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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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TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SINIFLANDIRILMASINDA
GELENEKSEL İCRA ORTAMLARINDAKİ
MÜZİKAL KODLARI ANLAMAK
(Sıra Gecesi, Kürsübaşı, Yaren ve Barana Sohbetleri)

Yrd. Doç. Dr. Murat KARABULUT

1.Giriş
Dünyadaki baş döndürücü teknolojik, sosyolojik, kültürel alandaki gelişmelere
paralel olarak, toplum ve milletler arasındaki siyasi, sosyo kültürel ilişkilerin
gittikçe hız kazandığı, bunun sonucu olarak çok farklı kültürleri keşfetmenin,
tanımanın ve temasın ortaya çıktığı bir yüzyılın başlangıcındayız. Bugünün
paradokslu dünyasında kültürel sınırlar git gide ortadan kalkarken bu durum
olumsuz yansımaları da beraberinde getirmektedir. Başta turizm hareketleri olmak
üzere kitle iletişim araçları ve internet teknolojisinin sosyal hayata girmesi ile
kültürlerde, hızla ve büyük bir değişimle karşı karşıyadır.
Her toplumun kendi kültürel dinamiklerinde yaşayan halk müziği içerik olarak
sosyal - kültürel hayatın en etkin ve aktif uygulama alanını oluşturur. Kabul edilene
göre halk müziği; yaşadığı toplumun kültürel müzik kimliğine mührünü vuran,
sözel aktarım ve icra yolu ile kültürel belleklere kazınan uygulamaların yanında,
toplumsal kültürel gelişmenin de en önemli halkasıdır.
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Halk müziği konu bakımından birçok disipline de malzeme sunan bir alandır. Bu
çalışmada, geleneksel halk müziğinin sınıflandırılmasında arka planda yer alan ama
göz ardı edilen icra bağlamındaki müzikal kodlar araştırılarak incelenmiş, kaynak
tarama, içerik analizi ve sosyo kültürel bağlamda icra geleneğinde elde edilen
veriler, bulgular kodlanarak, tanımlanmış ve incelenmiştir. Yapılan araştırma ve
inceleme sonucunda, geleneksel kültürel icralarda ortaya çıkan müzikal kodların
halk bilimi yöntemleri ile ilişkisi usta-çırak, hanende-sazende, yaratıcı/seslendirici,
oluşum yayılma ve dağılma süreçleri, kullanılan çalgılar, form, makam, icra ortamı
ve mekân gibi kavramlar altında bilindiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada müzikal
kodların şekillenmesinde önemli bir yer alan dört gelenek temel alınmıştır. Bu icra
ortamları Sıra Gecesi, Kürsübaşı, Yaren ve Barana geleneğidir. Bu dört geleneğin
incelenme sebebi geleneksel Türk halk müziğinin bugünlere ulaşmasında en başta
gelen kültürel icra yeri olmalarındandır.
Burada incelenmeye çalışılan konu Türk halk müzik kültüründe geçmişte var
olan etkinliğini kaybetse de bugün varlığını kısmen de sürdüren geleneksel kültür
icra ortamlarındaki müzikal geleneğin süreçlerini, etkisini, durumunu halk müziği
terminolojisindeki müzikal kodlarını yani müzik yapısını anlamaya çalışmaktan
ibarettir. Bunu incelerken beklenilen sonuç halk müziğinin yerellikten öte ulusal
kimlik oluşturmada meydana gelen terminolojik ve sınıflandırma yöntemlerine
farklı bakış getirerek katkı sağlamaktır.
Konu ile ilgili bolca yayın kitap, makale ve yazılardan söz edilebilir. Ancak icra ve
müzikal bağlamında sınıflandırmaya ve icra geleneğinin kodlarında müzikal dilini
anlamaya yönelik çok az çalışma yapılmıştır. Bu makale de bu ve benzeri sorunların
çözüleceği iddiasında da değildir. Geleneksel Türk halk müzik kültüründe ve
akademik eğitiminde her zaman halk müziği temel sorun alanlarından biri olarak
terminolojik kavramlar olduğu düşünülmektedir. Buradan elde edilen veriler en
azından alanda çalışan araştırmacı, halkbilimci veya müzik araştırmacılarına yol
gösterici olabilir.
