmak,
nazar inancı ve mahremiyete dönük kaygılardır. Çadırın kurulduğu yer ise yurt ya
da yurtlak olarak adlandırılmaktadır.
5. Sarıkeçililerde Zanaat
TDK Türkçe sözlükte zanaat insanların maddeye dayanan gereksinimlerini
karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren
iş, sınaat ya da el ustalığı isteyen işler olarak tanımlanmaktadır. Yörük kültürünün
önemli yapı taşlarından olan konar-göçer hayat tarzı içerisinde var edilen birçok
zanaat bugün yok olmuş ya da gerilemiştir.
5.1. Dokumacılık
Atkı ve çözgü adı
verilen ipliklerin dik açı
yaparak çeşitli şekillerde
birbirlerinin
altından
ve üstünden geçirilmesi
işlemine ve bu işlem
neticesinde elde edilen
yüzeye
dokuma
adı
verilmektedir. Dokumacılık
dünyanın
en
eski
sanatlarından birisidir.
Sarıkeçili Yörüklerinde
dokumacılık
oldukça
yaygın bir sanat dalıdır. Bu
Fotoğraf-6/7: Çarpana ve ıstar tezgahı (H.K.B.B.M.)
sanata ait ürünler Sarıkeçili
maddi kültürünün ağırlıklı kısmını teşkil etmektedir. Bütün Sarıkeçili kadınları boş
vakitlerinde dokuma yapar. Heybe, çuval (ala çuval, ak çuval, kara çuval), yaygı,
namazlık, kilim, kaşıklık, tuz torbası, çadır çulu, deve çulu, kolan vb. pek çok eşya
Yörük kadınlarınca dokunur. Bununla birlikte erkekler de dokuma konusunda bilgi
sahibidir. Dokumaların üzerinde yer alan nakışlar “yanış” olarak adlandırılmaktadır.
Bu sanat anneden çocuğa aktarılarak yaşatılmaktadır. Geleneğe göre Salı günü
dokuma yapmak hoş karşılanmaz.
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Sarıkeçililer dokuma amacıyla keçi kılı, deve yünü ve koyun yününü kullanırlar.
Kırkma işlemi yaylada gerçekleştirilir. Tarak adı verilen araçla taranana yün ve kıllar
kirmen yardımıyla eğrilir ve ip haline getirilir.
Sarıkeçili Yörükleri dokuma amacıyla kullandıkları her çeşit tezgâhı genel olarak
“ıstar” olarak adlandırmaktadırlar. Sarıkeçili Yörükleri dokuma amacıyla iki farklı
tezgâh kullanırlar:
1. Istar tezgâhı: Yere dik olarak kurulan bir tür el dokuma tezgâhıdır. Birbirine
bakan karşılıklı iki dikey ağaç elemanla, bu elemanların alt ve üst kısımlarında yer
alan yuvalara yerleştirilmiş iki yatay ağaçtan oluşur.
2. Çarpana tezgâhı: Sarıkeçili Yörüklerince kullanılan iptidai bir dokuma
tezgâhıdır. Toprağa çakılan iki kazık ve bu kazıklara gerilen iplerden müteşekkildir.
Çarpana tezgâhında dokuma kare şeklinde, köşeleri delikli kartlarla yapılmaktadır.
Deve, öküz gönü veya ağaçtan yapılan kare şeklindeki levhalara çarpana adı
verilmektedir. Çözgü iplikleri çarpanaların deliklerinden geçirilip, kartların
döndürülmesiyle oluşan çözgü aralığından atkı ipliği atılarak dokumaya devam
edilmektedir. Çözgünün bir ucu dokuyucunun beline veya yere karşılıklı çakılmış
çubuklara bağlanmaktadır. Kolan, kuşak ve bağ adı verilen dokumalar bu tezgâh
vasıtasıyla elde edilir.

Fotoğraf-8/9:Alaçuvallar ve kaşıklık (H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-10/11: Ekmek mendiri ve çuval üzerinde yer alan nakışlar (H.K.B.B.M.)
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Sarıkeçili dokumaları mekikli dokumalar,
kirkitli dokumalar ve çarpana dokumaları
olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.
Mekikli dokumalar ıstar adı verilen tezgâhlarda
dokunan çul ve yaygı türü dokumalardan oluşur.
El dokumalarının bir kısmında atkı ipliğini,
ilmeleri sıkıştırmak amacıyla kullanılan araca
“kirkit”, bu aracın kullanıldığı el dokumalarına
Fotoğraf-12: Kolan dokuma
da kirkitli dokumalar denilmektedir. Kirkitli
üzerinde nakışlar (H.K.B.B.M.)
dokumalar yer tezgâhı veya dikey tezgâhlarda
meydana getirilebilir. Kilim, namazlağ, alaçuval, heybe, kaşıklağ gibi dokumalar
bu dokuma türüne dâhildir. Çarpana tezgâhında dokunan ensiz ürünler çarpana
dokumalarını oluşturur. Çarpana dokumaları kara çadırlarda kazık bağı olarak,
çuval, heybe gibi taşıma araçlarında, hayvanların koşum takımlarında ve
süslenmelerinde, kadın giyiminde, baş takılarının tutturulmasında, önlük, elbise
kuşak bağı, çocuk kundağı, beşik bağı olarak kullanılmaktadır.
Sarıkeçili dokumaları arasında özellikle çuvallar dikkat çeker. Üç farklı çuval
tespit edilmiştir: Akçuval, ala çuval ve kara çuval. Akçuvallar yiyecek maddelerinin
muhafazası amacıyla kullanılır. Yanışlı olarak dokunan alaçuvalların içerisine
giyecekler ve çeyiz konur. Renginden dolayı karaçuval olarak adlandırılan çuvallar
içerisine ise keçi kılları istif edilir.
Sarıkeçili dokumaları üzerinde yer alan nakış ve motifler yanış olarak adlandırılır.
Arabeli, bıtırak/pıtrak, boncuk, ciynak, deve boynu, elibelinde, hançer, kelebek,
kenarsuyu, kıvrım, koçboynuzu, tavşan topuğu, topak tespit edilebilen başlıca
yanışlardır10. Bu yanışlar dokumanın işlevine göre değişmekte ve farklılaşmaktadır.
5.2. Ağaç işleri
Sarıkeçili Yörüklerinde yaygın olarak karşılaştığımız bir diğer sanat dalı ağaç
işçiliğidir. Günlük hayata dönük pek çok araç-gereç ahşaptan imal edilmiştir.
Karaçadırın kazık, kolçak, sitil, çekecek, direk ve çanakları; oklava, kaşık, bişirgeç,
yannık, keşbas ağacı, senit, çanak, şiş, topan gibi mutfak gereçleri; hayvancılıkla
ilgili çeşitli gereçler (semer, eyer ve havudun ahşap aksamı ile yalak); dokumacılıkta
kullanılan çeşitli araçlar (yay, dartı, kirmen, çıkrık, tarak, tezgah, kirkit vb.);
kemane ve kaval gibi müzik enstrümanları; çamaşır tokacı, çeğmeç (çoban asası)
vb. ahşap malzemeden imal edilmiş olan başlıca maddi kültür unsurlarıdır. Adı
geçen materyal çakı, bıçak ve keser gibi son derece basit aletlerle imal edilmiştir.
10 Konuyla ilgili kaynak kişi anlatısı: “Yere serdiğimiz motiflerlen çuvallardaki, heybelerdeki, torbalardaki
nakışlarımız değişir.... şimdi ayakaltına serdiğimiz şeyde bizim hayvanlarımıza has olan şeyleri ayakaltına
sermeyiz.” (Pervin Çoban Savran)
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Fotoğraf-13: Ahşap çamaşır tokacı (H.K.B.B.M.)
Fotoğraf-14: Ahşap çadır çanakları ve kolçaklar (H.K.B.B.M.)
5.3. Süpürge yapımı
Sarıkeçili Yörüklerinde karşılaştığımız
süpürge yapımı son derece iptidai bir mahiyet
taşımaktadır. Bu işlem süpürge sarmak
olarak adlandırılır. Süpürge yapımında
püren ya da develik adı verilen bodur bitkiler
kullanılmaktadır. Bu nedenle üretilen
süpürgeler püren süpürgesi ya da develik
süpürgesi olarak da adlandırılmaktadır11.
5.4. Deri İşleri

Fotoğraf-15: Çalı süpürgesi
(H.K.B.B.M.)

Konar-göçer hayvancılıkla uğraşan Sarıkeçili Yörüklerinin maddi kültürü
içerisinde deri işleri önemli bir yer tutar. Deri iki şekilde işlenir: Tabaklama ve
eyleme. Tabaklama işlenecek derinin tuzlanarak ağaç kazıklar vasıtasıyla toprak
üzerine gerilmesi ve tuzlanarak kurutulması suretiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemle
elde edilen ürünlerle çeyrek asır öncesine kadar yaygın olarak kullanılan çarık üretimi
gerçekleştirilmiştir. Gene bu yolla yorak adı verilen ayakkabı derisi de üretilmiştir.

Fotoğraf-16/17: Su ve peynir tuluğu (H.K.B.B.M.)
11 Konuyla ilgili kaynak kişi anlatısı: “Püren ve develik denilen bodur çalılar vardır. Onlardan süpürge sarılır.”
(Mehmet Can)
“Develik ağacı, otu....Biz bunun dip dallarından böyle yaprağı bol olan dallarından koparırız, birleştiririz,
süpürge yaparız... Halen de bunları kullanırız. Ama yeni yeni hazır süpürgeler girmeye başladı.” (Pervin Çoban
Savran)
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Eyleme adı verilen işlem tulum şeklinde yüzülen derinin palamut meyvesi
kullanılarak iyileştirilmesi yöntemine dayanır. Bu yolla tuluk (su tuluğu, yağ tuluğu,
peynir tuluğu), yayık veya dağarcık adı verilen objeler elde edilir.
5.5. Keçecilik
Keçe; hayvansal liflerden genellikle yünün ısı,
nem, basınç altında; sabun, yağ, asit gibi kaygan
maddeler yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini
sağlayarak oluşturulan dokudur. Bu sanatın geçmişinin
dokumacılık tarihinden de eskilere dayandığı
düşünülmekle birlikte bunu kanıtlayacak arkeolojik
veriye henüz tesadüf edilmemiştir. Pazırık kurganı
gibi pek çok kurgan ve mezar anıtında yapılan kazılar
neticesinde elde edilen keçe örnekleri Orta Asya
bölgesinde keçenin çok eski dönemlerden (M.Ö.VIII.
yüzyıl) itibaren bilindiği ve uygulandığını ortaya
koymuştur. Bu haliyle keçecilik Türk el sanatlarının en
eskilerinden birisidir. Tepme keçecilik Orta Asya’dan
11. yüzyılda batıya göç eden Türk boyları tarafından
Anadolu’ya taşınmıştır.

Fotoğraf-18:Keçe yaygı
(H.K.B.B.M.)

Sarıkeçililerde keçe malzeme özellikle yaygı olarak ayrıca semer ve havut
yapımında kullanılmıştır. Giyim-kuşamda da keçe ürünler karşımıza kepenek, fes
ve dolak olarak karşımıza çıkar. Çadırın zemininde yaygı olarak kullanılan keçeler
“ala keçe” olarak adlandırılır. Ala keçelerin üzerinde çeşitli motiflerin yanı sıra oba
sahibinin ismi de bulunur.
Keçe dökmek olarak adlandırılan keçe yapımı koyunun yününün kırkılmasıyla
başlar. Kırkılan yün, yay adı verilen bir aletle kabartılır. Daha sonra düz bir zemin
üzerine serilen bez üzerine yün yayılır. Sıcak su dökülen yün rulo haline getirilir ve
tepilerek keçeleşmesi sağlanır.
Keçe yapımı bugün neredeyse tamamen sona ermiştir. Sarıkeçililer zahmetli
bir iş olan keçeyi imal etmek yerine hammaddesini Konya ve Afyon gibi yerleşim
merkezlerine bulunan keçe üreticilerine vererek imal ettirmeyi tercih etmektedirler12.
5.6. Doğal boyama
Sarıkeçili Yörükleri kilim, çul, kaşıklık, namazlağ gibi dokumaların üretildiği
iplerin renklendirilmesi konusunda kendilerine has bir takım reçetelere sahiptir.
12 Konuyla ilgili kaynak kişi anlatısı:
“Eskiden her ev keçesini kendi yapardı. Babalarımız zamanında her obada yapılırdı keçe. Zahmetli olduğu için
kimse yapmaz oldu.” (Mehmet Can)
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Bir takım doğal maddelerden elde edilen boyalar genel olarak kök boya olarak
adlandırılır. Doğal boyama bazı otların köklerinin toplanarak boya kazanı adı
verilen ve sadece bu işlem amacıyla kullanılan bir kazanda kaynatılması neticesinde
elde edilen boyalı suya yünlerin bastırılması suretiyle meydana getirilir. Kazandan
çıkartılan yünler akarsuda yıkanır ve ağaç ya da çalıların üzerine serilerek kurutulur.
En yaygın olarak kullanılan ot, boyaotu olarak adlandırılan bitkidir. Bu otun suyu
ayrıca yeni doğum yapmış olan ya da hasta hayvanlara da tedavi amacıyla içirilmiştir.
Sarıkeçili Yörükleri tarafından bilinen başlıca renkler şunlardır: Mavi (gök),
turuncu (bandırma), siyah (kara), beyaz (ak), kırmızı (al).
5.7. Çorap Örücülüğü
Çorap, ayağa giyilen örme giyim eşyasıdır
(Koçu, 1967). Sarıkeçili Yörüklerinde çorap
örücülüğü son derece canlı bir şekilde
devam ettirilen bir sanattır. Hemen her
çadırda çorapçılık devam ettirilmektedir.
Günlük hayatta kullanıldığı ve zaman
zaman satışı yapıldığı gibi aynı zamanda
önemli bir çeyiz materyalidir.

Fotoğraf-19:Nakışlı yün çorap
Çoraplar mil adı verilen şişlerle örülür.
(H.K.B.B.M.)
Örme işlemi burundan düz örgü tekniği ile
gerçekleştirilir. Çorapların hammaddesi genellikle yün ve tiftiktir. Bu ipler doğal
renkleriyle olduğu gibi renklendirilerek te kullanılmıştır. Çorapların boyutları
kullananların yaşına göre değişmektedir. Kadın çorapları daha süslü, erkek çorapları
ise daha sade ve düzdür. Çorap örücülüğü boş zamanları değerlendirmek amacıyla
kullanılan en önemli uğraştır. Bir çift çorabın bitirilmesi bir gün ile birkaç gün
arasında değişebilmektedir.
6. Sarıkeçililerde Barınma Kültürü
Barınma ihtiyacı ve bu ihtiyaç neticesinde oluşturulan çeşitli mimari formların
gelişimi barınma kültürünü oluşturur. Barınma kültürü iklimsel, çevresel, kültürel,
sosyal ve ekonomik unsurlara sıkı sıkıya bağlıdır. Barınma kültürünün tarihsel
gelişimi içerisinde göçebe mimarisinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Kültürel
ve sosyal bir olgu olan göçebelik, söz konusu hayat tarzını yaşayan toplulukların
barınma ilke ve stratejisi ile kullandıkları teknolojiyi de şekillendirmektedir. Bu
bağlamda taşınabilir, hafif, ekonomik ve temini kolay malzemelerden imal edilen
çeşitli çadır ve benzeri barınaklar göçebe topluluklar tarafından kullanılmıştır.
Bu toplulukların barınma kültürünü esas olarak pratik ve işlevsel kaygılar
biçimlendirmiştir (Çopuroğlu, 2003; Akgül, 2006).
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Konar-göçer bir topluluk olarak Sarıkeçili Yörükleri “Ev” olarak da adlandırdıkları
karaçadır ile bir tür geçici konut olan “manar”ı barınma ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla kullanmaktadırlar. Manarlar bir takım zorlamalar nedeniyle son 10 yılda
Sarıkeçili maddi kültür dünyasına girmiş olan geçici barınaklardır.
6. 1. Karaçadır
Türk halklarının en eski barınak biçimi olan çadır, İç Asya’dan Balkanlara,
Doğu Avrupa’dan Anadolu’ya kadar bu halkların yerleştikleri ve yaşadıkları her
coğrafyada yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Konar-göçer bir hayat tarzı süren bu
halklar için çadır hayati önemi olan vazgeçilmez bir unsurdur. Zira bu hayat tarzına
en uygun konut türü çadırlardır. Türk boylarının XI. Yüzyıldan itibaren Anadolu
yarımadasına yerleşmeye başlamasıyla birlikte çeşitli çadır türleri Anadolu’nun
kültürel zenginliği içerisinde yerini almıştır. Topak ev, alaçık ve karaçadır bu çadır
türlerinin en yaygın olanlarındandır.
Kara çadır, yağmuru, karı, güneşi
geçirmeyen keçi kılından dokunan
bir çadır örtüsü ile bu örtüyü ayakta
tutan direkler ve iplerden müteşekkil,
dikdörtgen planlı bir çadır türüdür.
Kuru iklim için ideal bir çadır tipi olan
kara çadır günümüzde göçebe hayatın
en yaygın ve bilinen formudur (Bunn,
2002). Renginden dolayı Anadolu’da
Fotoğraf-20: Karaçadır (H.K.B.B.M.)
genellikle kara çadır olarak anılan bu
çadır tipi Yörük çadırı, kıl çadır ya da çul çadır olarak da adlandırılır. Yörükler
açısından doğanın belirlediği fauna mimarinin malzeme kaynağını ve mekan
organizasyonunu da doğrudan etkilemiştir (Kavas, 2013:236).
Kara çadır temel olarak direkler, kazıklar, ipler (bağ) ve çadır bezinden oluşur.
Direk sayısı bölgelere, aşiretlere ve çadırın sahibinin toplumsal statüsü ile ekonomik
durumuna göre değişmektedir. Anadolu’da Yörükler ve Doğu Anadolu’nun göçer
aşiretleri tarafından kullanılan kıl çadır Anadolu dışında Ortadoğu, Asya ve
Afrika’da yaşayan çeşitli göçebe topluluklarda da (Bedevi Araplar, Berberiler,
Beluciler, Kürtler vs.) karşımıza çıkmaktadır.
Binlerce yıl boyunca Orta Asya’da keçe çadırlarda yaşayan Türk topluluklarının
keçi kılından yapılan kara çadırı ne zaman benimsemeye başladığına dair kesin
bir bilgi yoktur. Çeşitli araştırmacılarca, kara çadırın Türk boylarına dayanan
bağlarının olmadığı ve eski Türk göçebe geleneklerinden hiçbirine uzanmadığı ileri
sürülmektedir (Johansen 1966: 44, Erden 1982: 82). Anadolu’ya göç edilmesinden çok
daha önce iklim ve çevresel koşullar nedeniyle koyun yerine keçinin yetiştirilmeye
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başlanması ve komşu kültürlerin etkileri nedeniyle böyle bir değişimin yaşanmış
olduğunu söylemek mümkündür (Kutlu 2000:213). M.Eröz Türklerin kara çadırı
Önasya’da öğrendiklerini ve ekonomik nedenlerden dolayı son iki yüzyılda hızla
yaygınlaştığına dikkat çekmektedir (Eröz 1991:98). Karaçadırın Türk topluluklarınca
kabulü ve yaygınlaşması, yeterince incelenmiş bir konu değildir13. Tarihsel
kaynakların derinlemesine olarak incelenmesi konunun aydınlatılmasına yönelik
olarak yeni veriler ortaya koyabilecektir. Safevi hükümdarı Şah Tahmasp tarafından
1539-1543 yılları arasında hazırlattırılan Nizami Hamsesi içerisinde yer alan ve bir
Türkmen obasını betimleyen minyatürde bir kaç farklı çadır tipi içerisinde kara
çadırı da görmek mümkündür (Tanyeli 1996:440). 15. yüzyıla ait bir eser olan
Tevarih Al-i Osman’da yer alan şu kayıt henüz 14. yüzyılda bazı göçer toplulukların
karaçadırı benimsemiş olabileceğine dair ipuçları verir: “(Süleyman Paşa) atası
Orhan Gazi’ye haber gönderdi ki:…’İmdi şöyle malum oluna ki bu tarafta feth olunan
hisarlara,vilayetlere mamur olmağa ehl-i İslamdan çoğ adam gerek. Anun içün ki
bu feth olunan hisarlara komağ içün ve hem yarar gazi yoldaşlardan gönderünüz’.
Orhan Gazi dahi bu sözü kabul etdi. Karasi vilayetine göçer Arab evleri gelmiş idi.
Anları sürdüler. Rum ilüne geçürdiler…” (İnalcık 2010:82). Karaçadırın dikdörtgen
planlı olmasının yerleşikliğe geçişte bir aşama olduğuna ilişkin yaygın bir görüş
bulunmakla birlikte bu durumun sadece teknoloji ve strüktürle ilgili bir uygulama
olması daha akla yakın gelmektedir. Zira keçi kılından örülen bir çulla dikdörtgen
planlı bir çadır kurgusu yaratmak daha rasyonalist bir çözümdür.
Sarıkeçili Yörükleri tarafından “ev” olarak adlandırılan14 ve “Peygamber tarafından
dualı” olduğuna inanılan15 karaçadırın en önemli özelliği 5 direkli olmasıdır.
Sarıkeçililerce “çadır” olarak tanımlanan dikdörtgen biçimindeki üst örtü “kanat”
adı verilen 70-80 cm. genişliğinde ve 4-7 m. boyunda dokuma parçalarından oluşur.
Kanat sayısı 5-7 arasında değişir. Kanatlar üzerine üst örtüyü dik gelecek şekilde,
kolan adı verilen dokuma parçaları dikilerek gerilmeye karşı sağlamlaştırılmıştır.
Ahşap direklerin çadır örtüsüne zarar vermemesi amacıyla örtü üzerinde uygun
yerlere “çanak” adı verilen ahşap yastıklar dikilmiştir. Çadırın dört tarafını oluşturan
dokuma parçalar “gergi çulu” ya da “yan çul” olarak adlandırılır. Gergi çulları 4
parçadan oluşur ve üst örtüye “sitil” adı verilen ağaç çöplerle sabitlenir.
13 Göçebelerin yerleşik hayata geçmelerinden çok önce Anadolu’da dik açılı plana sahip karaçadırı geliştirdiğine
dair görüş (Köse, 2005:12) tümüyle yanlıştır. Kıl çadır gerek Anadolu ve gerekse Anadolu dışında Türk olmayan
bir çok topluluk tarafından kullanılmıştır.
14 Konuyla ilgili kaynak kişi anlatısı: “…Senin eve gittik deyoz, senin çadıra gettik demeyiz şimdi…” (Kaynak Kişi:
Cemal Candan)
15 Konuyla ilgili kaynak kişi anlatısı: “…Zaten Peygamber efendimizden kalmış bu çadır. Dualı yani onun için...”
(Kaynak Kişi: Cemal Candan)
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Şekil-1: Karaçadır (Plan krokisi)

Fotoğraf-21: Karaçadır-İç mekandan
görünüm (H.K.B.B.M.)

Sarıkeçili Yörüklerince kullanılan çadırlar tek mekânlıdır. Çadırın iç mekânı
ev halkının günlük hayatı ve çeşitli ihtiyaçlarına göre değerlendirilmiştir. Örneğin
yatak-yorgan türü yükler ile yiyecekler çadır içerisinde farklı alanlarda muhafaza
edilmiştir. Genellikle gündoğumuna doğru bakan girişin sağında, ön direk adı
verilen direğin hemen önünde ocak taşı bulunmaktadır. Çadırın sağ üst köşesi
yiyecek malzemelerinin bulunduğu alandır. Yiyecek maddeleri ak çuval adı verilen
nakışsız çuvallar içerisinde muhafaza edilir. Burada ayrıca çok sık kullanılmayan
mutfak malzemeleri de yer alır. Her gün kullanılan mutfak araç ve gereçleri çadırın
sol üst köşesinde, girişin hemen karşısında bulundurulur. Çadırın arka tarafına ala
çuvallar dizilir. Zeminden kaynaklanan nemden etkilenmelerini önlemek amacıyla
ala çuvallar yük taşı adı verilen taşlar üzerine yerleştirilmektedir. Ala çuvalların sağ
tarafı yüklük olarak adlandırılır, burası yatak-yorganın muhafaza edildiği bölgedir.
Çadıra giriş ve çıkış ön direğin solunda
bırakılan açıklık vasıtasıyla sağlanır16.
Sarıkeçililer yaylak alanlarında ikamet
ederlerken bastırık adı verilen ve bir nevi
buzdolabı olarak kullanılan, katıkların
muhafaza edildiği basit konstrüksiyonlar
kurarlar. Bastırığın yapılması kısaca
şöyledir:

Fotoğraf-22: Bastırık (H.K.B.B.M.)