2.Geleneksel Türk Halk Müziğinin İcra Ortamları ve Dinamikleri Üzerine
Yüz yıllardır genel olarak köy sosyal hayatında şekillenen ve harmanlanan
türkü yapıları, çeşitli aşiret, boy, kabile, vb. toplumlarda, o gurubun sosyo kültürel
durumuna göre bir müzik kültürü kimliği kazanarak varlığını sürdürmüş, o
toplumun hafızasına kendi mührünü vurmuştur. Değişimlere uğrasa da varlığını
koruyarak günümüz kent kültürüne kadar ulaşmış ve nüfuz etmiştir. İşte bu oluşan
müzik kültürünü anlamak işin hayal dünyamızı zorlama ve en ufak bilgi kırıntılarını
dikkatle birleştirme gereği vardır. Sözlü nakil yoluyla aktarılan ve icra ortamları ile
belleklere kaydedilen müzikal özellikler ve öğretim sistemi toplumsal kültürel kimlik
oluşturmada vazgeçilmez mekânlar haline gelmiştir. Sazendelerin, hanendelerin
davranış kalıpları, okuyuş, çalış stilleri, tavırları, üslupları, teknikleri, uygulamaları
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ustadan çırağa, yaşlıdan gençlere, tecrübeliden tecrübesize aktarılırken kendi
iç dinamiklerinde gizliden gizliye bilinçaltına kodlanmakta ve kültürel belleğe
yansıyarak şekillenmektedir. Açıktan değilse de derin köklere işleyen değişimler
bir yana, Toplumsal belleklerde yerel kültür kimliğin oluşmasına da vesile
olmaktadır aynı zamanda. Hafızalarımızı yoklayarak bir an eski dönemlere gidelim;
kitle iletişim araçlarının olmadığı ve oldukça uzun sayılabilecek kış günlerini
düşünelim, işte bu kültürel açlığı gideren yani insanları bir araya getiren sebep;
Bir araya gelmek, birlikte olmak, bir şeyler paylaşmak, eğlenmek, deşarj olmak,
kültürel rahatlama, yemek yemek gibi olmazsa olmaz temel ihtiyaç, diğer taraftan
eğlenirken icraya katılma ve sonunda kültürel belleğe kazandırılan uygulamalar.
Ama kesin olan bir şey var ki icra mekânlarındaki ilişkilerde sonsuz incelikler vardır
ve bu incelikleri anladığımız takdirde halk müziğini bu denli önemli hale getiren
sebepleri de anlamış olacağız.
Türkülerin yalnızca bir tür olarak ele alınarak incelenmesiyle geçen uzun
zamandan sonra, 1950’den başlayarak, özellikle de 1960’h yıllardan itibaren… tür
üzerindeki çalışmaları, türün icrasının önem kazandığı, kendi kültür bağlamı
(contex) içinde tetkik etmeye yönelmişlerdir. (Ferris 1997:87). Çünkü bütün kültür
yaratımları için geçerli olduğu gibi her halkın türküsü, ancak ait olduğu kültür
içinde bir anlama ve işleve sahiptir. Halk müziği veya türküsü üzerine yapılan
“bağlam» esaslı çalışmaların en dikkat çekici yönlerinden biri, türkülerin söz ve
ezgi metninin, icra ortamının durumu yanında, türkülerin seslendiriliş stilidir.
Gerçekleşen söylenen türkünün kendisine ait özelliklerin yanı sıra, onun nasıl
söylendiği, icracının duruşu, oturuşu, icranın koro veya solo oluşu, kadın, erkek
veya karma söylenişi, ezgiye dans eşliğinin olup olmaması gibi hususlar stili
oluştururlar. Bu suretle, halk müziği geleneğim kültürün bir fonksiyonu, ayrılmaz
bir parçası ve yansıtıcısı kabul edildiği bu yaklaşımda, hem türkü, hem ortamın
durumu, hem de söyleniş stili gibi unsurlar incelenmekte ve bütün bunların
sonucunda, türkülerin ait oldukları toplum veya kültür ile ilişki kurulmakta, bu
ilişki yoluyla da kendine özgü bir bütün olan kültür çeşitli cepheleriyle açıklanmaya
çalışılmaktadır, (Mirzaoğlu,2000)
Çalışma konumuz içerisinde yer alan dört adet icra geleneği vardır. Sıra
Gecesi, Kürsübaşı, Yaren ve Barana geleneği; Sıra Gecesi ve Kürsübaşı icra geleneği
müzikal ağırlıklı gelenek olup otantik özelliklerini koruyarak varlığını günümüzde
de sürdüren önemli icra ortamlarıdır. Yaren geleneği ise genel olarak Ahilik
Teşkilatının uzantıları ve uygulamalarının ağırlıkta olduğu gelenektir. Barana ise
nispeten uygulanan kurallar dikkate alındığında Yaren geleneği uygulamalarının
daha zayıflamış şekli olarak karşımızdadır. Bu dört gelenekte yapılan uygulamalar ve
takip edilen yol yöntem kendi iç dinamiklerinde Ahilik geleneğin birçok izler taşıdığı
söylenebilir. Ancak burada dikkati çeken önemli bir husus müzik geleneğindeki icra
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performansı ve müzikal yapılardır. Her şeyden önce Sıra Gecesi ve Kürsübaşı icra
geleneğinin temeli makamsal müzik yapısına dayanır. Ki coğrafik olarak birbirine
yakınlığı düşünüldüğünde ve makama dayalı müzik yapıları incelendiğinde pek
çok ortak noktayı söylemek daha doğru olur. Makam konusu ise Türk müziğinin
üzerinde en fazla tartışılan konuları arasındadır.