16 Çadırda toplumsal statüye göre şekillenen hiyerarşik bir düzen vardır: “…Çadırın arka tarafında erkekler
oturur. Ocak tarafında, ayakucunda kadınlar oturur. Çadırın en kıymetli yeri orta direğin hemen arkasıdır. Hane
sahibi buraya oturur. Hatırlı bir misafir geldiği zaman da oraya oturtulur…” (Kaynak Kişi. Mehmet Can)
“…evin sahibi evin erkeği misafir felan yoksa orta direğin karşısındaki yukarı kısma kalan yani üst tarafa
kalan orta direğin yanında oturur. Orada oturur, eğer ki misafirler varsa, misafire göre onun biraz üst
tarafında oturur, yukarda. Ama çok değerli bir misafir varsa değerine göre o orta direk o misafire verilir.
Ev sahibi biraz aşağı doğru kayar. Kapıya doğru kayar. Çocuklar, baba da olsa misafir de olsa ya kapının
eşikliğindedir, ya da ateşin yan tarafındadır, yani ateşin sağ tarafındadır. Sağ veya sol tarafta. Kadın
ekseriyetle ocağın başına oturur. Her zaman ocak başına yakın bi yere oturur kadın…” (Kaynak Kişi: Pervin
Çoban Savran)
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Fotoğraf-24: Karaçadırda sofra düzeni (H.K.B.B.M.)
Çadırın kuzeyinde uygun bir yerde toprak gereken genişlik ve derinlikte kazılır,
etrafı örme kamıştan çitle çevrilir, üstü ise ağaç dalları ve yaprakla örtülür, böylece
bastırık kurulmuş olur.
Zemin keçe ve çulla döşelidir. Çadır içerisinde bulunan minder ve yastıklar
oturmak amacıyla kullanılır. Arka direklerin hemen önü ise yüklüktür. Çadırı ayakta
tutan direkler ile bu direklere bağlı olan iplerse giysilerin ve bazı ev eşyalarının
asılmasıyla işlevselleştirilmiştir.
Nazar inancı Yörükler arasında çok güçlüdür. Bu bağlamda çadırı nazardan
korumak amacıyla ocakta üzerlik yakılmakta, ayrıca çadırın içine boncuk, dışına
ise sarımsak takılmaktadır. Salı günü ve akşamdan sonra (Gün eğildikten sonra)
çadırdan dışarıya bir şey verilmez (Başuğur, 1996: 144).
6.1.1. Karaçadırın Yapımı
Yeni bir çadır yapılması Sarıkeçililerce “ev dikimi” olarak adlandırılır. Ev dikimi
esas olarak kışlakta gerçekleştirilen bir faaliyettir. Çadır dikimi için gerekli olan ip
yaklaşık üç yıllık bir çaba sonucu elde edilir. Yaylada kırkılan seyis keçilerin (iki
yaşındaki tekeler) kıllar yıkanır ve kirmenle eğrilirek ip haline getirilir ve bükülür.
Dokuma işlemi kışlak alanında ıstarlarda gerçekleştirilir. Bu işlem birkaç ay sürer.
Çadır kurgusu içerisinde yer alan çanak, çekecek, direk ve kazık gibi ahşap aksamın
da hazırlanmasından sonra çadırın dikilmesine geçilir. Geleneğe göre Salı ve Cuma
günleri çadır dikimi yapılmamaktadır.
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Fotoğraf-25/26: Keçinin kırkılması ve kirmende keçi kılının eğrilmesi (H.K.B.B.M.)
Fotoğraf-27: Istarda çadır çulunun dokunması (H.K.B.B.M.)
Dikim işlemi diğer obalardan gelen Yörüklerin katkısıyla elbirliğiyle
gerçekleştirilir. Beş kanatlı bir çadırda dikim amacıyla en az on kişinin çalışması
gerekmektedir. Sabah erkenden, güneş henüz yükselmeden çalışmaya başlanır.
Istarda tek kanat olarak dokunan çul, çadırın büyüklüğüne göre beş ya da yedi
kanat olarak kırklık adı verilen aletle kesilir. Kanatların uzunluğu altı ya da yedi
ayak olarak ölçülmektedir. İstenen ölçülerde kesilen kanatlar yan yana zemine
serilir ve bir uçlarından kazıklarla toprağa sabitlenir. Kanatların iki ucu katlanır
ve dikilir. Daha sonra kanatların dövülmesine geçilir. Dövme işlemi için kanatlar
gerdirilir, büyük bir ağaçla desteklenir ve çadır direği kullanılarak dövülür. Çadır
çulunun dövülmesinin nedeni çulun gergin durmasını sağlamaktır. Bu işlem daha
ince ağaçlarla yapılırsa çırpaklama adı verilir. Dövme işleminden sonra kanatların
birbirine dikilmesine başlanır. Dikiş işlemi çuvaldız vasıtasıyla gerçekleştirilir ve
keçi kılından elde edilen ip kullanılır. Çadır dikimi amacıyla kullanılan özel dikiş
türü “çadır dikişi” olarak adlandırılır. Kanatların birbirine dikilmesinden sonra
iki uca siğinti adı verilen dokuma parçaları dikilir. Elde edilen üst örtünün üç
yerine (ortaya ve iki kenara gelecek şekilde) kolanlar dikilir. Kolanlar kanatların
güçlü bir biçimde bağlı kalmasını sağlayacağı gibi çadır kurulduğu zaman çadırın
dik durmasını da mümkün kılacaktır. Kolanlar dikildikten sonra bunların üzerine
çadır çanakları (5 adet) ve çadır kolları dikişle eklenir. Çadır kollarına, U şeklinde
ağaç elemanlar olan çekecekler (kolçak) sabitlenir. Daha sonra çadır çulu üzerine
dekoratif bir görünümü olan ve “öküz sidiği” adı verilen zikzaklı dikişler yapılır.
Bu şekilde çadırın üst örtüsünün dikimi gerçekleştirilmiş olur. Daha sonra
gergi çullarının ölçülmesi, kesilmesi ve dikilmesi gerçekleştirilir. Bu işlemin de
tamamlanması ile çadır kurulur ve yeni bir çadır hazırlanmış olur.
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Fotoğraf-28/29: Kanatların dövülmesi ve çadır çulunun dikilmesi(H.K.B.B.M.)

Fotoğraf-28/29: Kanatların dövülmesi ve çadır çulunun dikilmesi(H.K.B.B.M.)
Fotoğraf-30: Dikilen çadırın kurulması (H.K.B.B.M.)

6.1.2 Karaçadırın Kurulması
Çadır hafif meyilli bir araziye kurulur, böylece yatarken ayakucunun aşağıya doğru
gelmesi sağlanır. Çadır kurulurken önce çadırın kurulacağı alan temizlenir, basitçe
düzeltilir. Daha sonra çadır çulu yere serilir. Çadırın kurulacağı yerin etrafına 8 tane
kazık çakılır, bu kazıklara örmeler ve çadır ipleri bağlanır, ön direkten başlanarak
çadır çulu kaldırılmaya başlanır. Ön direkten sonra orta direk kaldırılır. Çadırın
ortasında bulunan orta direk diğerlerine göre daha yüksektir. Daha sonra arka direk,
sağ direk ve sol direk kaldırılır. Çadır kaldırıldıktan sonra örmeler çekilerek çadır
çulu gerdirilir. Çadır çulu gerdirilip sabitlendikten sonra yan çullar sitil çöpleri ile
çadır çuluna eklenir. Çadırın etrafına su baskınına karşı bir ark kazılır. Çuvallar,
yaygılar, ocak daşı ve diğer eşyalar çadıra taşınır. Söz konusu işlem yirmi dakikalık
bir zaman dilimi içerisinde yapılabilmektedir. Çadır kurulması ve iç döşemesinin
yapılmasından sonra ilk olarak ocağı yakılır. Ocağı eli bereketli ayağı hızlı, ocağı
tüten kişilerin yakmasına özen gösterilmektedir.
6.2. Manar
Son on yılda manar adı verilen barınaklar Sarıkeçili Yörüklerinin günlük
hayatına girmeye başlamıştır. Manar, ahşap bir konstrüksiyon ile onu kaplayan çul
veya naylonlardan oluşturulmuş dikdörtgen planlı bir tür geçici konut türüdür.
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Sarıkeçililerce yalnızca Akdeniz sahillerinde yer alan kışlak alanlarında kullanılan
manar, esasında yerleşiklerden devşirilen bir tür mimari biçemdir17.
Derleme sözlüğünde manar “büyük yayla evi” (Antalya Gazipaşa Karalar), “tahta
baraka” (Antalya Gazipaşa, Muğla Teke), “yaylalarda peynir yapılan ve saklanan
yer” (İçel ili Mut ilçesi köyleri, Konya Hadim Kızılca Köyü, Karaman Ermenek)
anlamlarıyla yer alır. Manar Antalya’ya bağlı Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş
ilçelerine ait yaylalarda kullanılan en yaygın mesken türüdür. Taş duvarlı, beşik çatı
ile örtülü tek ya da iki katlı basit yapılardır (Gönüllü, 2001).

Fotoğraf-33/34: Manar (H.K.B.B.M.)
Sarıkeçililerce kullanılan manarlar boylamasına dikdörtgen plan gösteren ve tek
ya da iki ayrı hacimden oluşan yapılardır. Tek mekânlı olanlar, en basit ve en erken
manar tipidir. İki hacimli örneklerde hacimlerden birisi mutfak olarak hizmet
görür ve içerisinde ocak ihtiva eder. Mutfak gereçleri ve yiyecek maddeleri de bu
mekânda muhafaza edilir. Ev ya da manar olarak adlandırılan diğer hacim ise esas
olarak içerisinde yaşanılan bölümdür. Karaçadırdan farklı olarak manarlarda ateş
yakılan ve yemek yapılan yerle, oturmaya ve yatmaya mahsus alan birbirinden kesin
sınırlarla ayrılmıştır. Manarın zemini sıkıştırılmış topraktır ve çul ya da keçe ile
kaplanmıştır. Gelişmiş bazı örneklerde manarın bir duvarı briketle inşa edilmiş ve
bu duvara bir ocak nişi açılmıştır. Bu örnekler geçici konutlardan sabit konutlara
doğru geçişin de bir aşamasını teşkil etmektedir.

17 Konuyla ilgili kaynak kişi anlatısı: “Akdeniz bölgesinde bu son yıllardır, bölgedeki yani köylü insanlardan
görülen bir manar usulü. Manar da çıtadan, ağaçtan çakılan üzerine naylon çekilip naylon da toprağa gömülen
bir şekil barınmadır. Etrafına ganal açarsın, yağan yağmur içeriye girmez. Ha bunun içerisine soba kuruluyor.
Bizim çadırımızda soba olayımız da olmuyodu, kara çadırda. Tek barınağımız karaçadırdı, son yıllarda üç yıldır
beş yıldır bir manara geçiş oldu... Köylü, manarı serasının başında, yani böyle sahil bölge ya, yaylada, onlar da
bunu kullanıyor. Biz de onlardan aldık. ” (Kaynak Kişi: Pervin Çoban Savran)
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Manar adı verilen barınaklar Türk
evi ve Türk odası kavramları ile konargöçerlerin yerleşik hayata geçmesi süreci
bağlamında özellikle incelenmesi ve
izlenmesi gereken bir olgudur. 21. yüzyıl
içerisinde göçer bir grubun yerleşiklere
ait bir barınma biçemini sahiplenerek
kullanması
Ortaçağ’dan
itibaren
yaşananları daha sarih bir biçimde
anlamamızı
sağlayabilecek
veriler
Şekil-2: Manar (Plan krokisi)
içermekte ve göçerlerin yerleşik hayata
geçmeleri ve konut yaratma sistematiğine ışık tutmaktadır.
6.3. Hayvan Barınakları
Sarıkeçili
Yörükleri
davar olarak adlandırdıkları
keçilerini
barındırmak
amacıyla iki tür yapıdan
faydalanmaktadır.
Bunlardan birincisi ağıl,
çatak veya yatak olarak
adlandırılan
yapılardır.
Diğer barınaklarsa yalnızca
Fotoğraf-35: Ağıl (H.K.B.B.M.)
kışlakta kullanılan kuzuluk
veya oğlaklık adı verilen ve keçi yavrularının barındırıldığı yapılardır. Çok iptidai
bir karakter taşıyan bu yapıların ortak özelliği basit taş duvarlar veya çitler ile
hayvanların giriş-çıkışı amacıyla kullanılan bir kapıdan müteşekkil olmalarıdır.
7. Sonuç ve Değerlendirme
Yörük topluluklarından birisi olan Sarıkeçili aşireti Türkiye’de konar-göçer kültür
ve geleneğin son temsilcilerindendir. İçel, Silifke, Gülnar ve Anamur sahillerinde
bulunan kışlak alanları ile Konya ve Karaman illeri sınırları içerisinde kalan
yaylak alanları arasında göçmeye devam eden Sarıkeçili Yörükleri el sanatlarından
halk mimarisine, halk takvimi ve meteorolojisinden halk ekonomisine, halk
edebiyatından halk müziğine, halk veterinerliğinden halk tıbbına, halk mutfağından
halk hukukuna kadar geniş bir geleneksel bilgi ve kültüre sahiptirler. Yörük göçü
kışlak ile yaylak arasında hayvanlara mera temin etmek amacıyla mevsimsel olarak
gerçekleştirilen sistemli bir harekettir. Sarıkeçili Yörüklerinin iktisadi hayatı esas
itibarıyla göçer hayvancılığa dayalıdır. Keçinin Sarıkeçili Yörüklerinin yaşam tarzını
ve günlük hayatını şekillendiren en önemli unsur olduğunu söylemek mümkündür.
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Zira keçi, Sarıkeçililerin yegâne geçim kaynağıdır. Eti, kılı, sütü ve gübresi Sarıkeçili
Yörüklerince çeşitli şekillerde değerlendirilerek paraya dönüştürülmekte, ayrıca
canlı hayvan olarak da pazarlanmaktadır. Sarıkeçili Yörükleri kışlak ve yaylak
alanlarında oba olarak adlandırılan ve birkaç çadırın oluşturduğu gruplar halinde
yaşamaktadır. Sarıkeçililerce barınak olarak kullanılan karaçadır esas itibarıyla keçi
kılından dokunmuş olan bir çadır örtüsü ile bu örtüyü ayakta tutan ağaç direkler
ve iplerden müteşekkil, dikdörtgen planlı bir çadır türüdür. Karaçadır konar-göçer
hayatın temelini oluşturur. Sarıkeçili Yörüklerinde dokumacılık oldukça yaygın bir
sanat dalıdır. Dokuma faaliyetleri neticesinde elde edilen çeşitli ürünler (Heybe,
çuval, yaygı, namazlık, kilim, kaşıklık, tuz torbası, çadır çulu, deve çulu, kolan vb)
Yörüklere ait maddi kültürün çok büyük kısmını teşkil etmektedir. Dokumaların
üzerinde yer alan çeşitli motif ve nakışlar “yanış” olarak adlandırılmaktadır.
Sarıkeçililer dokuma yaptıkları her türlü tezgâha ıstar adını verirler. Bunun dışında
ahşap işçiliği, çorap örücülüğü, deri işçiliği, süpürge yapımı, keçecilik ve doğal
boyama kısmen de olsa yaşatılan zanaatlardandır.
Konar-göçer toplulukların 11. yüzyıldan başlayarak kırsal alanda yerleşikliğe
geçerken Anadolu’nun otokton mimari geleneklerinden pek az faydalanabildiği
(Arel, 1982:59-60) ve uzmanlaşmış yerli emekten yani yerel yapı ustalarından
yararlanma lüksünden yoksun kaldığı şeklindeki görüşlerin (Tanyeli, 1996:415)
ne derece doğru olduğu tartışılmalıdır. Zira gerek Sarıkeçililerin manar örneği
ve gerekse yakın geçmişte yerleşik hayata geçmiş olan çeşitli göçer toplulukların
hikâyeleri18 yerleşme ve konut inşa etme sürecinde yerel gelenekler ve ustaların son
derece baskın bir unsur olduğunu ortaya koymakta ve konar-göçerlerin yerleşik
toplulukların barınma pratiklerini benimseyebildiklerini göstermektedir. Türk evi
18 Ankara ili Polatlı İlçesine bağlı Yağcıoğlu Köyüne 20. yüzyılın son çeyreğinde iskan edilmiş olan Honam
aşiretinden Mustafa Fent, yapı ustalığını nasıl öğrendiğini şöyle anlatmaktadır: “…Köye bindokuzyüzaltmışüçte
geldik. Honam derler (bize)…Çadırda doğdum…Benim önceden başka bi mesleğim işim yoğudu, işte rızık için.
Babam çok garibandı…Biz garibanıdık, bi yere gidemedik, babam bizi okutamadı, işte ben köyde amelelik yaptım
onbeş sene. Askerden geldim (ustalığa) başladım. Onbeş yaşımdan askere gidesiye kadar amelecilik yaptım,
ustaların yanında amelecilik yaptım. Onlardan öğrendim. Esas ustalığa (askerden sonra başladım). Onbeş
yaşımdan yirmi yaşıma kadar kim inşaat yaparsa onla amele çalışırdım, onlardan görürdüm. Adamlar (ustalar)
dıştan gelirdi, köyde usta yoğudu, bu köyde (ilk) usta ben oldum…Dağdan geldik biz, söylemesi ayıptır kapının
açmasını bilmiyodum…(Köyün ilk evlerini yapmak için ustaları) dıştan getirirlerdi, etraftaki şu koylerden…”
Ankara İli Polatlı İlçesi Beylikköprü Köyüne 20. yüzyılın son çeyreğinde iskân edilmiş olan Honam aşiretinden
Mehmet Yılmaz, iskândan sonra ev yapma süreçlerini şöyle anlatmaktadır: “İşte bullarda kaldık, Yörüğüdük
aslında, Honam Yörüğü, Honam aşireti. Bindokuzyüzyetmişbeşte buraya girdik. (Yetmişbeşten önce) konargoçerdik; Adana, Islahiye, Berit dağları, Pozantı, Erciyes. Oralarda konup göçerdik…Otuzsekiz hane olarak
(yerleştik)…(Evimizi) çamurdan, kerpiçten yaptık kendimiz, bilen adamlar varıdı o adamları getirdik, mesela o
kalıbı yapan, çatan kişiler varıdı, onlar önder oldu bize, kestik kerpici…”
Susurluk İlçesine bağlı Mana Köyü 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur. Köy halkı Yörük ve Gürcülerden
müteşekkildir. Yörüklerin evlerini yapmalarına inşaat işlerinden anlayan Gürcüler yardımcı olmuştur (Magnarella
1996:179-180). 19. yüzyılda Avşar Türkmenlerinin Çukurova yöresinde iskanı sırasında duvar ustası, demirci,
kalaycı gibi zanaatkarlar Saimbeyli Ermenilerinden sağlanmıştır (Kaya, 2004). Konya’nın Yunak İlçesine bağlı
Honamlı Köyü 20. yüzyılın ortalarında kurulmuş olup, inşaat için civar köylerden ustalar getirtilmiş, inşaat işleri
ile ilgili bilgiler de bu ustalar vasıtasıyla öğrenilmiştir (Eröz 1991:267).
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ve Türk odasının kökeninde çadır mimarisini arayan yaygın bir görüş bulunmaktadır.
Ancak Anadolu’nun yerleşik konutları ile göçebe mimarisi arasında kurulmaya
çalışılan morfogenetik bağlantılar bugün dahi tam olarak izah edilememektedir19.
Bununla birlikte tarihsel ve mimari veriler Türk odasına ulaşan sürecin çadır
mimarisi ya da halk mimarisinden değil resmi mimarlıktan başlamış olabileceğine
işaret etmektedir20. Göçebe mimarisi ile yerleşik konutlar arasında gözlemlediğimiz
çeşitli benzerlikler ister göçebe olsun ve isterse yerleşik olsun bu konutları yaratan
toplulukların ortak yaşama ve davranış biçimlerinden kaynaklanmış olabilir. Ayrıca
kültür tarihimiz içerisinde yerleşik yapı geleneğinin çadır tekniğine yansıdığı örnekler
bulmak da mümkündür21. Türk halklarının yüzyıllar boyunca ve farklı coğrafyalarda
göçerlikle yerleşik hayatı bir arada yürüttükleri tarihsel bir gerçektir. Linguistik22
ve arkeolojik veriler Orta Asya’da gelişmiş bir mimarlık geleneğinin varlığına işaret
eder. XI. yüzyıl sonrasında Asya’dan Anadolu’ya yaşanan göçler sırasında yalnız
göçebeler değil şehirli ve köylü halk da bu yeni topraklara yerleşmiştir (Barkan,
19 Çadır ve kulübe türü barınakların kullanıldığı avcı-toplayıcı dönemden sonra Neolitik dönemde bildiğimiz
manada konutların ve sabit yerleşkelerin ortaya çıkması insanın yaşam ekonomisi yani beslenme türünün
değişmesi ile yakından ilintilidir. Yerleşik hayata geçen ilk insanların yuvarlak formlu geçici konutlarını bir süre
sonra dörtgen planlı sabit konutlarla değiştirdikleri gözlemlenmektedir. Yuvarlak planlı yapı geleneğine sahip
bir topluluğun, plan değişikliğine gitmesinin en önemli nedeni yuvarlak yapıların alan olarak yeni gereksinimleri
karşılayamaması ve yapıda değişik işlevler için ayrı bölümler oluşturmanın zorluğudur (Özdoğan, 1996:2027). Aynı şekilde konar-göçer bir topluluğun yerleşik hayata geçmesi, üretim ve tüketim ilişkilerinin değişimini
ve farklı mekân ihtiyacını doğuracaktır. Arkeolojik çalışmalar neticesinde yurt tipi çadırların kullanıldığı Orta
Asya’da VIII. yüzyıla tarihlenen yuvarlak planlı konutlar ortaya çıkartılmıştır (Esin, 1978:80; Ögel, 1991:294).
19. yüzyılda Altay bölgesini inceleyen W. Radloff, bu bölgede yaşayan çeşitli Türk boylarının ağaç kabuklarından
veya keçeden yaptıkları çeşitli çadırların yanı sıra ağaç kütüklerinden inşa edilen çokgen kulübelerde yaşadıklarını
gözlemlemiştir (Radloff, 1994: 20 vd.) Böyle bir veri henüz Anadolu için söz konusu değildir. Neolitik dönemde
yaşanan sürecin binlerce yıllık yerleşik tarihi olan Anadolu’da XI. yüzyıl sonrasında tekrar edilmesi akla yakın
gelmemektedir.
20 Türk evi ve Türk odasının kökeni ve oluşumunu bütünüyle göçebe mimarisine dayandıran bir çok çalışma
bulunmaktadır. Örneğin (Küçükerman, 1973; Arel, 1982; Küçükerman, 1991; Kuban, 1995; Ertürk, 1996). Uğur
Tanyeli çadır mimarisi ile oda arasında kurulan ilişkinin tutarsızlığına dikkat çeker. Oda ile otağ kelimeleri
arasında etimolojik bir süreklilik mevcutsa da Osmanlı odası göçebe çadırına karşıt nitelikte biçimlenmiştir.
Yurt tipi çadırlarda daima giriş eksenini esas alan bir mekân örgütlenmesi söz konusu iken Osmanlı odasında
giriş, mekanın eksenini oluşturmamaktadır. Çadırda merkezi ortadaki ocak vurgularken Osmanlı odasında
ocak bir duvara eklemlenmiştir. Gerek oda ve gerekse çadırda karşımıza çıkan mobilyasızlık büyük bir kültür
coğrafyasının ortak özelliğidir. Ayrıca ilk bakışta mobilyasız olarak gözüken Osmanlı odasında aslında yapıyla
bütünleşmiş nitelikte bir mobilya anlayışı bulunmaktadır. Odanın dışarıyla görsel ilişkisi varken çadır tam tersine
içe dönük kapalı bir mekândır. Osmanlı odasına ulaşan süreç çadır mimarisi ya da halk mimarisinden değil resmi
mimarlıktan başlamaktadır. Süreç XV. yüzyılda başlar. Bu yüzyıl içerisinde inşa edilen Bursa Yıldırım Camisi ve
Yeşil Cami’deki yan mekânlar bu olgunun ilk örnekleridir. XVII. yüzyılın sonunda süreç nihayete erer ve tipik
Osmanlı odası ortaya çıkar (Tanyeli, 1996:425-430).
21 1403 yılında Leon ve Kastilya Kralı III.Henry’nin elçisi Guy Gonzales de Clavijo Timur’u Semerkant dışındaki
çadırlı ordugahında ziyaret etmiştir. Clavijo kaleme aldığı eserinde bu ordugahın bir tasvirini de yapmıştır.