Anadolu coğrafyasında bu düşüncelere paralel olarak çeşitli ad altında onlarca
kültürel eğlence icra mekânları oluşmuştur. Bunlardan birçoğu çeşitli sebeplerden
unutulmuş yapısı ve etkisi kuvvetli olan gelenekler ise varlığını günümüze
kadar sürdürmüştür. Bilinen toplu çalma söyleme geleneklerinden bazıları:
Çankırı, Isparta, Afyon (Sandıklı), Manisa(Kula),, Kütahya(Simav)’da Afyon
(Sandıklı);Yarenlik, Gaziantep, Elazığ’da; Meşkler, Eğlence Geceleri, Balıkesir
(Dursunbey ve şehir içi); Baranalar, Konya, Oturak Âlemleri, Ankara Gençlik
Teşkilatları, Amasya; Eğlence Oturumları, Adıyaman; Dere Ağzı Toplantıları,
Şanlıurfa; Sıra Gezmeleri (Sıra Geceleri) Nevşehir Sıra Gezmesi, Sıra Sobetleri, Ordu,
Giresun; Kol Bastı Toplantıları, Artvin, Trabzon; Erfeneler (Arfanalar) vb. adlar
altında yapılan benzer toplantıların tek bir ortak tarafı vardır. Toplumsal eğlenme
yolu ile kültürün devamlılığını sağlamak. Kimilerine, göre çok basit, gereksiz,
anlamsız gibi görünen uygulamalar kültürel dinamiklerin yaşaması ve yaşatılması
geleceğe taşınması için son derece önemli bir gelenek olduğu kabul edilmelidir.
Bu toplantıların şimdilik adlarını vermekle yetiniyoruz. Ama her yörenin benzer
toplantıları disiplinler için bir inceleme konusudur ve incelenmelidir. Özellikle
türkülerin hayat bulduğu müzikal bir kimlik kazandığı bu icra ortamları yeri ve
önemi bir başkadır.
3.Biraraya Gelme ve Toplu İcra Olgusunun Temelleri
Küçük yaşlardan başlayarak olgunluk ve yetişkinlik hatta daha ileri yaşlara kadar
giden ve kategorize edilerek sınıflandırılan uygulamaların temel felsefesi müzik yolu
ile sosyal bağların güçlü hale getirilmesidir. Aynı kaynaktan beslenen ve ortak bir
mirası sahiplenen yapıların güçlü kalacağı aşikârdır. Küresel kültürün sürekli olarak
gönderdiği okların kırılmasının tek yolu geçmişte var olan yerel kültür kaynaklarının
daha akılcı anlaşılmasında yattığını söylemek abartılı olmasa gerek. İnsanları
bir araya getiren en temel olgu toplumsal iş dayanışması kadar kendi kültürel
kimliklerini böyle ortamlarla sürdürme içgüdüsü olmalı. Böylelikle insanların kendi
kültürel değerlerini bilinçli veya bilinçsiz koruma mantığının gelişmesi. İnsanları
bir araya toplayan bir başka sebep başta ortak kültür pınarından beslenmek olmalı.
İnsanlar sadece kültürel kaynaktan beslenmekten öte kazandıkları kültürel davranış
kalıplarını kendinden sonra ki nesle aktarma vazifesi de vardır. Burada kazanılan
davranışlar toplum tarafından kabul görmüş olmalı ki insanlar bu gibi mekânlara
kendileri, çocukları ve diğer insanların katılmasını da teşvik etmektedir. O halde
bu mekânları çekim merkezi yapan durum, çok yönlü boyutları olan çeşitli kültürel
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süreçler, toplumsal ahlak, kaynaşma, kişisel gelişim, dayanışma ve kişilik geliştirme
gibi süreçlerin sosyal hayata hazırlanmada ve aynı zamanda bireysel gelişime
doğrudan etki etmesiyle açıklanabilir. Bu mekânların grup sosyal ilişkilerinde son
derece derin anlam ve manalar gizlidir. Bir taraftan sosyal hayata hazırlanırken diğer
taraftan eğitici süreçlerle gruplar, bireyler arası sosyal bağlar gittikçe güçlenir. Aynı
ortamda bulunma her insanın davranışlarının diğerinin davranışlarını ve varlığını
kabul etme duygusu sağlar. Böylelikle bireyselcilikten çok grup psikolojisi mantığı
öne çıkar bu durum ileride ortaya çıkabilecek olan sorunları anlamada ve çözmede
kolaylık sağlar.
Önemli bir sosyolog aynı zamanda müzik bilim insanı Adorno, “yapıtlarında,
felsefe dâhil sosyal bilimlerdeki ve kültürdeki bütün pozitivist akımları eleştirel
bir süzgeçten geçirmektedir. O’na göre, “aklın ruhundaki” faaliyetler, toplumsal
gerçekliğe egemen olan çizgilerin izlerini taşımaktadır. Toplumsal olguların
kavramlar yardımıyla sınıflandırılması, olayları anlama ve açıklama anlamına
gelmemektedir (Adorno, 1990).
Kültür bunun için önemlidir. Temel amacı eğlenmek olan ve tebliğimize konu
olan kültürel eğlence ve icra ortamları aslında gayrı resmi birer örgütlü kurumlardır.
Kuralları yazılı olmasa da bireyin kültürel davranışlarını kazanmada birincil
etken yapılardır. Bugün hala geçerliği olan işlevsel teorinin kuramcılarından
Malinowski’ye göre;
A.Kültür özünde araç olan bir aygıttır; insan çevresinde ve ihtiyaçların
giderilmesi sürecinde karşılaştığı özel, somut problemleri onun sayesinde daha iyi
çözme durumunda olur.
B.Kültür bir nesneler, eylemler ve zihniyetler sistemidir, bu sistem içerisinde
her parça bir amaca hizmet eden bir araç olarak bulunur.
C. Kültür, çeşitli unsurları birbirine bağlı olan bir bütündür.
D.Böyle eylemler, önemli yaşamsal ödevler çevresinde kurumlar halinde
örgütlenmiştir, sözgelimi, aile, klan, köy, kabile gibi ekonomik işbirliği için, politik,
hukuksal veya eğitsel etkinlikler için örgütlenmiş birlikler gibi.
E. Dinamik açısından, yani etkinliğin türüne göre kültürde bazı yanlar ayırt
edilir, sözgelimi eğitim, toplumsal denetim, ekonomi bilgi sistemleri, ahlak ve
inanç, yaratıcı ve sanatı anlatım biçimleri gibi.(Malinowski 1992).
Malinowvski’nin bu tespitleri günümüz icra ortamları içinde bugün geçerliliğini
koruyan kültürel süreçler ve kavramlar bütünüdür. Müzikal icra gelenekleri de salt
eğlenmenin ötesinde yüksek müzik kültürü oluşmasında da alt basamak kültür
unsurlarıdır. Ama bu alt basamak kültür olgusu bir önceki kültürle güçlü bir bağla
bağlıdır. Aynı zamanda gelenekle modernitenin buluştuğu ve harmanlandığı bir
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yapı göstererek kültürel gelişme süreçlerini içine alır. Geleneksel müzik kodları
da bu duruma göre bir önceki kültürü temsil eder ve mevcut duruma karşıda
çeşitli özellikler geliştirerek güncelleşir. Güncel olmayan veya döneminin kültür
dinamiklerini sürdürmeyen örgütlü yapılar ise zamanla çözülerek dağılır. Bugün
geleneksel icra geleneklerinin durumu da bundan nasibini almış kültürel örgütlü
yapılardır. Sıra Gecesi ve Kürsübaşı geleneği ile Yaren ve Barana geleneği arasındaki
farklarda bu sebeptendir.
Musiki geleneği kültürün bir fonksiyonudur ve sürekli bir değişim içindedir. Halk
türküleri vasıtasıyla birey hem bilinç, hem de bilinçaltı düzeyde kendi kültürünün
kökleriyle teması sürdürebilmektedir. Halk türküleri kültürün bütünüyle olan
ilişkisinde muhafaza edici (cohesive) bir element olarak rol oynar. Halk türkücüsü
ve türkülerindeki mevcut değerler özel bir üslupla yansıtılır ki bu üslup icracının
çocukluğundan itibaren içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevresinin etkisiyle
kişiliğinde belirginleşen bir eğilimler ve alışkanlıklar bütününden meydana gelir.