Ordugah bir çadır şehir görünümündedir ve çok farklı teknik, fonksiyon ve biçimde çadırlardan oluşmuştur.
Timur’un torunlarından birisine ait olan bir çadır diğerlerinden çok farklıdır. Bu çadır tümüyle yerleşik yapı
geleneğinin çadır tekniğine yansımasıdır (Kuban, 1995b:317-318).
22 Eski Türkçeye dair kimi metinlerde inşaatla ilgili çeşitli meslek isimleri (ıgaççı-marangoz, titigçi-duvarcı,
yapıgçı-inşaat ustası, kudugçı-kuyu kazıcısı, Ögän käsgüçi-su seti yapımcısı, Bädizçi-süsleme sanatçısı) karşımıza
çıkar (Şen, 2007).
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1993). Şehir ve köy hayatına adapte olmuş olan Türk gruplarının da tıpkı göçebeler
gibi kendi barınma pratik ve geleneklerini yeni topraklara taşımış olmaları güçlü
bir olasılıktır. Kanımızca Anadolu evlerinin kökeni ve gelişimi konusunda yapılacak
olan araştırmalarda göçebe mimarisinin yanı sıra yerel gelenekler ile Orta Asya’nın
yerleşik barınma pratiklerinin de etki ve katkılarının göz önünde bulundurulması
bu sorunsalın daha net bir biçimde açıklanması ve anlaşılmasını sağlayacaktır.
Konar-göçer hayat tarzını devam ettirmeye çalışan Sarıkeçili Yörüklerinin
maddi ve manevi olarak desteklenmesi ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi perspektifinde koruma altına alınmasının
gerekliliği ortadadır. Bu bağlamda Sarıkeçililerin yerleşik halkla sıkıntı yaşamadan
güvenli bir biçimde göç edebilecekleri göç rotaları –su kaynakları da göz önünde
bulundurularak- oluşturulması; aşiretin tek geçim kaynağı olan hayvancılık
(kıl keçisi) konusunda esneklik sağlanması ve keçiden elde edilen ve tamamen
organik olan çeşitli hayvansal ürünler (peynir, yağ, keçi gübresi, keçi kılı vb.) ile
Yörüklerce üretimi gerçekleştirilen el sanatları ürünlerinin (dokumacılık, deri
işleri, ağaç işçiliği, karaçadır yapımı vb.) düzenli ve sistematik bir şekilde pazara
ulaşmasını sağlayacak bir mekanizmanın hayata geçirilmesinin önemli olduğu
düşünülmektedir.
8. Maddi Kültüre İlişkin Sözcük, Terim ve Deyimler:
• Aarık: Azık. Peynir, yağ vb. yiyecek.
• Ağır: Ahır.
• Akçuval: Çadırda ekmek, un vb. yiyeceklerin tutulduğu beyaz renkli, nakışsız
çuval.
• Al: Kırmızı renk.
• Alaçuval: İçerisinde genellikle giysilerin muhafaza edildiği nakışlı ve renkli
çuval. En yeni ve gösterişlisinde çeyizler muhafaza edilir.
• Ala keçe: Sergi olarak çadırın zeminine serilen keçe yaygı.
• Alt ağaç: Istar tezgâhını oluşturan ahşap elemanlardan biri.
• Arabeli: Bir tür Sarıkeçili yanışı.
• Argaç: Istar tezgâhını oluşturan parçalardan biri.
• Ark: Çadırın etrafına kazılan kanal.
• Arkaç: Hayvan yatağı.
• Asbap: Elbise.
• Asbab çuvalı: İçerisinde elbiselerin bulunduğu alaçuval.
• Aşırma: Havudun keçe aksamı.
• Ayakyolu: Tuvalet yapılan yer.
• Bandırma: Turuncu renk.
• Bardak: İbrik.
• Bişirgeç: Saçta ekmek pişirirken ekmeğin çevrildiği ahşap el aleti.
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• Bastırık: Yaylada bir nevi buzdolabı olarak kullanılan, katıkların muhafaza
edildiği basit yapı. Çadırın kuzeyinde uygun bir yerde toprak gereken genişlik
ve derinlikte kazılır, etrafı örme kamıştan çitle çevrilir, üstü ise ağaç dalları ve
yaprakla örtülür.
• Batma: Keçilere yem verilen ahşap ya da madeni oluk.
• Bıçkı: Testere.
• Bıtırak/Pıtrak: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
• Boncuk: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
• Boya gazanı: Yalnızca yün boyamak amacıyla kullanılan kazan.
• Cepken: Bir tür kadın giysisi.
• Cımbar: Dokuma tezgâhında dokunan şeyi gergin tutmak amacıyla kullanılan
iki ucu dişli ahşap eleman.
• Cıngıl/Savrık: Gelinlerin feslerine takılan madeni, dekoratif öğe.
• Cingen çakmağı: Ateş yakmaya yarayan bir tür iptidai aygıt.
• Ciynak: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
• Cünbüş: Bir tür müzik aleti.
• Çadır kolanı/Gergef:
• Çadır çivisi: Çadır iplerinin bağlandığı kazıklardan her biri.
• Çadır çulu: Çadırın dokuması.
• Çadır dikişi/Balıksırtı: Çadır dikimi yapılırken kullanılan bir tür dikiş türü.
• Çakmak demiri: Ateş elde etmek amacıyla kav ve döven daşı ile birlikte kullanılan
çelik alet.
• Çan: Genellikle bakırdan yapılan deve ve keçi gibi hayvanlara takılıp, ses veren
madeni obje.
• Çanak: (1) Her türlü kap, kacak, tabak. (2) Çadır çuluna dikilen ahşap direk
başlığı.
• Çarık/Şarık: Bir tür ayakkabı.
• Çarpana: (1) Bir tür dokuma çeşidi. (2) Çarpana tezgâhını oluşturan, deve
derisinden imal edilen obje.
• Çarpana tezgâhı: Çarpana dokumalarının yapıldığı bir tür yatay dokuma tezgâhı.
• Çeğmeç: Ağaçtan yapılan çoban sopası.
• Çekecek: Çadır kollarında yer alan U şeklinde ağaç eleman.
• Çeki ipi/Çadır bağı: Çadırı germeye yarayan iplerden her biri.
• Çelik: Ağaçtan yapılan bir tür oyun aleti ve bu aletle oynanan oyun.
• Çelme: Erkeklerin başlarına sardıkları bir tür poşu.
• Çencere: Tencere.
• Çıbık: Istar tezgâhını oluşturan parçalardan biri.
• Çıngırak: Küçük çan.
• Çırpaklamak: (1) Çadır dikilirken, çulun gerilerek bir ağaç parçasıyla dövülmesi.
(2) Yünün değnekle dövülerek kabartılması.
• Çilbir: Devenin dizgini.
• Çingen bileziği: Kadınların süs amacıyla taktıkları bakır bilezikler.
• Çit/Çığ: Kuzuluk adı verilen hayvan barınağının etrafına kamıştan örülen bir
tür duvar.
• Çivit otu: Boyamacılıkta kullanılan bir madde.
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Çovaldız: Çuvaldız.
Cufa: Bir tür kumaş.
Çıra: Çam ağacından elde edilen bir tür aydınlatma gereci.
Çulfallık tezgâhı: Çulfa dokunan tezgâh.
Dağarcık: Deriden imal edilmiş olan bir tür çanta. Genellikle çobanlara azık
koymak amacıyla kullanılır.
Darabulus: Kadın giyim-kuşamında kullanılan bir tür kumaş.
Darabulus kuşak: Darabulus adı verilen kumaştan yapılan bir tür kuşak.
Dartı/Tartı: Kolan tezgahını oluşturan parçalardan biri.
Dastar: Kadınların başa sarmak amacıyla kullandıkları bir tür dokuma.
Deve boncuğu: Develeri nazardan korumak amacıyla takılan mavi boncuk.
Deve boynu: Bir tür Sarıkeçili yanışı.
Develik: Süpürge yapımında kullanılan bir tür maki.
Develik süpürgesi: Develik adı verilen bitkiden imal edilen süpürge.
Dığan: Bakır leğen. Kadınlar müzik yapmak için de kullanır.
Didmek: Yünü elle kabartmak.
Direk: Çadırı ayakta tutan ahşap dikmelerden her biri. Sarıkeçili çadırları 5
direkli olur: Orta direk, ön direk, arka direk, sağ direk ve sol direk.
Dolak: Bacaklara sarılan yün kumaş.
Don: Erkekler tarafından kullanılan şalvar benzeri bir tür giysi.
Dölek: Çadır kurmaya müsait düz arazi.
Döşek: Yer yatağı.
Döş kolanı: Hamutu devenin döş kısmından kavrayan kolan.
Dünek: Barınak.
Döven daşı: Ateş elde etmek amacıyla çakmak demiri ve kav ile birlikte kullanılan
bir tür taş, çakmak taşı.
Eğri kazık: Istar tezgahını oluşturan parçalardan biri.
Ekenek: Ekili alan.
El deermeni: Buğdayın un haline getirilmesi amacıyla kullanılan, ağaç sap ve iki
yuvarlak taştan müteşekkil alet.
Elibelinde: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
El makinesi: Sütün yağının çekildiği makine.
Entari: Elbise.
Ev: Çadıra Yörüğün verdiği ad.
Evi dutmak: Çadırın kurulması.
Evi sarmak: Çadırın toplanarak deveye yüklenmesi.
Evi soymak: Çadırın toplanması.
Evi yıkmak: Göçten önce çadırın ve yüklerin toplanması.
Eylemek: Deriyi işlemek.
Fermana: Gelin giysisini oluşturan parçalardan biri.
Gatipi/Katipi: Bir tür kolan.
Gatipi/Katipi tezgâhı: Katların ve yüklerin bağlanması amacıyla kullanılan
katiplerinin dokunduğu bir tür tezgah.
Gave deermeni: Kahve öğütülen el değirmeni.
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• Gelin guşağı: Gelinin beline takılan kumaş.
• Gergef: Çadır yapımında karşımıza çıkan dikiş türü.
• Gergi çulu/Yan çul: Çadırın dört tarafını oluşturan dokuma parçalar. 4 parçadan
oluşur.
• Giygi: Giysi.
• Golçak: Kadınların kollarına taktıkları bir tür aksesuar.
• Goval/Kaval: Şimşir ya da erik ağacından yapılan bir tür üflemeli müzik aleti.
• Gök: Mavi renk.
• Gök boncuk. Mavi nazar boncuğu.
• Gök çaydanlık: Çay demlemek amacıyla kullanılan mavi renkli çaydanlık.
• Gök önlük: Kadınların giydiği bir tür önlük.
• Göktaş: Doğal boyama da kullanılan bir tür madde.
• Gön: Tabaklanmış deri.
• Göpçük: (1) Köşe. (2) Çadırın köşesi.
• Gövent kolanı: Havutun geri gitmesini önleyen kolan.
• Göynek: Gömlek.
• Göz: Pınar ya da çeşmelerde bulunan, suyun aktığı oluk.
• Gutmu/Kutmu: Kutnu kumaşı.
• Güğüm: Su taşımak amacıyla kullanılan madeni kap.
• Hançer: Bir tür Sarıkeçili yanışı.
• Haranı/Aranı: Çencere adı verilen tencereden biraz daha büyük bakır kap.
• Harar: Büyük çuval.
• Hatap: Havudun ağaç aksamı.
• Hatap çanı: Devenin karnına asılan büyük çan. Bu çanlar genellikle Burdur İli
Bucak ilçesinden temin edilir.
• Havut: Deve semeri.
• Havut otu: Havutun içine doldurmak amacıyla kullanılan bir ot türü.
• Hayrat: Çeşme.
• Heybe: Bir tür dokuma çanta.
• Horanta: Aynı çadırda yaşayan aile bireyleri.
• Hüyük: Yığma toprak tepe.
• Irbık/Ibrık: İbrik.
• Istar: (1) Her tür dokuma tezgâhına verilen genel ad. (2) Kirkitli dokumaların
yapıldığı bir tür dikey tezgâh.
• Istar çıbığı: Istar tezgâhını oluşturan parçalardan biri.
• Istar topu: Istar tezgâhını oluşturan parçalardan biri.
• İleğen: Genellikle bakırdan imal edilmiş olan leğen.
• İte: Mendirin büyük olanı. İte ekmek yapılırken etrafa un (uğra) dökülmemesi
amacıyla yere serilir.
• Kabara: Potin adı verilen ayakkabıların altına çakılan çivi.
• Kalender çadırı: Küçük çadır. Evini yeni ayırmış, horantası az çadır.
• Kanat: Birbirine dikilerek çadır çulunu oluşturan dokuma parçalarından her iri.
• Karaçadır/Kılçadır/Çulçadır: Yörüklerce kullanılan keçi kılından dokunan ve
sökülüp taşınabilen barınak.
• Kara çul: Yaygı olarak kullanılan basit dokuma.
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Kara çuval: Keçi kıllarının istif edildiği siyah renkli dokuma çuval.
Kara çaydanlık: Çayın suyunun ısıtıldığı çaydanlık.
Kara kazan: Büyük boyutlu kazan.
Karın: Peynir ve yağ depolamak amacıyla kullanılan ve keçi bağırsağından imal
edilen obje.
Kasık kolanı: Deve havudunu oluşturan elemanlardan biri.
Kaşıklağ/Kaşıklık/Kaşık torbası: Ağaç kaşıkların içerisine konulduğu heybe
benzeri dokuma. Çadırda ana direğe asılır.
Kav: Bir mantar türünün kurutulmasıyla elde edilen ve ateş yakmaya yarayan
gereç.
Kazık: Toprağa çakılarak çadır iplerinin bağlandığı sivri uçlu ağaç eleman.
Keçe: Hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında; sabun, yağ,
asit gibi kaygan maddeler yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak
oluşturulan dokudur.
Keçe dökmek: Keçe imal etmek.
Kelebek: Bir tür Sarıkeçili yanışı.
Kemana: Yörüklerce kullanılan bir tür yaylı çalgı.
Kemer: Çadırın üst örtüsüne üç yerden dikilen, çanakların ve çekecek kolların
denk geldiği dokuma parça; Çadır kolanı.
Kenarsuyu: Dokumanın etrafını dolanan kenar süsü, bordür.
Kepenek: Keçeden imal edilen bir tür çoban giysisi.
Kese: Süzme yoğurt yapılan, ince dokumadan bir tür torba.İçerisine yoğurt
konur, o şekilde bir yerden asılır ve bekletilir, suyu süzülen yoğurt bir süre sonra
arzu edilen kıvama gelir.
Keşbas ağacı: Peyniri tuluğa basmak amacıyla kullanılan bir tür ahşap alet.
Kının: Deve kesmek amacıyla da kullanılan bir tür uzun ve büyük çelik bıçak.
Ayrıca eskiden Yörük beylerinin statü göstergesi olarak bellerine taktığı
bilinmektedir.
Kırklık: Keçi ve koyunların tüylerinin kırkıldığı demir makas.
Kışlak/Sehil: Kışın ikamet edilen sahile yakın yerleşim yeri.
Kıvrım: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
Kirkit: Kirkitli dokumalar yapılırken kullanılan ahşap ya da madeni araç.
Kirmen/Kirman/Eğirtmeç: Yün eğirmeye yarayan ahşap alet.
Kirmen: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
Kirmenli yanış: Bir tür Sarıkeçili yanışı.
Kirtikli çanak: Bir tür bakır kap.
Koca tava: Büyük boyutlu bakır tava.
Koçboynuzu: Dokumalarda kullanılan bir motif.
Kol/Çadır kolu: Kolanların uç kısımlarına eklenen 8 adet dokuma parçası.
Kolan: (1) Bir tür dokuma. (2) Çadırın üst örtüsüne üç yerden dikilen, çanakların
ve çekecek kolların denk geldiği dokuma parça.
Kolan tezgahı/Kolan ıstarı: Kolan dokumalarının yapıldığı bir tür yatay tezgah.
Kolçak/Çekecek: Çadır ipinin bağlandığı (U) şeklinde ahşap eleman.
Konak: Göç sırasında mola verilen yer.
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Konaltı/Konalga/Konarga: Göç sırasında mola verilip çadır kurulan yer.
Konmak: Göç sırasında mola verilen yerde çadır kurulması.
Kökboya/Boyaotu: Kaynatılınca kırmızı boya elde edilen bir tür bitki.
Kulaklı tava: Küçük boyutlu bakır tava.
Kuşak: Kadınların bellerine bağladıkları dokuma.
Kutmu: Bir tür ipekli kumaş; kutnu.
Kuzluk/Kuzuluk/Kuzu Yatağı/Oğlaklık: Kışlak alanında keçi yavrularının
barındırıldığı etrafı çevrilmiş mekan.
Küzü: Istar tezgahını oluşturan parçalardan biri.
Küzü ağacı/Gücü ağacı/Küzüleme: (1) Kolan tezgahında dokumanın iki ucuna
sokulan ahşap eleman. (2) Istar tezgahını oluşturan parçalardan biri.
Manar: Ahşap bir konstrüksiyon ile onu kaplayan naylonlardan oluşturulmuş
dikdörtgen planlı bir tür geçici barınak türüdür. Kışlak alanlarında kullanılır,
iç düzeni açısından karaçadıra bir öykünme vardır. Bu barınak yakın tarihlerde
yerleşik köylülerden Sarıkeçili kültürüne monte edilmiştir.
Mandak taşı: Çelik oyununda kale vazifesi gören taş.
Mendir/Ekmek mendiri: Sofra bezi olarak da kullanılan, ekmeğin sarıldığı
dokuma.
Menzil: Göç sırasında mola verilen yer.
Meşirbe: Maşrapa.
Mil: Çorap vs. dokumak amacıyla kullanılan şiş.
Namazlağ/Namazlık: Dokuma seccade.
Oba: (1) Bir kaç çadırdan oluşan yerleşim yeri. (2) Çadır.
Ocak daşı: Karaçadırda ateş yakılan yerin hemen arkasına yerleştirilen irice taş.
Ateşin gergilere ve ön direğe sıçramasına mani olur.
Ocaklık: Çadırda ateş yakılan yer.
Ok: Kirmeni oluşturan parçalardan biri.
Okla/Oklava: Ekmek açmak amacıyla kullanılan ahşap alet.
Otağ çadırı: Eskiden misafir ağırlamak amacıyla kullanılan 15 direkli büyük
çadır.
Otrak: Ağaçtan yapılan küçük iskemle.
Öküz sidiği: Çadır dikilirken kolanlarının üzerine zikzak şeklinde uygulanan
dekoratif dikiş türü.
Önlük: Kadın giysisi.
Önlük bağı: Kolan tezgahında dokunan bir tür özel dokuma.
Örme: İnce iplerin bükülmesiyle elde edilen kalın çadır ipi.
Peşkir: Havlu.
Pişirgeç: Ekmek pişirirken kullanılan ahşap alet.
Pişmek: Yünün keçeleşmesi.
Poşu/Puşu: Erkekelerin başa sarmak amacıyla kullandıkları bir tür dokuma.
Potin: Ayakkabı.
Püren: Süpürge yapmak amacıyla kullanılan bir tür ot.
Sac: Ekmek veya et pişirilen madeni obje. Ekmek pişirilen büyük saclar ekmek
sacı, kavurma yapılan daha küçük sac ise kavurma sacı olarak adlandırılır.
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• Sacak/Saycak/Sayacak: Üzerine sac, tencere, tava vb. pişirme gereçleri konulan
üç ayaklı madeni obje..
• Sala: Yurt yerlerinin değiştirilmesi.
• Sarnıc: Göç yolunda su tedarik edilen, toprağa gömülü olarak taştan inşa edilmiş
olan su depolama yapıları.
• Satır: Orağa benzeyen ve ağaçların dallarını kesmek amacıyla kullanılan madeni
alet.
• Saya: Kadın giysisi.
• Semer: Eşek ve katır gibi hayvanların sırtına yerleştirilerek oturmaya ya da yük
taşımaya yarayan obje.
• Senit/Ekmek senidi: Ahşaptan imal edilmiş olan hamur tahtası. Et doğramak
amacıyla da kullanılır.
• Sergi: Yaygı olarak kullanılan her türlü dokuma.
• Siğenti/Siğinti: Saçak vazifesi görerek çadıra yağmurun girmesini önleyen
dokuma parçası.
• Sitil: Karaçadırda çulları birbirine tutturmak amacıyla kullanılan bir nevi ahşap
iğne. Akkesen ya da şimşir ağacından imal edilir.
• Soğudan: Kahve kavrulduktan sonra soğuması amacıyla dinlendirildiği ahşap
kap.
• Suçanağı: Su içmek amacıyla kullanılan ağaç kap.
• Sumak: Küçük mendir.
• Sunak: Yemekte kaşık vazifesi görür ve yufka ekmeğinin katlanmasıyla yapılır.
• Süpürge sarmak: Püren ya da develik adı verilen bodur bitkileri kullanarak
süpürge imal etmek.
• Süzek: Süzgeç.
• Şam: Çam ağacı.
• Şavk: 1) Lamba. 2) Işık.
• Şayak pontul: Bir tür pantalon.
• Şiş: Ekmek pişirirken kullanılan bir tür ahşap alet.
• Tabaklama: Deriyi işlemden geçirme.
• Tahra: Odun kesmek amacıyla kullanılan bir tür madeni alet.
• Tahta: Kolan tezgahını oluşturan parçalardan biri.
• Tarak: Kırkılmasından sonra keçi kılını taramak amacıyla kullanılan ağaç ya da
madeni araç.
• Tavşan topu: Kadın elbiselerinin üzerinde yer alan bir tür nakış.
• Tavşan topuğu: Dokumacılıkta kullanılan bir tür motif.
• Tirki: Leğen.
• Tokaç/Tokuç: Çamaşır yıkarken çamaşırı dövmek amacıyla kullanılan ahşap
obje.
• Tokmak: Çadır kazıklarını çakmak amacıyla kullanılan ahşap alet.
• Tokuşlamak: Keçe yapılırken rulo halindeki keçenin sıkıştırılması amacıyla
tahta araçlar yardımıyla dövülmesi.
• Top: Istar tezgahını oluşturan parçalardan biri.
• Topak yanışı: Dokumacılıkta kullanılan bir tür Sarıkeçili yanışı.
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Topan: Ağaçın oyulmasıyla elde edilen yal kabı.
Topçanak: İçerisinde ayran yapılan büyük madeni kap.
Topça taşı: Topça adı verilen yemek yapılırken kullanılan taş.
Top don: Erkeklerin pantolon içine giydikleri iç çamaşırı.
Tuluk: Derinin çeşitli şekillerde işlenmesiyle elde edilen peynir, yağ gibi katıklarla
su muhafaza etmek amacıyla kullanılan deri obje. Depolanan malzemeye göre
farklı isimler alır; su tuluğu, peynir tuluğu vb.
Tuluk çıkarma: Keçiyi kesince postunu hiç bıçak kullanmadan elle tek parça
halinde yüzmek.
Tuz torbası: Tuzun muhafaza edildiği küçük çuval.
Tülek: Uzun tüylü bir tür yaygı.
Üçpeşli entari/Üçetek: Bir tür kadın elbisesi.
Ümzük: İbrik veya güğüm gibi kapların ağız kısmı; emzik.
Ünlük bağı: Kadın giysilerinde yer alan bir tür kuşak.
Üst ağaç: Istar tezgahını oluşturan ahşap elemanlardan biri.
Varangelen: Istar tezgahını oluşturan parçalardan biri.
Yalak: Hayvanlara su verilen ağaç obje.
Yalçanak: Köpeklere yiyecek verilen kap. Köpeklere verilen oldukça katı, ekmek
benzeri yiyecek depit, sulu olanı ise yal olarak adlandırılır. Yal çavdar, yulaf ve
arpanın sulandırılıp pişirilmesi ile elde edilir.
Yanış: Nakış, motif.
Yannık. Bir tür ahşap yayık.
Yan ağacı/Yan tahtası: Istar tezgahını oluşturan parçalardan biri.
Yatak/Ağıl/Çardak: Keçi veya devenin yattığı yer.
Yay: Eğri bir ağaca davar bağırsağından imal edilen kirişin bağlanmasıyla elde
edilen ve keçe yapılırken yünü kabartmak amacıyla kullanılan bir alet.
Yaybaşı: Dokumacılıkta kullanılan bir tür Sarıkeçili yanışı.
Yaylak/Yazlak: Yazın yaylada yerleşilen yer.
Yazgı: Yaygı.
Yazgı çulu: Yaygı olarak kullanılan basit dokuma.
Yazmak: Bir şeyi, mesela mendiri veya ala keçeyi yere yaymak veya sermek.
Yemeni: Bir tür ayakkabı.
Yorak: Ayakkabı yapmak amacıyla kullanılan tabaklanmış deri.
Yular/Deve yuları: Devenin başlığına takılan ip.
Yurt/Yurtlak: (1) Çadır. (2) Çadırın kurulduğu yer. (3) Yerleşim kurulan alan.
Yük bağı: Yüklerin deve üzerine sabitlenmesi amacıyla kullanılan ve kolan
tezgahında dokunan bir tür özel dokuma.
Yükdaşı: Karaçadırın içerisinde yüklerin, çuvalların altına toprağın neminden
korumak amacıyla yerleştirilen taşlar.
Yüklük/Yataklık: Çadırın içerisinde yük ve yatak yorgan gibi çeşitli eşyaların
yerleştirildiği bölge.
Yük sarmak: Yük ve çeşitli ağırlıkların deveye yüklenmesi.
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SITKI USTA - ESERLERİ ADININ ÖNÜNE GEÇEN DEHA

Doç. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU

Giriş
Tanımlamak gerektiğinde, çok genel olarak “Çini” kavramının, insanlık kadar
eski bir kavram olduğunu düşünebiliriz. Yerleşik yaşama geçen ve çevresindeki
dünyaya dilediği şekilleri vermeye çalışan insanoğlu, yaşam için gereken kap kacağı
topraktan üretmeye başladı. Çini, günümüzde, ‘toprağın pişirildikten sonra şekil
verilip kap-kacak, tabak, vazo, sürahi vb. eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatı’
olarak tanımlanabilir. Ancak, çini tüm bunların ötesinde, kültürün, dilin, düşün
dile getiriliş biçimi, yaşamın, sanata yansıyan yüzü olarak çıkar karşımıza. Çiniyi,
mimari kullanımının dışında, fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların
süslenmesinde kullanılan bir teknik olarak görmekteyiz. Bu nedenle, yüzü sırlı,
renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş
eşyalara da genel olarak ‘çini’, bu süsleme işine de ‘çinicilik’ denir.
Tarih boyunca çiniciliğin, farklı kültürlerde, farklı zamanlarda ortaya çıktığını
görmekteyiz. Bir toprak kabın fırınlanıp günlük kullanıma sunulabilmesi için
toprağının son derece özel olması gereklidir. Bu da çiniciliğin, başlangıçta, ancak
bu özelliklere sahip toprağı bulunan yerleşim yerlerinde benimsenmesine ve
konuşlanmasına, bu yerleşim merkezlerinin üretim merkezleri olarak daha öne
çıkmasına neden olmuştur.
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Seramiğin tarihçesi bir anlamda, insanların ateşi bulmaları ile başlamaktadır.
Suyu taşımak, muhafaza edebilmek için kaplar yapma zorunluluğundan seramik
doğmuştur. Yüzyıllar boyunca, kap kacak yapımında kullanılmış, gerek eski çağlarda
gerekse günümüzde yapı tuğlası üretiminde yararlanılan bir gereç olmuştur.
Çeşitli kültürlerin yaşadığı bir bölge olması sebebiyle Anadolu’da yapılan birçok
arkeolojik kazı sonucu tarihe ışık tutan seramik eserlere rastlanmıştır. İlk kez, yeni
taş döneminde çıkan seramiğin en eski örnekleri Anadolu’da, Hacılar, Çatalhöyük,
Beyce Sultan, Demirci höyük, vb arkeloji kazılarında bulunan seramik kaplardır. Bu
yapıtları bezemelerinin yanı sıra biçimleri ile de dikkat çekmektedirler. MÖ 3500
çağlarındaki Kalkalitik devir, MÖ 2500 – 1000 Truva ve Hitit, MS 11 ve 13. yüzyıllarda
Selçuklu, 10. Yüzyılda Anadolu’ya gelen Osmanlılar, Selçuklulardan kalan seramik
kültürünü sürdürerek 15. yüzyılda kendi özelliğini oluşturmuş, belli dönemlere
damgalarını vurmuş ve hepsi birbirinden güzel örnekler bırakmışlardır.
İlk kaynaklarını Anadolu dışındaki Türk seramiğinden alan Anadolu seramik
sanatı, Osmanlı devrinde tamamen kendine özgü bir gelişme göstermiş, tercih
edilen, ihraç edilen eserler vererek ilgi görmüştür. Çok farklı malzemeler ve renk
verici maddeler kullanılmasına karşın, temel olarak, seramik malzeme üretiminde
kullanılacak olan kil, üretilecek malzeme türüne göre, karıştırıcı, ıslatıcı makinelerde
şekillendirilebilmeleri için gerekli su miktarı ilave edilerek homojen bir hamur elde
edilmeye çalışılır. Seramik malzemesi, elle, kalıplama, presleme, döndürme, filaj
veya etraj döküm teknikleri ile şekillendirilmektedir. Seramik yapıtlar üzerinde
çeşitli usullerle kaplanan şeffaf sırlarda: metal oksitler katılarak hazırlanan sır
reçeteleri değişen yüksek derecelerde renk veren sır tipleri kullanılmaktadır. Renk
veren metal oksitler tek başlarına kullanıldığı gibi, birkaçı bir arada kullanılarak
hazırlanan reçetelerle değişik renkler veren sırlar elde edilebilir. Renklendirmede
kullanılan metal oksitler; krom, demir, kalay, bakır, kobalt, manganez, zirkon, nikel,
vanadyum, rutil olup tek veya karışım halinde kullanılmaktadır. Kalay, titanyum,
antimuan opak sırlar elde etmek için kullanılan üç maddedir. Sır ürüne fırça,
dökme, daldırma, majolika gibi tekniklerle sürülmektedir. Yerli boyalar, genellikle
oksitlerden yapılan açık yeşil, turkuaz, kırmızı ve siyah, yabancı boyalar ise sarı,
koyu yeşil ve laciverttir. Boyama, sulama ve pişirme ilkel yöntemlerle yapıldığından
zayıf türdeş olmayan ve birbirine karışan değişik renkler oluşturulmaktadır. Çiniyi,
çini yapan, ustanın değerini ve katkısını ortaya çıkaran şey, tüm bunların yapım ve
üretim aşamalarında çini ustasının kullandığı yoldur. Her bir fırın yakımı, yepyeni
bir serüven gibidir. Bu yüzden, ustanın ustalığı çini için gerçekten çok önemlidir.
Bu yüzden, her bir çini parçası, diğerlerine hiçbir biçimde benzemeyen, özgün bir
parçadır.
Çini desenlerinin yapılmasında kullanılan başlıca yöntemlere göz atmak
gerekirse, şunlar sayılabilir:
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Sır Altı Tekniği: Kapların fırınlanmadan önce bezenmesine dayanan teknik. Bu
teknikte bezeme, yüksek ısıya dayanıklı boyalarla doğrudan kabın üzerine yapılır.
Daha sonra üzerine sır çekilen kap, yüksek ısıda fırınlanır. Fırınlama sırasında
sır saydamlaşır ve altındaki bezeme ortaya çıkar. Kobalt mavisi, yüksek ısıya en
dayanıklı renk olduğu için sır altı bezemede en çok kullanılan renk olmuştur. Bu
teknik daha çok Osmanlılar’ca kullanılmıştır.
Sır Üstü Tekniği: Kapların fırınlandıktan sonra bezenmesine dayalı tekniktir.
Genellikle saydam olmayan sırlar kullanılır. Sırın üzerine bezeme yapıldıktan
sonra kap, düşük ısıda bir kez daha fırınlanır. Fırınlama sırasında desenler ısıyla
yumuşayan sırın altına geçer. Bu teknik daha çok Selçuklular’ca kullanılmıştır.
Minai tekniği: Sır altı ve sır üstü tekniklerinin birlikte kullanılmasıdır ve daha
çok İran’da yaygındır.1
Çini sözcüğü genellikle mimariye bağlı yapıtlarda kullanılmakta, günlük
yaşamda kullanılan kap kacakta ise seramik denilmektedir. Çini sözcüğü her ne
kadar ‘Çin’den gelmiş kanısını uyandırmaktaysa da, çiniciliğin Türklere özgü bir
sanat olduğu sanat tarihi uzmanlarınca kabul edilmektedir.
Çini Sanatı
Çinicilik tarihinde ilk aşama, topraktan yapılan eşyanın pişirilmesiydi. Bugüne
kadar elde edilebilen bilgilere göre, bu tür çalışmalar önce MÖ 6500 yılında Anadolu
ve Mezopotamya’da başlamıştır. Mezopotamya uygarlığında yapıların dış yüzleri
tuğlalarla kaplanıyordu. Konya yakınındaki Çatalhöyük kazılarında da pişmiş
topraktan yapılmış çok eski süs ve kullanma eşyası bulundu. Çin’de bu ülkeninbatıya
açılan giriş kapısı sayılabilecek olan Kansu’da yapılan kazılarda yaklaşık olarak MÖ
2400-2500 yıllarına ait pişmiş topraktan eşya ortaya çıkarılmıştır.
M.Ö. 3000 yılının ilk yarısında mimari ile tanışan çiniler, İslam mimarisinde
M.S. 9. Yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Selçuklular’ın 1071’de Bizanslılar`ı
yenmesinden sonra Anadolu, hem Selçuklular hem de çiniler için yeni bir vatan
olmuştur. Bu topraklardaki çini sanatı, 13. yüzyılda Selçuk mimarisinin doruğa
ulaştığı dönemde gelişmiş ve daha çok mimaride kullanılmıştır. Buna bağlı olarak
da pek çok cami, medrese, türbe ve saray duvarları çinilerle bezenmiştir. Başlıca
turkuaz, kobalt ve mor renklerin kullanıldığı geometrik desenli çini ve çini mozaikler
iç mekânlarda tercih edilirken dışta da sırlı veya sırsız tuğlalar kullanılmıştır. 14.
yüzyılda Anadolu Çini sanatı Osmanlılar ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.
Türkler iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatını, asıl büyük ve
sürekli gelişmesini Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir.
1 http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/9277-turk-susleme-sanatlari-cinicilik.
html#ixzz1d6dDMpQc
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Dünyada Çinicilik
Bugünkü anlamıyla çinicilik, yani özel çamurlardan, kaolin, kuvars ve
kireçtaşından yapılmış eşyanın yüksek derecelerde 1300 derece pişirilmesi,
sırlanması ve süslenmesi göz önüne alındığında, çinicilik, tarihi ancak XII. Yüzyıla
kadar götürülebilmektedir. Ancak, pişmiş toprak eşyanın sırlanması ve süslenmesi
bakımından Cilalıtaş Devri (Neolitik Çağ) başlangıç sayılabilir.
Araştırmacıların bulgularına göre çinicilik Anadolu ve Mezopotamya’dan İran’a
geçmiş, oradan da doğuya yayılmış, Türkistan’da yaygın bir sanat halini almıştır.
Çiniciliği Avrupa’ya yayanlarsa Araplardır. Arapların İspanya’da egemenliği sırasında
Granada, Valencia, Paterno gibi şehirler bu işin merkezi haline gelmiş, aynı dönemde
yani, XIV. Yüzyılda, çinicilik burada Avrupa’ya doğru yayılmağa başlamış, XV.
Yüzyılda Sicilya’dan Floransa’ya geçmiştir. XVIII. Yüzyılda Fransa’da, Almanya’da,
Macaristan’da çinicilik yüksek düzeyde bir sanat kolu olarak gelişmiştir.
Çinicilik, çok eski olup tarih bakımında da Asurlular zamanına varan bir doğu
sanatıdır. Orta Asya’da Turfan, Aşkar ve Koça bölgelerinde yapılan araştırmalarda
ele geçirilen Türk çini ve resimleri Türklerin çok eski devirlerde, 8. yüzyıldan önce
de bu sanat dalında ne kadar ileri gitmiş olduklarını göstermektedir.
Çininin beyaz ve mavisi İngiltere’de, Hollanda’da, Çin ve Japonya’da ününe
ün katarak ilerlemektedir. Sırın, seramikle buluşması çerçevesinde, sır altı, sır
üstü teknikler kullanılmıştır. Çin’de, Kaifeng’teki “The Iron Pagoda”, 1049 yılında,
Song hanedanı tarafından inşa ettirilmiştir. Ve sırlar en görkemli halleriyle burada
kullanılmıştır. MS 552 – 794 yıllarında Japonya’da Kofun dönemi boyunca Tang
Hanedanlığı döneminde de yeşil sırlı çiniler övünç kaynağı olmuştur. Sekizinci
yüzyılda İslam sanatı ile bilikte sırlı seramiklerin ilk örnekleri görülmeye başlanmış,
ilk opak mavi seramiklerin Basra’da bulunmasıyla, dokuzuncu yıldan başlayarak
Irak’ta 975-1075 yılları sırasında Fustat’ta, 1100-1600’de Şam’da, 1470-1550’de
Tebriz’de seramiklerin yaygın olarak kullanılması gündeme gelmiştir. 13. yüzyıldan
başlayarak ortaya çıkan çiçek desenleri, mavi ve beyaz kadar, krımzı, yeşil, sarı ve
siyah renklerin de kullanımını beraberinde getirmiştir.
Çini yapımında önemli bir aşama sayılan mozaik çini tekniğinin ilk örneklerine
Karahanlılar ve Büyük Selçuklular döneminde İran’da rastlanır. Anadolu Selçukluları
döneminde bu usul daha da geliştirilir. Çeşitli renklerde sırlanmış levhaların alçı
zemin üzerinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu yüksek seviyeli teknik, XIII.
yüzyılda Anadolu’da geniş bir kullanım alanı bulur. Gerek yapıların duvar, kemer,
eyvan, kubbe, mihrap, kapı ve pencere alınlıklarını süsleyen mozaiklerde gerekse
saraylarda zengin motiflerle bezenen lüster ve sıraltı teknikleriyle elde edilen
çinilerde hâkim renk hep firuze olmuştur. Hatta Anadolu Selçuklu devrinde en yaygın
kullanılan renkli sır, firuze sırdır. Firuze rengin tonlarına ulaşmanın ise ancak bazı
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terkipler yoluyla sağlandığını görmekteyiz. Örneğin, firuze sırı renklendiren bakır
oksidin kurşunla karıştırılması ya da çininin hamurunda bağlantı maddesi olan
alümin miktarının silise oranla artırılması halinde, firuze mavisi yeşile dönmekte,
sodyum ve potasyum iyonlarının oranlarının değişmesi de mavi ve yeşil tonların
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Konya, Ankara, Sivas ve Kayseri başta
olmak üzere Anadolu’nun pek çok şehrinde hem beylikler hem de Selçuklular
dönemine ait mimarî eserlerin firuze çinilerle renklendirilmiştir. Özellikle
Konya Karatay Medresesi, Sivas Gök Medrese Mescidi ve I. İzzettin Keykavus
Şifahanesi’ndeki türbe, ağırlıklı olarak firuzeden oluşan ve mozaik tekniğinde
yapılan çinilerle süslüdür. Özellikle türbe cephelerinde, medrese, mescit, cami
ve minarelerde tercih edilen bakır oksit karışımlı firuze tuğlalar, adeta Selçuklu
mimarî yapılarının sembolü olur. XIII. yüzyılın ikinci yarısında renk olarak kobalt
mavisinin kullanımı artsa da firuzenin hâkimiyetini gölgeleyemez.
Türklerde Çini ve Çinicilik
Diğer sanatlarla karşılaştırıldığında, çinicilik pek eski olup, tarih bakımından
Asurlular zamanına varan bir doğu sanatıdır. Orta Asya’da Turfan, Aşkar ve Koça
bölgelerinde yapılan araştırmalarda, nefis Türk çini ve resimlerinin ele geçirilmiş
olması, Türklerin çok eski devirlerde, 8. yüzyıldan önce, bu sanat dalında ne
kadar ileri gitmiş olduklarını göstermektedir. Orta Asya’dan itibaren asırlar boyu
âbideleşen Müslüman-Türk sanat eserlerinin tezyinatında, güzel sanatların çeşitli
dallarından faydalanılmış, bu arada çini ve çinicilik sanatının şaheser örnekleri
sergilenmiştir.
Türk çini sanatının tarihi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara
kadar dayanmaktadır. Bu da çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip
olduğunu göstermektedir. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları çiniyi mimari
süslemelerde sıkça kullanmışlardır. Türk çini sanatının tarihi ilk Müslüman Türk
devletlerinden Karahanlılara kadar dayanmaktadır. Bu da çini sanatının bin yılı
aşkın bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir.
İlk olarak Türkler, Orta Asya’da çini imal etmişlerdir. Orta Asya’daki Kâşân
şehrinden dolayı çiniye “Kâşî” denildiği bilinmektedir. Kâşân şehrinde yapılan
kazılarda bulunan fırın artıkları ve parça çiniler gösteriyor ki, çini, Türkler tarafından
bir sanat olarak değerlendirilmiş ve birbirinden güzel eserler verilmiştir. Mimaride
kullanılan çiniye 18. yüzyıla dek ‘Kâşi’ çini eşyaya (tabak, vazo, kase, v) de ‘Evani’
(kapkacak) adı verilmekteydi. O dönemde Çin’den ithal edilen porselenlerin ün
kazanmalarından dolayı, Türk yapısı ‘Kaşi’ye kalitesinin yüksekliğini vurgulamak
için ‘Çini’ denmeye başlanmıştır.
Orta Asya’daki Hunlar, Karahanlılar, Uygurlar, Gazneliler, çini ve seramik sanatını
kitabelerde ve binalarda yapı malzemesi olarak kullanmışlardır. Aralarında ihtilaflar
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olmasına rağmen Türkler, genellikle aynı sanat anlayışı ve üslup içinde olmuşlardır.
Mengücükler, Selçuklular, Eretnaoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları ile
Ramazanoğulları’na ait eserlerde teknik ve desen bakımından birçok benzerlikler,
bunu açıkça meydana koymuştur. Türk Boyları, yapmış oldukları eserlerde, cephe
kaplaması olarak, sırlı tuğlayı kullanmışlardır.
İslâmiyet öncesi Türk toplulukları içinde, seramik sanatı, Göktürkler’le beraber
Kırgız Türklerinde de görülmektedir. Kırgız seramikleri madenî kapkacağın
taklididir. Bu seramikler üzerindeki çalışmalar, M.S. 1209’da Kırgızlar ile birlikte
Moğollarda da son bulur. Türk kavimleri içinde Karluklar özel bir yer tutar. Tek
renkli Karluk çini ve seramiklerinde insan ve hayvan figürlerine geniş yer verildiği,
dokuz ve onuncu yüzyılda görülmüştür. Daha sonra Sâmânoğullarının elinde İslâmî
dekorlar işlenmiştir. Anadolu; Sâmânoğulları, Abbâsîler, Karahanlılar, Gazneliler,
Fatımîler ve özellikle Selçuklular devirlerinde, çini ve seramik sanatının en çok
yapıldığı yer olmuştur. Orta Asya’dan gelen Selçuklular, 1037 tarihinde Suriye’yi
alarak yeni bir stil geliştirmişlerdir. Selçuklular, üretimde birkaç değişiklik yaparak,
çini mozaik imal etmişlerdir. Bunun yanında ayrıca kitabeler ve pano bordürleri,
üçgen, dörtgen ve kabartma çinilerle mezar kitabeleri yazmışlardır. Bu imalatta
siyah, beyaz, turkuvaz, koyu mavi renklerde yaldız çok kullanılmıştır. Çini merkezleri
olarak, Konya, Sivas, Tokat en önemlileridir. Osmanlılar döneminde buralar merkez
olmaktan çıkıp, yerini İznik ve Kütahya’ya bırakmıştır.
Tarih İçinde Çini Sanatı
Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl büyük
ve sürekli gelişmesini Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Çeşitli tekniklerle
zenginleşen bu süsleme sanatı, hep mimariye bağlı kalmış, onun üstünlüğünü
ezmemiş, ama renkli bir atmosfer yaratarak mekân etkisini arttırmıştır. Türk
mimarisinde çini süslemenin kullanımını çok eski tarihlere kadar indirebiliriz.
Uygurların, Karahanlıların, Gaznelilerin, Harzemşahların ve özellikle İran’da Büyük
Selçukluların mimarisinde çininin az da olsa kullanıldığı bilinmektedir. Bu sanat
dalı, Anadolu Selçukluları ile çok yaygın ve çeşitli tipteki mimari yapıtlar üzerinde
büyük bir gelişme göstererek varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Her dönemin
çini süslemesi, daha önceki dönemin teknik üstünlüğünü sürdürmekle birlikte yeni
teknik buluş ve renklerle bu sanatı zenginleştirmiştir.
Anadolu Selçuklu mimarisinde dini yapılar mozaik çini tekniği ile süslenmiştir.
Bu teknikte firuze, mor, yeşil, lacivert renkte sırlanmış çinilerden istenen örneğe
göre kesilmiş parçalar alçı zemin üzerinde bir araya getiriliyordu. Selçuklu köşk
ve sarayları ise, yıldız, haçvari, altıgen, kare, dikdörtgen gibi geometrik çini
levhalarla kaplanmıştır. Selçuklular ayrıca, sır üstüne uygulandığında metalik bir
parıltı veren “Perdah” tekniğini geliştirmişlerdir. Dini yapılarında ise geometrik
kompozisyonların yanında, rumi ve palmet gibi soyut bitkisel motifli kıvrık dallara
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da yer vermişlerdir. Ayrıca, çok etkili iri kufî ve sülüs yazılarla yapılan süsleme de
önemli bir yer tutar. Anadolu saraylarındaki çini süslemeler ise çeşitli duruşlarda
insan, av hayvanları, kuşlar, çift başlı kartal, ejder, sfenks gibi aralarında efsanevi
yaratıkların da bulunduğu zengin bir figür koleksiyonunu gözler önüne sermektedir.
Selçuklu döneminde çini süslemenin merkezi Konya olmuştur. İlk örneklerde tuğla
ve sırlı tuğla kullanılmıştır. Ama kısa bir süre içinde kesme mozaik çininin bütün
yüzeyleri kaplaması ile üstün bir düzeye varılmıştır.
Anadolu’da çini süslemeyi içeren erken tarihli önemli yapılardan biri, Sivas
Keykavus Şifahanesi’ndeki türbedir. Selçuklu sultanı I. İzzeddin Keykavus’un yattığı
bu türbenin cephesi, Sultan’ın ölümünü bildiren yazılı levha çinileri ve mozaik
çini süslemeleri ile görkemli bir görüntüye sahiptir. Geometrik kompozisyonların
ağırlıkta olduğu bu yapıda, kazıma tekniği ile yapılmış iki küçük kartuş içinde
ustanın Marendli olduğu belirtilmiştir.
13. Yüzyılda Çini Sanatı
İlk gelişmiş Türk çinisi örnekleri, 13. yüzyılda Kılıçarslan’ın Konya’daki
sarayında görülmektedir. Selçuklu mozaik çini tekniği ile renkli sır
tekniğinin birleşmesi, Osmanlı çinilerine bir başlangıç olmuştur. Bu
durum, Osmanlılar devrinde renk ve desenlerin artışıyla devam etti. İznik,
Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında çiniciliğin merkezi olmuştur.
Osmanlı çini sanatının şahane üslubu, Bursa’da Yeşil Cami ve türbe ile başlar (142124). Yine Osmanlı çini sanatının getirdiği ilk büyük yenilik, çok renkli sır tekniği
olmuştur. Diğer bir yenilik ise sır altı tekniği ile yapılan mavi-beyaz çinilerdir.
Çini ve seramik sanatı, Orta Asya Türklerinden beri devam edip gelmektedir.
Hunlar, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular gibi Türk devletleri, çini ve
seramik sanatını devam ettirmişlerdir. Bu sanat Selçuklular tarafından Anodolu’ya
getirilmiştir. Çini, Selçuklulara kadar daha çok kitabelerde ve binalarda yapı
malzemesi olarak kullanılmıştır. Selçuklular döneminde ise, bu kullanım yerlerine
ek olarak lahit kaplamalarında da kullanıldığı görülmüştür. Türk devletleri,
birbirleriyle zaman zaman savaşmalarına, aralarındaki din ayrılığına, bölge ve üslûp
farklılıklarına rağmen sanat anlayışlarında hep aynı geleneği devam ettirmişlerdir.
Bunu Mengüçler, Selçuklular, Ertanoğuları, Germiyanoğuları, Karamanoğuları,
ve Ramazanoğullarına alt mimari eserlerin süslemelerinde ve türbelerdeki lahit
kaplamalarında kullanılan çinilerin teknik ve desen yönünden birlik ve benzerlikler
göstermesi açıkça ortaya koymuştur. Selçuklular devri çini ve seramikleri, çeşitli
yönlerden bir kaç grupta incelenebilir. Teknik yönden desenler, kazma, oyma
ve renkli boyamalar şeklinde işlenmiştir. Yapım yönünden ise, söz konusu çini
ve seramiklerin bir kısmı saray çevrelerine ait atölyelerde, bir kısmı da halka ait
atölyelerde yapılmışlardır.
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Anadolu’da çini ve seramikçiliğin ilk önemli merkezi Konya olmuştur. Konya
ve çevresindeki eserlerde Selçuklu devirlerine alt çeşitli örnekleri görülmektedir.
Beyşehir’deki Kububat (Kubad-ı Abad) Sarayı kazıları sırasında, özellikle sarayda
kullanılan çini ve seramiklerin yapımı için, çini fırınlarının kurulduğuna dair bulgular
ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Akşehir müzesinde bulunan çini ve seramik fırınlarında
kullanılan bir silindir tuğla, burada da çini imal edildiği düşüncesini ortaya
koymaktadır. Çinili eserleri sayıca az olan Kayseri’de de Selçuklular devrinde çini
ve seramik üretildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, Halûk ve Beyhan Karamağaralı, Ahlat
kazılarında da çini ve seramik fırınları ile ilgili olarak parçalar bulmuştur. Geniş bir
alana yayılan çini ve seramik imalinde, tarih farkının doğurduğu gelişmenin dışında,
büyük yenilik ve stil ayrılıklarının bulunmadığı görülür. Bu durum Selçuklu çini ve
seramik stilini ortaya koyması yanında, atölyelerin de bir veya iki ana merkezden
yönetilmiş olabileceği düşüncesini onaylamaktadır.
Özellikle Kubad-ı Abad, Antalya, Alanya ve Akşehir Saraylarında bulunan
çinilerin teknik, desen, renk ve stil bakımından birbirlerinden zor ayırdedilebilecek
kadar çok benzemektedirler. Bu benzerliklerden dolayı çini ve seramiklerin aynı
atölyelerde ya da gezici ustalar tarafından değişik atölyelerde yapılmış olabileceği
düşüncesini ortaya koymaktadır.
XIII. yüzyılda, Anadolu’da çini ve seramik sanatında büyük bir gelişme görülür.
Bu gelişmede, büyük ihtimalle Moğol akınları nedeniyle İran’dan kaçan çini ve
seramik ustalarının etkisi olduğu düşünülebilir. Bu ustalar, Anadolu’ya gelerek
çini ve seramik sanatında yeni bir hamlenin başlamasına yardımcı olmuşlardır.
Aynı dönemde İran’da İse Moğol akınlarından dolayı çini ve seramik sanatında bir
durgunluk dönemine girilmiştir. XIII. yüzyıl boyunca çini, mozaik veya tek renkli
levhalar halinde kullanılmıştır. Ancak, çini mozaik hâkimdir. Daha çok Konya ve
çevresindeki çini ve seramik atölyelerinde imal edildiği sanılan bu çinileri, özellikle
Konya’daki eserlerde görmek olasıdır. Örneğin, II. Kihcaslan Sarayının süslenmesinde
çok miktarda çini kuianılmıştır. Bununla beraber bu dönemde Konya’da yapılan
diğer eserlerinde de çini kullanıldığı görülmektedir, Çininin böyle bir sultan
sarayının süslemesinde kullanılması o dönemde çini ve seramik sanatına verilen
önemi ortaya koymaktadır. Bu yüzyılda çeşitli eserlerin çini dekorları, küçük kare,
baklava, yıldız ve haç biçimli parçalardan meydana gelmiştir. Bu motifler, yapılan
örneğe göre dizilerek geometrik süsleme yapılır. Çinilerde, sıraltı ve sırüstü tekniği
kullanılmıştır. Mozaik çinilerin yanında, teknik bakımdan farklılık gösteren iki grup
çini daha vardır. Bunlar yüksek kabartmalı ve ajurlu çinilerdir. Yüksek kabartmalı
çiniler özel işlemeli olup, kulanılacakları yere göre yapılır. Özellikle binaların
önemli yerlerinde yazı olarak bulunur. Kabartma çini tekniği sadece çinilerde değil
geometrik desenli mozaik çinilerde de uygulanmıştır. Mozaik çini parçalarının
şenlendirilmesinde ve kabartma dekorlar arasında yer alan soyut bitkilerin
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süslemelerinde tahta kalıp işçiliği ve oyma teknikleri kullanılmıştır. Selçuklu çini
sanatında olduğu gibi, mozaik duvar çiniciliğinde de kalıp sisteminin kullanılması,
teknik ilerlemeyi ve seri imalat yapıldığı düşüncesini ortaya koyar. Selçuklular,
seramikte olduğu gibi duvar çinilerinde de renklere madeni bir parlaklık vermek
için perdah tekniğini kulanmışlardır. Sırların üstüne konan madeni tozlar (altın
gümüş), ikinci bir fırınlama ile tesbit edilir. Sürülen perdah, renklerde madeni bir
parlaklık yaratır.
Selçukluların başlıca çini ve seramik atölyelerinin bulunduğu yerler şunlardır:
Konya, Kayseri çevresi ve Keykubatiye, Sivas, Kubad-ı Abad sarayının bulunduğu çevre
ile Tokat ve çevresi. Kalehisar’da yapılan araştırmalarda burada da çini ve seramik
atölyelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Selçuklu eserlerinin bazılarında mimar ve çini
ressamlarının adlarına rastlanmıştır. Örneğin, Konya’da Alâadin Camii‘nin kuzey
giriş kapısı üzerinde Erdışahlı Kerimmuddin, Türbede ise Abdüigaffar Oğlu Yusuf
adları yer almaktadır. Bu Camiinin mihrap ve kubbe çinileriyle Türbede bulunan
sandukaların çinilerinin, bu iki sanatçı tarafından yapılmış olabileceği fikrini ortaya
koyar. Ayrıca, yine Konya’da Tuşlu Mimar Oğlu Mehmet Oğlu Mehmet’in mesleği
olan mimarlığının yanında çini ustalığınında olduğu anlaşılıyor. Hem yapının
bütününün, hem de yapılan eserlerin dekorlanmasının bu usta tarafından yapıldığı
sanılmaktadır. Burada hakim çini tekniğinin hazırlanışı için belli bir süreç vardır. Bu
durum, burada bir çini ve seramik imalathanesinin olabileceği düşüncesini ortaya
koyar. Bu düşünceyi, bugün Berlin Müzesinde Bulunan2 bir çini üzerindeki yazı
kuvvetlendirmektedir. Yazıda “Dünyada bir eşi bulunmayan bu nakışı ben yaptım.
Ben kalmıyorum, fakat bu eser hatıra olarak kalacak” yazılı ibarenin yer almasıdır.
Yine Konya’da Sırçalı Medrese’de çini üzerine yazılmış bir başka usta adı da Amel-i
El Benna Tusi’dir. Sivas Şifaiye Medresesi’nde Selçuklu Sultanı I. İzzettin Keykavus
Türbesinin cephe pencerelerinin birinin üzerinde çini ile yazılmış bir imza olup,
bu imza Ahmet Bin Ebubekir olarak okunmuştur. Divriği Kale Camiinde Hasan
Bin Firuz, Malatya Ulu Camiinde İbni Yakup El Malâdi Amasya’da Muhammed
bin Muhammed Aksarayi, Akşehir’de Seyit Hayrani Türbesinde Aslı Bin Abdullah
Bin Ahmet gibi sanatkâr adları yanında, Mevlevi günlük olay yazarlarından Eflaki
Mehmet Dede de Yevaşi isminde bir çini ressamından bahseder.
14. yüzyılda Çini Sanatı
XIV. yüzyılda Konya, bir süre daha çini ve seramikçilik merkezi olmaya devam
etmiştir. Ancak, genel olarak bir duraklama görülür. Bu duraklama, daha önceki
gelişmeleri ve faaliyeti süren İran çini ve seramik merkezlerini gölgede bırakan yeni
bir çini ve seramik sanatının gelişmesini hazırlamıştır. Bu gelişme, Osmanlı devri
çini ve seramikçiliğinin başlangıcı olmuştur.
2 Ent. No: 1-907
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XIV. yüzyıl ortalarına doğru mimariye paralel olarak çini ve seramik sanatında da
zengin Osmanlı sanat anlayışının geliştiği görülür. Bu dönemde, İznik ve Kütahya’da
yeni çini ve seramik atölyeleri kurulmuştur. Böylece, Selçuklular döneminin çini
ve seramik yapım merkezi olan Konya önemini tamamen kaybetmiştir. Ancak,
Osmanlı çini ve seramik ustaları, Selçuklu geleneğini yeni renkler geliştirerek
devam ettirmişlerdir. Bunun yanında, teknik yönden de bazı gelişmeler olmuştur. Bu
gelişmeyi bilhassa İznik’teki atölyelerde imal edilen çini ve seramiklerin hamur ve
sırları ile bunların yapısındaki silisti hamurun sırça ile bağlanması ve kaynaşmasında
görmekteyiz. Böylece, yeni bir sanat anlayışının eseri olan Yeşil Türbe‘nin duvar
çinileri, uzun yıllardır aşırı sıcak ve soğuğa karşı dayanıklılığıyla sağlamlığını ispat
etmiştir.
XIV. yüzyılda Osmanlılar kırmızı ve kül renkli olmak üzere iki tür çini hamuru
hazırlamışlardır. Kırmızı hamurlu çinilerde Firuze, mavi ve yeşil renkler işlenmiştir.
Kül renkli hamurlu çinilerde ise, daha çok açık sarı ve beyaz renkler kullanılmıştır.
Ayrıca, Osmanlılar Selçuklulardan farklı olarak renkli sır tekniğini de geliştirerek
imal ettikleri çini ve seramiklerde uygulamışlardır. Bunun yanında, Selçuklularda
görülen geometrik süsleme sisteminden ayrılarak, yeni çiçekli desenler
geliştirmişlerdir. Böylece, Osmanlı mimarisinde renkli sırla gelişen yeni bir çini ve
seramik devri başlamıştır.
Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Bursa’da mimari eserlerin yapımına geniş
ölçüde yer verilmiştir. Bu durum, mimari gelişmenin önemli unsurlarından birini
teşkil eder. Bu dönemde yapılan binaların duvarlarını kaplamada kullanılan çiniler
yaptırmak için, Çelebi Sultan Mehmet, İç Asya’dan ve çini yapmakla tanınmış öteki