Türkü dağarcığının oluşturulması bilinçli bir şekilde değil, kendiliğinden, doğal bir
şekilde gerçekleşir. Türkü söyleme üslubu (stil) ise, bu dağarcığın oluşturulmasından
sonra gelir. (Seeger 1958: 4; Ferris 1997:87-88).(Mirzaoğlu, 2000)
Neşe, memnuniyet arkadaşlığın ve genel olumlu günlük davranışları
gösterebilme kabiliyetidir. Bir yetişkinin çocuğun yetiştirilmesi sırasında gösterdiği
neşe faaliyetlerine ve mutluluk hissi oluşmasına neden olacaktır. Neşenin
gösterilmesine neden olan bilgi kaynağı ve beceri İle ilgili açık bir bağ vardır. İyi
huyluluk, naziklik, yaratıcılık, gurup davranış psikolojisi, yaratıcı drama, mizahi
güldürücü yetenek eğlendirme ustalığı, müzik bilgisi kazanma gibi davranış kalıpları
ile kültürel kimliğin şekillenmesi temelleri bu icra ortamlarının kazandırdığı ortak
model davranış kalıpları ve sonucunda kişisel gelişim. Bu gelişim, psikolojik oranın
cesaretlendirdiği ve yer aldığı bir ortam gerektirir. Bu kültürel icra ortamları bunun
için bir fırsattır. Bilişsel olarak ergenlikten gençliğe adım atacakların daha olgun ve
zararsız gençler için ileride karşılaşabilecekleri sorunlarla boğuşma ve çözme yetisi
kazanmada eğlence odaklı kültürel icra ortamları atmosferi tam biçilmiş kaftandır.
Torkildsen’e göre eğlence programları bir araya getirilmiş bir bireysel aktiviteler
serisi değildir. Bu bireysel ve grup merakı ve ilgili fikirlere dayalı olarak seçilmiş
birçok aktivitenin dikkatlice birleştirilmesi ve planlı kombinasyonu ve belirli
amaçları gerçekleştirmeye yönelik organize edilmiş konulardır. Bunların arasında
kişisel uygulama, memnuniyet, sevme, psikolojik ve fizyolojik sağlık ve pozitif sosyal
ilişkilerin geliştirilmesi yer alır. Özellikle programlama liderlik, gerekli boş alan,
olanak ekipmanları, aktivite ve uygun zaman ve yerde katılımcıların dengelenmiş
korelasyonu olarak ifade eder. (Torkildsen, 1986,128-147)
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4.İcra Geleneklerinde Kavramlar
4.1.Sıra Gecesi: Güneydoğu Anadolu›da ağırlıklı olarak Şanlıurfa’da, genellikle
kış gecelerinde belirli zamanlarda veya her hafta bir kişinin evinde olmak üzere
yapılan sazlı sözlü, eğlence toplantılarına verile ad. Sadece müzik yapılmaz aynı
zamanda yöresel yemeklerin yendiği, sosyal ve siyasi konuların görüşüldüğü
tartışıldığı toplantıların genel adıdır. Ancak bugün sıra gecesi tamamen geleneksel
yöre müziklerinin icra edildiği mekânlar olarak bilinmektedir. Sıra gecesi; sohbet,
muhabbet, edebiyat, musiki, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, usta-çırak
geleneği, küçüğe sevgi, büyüğe hürmet gibi temel özellikleri taşır. Bu özellikler
ve motifler diğer uygulamalar içinde geçerlidir. Anadolu coğrafyasının değişik
yerlerinde Sıra Oturumu, Sıra Gecesi (Nevşehir, Niğde, Kırıkkale vb) adlarıyla veya
oturak, gezek, seymen geleneği gibi farklı ad altında ama benzer içerikte benzer
motifleri olan uygulamalarda söz konusudur. Gerek sıra gecesi gerekse yaren vb
halkbilim uygulamalarının tarihi derinliği ile Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile ilgili
bir ilişki vardır. Yeniçeri Ocağının kaldırılması ile saray çevresinde müzik yapan icra
gurupları Anadolu’nun farklı coğrafyalarına gönderilmiş veya gitmiştir. Saraydan
gelen müzik gurupları beraberinde batı sazları olan keman, klarnet gibi çalgılarıda
Sıra Gecesi, Barana, Yaren, Oturak vb uygulamaların müzikal yapısına etki etmiş
hem de be eğlence mekânlarında kullanılan çalgılar da zenginleşme olmuştur.