müslüman ülkelerden çini ustaları getirtmiştir. Bu ustalarla Bursa’da ve özellikle
yüksek kalitede çini yapmaya elverişli İznik’te çini ve seramik yapılmaya başlanmıştır.
Yapılan ilk çini ve seramikler Selçuklu çinilerine çok benzemektedir. İmal edilen
çini ve seramiklerde mavi, sarı, yeşil, beyaz ve altın sarısı renkler kullanılmıştır.
XIV. yüzyıl çini ve seramikçiliği, teknik ve estetik mükemmellik seviyesine ulaşan
XVI. yüzyıl Osmanlılar devri çini ve seramikçiliğinin ilk çekirdeğini oluşturur. Bu
gelişme, renkli sır teknikli duvar çinileri ve mavi beyaz sır altı tekniği kulanılmış
çinilerde görülür. Gerçi eski Selçuklu ekol ve devrinin süslemeleri, Osmanlıların
ilk çini ve seramik merkezlerini etkilemiştir. Ancak, bu etkilerin yanı sıra yeni bir
sanat anlayışı ve zevki doğmuştur. Selçuklularda görülmeyen sarı renk, çiçekler,
yaprak biçimindeki bordürler, bu yeniliğin ilk örneklerini teşkil etmiştir. Çini ve
seramikçiliğin geliştiği İznik’in yanında Kütahya’da da etkinlikler devam etmiştir.
Bu üretim merkezlerinin gelişmesinde, Osmanlıların Bursa’yı başkent yapmaları
nedeniyle politik ve ekonomik şartların rol oynadığı düşünülebilir.
On dört ve on beşinci yüzyılda yapılan en büyük kısmı mavi ve beyaz renkte olan
Kütahya çinileri ile ilk “Haliç çinisi” ürünlerine, Bursa’da Sultan Mustafa Türbesi,
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Yeşil Türbe ve Cem Sultan Türbesi ile Edirne’de İkinci Murad Camiinde rastlanır.
On altıncı yüzyılda ise sırlı ve renkli duvar çinilerine rastlanmaktadır. İstanbul’da
renkli sır tekniğinde yapılan çinilerin ilk örnekleri, 1522-1523 yılları arasında inşa
edilen Yavuz Sultan Selim Camii ve Türbesindedir. Bu çeşit çinilerin son şaheserleri,
İstanbul Şehzadebaşı’ndaki Şehzade Mehmed Türbesini (1548) süslemektedir.
Ayrıca Hadice Sultan Türbesi ve Haseki Hürrem Sultan Medresesi’nin duvar çinileri
bunlardandır. 1550’li yıllardan sonra renkli çini tekniği terkedilmiş ve çini sanatında
sıraltı tekniği hakim olmuştur. İkinci ve en büyük üsluptaki çiniler, ilk olarak
Süleymaniye Camiinin (1557) kıble duvarını süslemekte kullanılmıştır. Yine bu
dönemde yapılan Rüstem Paşa Camiinin (1561) çinilerinde 41 çeşit lüle motifi vardır.
Ayrıca çinicilik sanatında bir çığır açan üstün kaliteli bu çiniler, bugün İstanbul’da
Kanunî Sultan Süleyman Türbesi (1566), Sokullu Mehmed Paşa Camii (1572),
Piyale Paşa Camii (1574) ile Topkapı Sarayı’ndaki Üçüncü Murad Han Dairesinin
duvarlarını süslemektedir.
15. yüzyılda Çini Sanatı
Osmanlı devrinde başkentin Bursa’ya geçmesiyle, Konya, çini ve seramik üretim
merkezi olmaktan çıkarak yerine İznik’e bırakmıştır. İznik çini ve seramikleri, bir
lonca şeklinde teşkilatlanmışlardır. Bu teşkilatın idaresi, “Kâşici Başı” denilen
bir ustabaşı tarafından yürütülerek, sipariş alınınca ustabaşı gerekli işbölümünü
yapıp işin zamanında tamamlanmasını sağlarmış. XV. yüzyıldan itibaren İznik ana
merkez olarak dikkati çekmiştir. İznik çini ve seramikçiliğinde ilk önemli aşama,
1420 yılında yapımı tamamlanan Bursa Yeşil Camii külliyesinin çini kaplamalarında
görülür. Burada kullanılan çinilerde, çok eski bir tekniğin uygulanmasıyla “Rumi”
stil, “Hatai” sitile dönüşmüştür. Kullanılan kırmızı gözenekli hamurların, iri beyaz
taneli kabaca öğütülmüş kuvars ve demir oksitli bağlama kili ile yapılmış olduğu
anlaşılır. Edirne’deki mimari eserlerde kullanılan çinilerin hamurları, açık ve boz
renkli oluşları, İznik çini ve seramik atelyelerinde demir oksitli bağlama kilinin
kullanılma süresinin çok kısa olduğunu ortaya koymuştur.
Osmanlı çini ve seramik sanatı, İstanbul’un fethinden önce genellikle XIII ve
XIV. yüzyıl geleneğini devam ettirmiştir. Ancak, Osmanlı çini ve seramikçiliğinin
ilk devresinde çini mozaik şeklinde görülen tek renkli mavi ve firuze renkli çiniler,
birçok ana özelliğin ortadan kaybolmasıyla sona ermiştir. Ayrıca, gelişmiş bir sıraltı
tekniği ile de, Doğu çini ve seramik geleneğini uygulamadan uzaklaştırmıştır. XV.
yüzyıl ortalarında İznik’te kaba kırmızı hamurlu seramikler yerine, beyaz sert
hamurlu porselene benzer beyaz seramiklerle yeni bir üslûp başlamıştır. Kırmızı
hamurlu seramiklerden mavi beyaz imalata geçiş, Kütahya’da aynı yüzyılın
ortalarında gerçekleşmiştir. Kütahya’da 1433 yılında Cemalettin İshak Fakih’in
yaptırdığı İshak Fakih Camii’nin yanında bulunan Fakih Türbesinde tek renkli ve sırlı
çiniler kullanılmıştır. Bu çiniler “Basit el emeği, renklerin canlılığı ve parçalarının
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dayanıklılığı ile dikkati çekmektedir”. Kütahya’ya çini ve seramik sanatını, İznik’ten
gelerek yerleşen çini ve seramik ustaları getirmişlerdir. Bu dönemde çok miktarda
çini imal edilmiştir. Ancak, imal edilen çiniler basit bir teknikle ve tek renkli olarak
işlenmişlerdir.
XV. yüzyılda Osmanlılar, çinicilikte aynı karo üzerinde değişik renkleri bölmeli
teknikle kullanmışlardır. Bu teknikte, renkli sırı, sıraltı tekniği içinde şeffaf sır
uygulamışlardır. Bu buluş, bitkili motiflerle desen yaratıcılığının farklılıkları
dikkate alınacak olursa, gelişmenin önemi teknik açıdan da ortaya çıkmaktadır. Bu
yenilik, İznik çini ve seramik atölyelerinin çini ve seramik sanatına getirdiği yeni bir
gelişmenin başlangıcını teşkil eder. Ayrıca, yine bu dönemde naturalist desenlerin
kulanılmaya başlanmasıyla, yüzyıllardan beri devam eden İslam sanatı ve anlayışıda
çini üzerindeki etkisini kaybeder. İznik atelyelerinde yapılan çiniler, Bursa ve
Edirne’deki eserlerin süslemelerinde daha çok kullanılmıştır. Kullanılan bu çinilerin
renkleri, şeffaf ve renkli canlılığı günümüze kadar ulaşmıştır.
İznik çini ve seramik atelyeleri, XV. yüzyılda güçlerini duvar çiniciliğinde olduğu
kadar seramik yapımında da göstermiştir. Ancak, mavi beyaz İznik seramiğinde
geometrik sistemin hâkim olduğu görülür. Günümüzde seramiklerin mevcutları
çiniye oranla çok azdır. Yüzyıllar boyunca seramiklerin koruma güçlüğü, başlıca
sebep sayılabilir. Bu durum seramiklerin sayılarının azalmasına neden olmuştur.
Bu devirde yapılan çeşitli eserlerde bazı ustaların adlarını görmek mümkündür.
Örneğin; Bursa’daki Yeşil Camii’nin Hünkâr Mahvilindeki çini süslemenin 1424
yılında Ali Bin İlyas tarafından yapıldığı kayıtlıdır. Ali Bin İlyas Bursa’lıdır. Timur’un
Bursa’yı zaptedmesiyle, Timurların sanat merkezi olan Tebriz’e gitmiş çini
süslemeleri üzerinde çalışarak tekrar Bursa’ya dönmüş olması muhtemeldir. Ünlü
çini ustalarından bir başkası da Muhammed El Mecnun’dur.
XV. yüzyılın son çeyreğinde, koyu ve açık lacivert ile kestane renkli rumiler, beyaz
bir zemin üzerine İşlenerek yapılan çini levhalar da görülmektedir. Bu levhaların iyi
bir işçilikle renklerin konturlar içersinde tutulması, sırların temizliği ve çatlaksız
oluşu göze çarpan özellikleri olarak sayılabilir. Bütün bu gelişmelere rağmen,
XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyılın başları bazı renkleri arayış devri olmuştur. On
altıncı yüzyıl, Osmanlı çinicilik sanatının en yüksek seviyeye eriştiği devredir. İznik
atölyelerinin büyük bir teknik başarısı olan kabarık parlak mercan kırmızısının
çinilerde kullanılması, bu zamanda gerçekleşti. Firûze, mavi, koyu bir tatlı yeşil,
kırmızı, açık lâcivert, beyaz ve bazen görülen siyah olarak yedi rengin, bu çinilerde
sır altına tatbiki, dünya çini sanatında benzeri görülmemiş bir teknik gelişmedir.
Bu devir çinilerinde kullanılan motiflerde, karanfil, sümbül, lâle, şakâyık, nar
çiçeği, bahar yani çiçek, açmış erik ve kiraz dalları ile, artık tamamıyla tabiî örnekler
hâkimdir. Hançer gibi kıvrılan iri yeşil yapraklar, çiçeklerin arasını doldurmaktadır.
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1600 tarihinde yapılan Sultan Üçüncü Murad türbesiyle bu büyük üslubun devri de
kapanır.
16. yüzyılda Çini Sanatı
XVI. yüzyılın ilk yarısında, bilhassa İstanbul’da kulanılan sırlı ve
renkli çiniler, Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’den getirttiği çini ustaları
tarafından yapılmıştır. 1525 tarihinde tanzim olunan Saray Ehli Hirefi
listesinde, Tebriz’li Halip adlı bir çini ustasından (Kâşiciden) bahsetmesi
çini
ustalarının
İstanbul’a
yerleştirildiği
fikrini
ortaya
koymuştur.
İznik çini ve seramik ustaları bir lonca şeklinde teşkilatlanmışlardı. Bir sipariş
alındığı zaman ustabaşı (kâşicibaşı) ustalarını toplayarak iş bölümü yaparlardı.
Bu sayede siparişlerin zamanında yetişmesi sağlanırdı. Böyle bir örgütlü çalışma,
imalatta kulanılacak boya ve diğer hammadde gibi ihtiyaçların ustabaşı tarafından
tedarik edildiği düşüncesini uyandırmaktadır.
Bu devirde İznik’te 250 adet çini ve seramik atölyesinin, saraydan gelen siparişler
için çalıştığı, arşivde bulunan kayıtlardan anlaşılmıştır. “Tahsin Bey’in Topkapı
Sarayında bulunduğu sanat işçileri ile ilgili 1536’dan kalma bir vesikada; 41’i ressam
ve dekoratör olan 580 işçiden bahsedilmektedir. Bu ressam ve dekoratörler, yeni
çeşit çinilerin taslaklarını çizerlemiş”. 1570 tarihli bir fermanda da çinilerin İznik’e
gönderilen örneklere göre yapılması emredilmektedir. Mimar Sinan yönetiminde
50 kadar nakışçı (nakkaş) bulunuyordu. Bunlar desen ve motifleri çizerlerdi. Ayrıca
12 kişilik de çini ustası ekibi bulunuyordu. Bu çini ustaları da desenleri belirlerdi.
Tesbit edilen esaslar dâhilinde çiniler iznik ve Kütahya’da bulunan atölyelerde
hazırlanıyordu. Ancak, atelyeler tarafından önce numuneler hazırlanır, sarayda bu
numunelerin uygun görülmesi halinde imalata geçirildi. İznik’in istanbul’a yakın
olması bir yandan etkin denetimi kolaylaştırırken, diğer yandan da ulaşım kolaylığı
sağlıyordu. Kütahya ise bu yönden ikinci planda kalıyordu.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Rüstem Paşa, Kütahya’da yaptırdığı
medresenin yanında bir de çini atelyesi kurdurmuştur. Yine Rüstem Paşa tarafından
istanbul’daki Rüstem Paşa Camii ile Bursa’da yeniden yaptırdığı kaplıcada
bulunan çinilerin, Kütahya’da kurdurduğu çini atölyesinde hazırlanmış olması
çok muhtemeldir. XVI. yüzyılda Türk çini ve seramik sanatı, sürekli bir gelişme
göstererek en son noktasına ulaşmıştır. Bu gelişme, daha ziyade Kanuni Sultan
Süleyman devrinde olmuştur. Büyük Türk Mimarı Sinan ve onun yanında yetişmiş
olan talebeleri, Osmanlı mimarisine sayısız eserler kazandırmışlardır. Bu dönemde
sıraltı tekniğinin çok ileri bir seviyeye ulaştığı görülür. Renkler birbirine karışmaz,
sırlar şeffaf ve ince bir cam tabakası görünümünde, işçilik son derece temiz ve
kalitelidir. Böyle bir sanat anlayışı, çini ve seramiklerin uzun yıllar kalmasına,
boyaların korunmasına ve renklerin daha hoş görünmesine imkân sağlamıştır.
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Yüzyılın ve geleceğin en güzel rengi, İznik Atölyelerinin ve hatta belki de tek bir
ustanın buluşu olan “mercan kırmızısı”dır. Mercan kırmızısı çini ve seramikçilik
tarihimizde 25-30 yıl gibi çok kısa bir süre içersinde görülür. Bu rengin, rengi
bulan usta ile kullanılmaya başlanıp, yine bu usta ile ortadan kaybolmuş olması
muhtemeldir. Bu durum, çini ve seramikçiliğin ne derece bir sır olarak icra edildiğinin
acı kanıtlarından birisi olmuştur.
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren gerek İznik gerekse Kütahya’da çini ve
seramikçilik yeni bir döneme girmiştir, iznik atölyeleri yeni bir anlayış içersinde
naturalist bir dekorla imalatta bulunurken, Kütahya atölyeleri de ananesi çok eski
olan halı ve dokumalar üzerinde bulunan motifleri işlemişlerdir. Bu dönemde sıraltı
tekniği de kullanılmıştır. Söz konusu teknikte çini ve seramiklere, önce bir astar
çekilir sonra hangi desen uygulanacaksa o desenin konturları çizilir, konturların
içerisi belirlenen renklerle boyanır. Daha çok mavi beyaz, siyah, firuze, lacivert,
yeşil, kırmızı ve kahverengi renkler kullanılmıştır. Boyama işlemi tamamlanınca
sırlama işlemi yapılır. Sır, geçmiş dönemlerin sırlarına oranla bol miktarda kurşun
ihtiva etmektedir. Sırlanan çini ve seramikler fırınlanır. Su içine daldırıldıktan
sonra, kurutulur ve tekrar ikinci pişirim yapılır. Bu uygulamanın çini ve seramiklerin
bilhassa hava şartlarına karşı dayanıklılığını sağlamak amacıyla yapıldığı tahmin
edilmektedir. Türk çini ve seramik sanatı, bu yüzyılda altın çağını yaşamıştır.
Devletin, mimariye verdiği önem sayesinde, çini ve seramikçilik sanatı da gelişme
ortamı bulmuştur. Böylece devletin destek ve koru-yuculuğu altında bu sanatın
icrası ve gelişmesi süreklilik kazanmıştır. Bu sayede gelecek yüzyıllara çok güzel
tezyin edilmiş, mimari eserler miras olarak bırakılmıştır.
17. yüzyılda Çini Sanatı
XVII. yüzyılda İznik çini ve seramikçiliği yavaş yavaş gerilemeye başlamıştır.
Hammadde darlığının alabildiğine şiddetlendiği görülür. Çini ve seramik ustaları
arasında çeşitli anlaşmazlıklar ve itilaf başlar. Bu durum gösteriyor ki, orta çağ
ahlakının önemle üzerinde durduğu işbirliği ve iş ahengi düşüncesi hemen hemen
tümüyle unutulmuş bulunmaktadır. Ustalık ve maharet yerine kavga ve çekişmeler
başlamıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 1648 tarihinde İznik’te 9 atölyenin
bulunduğunu yazmaktadır. Bu durumlar açıkça gösteriyor ki, İznik’te üretim son
derece düşmüştür. Bu arada 1607 tarihli bir fermanda da İznik’teki ustabaşına
(kâşici başına), saraya ait çinilerin tamamlanabilmesi için gerekli hammaddelerin
eskiden olduğu gibi Kütahya’da fincan işleyen ustalardan “parası ile alınması”
emrolunduğu bildirilmektedir.
1607 tarihli fermandan anlaşıldığı üzere, Kütahya çinileri İznik çinilerine oranla
ikinci planda yer almıştır. Ancak, daha sonraki yıllarda büyük aşamalar yapmış,
hatta İznik atelyelerine hammadde göndermiştir. 1670-71 yıllarında Kütahya’yı
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ziyaret eden Evliya Çelebi, Kütahya’nın 34 mahallesi olduğunu, bunlar arasında bir
de çini ve seramikçilikle uğraşan müslüman olmayanların (keferelerin) mahalesinin
bulunduğunu kaydeder. Ayrıca Kütahya’da çini esnafının da bulunduğu, bunların
100 kadar dükkânı olduğu, bu dükkanlarda 300 kadar da işçinin (neferin) çalıştığını
ve esnafların başına Abdülgaffar Medeni isminde bir de pirleri olduğundan söz
edilmektedir. Bu esnafların müslüman ya da gayri müslüman oldukları konusunda
bilgi edinilmemiştir. Ancak, İznik ve İstanbul’daki çini ve seramik ustaları arasında,
hırıstiyan ve müslüman olmuş Hıristiyanların bulunduğu düşünülebilir.
XVII. yüzyılda Kütahya’daki çini ve seramik atelyeleri, İznik atölyelerinde
kullanılan kurşunlu sırçalı hamur yerine, kireç alkali hamur kullanmışlardı. Sırda ise
kurşun oranı çok yüksektir. Hamurun rengi pembemsi görünüştedir. Bu dönemde
Kütahya hızlı bir çalışma dönemine girmiştir. Çini ve seramik ustaları irili ufaklı
çeşitli formda orijinal dekorasyonlu mutfak eşyalarını da gerçekleştirmişlerdir. XVII.
yüzyılın sonlarına doğru Türk çini ve seramik sanatında bir gerileme başlamıştır.
Osmanlı Devletinin ekonomik ve siyasi yönlerden eski gücünü kaybetmesi ile bu
gerilemenin çok yakından ilgili olduğu düşünülebilir. Bu dönemde görülen isyanlar
ve aralıksız devam eden savaşlar, devletin gücünü büyük ölçüde sarsmıştır. Bu ve
buna benzer sebeplerden sulh ve sükûn dönemlerinde mimariye verilen önem
verilemez olmuştur. Dolayısıyla, diğer sanatlara olduğu gibi çini ve seramikçiliğe
de gösterilen ilgi azalmıştır. Nitekim, Celâli isyanları dolayısıyla İznik’teki çini ve
seramik atölyelerinin sayısı 300 den 9’a inmiştir.
İstanbul’da Tekfur Sarayında 1725’ten sonra bir çini atölyesi kurulmuş ve Sultan
Ahmed Çeşmesi ile Hekimoğlu Ali Paşa Camii bu çinilerle süslenmiştir. Fakat bu
atölyenin de ömrü uzun olmamıştır. Sadece Kütahya atölyeleri günümüze kadar
varlığını devam ettirebilmiştir.
İslâm seramiklerinin önemli bir merkezi, 833-884 tarihlerinde kurulan Samarra
şehridir. Perdah tekniği ile yapılan ilk seramikler, Samarra’da ortaya çıkmıştır.
Plaka çini yapımı ilk defa burada gerçekleştirilmiştir. İslâm seramik sanatının çok
çeşitli kalite ve formda zengin örneklerini Selçuklularda firûze, yeşil, kobalt mavisi,
kahverengi, renkli ve şeffaf sırlı örnekler, çok bol bir şekilde görülmektedir. Anadolu
seramikleri arasında İslâm seramik sanatının geleneksel kırmızı hamurlu gevşek
hamur yapısında vazo, sürahi, kâse ve büyük küpler yapıldığı görülür. Ne yazık ki,
bu çok değerli güzel sanat dalı, 17. yüzyıl başından itibaren, gerilemeye, sonra da
sönmeye yüz tutmuş ve çini yapımevleri, peş peşe kapanmıştır. Muhteşem devirler
yaşayan Türk çinicilik sanatı, eski gücünden çok şey kaybetmiş olmasına rağmen,
bugün de hayatiyetini sürdürme gayreti içerisindedir. 3
3 http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/9277-turk-susleme-sanatlari-cinicilik.
html#ixzz1d6cqaDBE
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18. ve 19. yüzyılda Çini Sanatı
XVIII. yüzyılın başında İznik çini ve seramik atölyelerinin faaliyeti tamamen
durmuştu. Bunun üzerine İstanbul’un çini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
III. Ahmet zamanında, Damat İbrahim Paşa çini ve seramik sanatını yeniden
canlandırmaya başlamıştır. 1725-1730 yıllarında Tekfur ve Beykoz Saraylarında çini
ve seramik atölyeleri kurdurmuştur. Bu atölyelerde çalıştırılmak üzere İznik’ten
ustalar getirilmiştir. Bu dönemde yapılan çiniler geçmişte yapılan çinilere oranla
daha kalitesizdir. Boyaları akmıştır. Zeminler kirlidir. Çinilerde çivit mavisi, kiremit
kırmızısı, sarı ve yeşil renkler kullanılmıştır. Lale, çiçek ve bulut desenleri işlenmiştir.
Bu çiniler, 1734 yılında yapılmış olan Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde kullanılmıştır.
Atölyeler bir süre sonra faaliyetlerini durdurmuşlardır. Bunun üzerine İstanbul’a
ihtiyaç duyulan çiniler için 1719 yılında III. Ahmet Kütüphanesi yapıldığı zaman
Boğaz içindeki Kara Mustafa Yalısından, 1733 tarihinde de Edirne Sarayından
sökülüp getirilmiştir. Buna ilaveten, Viyana ve İtalya’dan da çiniler getirilerek ihtiyaç
karşılanmaya çalışılmıştır.4
XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyılın başlarındaki durgunluk döneminden sonra,
Kütahya’da çini ve seramikçilik imalatı yeniden canlanma dönemine girmiştir. Bu
dönemde imal edilen çinilerde eski İznik çinilerinin motiflerine geniş yer verilmiştir.
Kudüs’teki Satnt Jaque le Majör Kilisesi’nden alınmış olan ve bugün Sevr Müzesinde
bulunan çiniler 1838 veya 1843 tarihi ile Kütahya ismini taşımaktadır. Bu durum,
Kütahya’daki atölyelerde imal edilen çinilerin kalitesini ve sanat değerini açıkça
ortaya koymaktadır. II. Abdülhamit devrinde, Yıldız Sarayında bir çini atölyesi
açılmıştır. Bu atölye imalatını bir süre sürdürmekle birlikte, yine de çok sınırlı
kalmıştır. Ayrıca, Haliç’te başka bir çini ve porselen atölyesi kurulmuştur. Bu atölye
de yeterli kalitede mal imal edemediğinden ve yabancı malların rekabeti yüzünden
kısa sürede imalatını durdurmak zorunda kalmıştır.
Kütahya Ve Çinicilik
Kütahya’nın kuruluşu MÖ 3000’e kadar tarihlenebilmektedir. Eski adı, antik
çağlarda otiaeon, Cotiaeum ve Koti şeklinde geçmektedir. İl topraklarına yerleşen en
eski halk Frigledir. MÖ 1200’lerde Anadolu’ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğu’nun
topraklarına girdiler ve devlet olarak örgütlendiler. MÖ 676’da Kimmerler,
Frigya Kralı III. Midas’ı bozguna uğratarak Kütahya ve çevresine egemen oldular.
Frigler’den sonra Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Anadolu Selçukluları,
Germiyanoğulları’ndan sonra Osmanlıların eline geçmiştir.5
4 http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/9277-turk-susleme-sanatlari-cinicilik.html
5 Gezgin Dergisi, Aylık Gezi Kültürü Degisi, Kasım 2008, s.114-119.
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Osmanlı Şehzadelerinin yetiştirildiği bir kent olan Kütahya, Anadolu Beylerbeyi
merkezi, yani Paşasancağı olarak da taçlanmış bir şehirdir. Kütahya’nın antik
çağdaki ilk evsahibi Frigler olmuş, eski bir yanardağ olan Türkmen dağı’nın tüfleri
ile ürtülü yaylalara yerleşmişler ve bugün Frig vadileri adıyla anılan bölgede yerleşen
Friglerden Ovacık – İnlice, Ahmetoğlu Çiftliği, Sabuncupınar – Fındık, Doğuluşah,
İmni, Sökmen ve Söğüt köylerinde barınma, sığınma ve ibadet amacıyla kayalara
oyularak yapılmış yüzlerce mağra, mezar odaları ve küçük kiliseler günümüze kadar
ulaşmıştır.
Frigya vadilerinin peri bacaları, yemyeşil ormanlarına Friglerden sonra Presler,
Romalılar ve Bizanslılar yerleşmiştir. MÖ 3000 yılına tarihlenen antik bir kent
Aizonai, zamanında yüzbin kişilik büyük bir yerleşim merkezi olarak tarihsel
açıdan önemli bir noktadır. Bununla birlikte Kütahya’ya 50 km. uzaklıkta bulunan
Çavdarhisar ise beşbin yıllık tarihi ile Anadolu’nun en eski ve en önemli yerleşim
yerlerinden biri olmuştur. Günümüzde ikinci Efes olarak anılmakta olan Aizonia
antik kentinde dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 14.000 kişilik bir antik
tiyatro ve ona bitişik stadyum, jimnazyum, iki hamam, sütunlu cade, metropoller
ve antik köprüler ile Anadolu topraklarında ortaya çıkartılan dünyanın ilk ticaret
borsa binası da bulunmaktadır. Bizim için önemli bir kültür mirası olan Aizonai
antik kentinin yanı sıra, 2. Yakup Çelebi İmareti, Kütahya’nın ilk Mevlevihanesi,
Kalesi, Hayme Ana, Kumarılk köyü ağaçları, Ulu Camii, Macar Evi, Sunullah Gaybi
Türbesi, Ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin dedesi Kara Ahmet Bey’in türbesi, Anasultan
Türbesi, Çinili Camii, Zafertepe – Çalköy ve Emet Barajı ile nadide kentlerimizden
biridir. Kütahya, elmas işlemeciliği ile Kütahya’nın dünyaya açılan pencerelerinden
biri olmuş durumdadır.
Kütahya 14. yüzyıldan başlayarak günümüze dek üretilen çiniler kentin simgesi
gibidir. Çinicilik, bütün geleneksel sanatlarda olduğu gibi Usta-Çırak ilişkisi ile
öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Toprak, bu diyarlarda işlenip ‘porselen’ olur
sofraları süsler, ‘seramik’ olur mimariyi güzelleştirir. Çinicilikle ilgili olarak Kütahya,
devlet hakemliğinde yapılan dünyanın ilk yazılı iş sözleşmesinin imzalandığı
kenttir. Kütahya valisi Ali Paşa huzurunda ve 1776 yılında imzalanan “Fincancılar
Esnafı Antlaşması”na göre, “Usta-Kalfa ve Çırakların yapacakları işle ve alacakları
ücretler belli kurallara bağlanmıştır. Kentte, sosyal kültürün ne düzeyde olduğunu
da gösteren bu anlaşma, gümüş takılarıyla bezeli çinilerle buluşunca, hem iç hem
de dış pazarda alıcı bulmuştur.
XIX. yüzyıl sonlarında Kütahya’daki çini ve seramik atölyeleri geleneksel
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ne var ki, bu etkinlikleri, devletin güçsüzlüğü
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nedeniyle, ilgisinin azalması sonucu hemen hemen her türlü denetimden uzak
kalmıştır. Atölyelerin imalatları mimari yapıların azalması sonucu daha çok çini
seramik ev eşyaları şeklinde olmuştur. İmal edilen malların kalitesi bozulmuştur.
İmal edilen çinilerin kalitesinin düşme nedeni, ustaların bilgi ve becerilerini bir
sır olarak saklamaları sonucu, bilgi alışverişinin olmamasıdır. Bu olumsuz gelişme
sonunda çini ve seramik sanatının tarih boyunca ortaya konulan birçok incelikleri
ve yapım teknikleri, ustaların ömrünün sona ermesiyle ortadan kaybolmuştur.
XX. yüzyılın başlarında Kütahya çini ve seramikçiliğinde bir canlılık görülür. Eski
desen ve motiflerden yararlanılmaya çalışılmıştır. Hemen hemen renk ve teknik
bakımından eski canlılık görülmeye başlar. Bu dönemde yapılan çinilerin kullanım
yerlerine örnek olarak, II. Abdülhamit zamanında tamir edilen Bursa Ulu Camii
Çeşmesi ile 1907 yılında Kütahya Valisi olan Giritli Fuat Paşa tarafından kâgir olarak
yaptırılan Hükümet Binasının cephesini ve içerisindeki küçük mescidi süsleyen
çiniler gösterilebilir.
1920 senelerine doğru çini ve seramik sanatında tekrar bir gerileme başlar. Hafız
Emin Efendi ve Hacı Minasyan Efendiye ait olan iki atölye kapanmıştır. Kütahya çini
ve seramikçiliğinin gerilemesine, Kütahya Valisi Fuat Paşa’nın Bursa Vali yardımcısı
Bahattin Bey’e gönderdiği raporda da yer aldığı üzere şu nedenler sayılabilir.
Avrupa’dan 40-50 yıldır çini ve seramik ithal edilmesi. İthal edilen malların ucuz
ve kaliteli olması.
Barok sanatının etkisi altında kalınması.
İşçi ücretlerinin sürekli artış göstermesi.
Çini ve seramik atölyeleri işleten azınlıkların yurdu terketmeleri. Yeni ustaların
yetiştirilmemiş olması.
Kullanılan toprak ve boyaların kalitesinin bozuk olması, genellikle 2. kalite
malzeme kullanılması.
Çini ve seramik sanatının bir sır olarak icra edilmesi sonucu, ölen ustaların
maharetlerinin kendileriyle birlikte yok olması.
Kütahya’daki çini ve seramik atölyeleri, İznik atlyelerinin faaliyetlerinin durmasıyla
yeni bir hız kazanmıştır. Kütahya çini ve seramik ustaları sert ve beyaz hamura sıraltı
tekniğini uygulamışlardır. Değişik üslûpla serbest fırça kulanarak orjinal eserler
meydana getirmişlerdir. Bu dönemde Kütahya’da yapılan çini ve seramiklere fincan,
kâse, hokka, matara, ibrik, kandil, sürahi ve tabak gibi mamuller örnek olarak
gösterilebilir. Bu mamuller, klasik çini ve seramiklerden kısmen ayrılarak mahalli
bir sanat karakteri taşır. Üsküdar Yeni Valide Camii’nin süslemesinde kullanılan
çiniler Kütahya atölyelerinin mamulleri arasında yer alır. Kütahya çini ve seramik
atölyelerinin mamullerinden ihraç edilenler de olmuştur. Bu konuda Charles
de Peysonel Kütahya çinilerinin Kırım’a ihracı hakkında şu satırları yazmıştır.
“Takriben 200 sepet kadar Kütahya çinilerinden her cins kaplar, çeşitli büyüklükte
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vazolar, şerbet kâseleri, kahve fincanı gelmiştir. Bunlar perakende olarak çok iyi
satılmakta ve en az %100 kâr etmektedirler” şeklinde sözetmektedir. Kütahya’da
imal edilen çini ve seramikler üzerinde ustaların işaretlerinin bulunması da ilginç
bir gelişmedir. “Eflatun” işaretine ilk olarak 1740 tarihli bir seramikte rastlanır. Bu
arada bazı eserlerin altında da arap harfleriyle “Sıvaz” yazılı olanlar da vardır. “Sıvaz”
işaretli bu seramiklerin Kütahya’da Sivaslı bir usta tarafından yapılmış olabileceği
muhtemeldir.
Kütahya’da Çiniciler
XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kütahya’da çini ve seramik sanatı
gerilemeye başlamıştır. Yüzyılın başlarında üçyüzü aşkın çini ve seramik atölyesi
bulunurken, 1795 yılında atölyelerin sayısı yüze inmiştir. Çini ve seramiklerin
kimyasal terkibi değişmiştir. Seramiklerdeki işaretler yok olmuştur. İşçilik son
derece zayıftır. Desen ve motifler ilgi çekiciliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla imal
edilen mallar kalitesiz olarak yapılmıştır. Bu durum XIX. yüzyılın başlarına kadar
devam etmiştir. İmalatın kalitesizleşmesi ve atölyelerin sayılarının azalmasına
devletin ekonomik ve siyasi gücünün sarsılması başlıca neden olarak gösterilebilir.
Çini ve seramik sanatının gerilemesi yanında, Kütahya’da küçük aile atölyeleri veya
aile ortaklıkları şeklinde ilkel metodlarla ananevi şeklinde imalat yapılmıştır. Bu
arada zaman zaman birtakım teşebbüsler de olmuşsa da kısa sürede kapanmışlardır.
1900-1950 yılan arasında faaliyet gösteren çeşitli ustalar ve atölyelerin açılış ve
kapanış yılları aşağıdaki şekilde tesbite çalışılmıştır.
Ustaların ve Bazı İşletmelerin Adı
Hacı Hafız Mehmet Emin
Hacı Ethem ve Oğlu-Kospik Kolos
Rum Deli Minas
Kütahya Cini Sanayi
Hacı Hafız Mehmet Emin ve Hacı Karabet
Hafız Mehmet Emin
Hacı Karabet
Hakkı Çinicioğlu
Hafız Mehmet Emin Oğlu
Hacı Nafizin Rıfat Bey ve Mehmet Çini
Nuri Paşa (Killigil) Cini İşleri T.A.Ş.
Hakkı Çinicioğlu – Sami Özçini
Hacı Nafizin Rifat Bey (Şark Çini)
Mehmet Çini
Hakkı Çinicioğlu – Ahmet Şahin
Hakkı Çinicioğlu
Mehmet Çini – Hakkı Çinicioğlu
Ahmet Şahin – Ali Özker
Ahmet Eifoğlu
Ramazan Erginer – Ali Özker – Kadir Adlım
Hüseyin Kaymakoğlu (Doğan Çini)
Hakkı Çinicioğlu – Murat Elıuz
Ahmet Şahin (Türk Çini)

Açılış Yılı
1900
1908
1910
1910
—
1918
1918
1922
—
1923
1924
1925
1925
1926
1928
1929
1930
1939
1939
—
1940
1942
1942

Kapanış Yılı
1910
1912
1913
1918
—
1922
1922
1924
—
1925
1925
1927
1927
1930
1929
1930
1942
1942
1945
—
1943
1949
1952
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Yüzyılın başlarında yabancı asıllı atölye sahiplerine rastlanıyorsa da birinci
dünya savaşından sonra ülkeyi terketmelerinden dolayı, daha sonraki yıllarda
faaliyette bulunmaları söz konusu değildir. Atölye sahipleri ile bu atölyelerin açılış
ve kapanış yılları dikkatle incelendiğinde 1925 yılarına kadar hemen aynı kişilerin ya
müstakilen veya bir kişi ile ortaklık yaptığı görülür. Bu arada imalathanelerin açılış
ve kapanış yıllarının da çok sık olduğu dikkati çeker. Ortaklık şeklindeki faliyetler
ise diğer faaliyetler gibi kısa ömürlü olmuşlardır.
1925 yılarından sonraki devrede ise, yeni ustalar görülür. Bu ustaların daha çok
var olan atölyelerde yetişmiş olmaları düşünülebilir. Ayrıca, ikinci dünya savaşının
başlamasıyla seramik ürünlerin ithalatının durdurulması da Kütahya’da yeni
atölyelerin açılmasına yardımcı olmuştur. Bu dönemde dış rekabet söz konusu
olmadığından, atölyeler etkinliklerini serbest bir şekilde sürdürmüşlerdir. Ancak,
atölyelerin kendi aralarındaki rekabetle de, çini ve seramikçiliğin gelişmesine
olumlu yönde katkıda bulunmuş olabileceği düşünülebilir. Bu arada çini ve
seramikçiliğin gelişme ve kalkındırılmasına büyük katkıda bulunanlardan, çini usta
ve desinatörü Ahmet Şahin 1947-1948 yıllarında Kütahya Kız Sanat Enstitüsünde
çini kursu hocalığı yapmıştır. Bu kursta yetişen elemanlar da çini ve seramikçiliğe
çeşitli yönlerden yararlı olmuşlardır.
Kütahya’nın sembolü olan ve onu bütün dünyaya tanıtan çinicilik, önemli
bir sanat kolu olmanın yanı sıra, Kütahya’da aynı zamanda bir geçim kapısıdır.
Geçmişi Friglere kadar uzanan seramik yapımı zaman içinde sürekli gelişme
göstermiştir. Kütahya’da seramik sanatı 14.yy.’ın son yarısında kırmızı hamurlu
malzeme ile başlamıştır. Motifleri ve renkleri o dönemin İznik çinileri ile benzerlik
göstermektedir. Bu ilk örneklerde kobalt mavisi, manganez moru, firuze ve siyah
renkler kullanılmıştır. Renkler İznik işlerine oranla daha koyu tonlardadır ve bu
özelliği ile Anadolu Selçuklu çinileri ile benzerlik gösterirler. Kırmızı hamurlu
seramiklerden mavi-beyaz imalata geçiş Kütahya’ da İznik ile aynı zamana ve 15.
yy. ortalarına rastlar. Kırmızı hamur yerine beyaz, sert hamurlu porselene benzer
mavi-beyaz seramiklerle yepyeni, şahane bir üslup başlar. Kütahya çiniciliğinin 16 ve
17.yy.’daki durumu, hakkında ayrıntılı bir bilgimiz yoktur.
16.yy.’ın son yarısında İznik çiniciliği canlı ve parlak renklerle gelişen en son ve
en parlak devrine ulaşmıştır. 17.yüzyılda Kütahya çiniciliği hakkında, kendisi de
Kütahya’lı olan Evliya Çelebi bilgi vermektedir. Kütahya çinilerinden bahsederken;
“kase ve fincanı ve günagün (türlü türlü) maşraba ve güzeleri (çömlekleri) ve çanak
ve tabakları bir diyara mahsus değildir (benzeri görülmemiştir)” demektedir.
İznik’te çini sanatının tamamen kaybolduğu 18.yy.da Kütahya atölyeleri İznik’in
aradan çekilmesi ile hız kazanarak kuvvetli bir üslupla serbest fırça işi, çok sevimli
modern anlayışlı yepyeni bir seramik sanatı geliştirmişlerdir.
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Sert beyaz hamurlu, sır altı tekniğinde yapılan bu seramikler, fincan, sarf, kase,
hokka ve matara kapaklı ibrik, kulplu ve kulpsuz kupa, gülabdan, kandil, sürahi,
buhurdanlık, limonluk, süs topuzları ve tabaklar gibi küçük boy zarif seramikler,
serbest ve hafif fırça süslemeleri ile klasik seramiklerden farklı mahalli bir sanat
karakteri taşırlar. Bunlar da mavi, kırmızı, sarı, mor, yeşil, eflatun, lacivert renklerle
küçük çiçekler, bitki motifleri, yapraklar, sarmaşıklar, damlalar ve madalyonlardan
ibaret bir süsleme görülür bunun yanında kuş balık ve mahalli kıyafette insan
figürleri kullanılmıştır. Ancak 18.yy. ikinci yarısında renkler ve motifler ve şekil
bakımından Kütahya çinilerinin kalitesi bozulmuş ve bu tür bir kalitesizlik uzun
süre devam etmiştir. 1905’ de Kütahya’da vali (mutassarruf ) olan ve çini süslemeli
kagir hükümet konağını yaptıran Giritli Fuat Paşa, daha sonra merkeze gönderdiği
bir raporda şunları yazmıştır; “Kütahya’da üç asır evvel üç yüzü mütecaviz (aşkın)
çini imalathanesi varmış. 1795 tarihinde imalathanelerin sayısı yüze inmiş. 1902
senelerine doğru Hafız Emin ve Hacı Minasyon Efendilerin imalathaneleri de
kapanmıştır.” demektedir. II.Dünya Savaşı esnasında ihtiyaç karşısında Kütahya
çiniciliği bir defa daha canlanmış olup, bu gün de gelişimi sürdürmektedir. İznik
çiniciliği ise tamamen ölmüştür. Ancak İznik’te kurulan Çinicilik Fakültesi sayesinde
yeniden canlandırılmasına çalışılmaktadır.
Günümüzde yurdumuzun ihraç malları arasında yer alan, desen ve renk zenginliği
kazanan çiniciliğimiz, bilhassa 1980’li yıllardan itibaren önemli bir gelişme
göstermiştir. Günümüzde küçüklü büyüklü beş yüze yakın atölyede üretilen çiniler
Türkiye ve dünyada birçok evi süslemekte, yeni yapılan camii ve mescidler Kütahya
çinileriyle güzelliğine güzellik katmaktadır. Çini sanatımızın gelişip yaygınlaşarak
devam ettirilmesi, yerli yabancı birçok insanın takdirini kazanmaktadır.
Kütahyanin simgesi ve onu bütün dünyaya tanıtan “Çinicilik” Kütahya’da önemli
bir sanat olmanın yanında bir geçim koludur da. Kütahya ‘da Friglerle başlayan seramik
yapımı Bizans Devri sonuna kadar sürekli gelişme göstermiştir. Kütahya 100 yılı aşkın
bir süre Selçuklularla Bizanslılar arasında tampon bölge olarak kalmıştır. Bu devirde
çinicilik Bizans ve Selçuklu Sanatının özelliklerini birlikte kullanmıştır. Daha sonra
Beylikler Devrine giren Kütahya’da Osmanlı etkisi görülmeye başlamıştır. 1314 tarihli
Vacidiye Medresesindeki Abdülvacit Efendinin Sandukasında 1428 tarihli Yakup Bey
Türbesi ‘nde ilk Osmanlı Devri renkli sırlı çini tuğlalar kullanıldığı görülmektedir.
15.yy. Osmanlı seramik ve çini sanatı mavi beyaz grubu çinileri ile dikkati çeker.
Bu orijinal mavi beyazlar Hisarbey Camii (1487), Kükürt Köyü Camiin (1697) de
görülmüştür. 15. yy mavi beyaz çiniler Kütahya ‘nın bazı yapıları yanında İstanbul ve
Kudüs mimari eserlerinde de kullanılmıştır. 16.yy da Kütahya Çini ve Seramik sanatı
faaliyetlerinin yavaşladığı görülmekle beraber İstanbul ve diğer önemli merkezlerde
yapılan mimari eserlerde Kütahya çinilerinin kullanıldığı görülür. 1528 - 1529 tarihli
Gebze - Çoban Mustafa Paşa Türbesinde, 1522 tarihli Manisa Valide Sultan Camiinde,
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Topkapı Sarayının çeşitli ünitelerinde Kütahya mavi beyaz çinileri kullanılmıştır.
Günümüzde ihraç malları arasına giren desen ve renk zenginliği kazanan Kütahya
Çiniciliği olumlu bir yoldadır. 30 kadar irili ufaklı atölyede yapılan çalışmalar sonucu
yapılan çiniler Türkiye ve Dünyanın pek çok eserini süslemektedir.6
Kütahya’da Çinicilik Yöntemleri
Çinicilikte kullanılan hammaddeler, Kütahya ve komşu illerden sağlanmaktadır.
Bu hammaddeler, plastik ve plastik olmayanlar diye ikiye ayrılır. Plastik hammaddeler
grubuna “Kırklar Toprağı”, “Gri Bilecik Kili”, “Maya” ve “Çamaşır Kili”, Plastik olmayan
hammaddeler grubuna “Çakmak Taşı”, “Beyaz Bilecik Kili” ve “Tebeşir” girmektedir.
Bu hammaddelerin belli oranlarda karıştırılmalarıyla “Çark”, “Döküm” ve “Pres” diye
adlandırılan üç tür harman hazırlanır. Çark harmanında; düz duvar tabağı, vazo, saksı
ve şekerlik, döküm harmanında; biblo, bardak, tabak ve küllük, pres harmanında; düz
yada desenli duvar plakaları yapılır. Ocaklardan gelen hammaddeler önce öğütülür,
çakmak taşı ile bir değirmende kuru olarak karıştırılır. Plastik hammaddeler harman
yapılarak, havuzlarda 1-2 gün bekletildikten sonra elek ya da bezden geçirilerek
20-25 gün dinlendirilir. Plastik olmayan hammaddeler de kaynatılarak süzülür ve
harmana eklenir. Dinlendirilmiş harman, kapalı suyu alındıktan sonra alçı kalıplara
dökülür ya da eski fırın plakaları üzerine yayılır. Böylece, harmanın bileşimindeki
su oranı ile plastik maddelerin bileşimindeki su oranı eşitlenir. Döküm harmanı,
çoğunlukla imalathanelerdeki çark harmanında hazırlanır. Kimi imalathanelerde,
çark harmanına belli oranlarda çakmak taşı eklenir. Pres harmanı ise, kuru olarak
hazırlanır.
Harmana “Çark”, “Torna”, “Döküm” ya da “Pres” ile biçim verilir. Çarkların çoğu
ayak ile işletilir. Pres kalıplarının çoğu ahşaptır. Alçı kalıplarında kullanılan alçının
niteliği çok düşük ve teknoloji ilkeldir. Kurutma, kışın kapalı yerlerdeki raflarda,
yazın ise açık havada yapılır. Plakalar püskürtme, diğer ürünler daldırma yoluyla
sırlanır. Değişik büyüklükte tuğlaların dizilmesi ile silindir biçiminde yapılan
fırınlar, ateş hane ve pişirme bölümlerinden oluşur. Pişirme bölümünde raflar
kurutulmuştur. Ateş hane bölümünün her iki yanında, sırçanın pişirildiği, pişirme
bölümünün “Göz” penceresinden kontrol edilir. Pişirme sıcaklığı 11-14 saatte 800 950 dereceye ulaşır. İlki daha düşük ısıda olmak üzere “Çift Pişirme” uygulanır. Çini
yapımında kullanılan boyalar yerli ve yabancı kaynaklardan sağlanır.7
15. yüzyılın renkli sırla boyama tekniği, 16. yüzyılda, özellikle de İstanbul’da
sürer. Yavuz Sultan Selim Camii ve Türbesi’nin (1522) çinilerinde, renkli sırla
boyama tekniğinde sırsız bırakılan boı alanların fırınlandıktan sonra kırmızı boya
ile boyanarak renklendirildiği anlaşılmaktadır. Şehzade Mehmed Türbesi’nin (1548)
6 http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/9277-turk-susleme-sanatlari-cinicilik.
html#ixzz1d6dRU5OL
7 http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/9277-turk-susleme-sanatlari-cinicilik.html#ixzz1d6d0rhYa
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içini kaplayan çini süslemelerde ise sütunlar, başlık ve kaidesini içeren mimari
formlar görülür. Burada sütunların taşıdığı bir revak fikri tasvir edilmiştir. Bu
örnekler renkli sır tekniğinin mimari ile bağdaşan en yaygın kullanımını gözler
önüne sermektedir.
16. yüzyılın ikinci yarısından sonra tüm teknikler terk edilir. Yalnızca sıratlı
diye adlandırılan teknik kullanılmaya başlanır. Bu teknikte çini levhalara önce bir
astar çekilir, sonra istenen örnek dış çizgileri ile çizilir ve içleri arzulanan renklere
boyanır. Hazırlanan çini levha, sır içine daldırılıp kurutulduktan sonra fırına
verilir. Fırında ince bir cam tabakası halini alan saydam sırın altında tüm renkler
parlak bir biçimde ortaya çıkar. Bu dönemde ayrıca renklere ancak yarım yüzyıl
kadar sürecek olan orijinal bir mercan kırmızısı da katılır. Çok kaliteli bir teknik ve
zarif bir desen anlayışı ile yapılanbu çinilerde, artık natüralist bir anlayışla çizilmiş
lale, sümbül, karanfil, gül ve gül goncası, süsen ve nergis gibi çeşitli çiçekler, üzüm
salkımları, bahar açmış ağaçlar, servi hatta elma ağaçları, üstün bir yaratıcı güçle
kompozisyonları zenginleştirir. Ayrıca, hançer biçiminde kıvrılmış sivri dişli
yapraklar ve bunların arasında çeşitli duruşlarda kuş figürleri, kimi zaman dabazı
efsane hayvanları yer alır. Bu zenginleşmede hiç kuşku yok ki, Osmanlı sarayına
bağlı nakkaşların yaratıcı gücü etken olmuştur. Özellikle şahkulu ve Karamemi
gibi nakkaşbaşıların idaresinde çalüşan nakkaşlar, çini ustaları için çeşitli desenler
yaratmışlardır. Bu gür kaynağın oluşturduğu Osmanlı saray üslubu, bu dönemde
çeşitli sanat yapıtlarıyla birlikte çini sanatında da bir üslup bütünlüğü sağlamıştır.
İstanbul Süleymaniye Camii’nin (1550-57) mihrap duvarı, kırmızı rengin ilk kez
kullanıldığı, bahar açmış dallar ve diplerinden fışkıran lale, karanfil gibi natüralist
çiçeklerin yer aldığı çiniler ile yeni üslubu açıkça ortaya koyar. Mihrabın iki
yanındaki yazılı madalyonlar ise, dönemin büyük hattatı Karahisari ve öğrencisi
Hasan Çelebi’nin ürünleridir. 16. yüzyılın ikinci yarısında çini sanatına kaynak
olacak bütün desenlerin sergilendiği, mihrapların, duvarların, payelerin tümüyle
çinilerle kaplandığı gösterişli bir yapı olarak Rüstem Paşa Camii (1561)’ni görebiliriz.
Üsküdar’da Atik Valide Camii (1583) mihrap duvarının iki yanında yükselen çini
panolar, vazodan taşan çeşitli çiçekler ve bahar açmış ağaçları ile 17. yüzyıl çini
sanatına kaynak olacak güçtedir.
Çini sanatında, 17. yüzyılın ilk yarısından itibaren teknik açıdan bir duraklama
ve gerileme başlar. Mercan kırmızısı kahverengiye dönüşür, öteki renkler solar,
sır altında akmalar görülür. Sır parlaklığını yitirir, çatlaklar belirir, beyaz zemin
de kirli ve benekli bir görünüm kazanır. Desenler ise bir süre daha eski güçlerini
korumakla birlikte, gittikçe inceliklerini yitirir ve donuklaşırlar. Sağlam siyah dış
çizgilerin yerini de ince mavi bir renk alır. İstanbul Sultan Ahmed Camii (1609-17),
Türk çini sanatının en parlak dönemine ait örneklerin toplandığı son büyük yapıdır.
Bu yapıda kayıtlara göre, 21043 çini kullanılmıştır. Özellikle üst kat mahfillerinin
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duvarlarını kaplayan çini panolardan görülen bahar açmış ağaçlar, asma dalları
sarılmış servi ağaçları, üzüm salkımları, lale, sümbül, karanfil demetleri, Çin
bulutları ile kuşatılmış iri şakayıklar ve sembolik üç top desenleri, yıldızlı geometri
geçmeler gibi çok farklı motiflerin ayrı ayrı panolar halinde bir araya getirilmiş
olması, bunların toplanmış çiniler olduğu kanısını uyandırmaktadır. Bu yapıda, 16.
yüzyıl ikinci yarısı ve 17. yüzyıl başı ıznik ve Kütahya çinileri bir arada kullanılmıştır.
Topkapı Sarayı’nın çinileri, Osmanlı çini sanatının tüm dönemlerini toplu olarak
gözler önüne serer. Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan, ıimdi Arkeoloji
Müzeleri bahçesinde yer alan Çinili Köık (1472), mozaik çini sanatının ilk Osmanlı
dönemindeki üslup gelişimini yeni kompozisyon ve renklerle gözler önüne seren
anıtsal bir yapıdır. Gösterişli bir eyvan biçiminde dışarıya açılan giriş kısmında,
geometrik kompozisyonlar, iri kufî ve sülüs yazılar, etkiyi arttırmaktadır. Topkapı
Sarayı Arz Odası’Dnın cephesindeki renkli sır tekniğinde yapılmış çiniler ise, 16.
yüzyıl başındaki örneklerin özelliğini taşır.
Topkapı Sarayı’nda, 16. yüzyıl ikinci yarısının en kaliteli çinilerinin bulunduğu
bölümlerden biri de Hırka-i Saadet Dairesi’dir. Bahar açmış ağaçlar üzerinde çifte
kuşlu panolar, parlak kırmızı rengin geniş bir zeminde kullanılmış olduğunu
göstermesi açısınan önemlidir. 17. yüzyıl çini sanatının desen açısından henüz
yaratıcı gücünü sürdürdüğü Harem kısmında, Valide Sultan ve şehzadeler
Dairesi’ndeki çini kaplamalar, vazolardan taşan çeşitli çiçekler ve bahar ağaçları ile
mekâna bir cennet bahçesi görünümü kazandırır. 17. yüzyılın bu alandaki bir katkısı
da Mekke ve Medine tasvirlerinin Türk çini sanatında yer almasıdır.
18. yüzyıl başlarında İznik çiniciliği bir daha canlanamayarak son bulur. İstanbul
Tekfur Sarayı’nda, ıznik’ten getirilen ustabaşı ve fırın malzemeleriyle yeni bir
imalathane kurulur. Başlangıçta İznik çinilerinin benzerleri yapılır. Ama bu deneme
de çok kısa sürer ve 25 yıl sonra Tekfur çiniciliği de son bulur. Desen açısından
ıznik çinilerine benzemekle birlikte, Tekfur Sarayı çinilerinin yapım tekniği
başarılı değildir. Sırlar mavi bir ton almış, çatlaklar belirmiş, renklerde de solma ve
akmalar başlamıştır. Sıraltı tekniğindeki bu çinilere o zamana kadar çini sanatında
görülmeyen sarı ve turuncu da katılmıştır.
Kısa ömürlü bu çabanın yanında, Kütahya 18. yüzyıl boyunca tek çini merkezi
olarak etkinliğini sürdürmüştür. Ama saray sanatının görkeminden uzak, daha
çok halk sanatının şematik üslubuna göre oluşturulmuş çiçek buketleri ve rozetler
ortaya çıkmıştır. Üsküdar Yeni Valide Camii (1708), Kütahya Hisar Bey Camii’nin
1750 yılındaki tamiri sırasında konulan çinileri, Antalya Müsellim Camii (1796)
ve Topkapı Sarayı’nın çeşitli yerlerinde bulunan çiniler, bu dönemin özelliklerini
yansıtırlar.
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Bu özellikler, Neo-Klasik üslubun egemen olduğu 20. yüzyıl başlarında yeni
bir canlanmaya değişir. ıznik çinilerinin klasik desenlerine dönülerek, başarılı
örnekler verilir. Eyüp’teki Sultan Mehmed Reşad Türbesi’nin (1918) içini kaplayan
çini panolar, asma yapraklı servi ağaçları, vazodan taşan çiçekler, bahar ağaçları,
kırmızı renginde katıldığı renk çeşitlemesi ile bu yeniden canlanışı gözler önüne
sermektedir. Osmanlı çini sanatının görkemli örnekleri, küçük çapta da olsa, 20.
yüzyıl başında yeniden yaşatılmaya çalışılmıştır. Kütahya çiniciliği ise günümüzde,
zaman zaman Türk çini sanatının parlak geçmişini anımsatan örneklerle varlığını
sürdürmektedir.8
Araştırma ve Yöntem
Bu çalışma, Küthaya’yı çinileriyle yurt içinde ve yurt dışında tanıtan çini ustası
Sıtkı Olçar’ı ele almaktadır. Sıtkı Olçar’ın sanatçı kişiliğinden ve üretiminden çok,
iletişimsel yönü ile bilgileri biraraya getirmeyi amaçlayan bu çalışma, yöntem
olarak, iletişim bilimleri çerçevesinde röportaj ve ikili konuşma şeklinde gerçekleşen
yüzyüze görüşmelerde elde edilen bilgilerden derlenmiştir. Dünyayı Sıtkı Olçar’ın
gözünden görmüş ve onunla yakın iletişim içinde olan ve onun yaşamında yeri olan
10 kişi ile yapılan görüşmelerle hazırlanan çalışma, Sıtkı Usta’nın farklı yönlerini
ortaya çıkarabilmeyi amaçlamaktadır. Çini Sanatçısı Sıtkı Usta’yı ilk keşfedenlerden
Ertan Mestçi, Sıtkı Usta’nın sanatına değer veren bir işadamı - Rahmi Koç, iki sanat
tarihçisi - Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Gönül Öney, bir akademisyen - Prof. Dr.
Kenan Mortan, iki gazeteci - Hıncal Uluç, Namık Koçak, Mevlana Araştırmacısı
Yumiko Kase, Sumiko Elçiçek, fotoğraf sanatçısı Ersin Alok ile editörü ve yakın
dostu Yılmaz Uyar’ın gözünden bir Sıtkı Usta ele alınmaktadır.
Bulgular ve Değerlendirmeler
Bulgulara bakıldığında, Sıtkı Usta olarak anılan ‘Sıtkı Olçar’ın yaşamöyküsünden
yola çıkılabilir.9 1948 Kütahya doğumlu Sıtkı Olçar, doğduğu toprakların
bereketinden olsa gerek çiniciliğe büyük bir tutku ile bağlanmıştır. Daha önce
çalışmakta olduğu azot sanayindeki işinden ayrılıp, 1973 yılında “Osmanlı Çini” adını
verdiği kendi atölyesini kurduktan sonra, çinicilik ve seramik alanında çalışmaya
başlamıştır. Zaman içinde, çinicilikte hızlıca ilerleyen Sıtkı Usta, antik desen ve
formları uyguladığı çinicilik çalışmalarında, İznik ve Kütahya örneklerini ele alarak
yeni biçim ve öz arayışına yönelmiştir. 1980 yılından itibaren, özellikle İznik çinileri
üzerine çalışarak kaybolup gitmekte olduğu sanılan Kütahya çiniciliğine yeni
bir boyut ve dinamizm getirmiştir. 2010 yılı Kasım’ında kaybettiğimiz Sıtkı Usta,
İznik çiniciliğinin sırrı 300 yıldır çözülemeyen Mercan kırmızısnı bulmayı amaç
edinmiş ve bu konuyla ilgili çalışmıştır. Sıtkı Usta. Yalnızca İznik çinilerini değil,
8 Prof. Tr. Şerare Yetkin, http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/9277-turk-susleme-sanatlaricinicilik.html#ixzz1d6dgkpLr
9 http://www.sitkiusta.com/pPages/pArtist.aspx?paID=22&section=1&lang=TR&bhcp=1
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Çanakkale seramiklerini de yeni bir yorumla ele almış ve ilki 1980 yılında olmak
üzere, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergi açtı ve büyük sayıda hayran
kitlesi edinmiştir. Yaşamı boyunca, 60 kadar sergi açan Sıtkı Usta’nın yapıptları, 1986
yılında Yunanistan`ın Volos kentinde düzenlenen V. Balkan Ülkeleri El Sanatları
Sergisi`nde, özel koleksiyon ve müzelerde yer almaktadır. Geçmişe ait olanı,
tarihin damıttıklarını kendi yaratı sürecinde bambaşka bir bakış açısıyla yeniden
değerlendiren Sıtkı Usta, uluslararası anlamda kabul gören yapıtlarını sadece
“Sıtkı” olarak imzalamıştır. Sıtkı Usta ayrıca 18 yıldan beri devam eden “Vadide Bir
Gece” adlı organizasyonu düzenlemiş, dünyanın her yerinden meraklıların katıldığı
bu organizayonda Kütahya Firg Vadisi’ni tanıtmaya çalışmıştır.
UNESCO’nun yürüttüğü kültürel miras çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya
çıkan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamında, 2008
yılı için Türkiye’den “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülü verilen 7 sanatçı arasında yer