4.2.Kürsübaşı:
Kürsübaşı geleneği Sıra Gecesinden ve diğer geleneklerden farklı olmakla birlikte
içerik olarak benzer özellikler taşır. Kürsü 50-60 cm yüksekliğinde en küçüğünün
bir yanı 60 cm den başlamak üzere 1,5 metreye kadar genişleyen dört ayaklı ve dört
köşeli tahtadan yapılmış kare bir masa şeklindedir. Bazılarının ise altı da üstü de
kapalı, yalnız alt döşemenin ortasında 30-60 cm çapında dairemsi oyulmuş boş
bir yer vardır ki buraya mangal koyulur. Kürsülerin büyüklük ve küçüklüğüne göre
hususi surette saman ve yapışkan bir çamurdan yaptırılmış olan bu mangallar kürsü
ayaklarının tam ortasına konulur, etrafında ise abdest sularının ısınması için bakır
ibrikler bulunurdu. Açık havada ve ekseriyetle yemek ocaklarında yakılan ağaç
kömürü, ateşi carıtlarla (ateş küreği) bu mangallara konulur ve dayanmak içinde
üzeri külle kapatılırdı. Bu ateş soğuğun şiddetine göre 10-12 saat kadar kürsüyü
ve kürsübaşlarını hamam gibi ısıtır ve sıcak tutan gelenek zamanla geleneksel
eğlencenin adını almıştır. ...Kürsünün kendisinden ziyade Kürsübaşı diye bilinen
ve bu isimle alınan toplantılar müzikli eğlenceler, halk hikâyeleri anlatımları gibi
kültür hayatımızda önemli yeri olan konuların işlenmesi ve günümüze kadar gelmesi
önemlidir. Kürsübaşları geleneksel kültürel unsurlarımızın günümüze ulaşmasında
önemli bir fonksiyonu olmuştur.

19

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Selamlık odalarında sesleri güzel kimseler tarafından Ahmediye, Muhammediye,
Kıssas-ı Enbiya kitapları; Emrah, Nevres külliyatından parçalar okunurdu. Hikâyeler,
masallar, savaş anıları anlatılırdı. İlim adamlarının selamlık odaları kalabalık olurdu.
Müdavimleri de çoğu hocalar, müderrisler veya mektep medrese görmüş kimselerdi.
Bu odalar adeta bir ilim yuvasıydı. Fuzulî, Bakî, Nefî, Nabî, Nedim... gibi şair ve
ediplerin eserleri okunur, incelenir, yorumlar yapılırdı. Hatta bu toplantıda ezbere
beyitler okunmakla kalınmaz “Fuzuliden bir beyit okuyacaksın ki son harfi “b”
olsun” şeklinde sorulan sorulara cevaplar alınırdı.
Bu nedenle Harput müziğinde bugün gerek klasik sazların kullanılması gerekse
makama ve kurala dayalı bir müziğin icra edilmesi gerekse Fuzuli Nedim ve Nevres
gibi Divan şairlerinin eserlerinin okunması tesadüfî olmamakla birlikte; bu müzik
icrasının çok köklü bir geçmişi ve geleneği vardır. Bu tarihi belgelerden anlaşıldığı gibi
konu ile ilgili anlatılan rivayetler de bulunmaktadır. Bunlardan birisi; “…..Divan ve
Nevrûz makamlarındaki ağır bestelerin Artukoğulları ve Uzun Hasan’ın Harput’taki
saraylarında mehter takımları tarafından çalındığı bu eserlerin Horasan erlerinden
miras kaldığı şeklindedir. Bunu doğrulayan işaretler de vardır. Makamların adları ile
birlikte türkülerde adı geçen İsfahan Şiraz ve Şirvan gibi Türkler’in bulunduğu yakın
Asya şehir isimleri bu rivayeti gerçekleştirmektedir.” (Memişoğlu 1966:11) (Ekici
2009’dan alma)
4.3.Yaren veya Yaran: Köklerini Ahilik Teşkilatından alan Yaren geleneği “
Oğuzlardan günümüze kadar çeşitli şekil değişiklikleri yaşayarak gelen, fakat özdeki
temel ilke ve anlamları değişmeyen tarihi kültür gelenektir. Yaşayışları itibarı ile
çok hareketli olan Oğuzların birbirlerine güç vermek, destek olmak ve sorunlarını
çözümlemek gayesi ile belli zamanlarda belli boy beyliklerinde toplanarak
meselelerini hallederek aynı zamanda yemekli eğlencelerde yaptıkları toplantıların
günümüze yansımasıdır
Daha sonraları Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu dayanışma toplantıları şekil
değiştirmiş, esnafların teşkilatlanmalarına da ışık tutmuş ve öncü olmuşlardır.
Koydukları kurallarla toplumda kanunen yasak olmadığı halde, yapılması ahlak
ve maneviyat açısından sakıncalı her şey yasaklanmıştır.(kötü söz söylemek, kin
tutmak, yalan söylemek, içki içmek, kumar oynamak, hile yapmak, kandırmaya
yönelmek, hovardalık yapmak gibi).Temel ilke olarak “açık ve kapalı” diye bir ilke
benimsenmiştir. Açık olması gerekenler (alın, kalb, kapı ve sofra), kapalı olması
gerekenler (el, dil ve bel’dir ve onlarda mana olarak haramdan, dedikodudan,
yalandan, zinadan uzak durulması, sır saklanması ile ifade edilebilir). Ahilik
müessesesi bu dönemlerde gelişmiş ve esnaflar bu dönemlerde teşkilatlanmışlardır,
öyle ki zanaat erbabı kişiler bu teşkilatın oluşturduğu komisyonlar tarafından
imtihan edilerek kendilerine “Şet” yani kuşak kuşatarak çıraklık, kalfalık ve ustalık
beratları verilirmiş.