alan Sıtkı Usta’yı, eserleri ve yakın çalıştığı insanların tanıklıkları ile anlatan bir
belgesel çekimi de tamamlanmıştır.
Sonuç
Sözün bittiği, gönlün umud ettiği, elin ürettiği yerde başlar sanat... İnsanoğlu,
görerek, duyarak, hissederek başladı yaratmaya, evreni donatmaya ve duygularını,
anılarını, kültürünü, nakış nakış işlemeye... Sesi, tınıyı, müziği, rengi, dokuyu
ve hatta toprağı yaşama katmanın pek çok sanatsal yolu var... Çini, bunlardan
yalnızca biri... Sanatın nesilden nesile geçen formunda, emekle terin, ateşle dansın
sonucunda karşımıza çıkar çini... Çiniden söz edince de ‘Çininin Picassosu’ Sıtkı
Usta... Sıtkı Usta, eserleri adının önüne geçen deha...
Kendi Sesinden Sıtkı Usta: 1973 yılında atölyemizi kurduk, Kütahya çinisini
kendimize özgün bir şekilde geliştirmeye ve çalışmalarımıza başlamış olduk. Ünü,
dünyanın dört bir yanını saran özgün bir yaratıcı... Çiniyi ve Kütahya’yı sınırlar
ötesine taşıyarak sanatımızı dünyaya tanıtan, toprağı sevgiyle yoğuran, sanatla
tarihi bütünleştiren, kültürle coğrafyayı harmanlayan sıradan bir insan Sıtkı Usta...
Sıtkı Olçar: Çocukluğum ve gençlik yıllarım çok yaramaz haşeri fakat çok böyle canlı
rahat bir şekilde geçti askerlik hayatımdan sonra çiniciliğe başladım. Sıtkı Usta’nın
ustası esas ustası aslında Kütahya’nın kendisidir.
Daha 16’sında evlenen bir annenin ve gencecik bir babanın ilk oğlu. Dedesinin
gördüğü bir rüya üzerine kendisine Bekir Sıtkı adı verildi. Sıralar, masa başı biteviye
işler hep sıktı onu, hareketlilik, değişiklik, farklılık onun için vazgeçilmezdi...
Öğrenmeye, araştırmaya olan tutkusu hiç bitmedi... Çeşitlilik ve yaratıcılık
konusunda sınır tanımadı... Arkadaşlarıyla, oynayabildiği kadar çok oyun oynadı.
Zamanın oyuncakları, bilyeler, makaralar, yaratıcılığını geliştirdi. 12 yaşına
dek kaldığı Mersin’de denize âşık oldu. Bu aşk, çinilerinin mavisi, turkuazı ile
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ölümsüzleşti, yaşamın son gününe dek bırakmadı onu. Kütahya’da 1948 yılında
doğan Sıtkı Olçar, Amerikalıların termik santral yapımı için kurdukları şirkette
çalışırken çini sanatına yönelmeye karar verir ve 1973’te kurduğu “Osmanlı Çini”
atölyesinde üretime başlar. Kütahya meydanında o ilk kurduğu “Osmanlı Çini” ile
hiç bilmediği bir alana, ‘çiniciliğe’ adım atarken, aslında pek çok şeye “Evet”, pek çok
şeye de “Hayır” demişti...
Çini, dünyada pek çok kültürün birleştiği bir noktaydı. Ancak, ona göre Türk
Çini Sanatı, yalnızca Türklere mahsustu. Bu yüzden, çiniciliği önemseyip geçmişe
saygı duyarak geleceği şekillendirmeyi seçmişti. Bir yandan da, Kütahya’daki en iyi
hamurcu, en iyi fırıncı ustaları ile çalışmaya başlamış, desen konusunda ise kendi
‘çılgın’ desenlerini, değişik düşüncelerini üretmeyi başarmıştı.
Kendi Sesinden: İlk başladığın zaman dışardan ustalar getirdim atölyeme İsmail
Usta, Hacı Menden Usta. Abdürmenden Şakraker, Bahattin Bey Usta, Mehmet
Üstünkaya bu ustaların her birinden fikir teatilerini alaraktan ve onların görüşlerini
dinleyerekten ve onların tecrübelerinden, hayat tecrübelerinden faydalandım.
Sıtkı Usta, yüzbinlerce yıldır çeşitli kültürlere beşiklik etmiş Anadolu’nun,
Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazinelerinden biri... Yaşam öyküsü başlı başına bir
ders... Özgünlüğü, cesareti ve yaratıcılığı araştırma konusu, Paha biçilmez eserleri
övgülerle bezeli Genç sanatçılara ve ustaların yetişmesine katkıları ise inanılmaz...
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda kültürlerarası kulvarda bir ilk ve
tek... Çinileri ve seramikleri ile ünlü Kütahya’da farklı olabilmek o denli kolay değil
asılnda. Ama o farklı olabilmeyi ve farklı kalabilmeyi başardı. Eserlerini kendi el
yazısıyla “Sıtkı” olarak imzalayarak, yurt içindeki ününü birçok ülkede düzenlediği
sergilerle yurt dışına da taşıdı. Mesleğinin baharında, yurt dışına taştı ünü. 1980’den
bu yana ABD, Japonya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, İsviçre, Avusturya,
Yunanistan, Bulgaristan ve Cezayir’de çok sayıda sergiye katıldı. Eserlerini İstanbul,
Ankara, İzmir, Antalya, Aydın ve Bursa’da da sergiledi. Yurt dışında 60’ı aşkın
sergi açan ve Türk çiniciliğini uluslararası alanda övünçle tanıtan bir insan olarak,
yaşamboyu eğitimin en güzel örneklerineden biri Sıtkı Usta. Eserleri öylesine
canlı, öylesine bizimle ki, hep anılacak... Genel geçer pek çok özelliği vardı Sıtkı
Usta’nın... Ama aslında Sıtkı Usta’yı anlatabilmek o kadar zor ki... Çünkü o kimselere
benzemeyen, çok farklı, çok yönlü bir insandı.
Sıtkı Olçar: 18 saat çalışırım, çok çalışırım esasında ve bu çalışmaların arasında
insan tabi yoruluyor, bazen de yaşam tarzında bir çizgiye çıkıyorsunuz o çizgiye
geldiğin zamanda dinlenmem lazım… Olçar Soyadı, ustanın kendi ifadesine göre,
Orta Asya Selçuklu boylarından gelen Öztürkçe bir sözcük. Bugün Toros dağları
eteklerinde Antalya ve Burdur yöresi yörüklerinin kullandığı ‘arkadaşlar sofrayı
olçarlayalım, harman yerini olçarlayalım gibi dilde yaşayan örnekleri de var...
Toparlamak, birleştirmek, birlikte olmak, elele vermek, bir araya gelmek gibi
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anlamları içermekte. Soyadına uygun bir biçimde, o da yaşam boyunca, birşeyleri
biraraya getirmeye çalışan, birleştiren, elele veren bir insan oldu.
Ertan Mestçi : Sıtkı Usta ile oldukça uzun, taa 1973’lere dayanan bir dostluğumuz
oldu.
Gönül Öney: Sıtkı Usta’yı 70’li yılların sonlarına doğru ortaları sonlarına
doğru Ankara’da Artizan Galerisi’nin sergilediği bazı eserleriyle tanıdım ve
hemen çarpıldım diyebilirim. Ankara’ya geldiğinde yine Artizan’da onunla
karşılaştım. Sohbetlerimizde onun insan yönünü, çocuksu heyecanını izlemek beni
heyecanlandırdı.
Hıncal Uluç: En büyük talihlerden biridir onla tanışmam, bu tanışmayı da
sağlayan da o. “Türkiye’de Kütahya diye bir yer var. Frig Vadisi diye bir vadi var.
Hiç birinizin haberi yok. Hıncal Bey, gelin size burayı tanıtıcam” dedi. Zorla aldı
getirdi beni Kütahya’ya. Gerçekten akla hayale sığmaz zenginlikler var. Ben ki, gören
gezen gazeteciyim, meraklı gazeteciyim, yazan gazeteciyim. Haberimiz yok! Sadece
Kütahya bütün Türkiye’yi besleyecek bir potansiyel güce sahip.
Rahmi Koç: Rahmetli Sevgi Gönül vasıtasıyla tanıdım. Sıtkı Usta, Sıtkı Usta
ya dedim, kim bu Sıtkı Usta? Bir gün de bizi de tanıştır dedik. Bir gün hakikaten
Fındıklı’daydık. O zaman telefon geldi Sevgi’den dediler ki, Sıtkı Usta ordan
geçiyor sana uğramasını söyledim dedi. İlk oraya geldi. Klasik yelek üstünde. Orada
tanışmıştık. Hemen arkasından bir tane hediye gönderdi. Bizim Denizci olduğumuzu
bildiğimiz için balık gönderdi ordan başladı dostluğumuz.
Ara Altun: Ben de Sıtkı’yı Kütahya’da çalışırken Faruk Şahin’le beraber bir gün
işte o Bat pazarının karşısında yani eski bedestenin karşısında küçük bir kuyumcu
dükkânında tanıdım. O zaman Sıtkı seramikle, çiniyle vs ile uğraşmıyordu bildiğim
kadarıyla. Sonra rahmetli Şerare Yetkin’le Kütahya’ya gittiğimizde baktık, meydanda
eskiden belediyenin yaptığı küçük ahşap satış dükkânları vardı. Orada Sıtkı ‘Osmanlı
Çini’ diye bir küçük dükkan yapmış ve orada ilginçtir işte böyle akademisyen ilgili
falan gördüğü gelen her kişiden bir kağıt para alıp onu camın altına koyuyordu.
Yılmaz Uyar: Sıtkı Usta’yı 1985’ten beri tanıyorum. Odakulede bir fuarda sergisi
vardı. Orada rahmetli Gündal Kayaoğlu bizi tanıştırdı. Zaman zaman birlikte sergiler
hazırladık. ve çoğu kez onun açtığı sergilerin broşürlerini ben hazırladım. Başkaları
hazırlasa dahi illa bana danışırdı ve birbirimize konuşurken özellikle telefon açtığım
da özel bir şekilde hitap ediyorduk ben ona “Aluuuu” diye onu taklit ederek telefon
ediyordum. O da benim taklidimi taklit ederek daha da büyütüyordu “Aluuuu” diye
telefon açardı. Eskiden cep telefonu olmayan zamanlarda kimin telefon ettiği belli
olmuyordu ama o ses tonundan biz birbirimizi tanımış oluyorduk.
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Kenan Mortan: 1989 yılında Kütahya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde
görevlendirildiğimde ilk öğlen bir pazartesi olduğunu hatırlıyorum. Çarşıda,
çiniciler çarşısında dolaşırken bir sesin ‘’bir çayımızı içsene kardeşim’’ dediğini
hatırlıyorum.
Ersin Alok: Yıllar yıllar önce Sevgili Sıtkı ile bir yolun köşesinde karşılaştık
yolun köşesinde, çünkü Sıtkı’nın binası yani mağazası Kütahya’da ana caddenin
köşesindeydi. Bende orada durmuştum derken Sıtkı Usta ile karşılaştık. sırtında
yeleği o yöreye ait olan bakışı, ifadeleri ile çininin özelliğini bize anlatmaya çalışırdı.
Sıtkı Usta, UNESCO’nun yürüttüğü kültürel miras çalışmalarının bir ürünü
olarak ortaya çıkan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”
kapsamında, 2008 yılı için Türkiye’den “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülü verilen
7 sanatçı arasında yer aldı. Bugün, pek çok mekânı İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası (İMKB) fuayesini, Koç Grubu’nun Talia Oteli ve Fethiye’deki Ece Saray
Oteli’nin lobileri, merhum İhsan Doğramacı’nın evi ve Kütahya’daki Hilton Garden
İnn Oteli’nin de bulunduğu birçok mekânı Olçar’ın çinileri süslemekte.
Namık Koçak: Eserleri zaten her yerde paylaşılmış bir insan, sadece Türkiye’de
değil işte Ahmet Ertegün onun koleksiyoneriydi. Whitney Houston’un evinde bile
Sıtkı Usta’nın eseri vardı. Avusturya başbakanı eski Avusturya Başbakanın eşi Sıtkı
Usta’nın eserlerini seven birisiydi, onlar alırlardı. Yani Yurt dışında da Sıtkı Usta’nın
hele Japonlar, ve düşünebiliyor musunuz Kütahya çinileri Japonya’da ‘’Sidıkı’’ diye
geçer. Sıtkı Usta adı ile anılır Kütahya çinisi diye bir şey anılmaz Sıdıkı derler. Sıtkı
Usta’nın adından esinlenerek bu isim geliştirilmiş Japonlar tarafından. Yani böyle
bir insandı Sıtkı Usta. Türkiye adına da Kütahya adına da, çini sanatı adına da çok
çok önemli bir insandı.
Yılmaz Uyar: Sıtkı, büyük bir ressam değildir. Sıtkı’nın mahareti çizdiği
seramikte değildir. Pişirdiği Seramikte de değildir. Bütün bunların toplamı, fırının
yanında duran yürek, diye isimlendirebiliyorum bunu. Kimi nasıl çalıştırması
gerektiğini, kimden ne alması gerektiğini çok iyi bilen biriydi ve o yüzden başarılı
oldu.
Ertan Mestçi: Gündüzleri hatırladığım kadarıyla azot sanayisinde çalışıyordu,
askerden yeni dönmüş daha evli falan değildi. Fakat; genç, hoş bir arkadaş diye
baktım anlattım istediklerimi ve meşgul olabileceğini söyledi. İşte ona bıraktım
çizimleri bir de gün konuştuk. On gün, on beş gün neyse, hakikaten on, on beş gün
sonra bana telefon etti. Gelip alabilirsiniz dedi ve gittim hakikaten yapılmıştı ve
istediğime uygundu ve Sıtkı Usta ile böyle bir iş birliğine başladık. Sıtkı’nın işlerinin
rağbet görmeye, beğenilmeye başladığını görünce aklımıza zaten sanat galerisi olan
Artizan’da, Sıtkı Usta’nın işlerinin sergilenmesi geldi. Fakat bunun içinde ne yapalım
da bir belli bir fikir etrafında toplanılsın diye düşünürken çeşitli konular geldi ve
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onların sergileri açıldı. Gerek Ankara’da gerek sonra İstanbul’da bunlar, ritonlar.
Çok güzel ritonlar yapıldı ondan sonra deniz haritaları yapıldı. Ondan sonra o çok
hoş bir projeydi Kanuni’nin Bağdat ve Zigetvar Seferini Matrakçı Nasuhi tarafından
çizilmiş resimlerinden tabaklar yapıldı. Onu diğer çini ustalarından ayıran fark şu
oldu: her işte Sıtkı kendi yorumunu koyuyordu. Sıtkı’nın farkı, o formlarda yeni
yorumlar getirdi. yani nasıl örneğin; bir beğenilen çini karanfil desenini son derece
büyük koyup yanında diğer çini desenleri ile süslemek gibi yani, hem vardı eski
desenler bilinen, hem de yepyeni bir şekilde çıkıyordu.
Yılmaz Uyar: Sanatına gelince, her zaman bir yenilik peşinde koştu. Her
zaman dönemleri oldu. Hiç bir zaman geldiği yerin yeterli olduğunu düşünmedi ve
toplumun önde gelen sanatçılarıyla çok iyi dostluklar kurduğu için, onlardan her
zaman bir şey alabileceğini de bildiği için beraber bir şeyler yaptı, atölyesine getirtti,
onları çağırdı, Beraber seramikler yaptılar ordan hangi şeyi yakalayabilirim dedi ve
dönemleri oldu. İşte, Piri Reis’ten tutun Mozaik Dönemi’ne bilmem işte yelkenliler,
evler vs her zaman için bir dönemi oldu ve her dönemi ses getirdi. Erkan Mestçi’de
çok yardımcı oldu ona her dönemi içinde ayrı ayrı sergiler yapıldı. Koleksiyonerleri
o dönemlerini kaçırmamak için her zaman o dönemlere ait hiç olmazsa bir parça
edinebilmek için peşinden koştular.
Gönül Öney: Osmanlı motifleri ile çağdaş bir anlayışı yani Selçuklu çinilerini,
seramiklerini yeniden yorumlayışını izlemek beni bayağı heyecanlandırdı.
Sergilediği tabaklarda, çanaklarda daha sonra da hayvan figürlü küçük objelerde
seramiklerde yeni formlar yaratması yanı sıra, yeni desenler Osmanlı desenlerini
çağdaşlaştırarak sunuyordu o beni çok etkiledi. Osmanlı’nın çintemanileri, rumileri
kıvrımları, sarmaşıkları, çiçekleri, tabaklarda yepyeni kompozisyonlarla çağdaş bir
anlayışla sunuluyordu, yani yeniydi ama yine de Osmanlı’ydı o beni çok etkiledi.
Sıtkı Olçar: Bence de sanat yeni şeyler arayıp ama anasından, aslından, asaletini
bozmadan yol almaktır.
Ersin Alok: Sıtkı’nın bir sözünü hiç unutmuyorum. Sıtkı dedi ki: “Toprak
aslında bir anadır, o hep üretir bizde onu alır hep işleriz, işleriz, işleriz o işlendikçe
yeni dünyalar yaratır. Ben burada Friglerin nasıl toprakla yaşadığını görüyorum
Frig kaplarının özelliği benim yapmaya çalıştığım kapların özelliğidir. Aslında
oradan hareketle ben Friglileri yaşatmak istediğim için kapların dünyasına onların
formlarını vermeye çalışıyorum. Su kabı önemli bir kaptır, çünkü herkes su içer ve
su içmeyen ölür. Onun için içilebilen suyun kabının yaşayan bir kap olması gerekir.
Kapların içindeki sırlar insanlar için kötü olmamalı onları kötü bir anlama yani
hastalıklı bir duruma getirmemeli, bu bakımdan sırlar organik olmalı organik sır
eğer sır vasfına gelebiliyorsa ki, o ancak ağaç fırınlarla gelebilir, ben onun için o
su kabının yaşaması için, ağaçları ve ağaç fırınları kullanıyorum.” Sıtkı’nın pişirim
işini yaptığı yerdeki fırını bir odun fırınıdır ve bu odun fırını yanmaya başladıktan
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sonra belirli bir sıcaklığa gelmesi değil odunun çıkardığı isi de renklerine alarak
seramiğin içinde ayrı bir renk özelliğini taşımasına yardım etmesidir. Sıtkı bütün
yaptıklarında doğal olmayı, doğala dönmeyi ve doğalla ayakta kalmayı çok sevmiştir.
Bazen, bir yıldız doğar karanlıkların içinden...Yükselir gökyüzünde,
yükselebildiğince... Binlerce başka ışık arasında, kimi zaman çok uzaktır, soluktur
rengi, kimi zaman da göz alabildiğinde parlak... Parıldayan yıldızın ışığı değer
her yana... Toprağa, ağaca, insana... aydınlatır karanlıkları gücü yettiğince.... Her
bir hüzmesi, bilgi getirir beraberinde; saygı, sevgi, paylaşım getirir... Sıtkı Usta
öylesine parlak bir yıldızdı işte... Işığı, genç yaşlı, zengin fakir demeden herkese
değen... Herkese bir umut veren, bir el uzatan... Yıldızların yükselişi, ışığı bitene
dek sürer ya, Sıtkı ustanın da yükselişi öylesine hızlı ve öylesine parlaktı. Onun
ışığı pek çok insana değdi ve nice yollar aydınlattı. Ve sonrası, derin bir karanlık.
Gencecik bir yaşta, henüz 62 yaşındayken yitiverdi Sıtkı Usta. Ardında, sayısız
eser, dünyanın dört bir yanında tanınan bir imza, inanılmaz bir yaratıcılık ve güzel
bir isim bırakarak. Pek çok insan, Sıtkı Usta hakkında birşeyler söyledi... Pek çok
gazete, dergi hakkında yazılar yazdı, dosyalar hazırladı.
Namık Koçak: Sıtkı Usta’yı anlatmanın en kısa yolu, cesaretiydi. Çok cesur bir
sanatçıydı çünkü geleneksel çinicilikten gelen Kütahya’da gelenekseli aşıp özgün
eser yaratma ya da gelenekseli, sanata özgün sanata dönüştürme ve kişisel yorumunu
katabilme cesaretini göstermiş sanatçılardan birisiydi. Çünkü Kütahya’da yıllardır,
yüzyıllardır bin yıla yakın zamandır çinicilik yapılıyor ama hep aynı formlar
yapılıyordu aynı desenler işleniyordu Sıtkı Usta bir farklılık getirdi, çinide pek var
olmayan o güne kadar koleksiyon eserler yapmaya başladı. Yani bir seri yapmaya
başladı Bizans serisini yaptı örneğin, ne bileyim, Piri Reis haritalarını taşıdı sefer
taslarını yaptı Kütahya köy düğünlerini taşıdı çini formuna ve çok enteresan tren
motifleri kullandı bunlarda. Çini hiç bir zaman o güne kadar kuş olarak ya da ne
bileyim balık olarak ya da kedi olarak düşünülmemiş ben mesela sıtkı ustanın ilk
adını duyduğumda kendisini tanımadan önce işte “Sıtkı usta’nın kedileri” diye bir
şey vardı.
Ara Altun: Onun ilk ilgi çekici işlerinden yani değişiklik getiren işlerinden bir
tanesi de aşırtmalı olarak kaydırmalı olarak tabakların, yani eski tabak desenlerini
iç içe yapmak, büyük bir tabağın içinde.
Rahmi Koç: Kütahya’ya geldik orada mağaraları gösterdi kendi şeyi vardı onu
gösterdi, gezdirdi rakiplerinle tanıştırdı yedirdi içirdi ondan sonra hiç şimdiye kadar
duymadığım bir traktör yarışı tesis etti. Bizim Türk traktörden traktör gönderdik
oraya yarışa soktuk, yani çok enteresan fikirleri vardı kabına sığamazdı dinamikti,
fevkalade insalcıldı, insanları sevdiği gibi insanlarında onu sevmesini arzu ederdi.
Tabi büyük sanatkar, onu söylememe lüzum yok. Her sergisine gittim bazılarına
açılırken gittim bazılarına açıldıktan sonra gitme fırsatı buldum.
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Sıtkı Usta, herkeste kendinden bir parça bırakıp gitti. Onu yaşatabilmek,
ürettiklerinin değerini verebilmek için, kendinden, ondan bir parça bulan herkesin
yeniden bir araya gelmesi gerekiyor sanki... Adına yıllık toplantılar düzenlenmesi,
bir müze kurulması, onun için yapabileceklerimiz arasında... Bu toplantılardan biri
Çırağan’da gerçekleştirildi. Sıtkı Usta, sevenleri ile yine biraraya geldi...
Ayşe Sipahioğlu: Çırağan Palas Kempinski Sanat Galerisi 6 Temmuz 2011 akşamı
çok önemli bir sergi açtı. Sıtkı Olçar’ın Çiniden Çeşmeler ve Panolar Sergisi bu.
Sıtkı Olçar’ın Sıtkı Usta’nın aslında ilk sergisi değil Çırağan Sarayı’nda yaptığı ikinci
sergisi 2008’de de birlikte Sırlı Gemiler Sergisi’ni gerçekleştirmiştik. Bu sergiyi
burada gerçekleştirmek hem benim için, hem kurumum için büyük bir mutluluk ve
gurur kaynağı oldu.
Nida Olçar: Almanya’nın önde gelen dergilerinden birisi Sıtkı Usta’yı çininin
Picasso’su olarak nitelendirmişti. En son adına yapılan Çini Sempozyumu jübilesi
diyebiliriz artık bunun için. Çok mutlu oldu Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden
dostları ve arkadaşları onun için Kütahya’da buluştular.
Rahmi Koç: Sıtkı Usta’nın yeleği vardı bir tane ver demiştim ben bir tane verdi.
Bir tane yapıt ver dedim onu verdi. Fotoğraf dedik onu verdi, o yelekli fotoğrafını
ondan sonra bizim Ertuğrul Bey’e söyledim dedim ki Sıtkı Usta için bir köşe yapalım
burada dedim biraz daha büyük yerimiz olsaydı daha kapsamlı bir şey yapacaktık
ama maalesef bu kadardı yerimiz ama ona da şükür.
Farklılıklar yaratan, zenginlikler üreten bir insan oldu hep. Kedi, ördek, yumurta,
balık, kuş, fok, kurbağa, kaplumbağa hatta ejderha figürleri özellikle de at en
sevdikleri arasında.
Rahmi Koç: En çok hoşuma giden o yirmi bin dolara sattığı balık vardı bir tane.
Altın balık hiç unutmam onu. Çok güzel bir parça yirmi mi otuz bin dolara birisi
aldı onu galiba bir banka mı ne aldı. Ve çok güzel eserleri vardı, güzel çizgileri vardı.
Fakat; bana göre şarjeydi biraz kalabalık yapardı. Ya şunu Sıtkı usta daha basit
yapalım, şöyle şöyle çiz. Hayır, illa ki o kendinden oraya bir imza atacaktı. Benim
adaya şey yaptı biliyorsunuz tabak takımı onun modelini biz verdik, resimlerini. O
tabak takımını çok güzel yaptı. Her gelen de hayran kalıyordu.
Gönül Öney: Sıtkı’nın o hayvanlarını çok çok seviyorum. İşte kuşlar, ördekler,
tavuslar, derken baykuşlar vs hatta şimdi ki son Sıtkı Olçar Sempozyumu’nda
Kütahya’da, ejderler bile yaptığını gördüm. Balıkları sonra çeşit çeşit, balıkları cins
cins balıkları, yunusları.
Ertan Mestçi: Londra’da müzeye gittim. Victoria Albert. Bir küçük bir katoluğu
vardı. İyice küçük bir kataloğu, onu aldım geldim sonra gene bir Kütahya’ya gidişimde