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Müzikle ile ilgili kodlar: Kömür Gözlüm, Mahim, Üçayak, Çarsilardan Üç
Mum Aldim, Kahve Yemen’den gelir, Genç Osman, Fatmam, Ark Altinda Bendim
Var, Yildiz, Depetarla, Bir gömlek giyer kisarak” gibi. Sözlü ve ezgili bu yapılarda
makamsal yapılar ağırlıktadır.
4.4.Balıkesir Barana Geleneği Ve Kodlar
4.4.1Barana
Barana kelimesi Farsça Barhana (Barhane) kelimesinden gelmektedir. Halk
arasında konak, han gibi anlamlarda kullanılan bu kelime zamanla barana şekline
dönüşerek topluluk adı olarak kullanılmıştır. Bugün Anadolu’nun çeşitli yörelerinde
gezek, oturak, sıra gecesi ve şeker bağlaması gibi adlarla sürdürülen geleneklerle
benzerlikler de göstermektedir. Esas itibariyle gençlerin kendilerini eğittikleri
bir örgütlenme olan Barana’da eğlence bir araçtır. Daha sonraları toplumsal
değişimlerin etkisiyle eğlence ön plana çıkmıştır. Her yıl hasat bitiminde eylül
ortası veya ekim başı gibi başlayıp Hıdrelleze kadar devam eder.
Halk müziğinde barana kelimesi özellikle Balıkesir ve Manisa illerimizin,
Dursunbey, Soma, Tarhala yörelerinde özel bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sanat müziğindeki Fasıl anlayışına benzeyen bu türde, çeşitli türdeki halk müziği
ürünleri, solo koro icralarının yanı sıra zeybek karşılama gibi oyunlarla ard arda
bağlanarak oluşturulur. Bu ezgiler, fasılda olduğu gibi ayni makamda değildirler.
Ancak birbirine yakın ve geçki yapabilen makamlardan oluşur. http://hasat.org... Bu
gelenekte kullanılan müzikal kodlar:
4.4.2.Bengi: Bengi kelimesi’nin anlamı “sonu olmayan, ebedî” manalarını
taşımaktadır (Karabulut, 1986) Anadolu’nun çeşitli yörelerinde Benge, Benk,
Menge, Mengi, Bengü, Mengü adları ile oynanan “Bengi” oyunu bir zeybek çeşididir.
Barana geleneğinde sohbetlerde müzik eşliğinde oynanan Zeybek formunda oyun
çeşididir.Mahmut Ragıp Gazimihal’in Türk Halk Oyunları Kataloğu 1. Cildinde,
(Benge, Bengi, Bengi Altay, Bengi Oyunu, Beng Oyu-nu, Bengi Zeybeği Havası,
Benk, Balıkesir Oyunları, Balıkesir Zeybeği) (Gazimihal, 1997)(Menge, Mengi,
Pamukçu Bengisi, Pamukçu Zeybeği) (Karabulut,1989).
Balıkesir yöresi danslarından birçoğunun ad ve karakter açısından “zeybek”
olarak tanımlandığı bilinmektedir. Bunlardan biri, dansa eşlik eden müziğiyle ve
icrâsıyla zeybek karakteri gösteren Bengi’dir. Bunun açık bir göstergesi bu dansa,
sadece Bengi demek yerine, Bengi Zeybeği de denilmesidir. . (Mirzaoğlu 2004/7:101108)
Bengi, eski zamanlarda Ege mıntıkasının meşhur yiğitlik oyunuydu. Savaşta
saf düzeninde karşılaşıp, pehlivanların ayrı ayrı er meydanına çıkarılışında galebe
çalan her Türk pehlivanı, mağlup pehlivanın kesik başını kendi tarafına fırlatır; bu
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sûretle, yığılan kelleler etrafında, düşmana pes ettirildikten sonra Bengi Zeybeği
oynanılmak suretiyle zafer kutlanırdı (Gazimihal 1991:81; Ataman 1975:84).