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katalogla oradaki gemi formunda yapılmış olan ve genellikle Şam işi veyahut Rodos
tabağı diye anılan tabaklar vardı onlar üstünde konuştuk Sıtkı Usta’yla ve gemi hoş
bir şey yani, hele o gemili tabaklar çok hoş olacaktı. Hiç o zamana kadar Kütahya’da
gemili tabak yapılmamıştı. Bunu çok iyi biliyorum ve onları yapmaya karar verdik ve
hoş bir hatırladığım olay var orda bazı gemili tabaklar fırında daha çok kalmaktan
veya erken çıkarmaktan böyle çıtır çıtır çatlamıştı. Çok insan onları, aa ne güzel
yapılmış bunlar diye hevesle kaparak aldılar.
Ersin Alok : Sıtkı’nın evrimlerinden bir tanesi de, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız
var bizim adı Tosun Sezen. Denizcidir. Tosun, Tosun ona, kalyonlardan söz etti
ve Sıtkı’nın pek çok yapısında o kalyonların özelliklerini görürsünüz. İşte oradan
kaynaklanan bir kalyon anlayışıdır ve kendisini Kütahya’dan uzaklara getirecek
kalyonların varlılığı onu Kütahya’nın dışına taşımıştır denebilir aslında. Daha
sonraki yıllarda Türk Boylarının simgesi olan boynuzu yaparak onunla ilgili bir arma
anlatımında değerlendirmeler yaptı Türk sanatının içinde biliyorsunuz âlemler çok
önemli yer tutar. Âlemler aslında bir semboldür camilerin üstünde vardır, kubbenin
üstünde vardır ama bütün bunlara rağmen Sıtkı’nın alemleri o alemlerden farklıdır
ve Sıtkı alemlerle evreni anlatmaya çalışmıştır. Sıtkı’nın tabak anlayışı; aslında bir
konuşmanın, bir resim yapmanın, bir tualin ifadesini taşır. Her tabağı onun ayrı bir
sözdeyiş ve ayrı bir ifade tarzının, renklerle anlatılması konusundaki düşüdür.
Sıtkı Olçar: Biliyorsunuz Kütahya’da karasal iklim var orda deniz, liman,
gemiler onun için biz tabaklarımızda gemileri işliyoruz deniz hasretini, denizin
güzelliğini….
Gönül Öney: Nerde bir kadırgalı kalyonlu seramik görsem dış bir koleksiyonda
hemen çekmeye başladım. Sonra Sıtkı Usta onları çok çeşitlendirdi çeşit çeşit
örneklerini birçok sergisinde koleksiyonlarında kullanmaya başladı yeni
çeşitlemeler oluşturdu.
Kenan Mortan: Bir sanat tarihçisi değilim, dolayısıyla eserlerine kıymet
atfetmem nesnellik dışı bir davranış olur, haksızlık olur. Fakat Sıtkı Usta’yı nesnel
görmeye çalıştığımda, fark ettiğim bir yan var. Sıtkı Usta bize çiniyi yeniden
ısındırdı, bizi yeniden çiniyle buluşturdu. Hatta geçenlerde kullandığım bir
deyimle: Saytkaystıt parçaladı Sıtkı Usta. Yani zamanın ruhunu parçalayarak, çini
bir geleneksel sanattır, gelenekte kalır, geçmişte kalır, düzlemindeki düz mantığı
parçalayarak, çiniyi yeniden sevdirdi. Uluslar arası sertifika programlarında
insanların birbirlerine çini tablo alır verir olduğunu gördük onu sanıyorum sağladı
ve bence de o yanıyla, geleneksel sanatların Türkiye’de ve dünyada kuşkusuz, yeri
olduğunu söyledi Metropolitan’da bu konuda sergi açabilmiş olmak için zaten, bir
evrensel kabulü, bir evrensel düzlemde de hissettirmiş olmanız lazım.
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Yaşamda hiç başarısız olmadı, herşeyi kendi çabasıyla oluşturdu, başardı.
Başarısızlığa hiç inanmadı. Sıtkı Usta’nın yeri doldurulabilir mi? Onun yaptığı
seramikleri, çinileri, yenilikleri şimdi kimler gerçekleştirebilecek?
Rahmi Koç: Sıtkı Usta aynı zamanda çok kopya çekilen bir sanatkârdı. Birçok
yerde onun kedisine, kaplumbağasına benzeyen, benzeyen şeyler gördüm. Sıtkı
ustanın zannettim. Gidip baktığım zaman gördüm ki onun değil ve kopya çekilmiş,
bu da tabi kızmamak lazım büyük sanatkârının bir, tabii devamı, kim büyük sanatkâr
olursa, onun şeyleri çekiliyor kopya çekiliyor eserleri.
Gönül Öney: Ama bugün artık çok güzel şeyler yapılıyor. Genç seramikçilerimiz
o kadar güzel uygulamalar yapıyorlar ki, çağdaşla yani yeni yorumla eskiyi
harmanlamak, ilk kez Sıtkı’yla başladığı için ona bir başka sıcak bakıyordum.
Ara Altun: Sıtkı aslında Kütahya seramik sanatına çok önemli bir hava getirdi,
değişiklik getirdi. Sıtkı Kütahya’dan hiç vazgeçmedi. O hep Kütahyalıydı, yani
Kütahya seramik sanatını yeni bir havaya sokmak için Kütahya’dan hiç ayrılmadı.
Sıtkı Usta, yalnızca sanatı, bilgiyi biraraya getirmedi. Aynı zamanda, tarihi,
siyaseti, kültürü, dili ve toprağı da birbiriyle buluşturdu. Tıpkı sergilerinde sanatçıları,
akademisyenleri, iş dünyasından ve siyasetten katılımcıları buluşturduğu gibi...
Sıtkı Usta’yı yalnızca çini ile anmak, ona büyük bir haksızlık olur doğrusu.
Kenan Mortan: Sanıyorum Sıtkı Usta’yı Sıtkı Usta yapan etmenlerin başında
insan olma özelliği geliyor. Dikkat buyurun! Sanatçı kimliğinin altını çizmiyorum.
Sıtkı Usta insandı. Her şeyden önce paylaşacağı vardı. Bilgisiyle, erdemiyle her
anlamda kucaklayıcı kimliği galiba onu sanatçı dünyasında çok farklı kıldı. Çünkü;
altını çizelim. Çini Osmanlı’nın geleneksel sanatı olarak Türkiye’mizde her zaman
vardı. Her zaman da olacaktır Sıtkı Usta karatında da sanatçımız olacaktır. Ama
o farklılaşmayı bilmediği için, paylaşamadığı için Sıtkı Usta kimliğine erişimi
zorlayacaktır diyorum.
Hıncal Uluç: Sıtkı Usta’nın çiniciliğini, çini ustalığını anlatmak, hakkım da değil.
haddim de değil, o çünkü; çok, hepimizin çok üstünde ancak dünya uzmanlarının
değerlendirebileceği bir büyük sanatçı. Son işte onun adına yapılan sempozyumda
ordaydım. Orada yabancıları dinledim, ta Japonya’dan gelmiş, Amerika’dan gelmiş
uzmanları dinledim. Sıtkı Usta’nın çiniciliği deyince, ama Sıtkı usta deyince, insan
Sıtkı Usta’yı, Kütahyalı Sıtkı Usta’yı sorarsanız, o zaman da bu programın sadece
Hıncal Uluç bölümü on dizi falan olur, çünkü anlatmakla bitmeyecek bir adam.
Gönül Öney:
Sıtkı, yeniliğe yaklaşmasını bildiği kadar, sanatseverlere
yaklaşmasını da bilen bir kişiydi, bir halk sanatçısıydı. Sanatçının, o ağları
kurabilmesi ama insanca yaklaşması bir ihtirasla da değil, incelikleri bulabilmesi
hep yeniyi denemesi çok önemli bir özellik.
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Kişisel etkinliklerine bakıldığında öylesine geniş bir yelpaze ile karşılaşılıyor ki,
insan ister istemez acaba Sıtkı Usta’nın yapmadığı bir şey kalmış mı diye düşünüyor.
Rahmi Koç: Sıtkı Usta yalnız Türkiye’nin bir ustası değildi, dünyaca meşhur
bir ustaydı. Japonya’dan Amerika’ya kadar sergiler açmıştı, çalışmalar yapmıştı.
Gazetelerde son zamanda mahalli bir gazetede yazı yazmaya başladı, her makalesini
gönderirdi.
Namık Koçak: Frig Vadisi yürüyüşü düzenlerdi her sene. Her sene onların
davetiyeleri gelirdi kendisi özellikle notlar yazarak o davetiyeler gelirdi. Yanınızda
getirmeyi unutmayacaklarınız falan diye özellikle notlar yazardı. Şu şu şunu
mutlaka, şunu buradan da buluruz ama bunu mutlaka oradan kendiniz getirin falan
diye notlar yazardı.
Yumiko Kase: İstanbul’da Sergi açtıkça bana haber veriyor, bende koşa koşa
onun yanına geliyordum. Ve çok iyi arkadaşlık, dostluğumuz uzun sürdü ve onun
sergisinde bayağı yardımcı oldum tezgâhtarlığını bile yaptım. Sıtkı Usta daha
önce Frig Vadisi’nde her sene ‘camp fire’ yapıyordu. Ben de iki kere katıldım.
Gökyüzünden yıldızı yağmur yağıyor gibi çok güzel bir gecede güzel güzel ‘camp
fire’ yaptık, yani biz katıldık ve beraber eğlendik.
Bütün dünya insanları, her insan bizim inancımızda topraktan yaratılmıştır. Dini
ve dili ırkı, düşüncesi ne olursa olsun bütün insanlar seramiği sever, dolayısıyla da
pişmiş toprağı çini dediğimiz olayı, bütün dünya insanları seviyor. Bende çiniyi çok
seviyorum seven insanların da bir araya gelmesi bunları beğenmesi bize mutluluk
veriyor.
Ersin Alok: Olçar Sıtkı toprağını seven birisiydi, o bakımdan toprakla kendi
arasındaki, ilişkiyi hep tutmuştur. Frigya vadisinde kendisine Frigyalıların içinde
yaşadığı bir mağaradan ev yapmıştır. Frigya’daki bu mağara ev Sıtkı’nın aslında gelip
dinlendiği, zaman zaman düşleyerek, düşünceleriyle formları ve şekilleri ortaya
çıkardığı bir dünyasıdır.
Sıtkı Olçar: Sıtkı Usta olaraktan doğayı çok seviyorum ve geziyorum, dolaşıyorum
ama 18 saatte günde çalışıyorum. Bu nasıl çalışma işin başında oturmasam da 18
saat genelde beyin ve düşünce olarak hep yeni şeyler tasarlıyorum…
Çiniciliğin dışında, Kütahya’nın Frig Vadileri efsanelerini ortaya çıkarmak, Frig
uygarlığı gezileri düzenlemek, Motorsiklet şenlikleri, Uçak şenlikleri, uçurtma
şenlikleri düzenlemek, okçuluk, kano yarışları, at yarışları ve daha nice etkinliklere
imza attığını görüyoruz. Kendi deyimiyle, kamuya ihzmette yarışırcasına Arap Atı
gibi koşmak onun tüm yaşam felsefesi sanki... Nedir Sıtkı Usta’yı Sıtkı Usta yapan,
onu herkesten farklı kılan ve gönüllerde onun izini bırakan...
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Yılmaz Uyar: İyiyi, estetiği seçebilme kabiliyetiydi, önce çok zeki bir insandı.
Mesela bazı şeyleri o zekâsıyla kendi keşfedip kullanıyordu. Lise mezunu olmasına
rağmen bazı davetiyelerini parmak basarak gönderiyordu. Kendisine iyi bir imaj
yapmıştı daima yelek giyerdi, üstelik keçe yelek giyerdi. O yeleğiyle kendine has ve
özellikle lehçesini bozmadan Kütahyalı lehçesini kullanarak konuşarak, çok büyük
dostluklar edindi herkes Sıtkı’yla dost olduğu için övünürdü ben mesela biliyorum
Rahmi Koç ona mektup yazmıştı bana gösterdi. ‘Japonya’da işte burada birileriyle
karşılaştım seni tanıyorlar ben dostuyum diyerek büyük hava attım’ diye mektup
yazmış Rahmi Koç ona.
Sıtkı Olçar: Ben Picasso’nun sergisini büyük bir şekilde gördüm New York’taki
sergi açışlında. Picasso’da kayık tabaklar gördüm onun gibi kayık tabakları bunlar
tornadır arkadan da noktaları var kayık tabaklardan eserler yaptık….
Namık Koçak: Yaratıcılık çok farklı bir şey, yani insanı biraz hiperaktif yapıyor.
Sıtkı Usta bu anlamda hiperaktif bir adamdı. Sıtkı Usta’nın atları vardı, atlarla
ilgileniyordu ve rahvan yarışları vardır Anadolu’da atların Kırkpınarı denir. At
disipliniyle ilgili bir şeydir, orada Çilli diye bir atı vardır Çilli’nin rahvan yarışlarında
birinciliği vardır bayrak almak denir bayrak almış bir attı. Celep Osman binerdi o
ata.
Hıncal Uluç: Havacılık? Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar Kütahya’ya gelsinler
diye böyle planörler işte tek kişilik uçaklar bilmem nelerle gösteri uçuşları falanlar
filanlar rahvan at yarışı. Rahvan at yarışı eski Anadolu’da ki at yarışı insanlar
elbiseyle koyboylar gibi atın üstüne binip işte o Anadolu ağaları birbirleriyle
yarışırlarmış atına. Onlara o geleneği getireceğim diye at yarışları düzenledi akla
hayale gelmeyecek işler yaptı Kütahya’da. Dünya çapında bir ‘Değer’ olmak ve nice
değerler yaratmak o kadar da kolay değil aslında...
Sumiko: İsmim Sumiko. Uzun senelerdir burada oturuyorum. İstanbul’da
yaşıyorum. Ben Sıtkı Usta’ya ve yirmi beş sene önce varan ilk daha Sıtkı ismi duyduğu
zaman belki yirmi, yirmi beş sene önceydi yani sade Sıtkı Usta’nın objelerini
seviyordum, çok seviyordum Sıtkı Usta’yı yani o şekilde daha tanımadan Sıtıku
Usta’nın Sıtkı diyemiyorum. Sıtkı Usta’nın objelerini severek Japonya’dan bana gelen
misafirlerim getiriyordum Sıtkı Usta’nın dükkânına. Üsküdar’a Giderken şarkısını
Japonca’da söyledim, Sıtkı usta da Japonca’da Üsküdar’a Giderken mi söyledin diye
sarıldı etti, teşekkür etti.
Anılar, elbette değerli. Ancak, söz konusu, herkeste bir iz bırakan Sıtkı Usta ise
eğer, onunla ilgili anıların ne kadar çok olduğuna hiç şaşmamak gerek... Onun en
özel yanı, belki de her şeyi özel ve hatta size özel kılabilmesi... Çevresindeki hiçbir
şeyin sıradanlaşmasına izin vermeden, onlara özel bir değer ekleyebilmesi...
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Hıncal Uluç: Sıtkı Usta ile gezmek güzel bir şey, dönerken dedim ki, “Ya ben
bunları yazacağım şimdi. Kütahya şöyle güzel, böyle güzel ama senle gezince güzel
hocam” dedim, “Ne yapacağız?” Sıtkı Usta dedi ki: “Buraya gelen herkese benim
telefonumu verebilirsin, buraya gelen herkesi ben gezdiririm, hiç merak etme.”
Ya bu böyle bir gönüllü Kütahyalı olur mu? Aklınıza gelebilecek en sıradan şey,
Sıtkı Usta’nın dokunuşuyla yüceleşip, paha biçilmez bir değer kazanabilir, örneğin,
yoldan geçerken gördüğünüz sıradan bir taş onun anlatımıyla bir mucizeye, bir
hazineye dönüşebilir.
Hıncal Uluç: Ve nasıl bir kültürü var, tarih kültürü var, küçücük taş görüyorsun
on dakika sana o uygarlığı anlatıyor, nasıl gelmişler nasıl bulmuşlar?
Namık Koçak: Paket geldi, içinde bir mektup ben şeyi çok severdim onun sever
tası serisini sefer tası serisinden bir parça göndermiş bana içinden bir kâğıt çıktı
baktım kağıda kendisi el yazısıyla yazmış arkadaş bunu sana ait zannetme bu Gökçe
kızın çeyizi Sıtkı amcasından onların özel bir kulp sistemi vardı sergide bu onları
yaptırmıştı onların nerden yaptırılabileceğinden nasıl yapılacağına dair de bir kroki
koymuş. Filozofisi olan bir adamdı yani Anadolu’da böyle insan çoktur ama farkına
varılmaz Sıtkı Usta böyle adamlardan biriydi ilginç yazıları da vardı.
Yılmaz Uyar: Tam bir Anadolu dervişiydi diğer zamanlarda da o dervişliği
ile ilgili örnek hareketlerini çoğu kez gözlemlemişimdir. Şöyle yazmış Güney
Haçtanoğlu: “Meğer biz eskiden dostmuşuz ancak sizinle tanışmak şimdi fırsat
oldu.” Yani Sıtkı ile karşılaşan kişi gerçekten çok daha önceden onunla dost
olduğunu zanneder, öyle bir sıcaklık yaşatırdı kişilere. Çok bol gani gönüllü biriydi.
Mesela bizim bu lokantanın yanında bir lokantamız daha var Sofyalı diye, orası için
kırık çinilerden duvara gömmek istedik yani kırık çini parçalarından göndermesi
için telefon ettim dedim ki “Ya kırık tabaklardan bize gönder biz onları sıvanın
içine gömeceğiz böyle bir dekor yapacağız.” Bir hafta sonra hemen koliler geldi açtık
baktık, bütün tabaklar kırılmamış, sağlam tabaklar. Ben telefon açtım ya dedim
sen herhalde yanlış gönderdin. ‘Sen onları kır abim’ dedi. O söylediği tabaklar
bunlar. Biz kıyamadık tabi. Daha sonra kendisi buraya geldi arkadaşım Bilgin ile
karşılaştırdım ‘Niye kırmadınız bunları?’ dedi Bilgin de “Biz katil miyiz yahu” dedi.
Ara Altun: Belgin Hanım’a bunu bu Ara Hoca’nın diye eline şıkıştırdığm bir şey
vardı otobüs hareket ettikten sonra tanıdık işte el saldık işte ayrıldık ondan sonra
baktım kocaman bir göl sazanı o yani kocaman bir sazan balığı üstünde mozaikler
var şunlar var fakat gölgesinde oval bir ayna var. Şimdi öğrenciler bize bu yeni moda
ya hani ayrılırken “Kendinize iyi bakın” diyorlar. Ben de o aynayı bir yere koyucam
her halde, kendime iyi bakmak için.
Kenan Mortan: Sıtkı Usta için insan adam dedik peki bu insan adam nedir?
İnsanlık tanımlamayıp insan adam olmakla yetinirsek galiba öncelikle paylaşmayı
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bilmekten geçiyor. Hiç unutmuyorum bir baba evinin düzeltimini yapıyoruz İzmir’de.
Yenileme diyorlar ona renovasyon filan da diyebilirsiniz. Dış yüzünde Sıtkı Usta’nın
çinilerinden şöyle bir uzantı istedim Sıtkı Usta olur dedi çünkü “olmaz”ı yoktu
bir kere. Zanaatıyla ilgili ve de sanatıyla ilgili yoku yoktu. “Bakarız icabına” dedi,
“Bakarız icabına” dediği olayın aslında kendisine ait olmadığını ve başkasından ricacı
olduğunu sonradan öğrenecektim. Uzatmayalım bizim Kütahya ile işimiz var. Sıtkı
usta “Şunu komşudan alalım” deyince bizim baba evine gidecek olan çininin aslında
kendi ocağında pişirilmediğini fark etmiş oldum. Neyse onlar kendi aralarında
halleştiler. Eski bir cipi vardı Sıtkı ustanın, şimdi dedi bunları yükleyelim dedi.
Yükleyelim de, garaja kadar yüklemeye ne gerek var. Ya dedim kargoya vereceğiz,
ya da dedim iyi bir paketleyelim ki İzmir’e kadar kırılmadan gitsin. “Olur mu öyle
şey?” dedi “Şimdi buradan”, dedi, “gideceğiz” dedi “ben yapıştıracak olan ustaya
göstereceğim bunu beceremezse dedi bunlarda rezil olur” dedi. İşte o koca yürek
o gece kalktı beni İzmir’e kadar götürdü sabah ustayı bulduk nasıl yapıştıracağını
anlattı sonra da bana müsade dedi bir çay içmeden İzmir’den Kütahya’ya döndü.
Rahmi Koç: Yalnız hayır işlerine zaman harcardı. Ve gönülden de severek yapardı
bu işi büyük heyecan duyardı kıvanç duyardı iftihar ederdi ve de övünmezdi onunla.
Gönül Öney: Sıtkı insanları hatırlıyor mesela arada bir sergi yapıyor bakıyorum
o sergiden bana da bir küçük o sergiden hatıra gönderiyor yani insan yönü ve vefası
Sıtkı’nın çok çok büyük. Eski yılları hatırlamıştık işte kaç yıl geçti Sıtkı ya yıllar çok
çabuk geçiyor ben artık yaşlandım dediğimde o da dur bakalım falan dedi mesela o
tarihe yakın olarak 55. evlenme yıl dönümüzü kutluyorduk kutlayacaktık Sıtkı’ya ne
diyorsun ya biz doğanla evleneli 55 yıl olmuş artık ben 70’lerin sonundayım Doğan
81 dedim sahi öyle mi dedi bir de baktım birkaç gün sonra kapı çaldı Sıtkı’dan küçük
bir kaplumbağa. Kaplumbağa en uzun yaşayan hayvanlardan biri ve evliliğin simgesi
gibi artık kaç yıl geçirmişsiniz, bana küçük bir kaplumbağa gönderdi yani o kadar
duygulandırıyor ki insanı. Kaplumbağanın üzerinde küçük Osmanlı motifleri ve
küçücük bir kaplumbağacık.
Nedir Sıtkı Usta’yı Sıtkı Usta yapan, onu herkesten farklı kılan ve gönüllerde
onun izini bırakan...
Gönül Öney: Sıtkı’yı, Sıtkı Usta yapan hep yeniyi denemesi, hep araştırması,
hep doğru kaynakları bulabilmesi.
Kenan Mortan: Sanıyorum sanatçıların bir temel sorunu olabiliyor o da kendini
yineleme sorunu Sıtkı usta onun tümüyle dışındaydı. Sıtkı Usta’nın hiçbir sergisi
bir sonraki sergisini andırmadı o yüzden ben Sıtkı usta için arayan adam deyimini
kullanırım. Yenileme o tabak formuyla ya masamızda durması ya da duvarımıza
asılması şeklinde Sıtkı usta onun hiç te onun öyle olması gerekmediğini pekala bir
efendim çeşmenin efendim pekala bir balığın pekala efendim bir Bizans ikonasının
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bile çiniyle buluşacağını söyledi sanıyorum bir sanatçı yorumu ve bir sanatçı dersi
verdi bize sanatçı arayan farklılaşmayı bilen ve bunu sürekli de sanatına geçiren
kişidir.
Geleneksele getirdiği modern boyut, sürekli bir yenilik arayışı, yalnızca çinicilikte
değil, yaşamın her yönünde yeni boyutların, yeni işlevlerin keşfedilmesi sanki bir
alışkanlık haline gelmiş Sıtkı Usta’da... Onun başarısı, bilinen, tanıdık kodlara,
alışılmadık anlamlar yükleyebilmesi ve bunları kendine özgü bir uzlaşı zemininde
herkesle paylaşabilmesi.
Ersin Alok: İlk broşürünü ben yaptım Sıtkı’nın. Sıtkı işlerini yapar fakat bir türlü
imza atmazdı oysa Sıtkı’nın bir imza atması gerekiyordu ve Sıtkı imzası önemliydi.
Sıtkı’ya o imzayı güç bela attırdık ve ondan sonra bütün eserlerine Sıtkı o imzayı
koymaya başladı.
Ertan Mestçi: Sıtkı Usta’nın yaptığı işi başkalarından nasıl ayırırız diye
düşündüm ve Sıtkı ustaya dedim ki ya Sıtkı Usta gel sana bir imza bulalım ve bundan
sonra sen yaptığın işleri atölyenden çıkan işleri Sıtkı diye imzala ve hakikaten o
günden sonra Sıtkı yaptığı işleri imzalamıştır. Genellikle üstüne bazen altına hatta
bazen bazı sergiler yaptık orada numara koydu yani bunlar şu kadar adet yapılmıştır
diye öylece devam etti. Zannederim hala dış işlerinden çalışan bir çok diplomatımız
Sıtkı Usta’yı bu şekilde tanır ve her Kütahya’dan geçiş de Sıtkı Usta’ya uğrar ve
onlardan bir şey alır artı Sıtkı Usta’nın yaptığı işlerle dış diplomatik elçi evlerinde
veyahut oradaki yerlerde sergi açma fikri geldi zannederim Sıtkı Usta Dış İşleri
Bakanlığı’nın katkısıyla bir çok yerde Japonya dâhil, Atina dahil, en son Cezayir
dahil sergi açtı.
Sıtkı Usta: Herkesin yırtıcı, zirveye doğru çıkıcı olması lazım, benim imzamın
formuna bakarsanız hafif yukarı doğru kalkıktır. ‘Sıtkı’. Zirveye çıkar bir yol şeklinde.
Ve devamlı zirveye. Zirveye çıkmak kolay bir iştir ama durmak zor.
Ersin Alok: Sıtkı için söylenebilecek önemli söz. “Topraktan geldi, toprağı çok
sevdi, toprakla sevişti ve sonra toprağa gitti.”
Alışılmadık yakıştırmalarla bezeli yaşamı, olabildiğince neşeli, olabildiğince
çocuksu, yepyeni heyecanlarla dolu ve her zaman taze kılabilmesi ise en büyük
başarısı. Sıtkı Usta, yoktan paylaşımlar yaratan ve bu paylaşımlara, sevgilere,
dostluklara önem veren, unutmaya, unutulmaya direnen bir değer. En güzel yanı
da, en unuttuğunuzu sandığınız anda bile karşınıza çıkıp yeniden ve yepyeni bir
‘Merhaba’ diyebilmesi… Tıpkı şu anda olduğu gibi...
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