Müslümanlığın Türkler arasında yayılmaya başlamasından itibaren, birbirine
düşman olan kabileler arasında geçen savaşlardan sonra, iki düşman kabilenin en
güçlü oyuncuları oyuna çıkarılır ve aralarında geçen savaşı, İkili Güvende oyunuyla
anlatırlar. Bundan sonra oynanan Toplu Güvende, savaşın genel havasını; en son
oynanan Bengi ise, kazanan tarafın esir aldıkları kişiler etrafında düzenledikleri
şenlikleri anlatır (Karabulut 1989: 168-169).
Bengi müziğinin ritmine göre, beş ana birimde yer alan figürler arasında ayrıca,
ayak
vurma, diz çökme ve diz vurma figürleri de mevcuttur. Bengi boyunca oyunun
akışı, efebaşının (bengi.../dengi.../ dehha... şeklindeki) nâraları ile belirlenmektedir
(Karabulut 1989:167)
4.4.3.Güvende
Bursa ve Balıkesir’de ayni adla anılan geleneksel güvende oyunlarına eşlik etmek
amacıyla üretilmiş bir türdür. Güvendenin kelime anlamı, iddia edildiği gibi, kişinin
güvendiği bir kişiyi oyuna kaldırarak birlikte dans etmenin verdiği güven’den
kaynaklanmıştır. Güvende türü sanat müziğin’de kullanılan köcekçe takımından
esinlenerek oluşturulmuş bir eğlence müziği türüdür. Güvende takımlarında türü
belirleyen en önemli ögeler 2/4, 4/4, 9/8 lik usullerin karışık olarak kullanılması,
temponun ağırdan hızlıya doğru akışı, birbirine yakın ve benzer makamların
kullanıldığı türkülerin çalgısal bölümlere geçkiler yapmasıdır. Aslında oyuna
yönelik bir tür eğlence müziği olup bir bakıma süittir.(Akdoğu 1996)
4.4.4.Zeybek
Zeybek danslarının tespit edilen “metinleri”, bu dansın, söz konusu bölge içinde
zengin çeşitleri ve çeşitlemeleri ile icrâ edilmekte olduğunu göstermektedir. Bu
değişim ve çeşitlenmelerin göstergeleri, genel olarak dansın icrâ düzeni, oynanışı,
figürleri ve ezgileriyle ilgilidir. Bölge içinde yörelere göre, bu dansların kendileri
gibi, adları da çeşitlenerek yaşamaktadır (Gazimihal 1991; 1997; 1999).Önemli
ögeleri; usul, tavır ve oyun eşlikli olmalarıdır. Dokuz zamanlı usulün değişik
mertebeleri kullanılırken bu dokuz zamanlı usulün Evfer ve raks Aksağı dışında
kalanların olması şarttır. Daha basit bir ifade ile üç›lünün başta veya sonda olması
gerekmektedir. Zeybeklerin (2+2+2+3) veya (3+2+2+2) şekilde olması şarttır Bazı
istisna hallerde (3+3+3) tarzı da görülmektedir. Örneğin Ah bir ataş ver cigaramı
yakayım. Dört zamanlı olan zeybek tavrı ile çalınıp oynanabilen parçalar ise zeybek
çeşnisi olarak kabul edilirler. Zeybekler hız tempo olarak; çok ağır, ağır ve kıvrak
olmak üzere çeşitli şekillerde, yani adagio, andante ya da moderato veya allegretto
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olabilirler. Kıvrak zeybeklerin çoğunluğu kadınların oynadığı zeybeklerdir. Ağır
zeybeklere örnek : Kocaarap, Harmandalı, Kerimoğlu. Kıvrak zeybeklere örnek:
Serenler, Damardı, Cemilem. Genellikle bir oktav içinde seyir etmelerinin yanında
oktavı aşan oniki, onüç ses içinde seyreden zeybeklerde çoktur. Makamsal olarak;
hüseyni, karciğar, nikriz, hicaz, eviç en çok kullanılanlardır. Bağlamadaki icrasında
özel tavır özel bir tezene kullanımı vardır. (Akdoğu, 1996)
Zeybek kelimesi halk terminolojisinde Anadolu’nun birçok yerinde kullanılan
bir kelimedir. Burada kısaca belirtelim. Konumuzu ilgilendiren kısmı Zeybek
kelimesinin icra geleneğinde sözlü ve söz formlarının çalınıp oynanmasıdır.
Zağmak: 1. Kaçmak, koşmak. (Söğüt, Çal, Denizli – Üçem, Bala, Ankara – Göl,
Çubuk, Ankara – Güvenç, Konya)
2. Düşmek. (Zile, Tokat – Bor, Niğde)
3. Hızla fırlamak, akarcasına kayıp gitmek. (Eğridir köyleri, Isparta – Söğüt,
Bilecik – Alaşehir, Manisa – Çankırı – Mersin köyleri, İçel – Afşin, Maraş –
Çarşamba, Samsun – Şarkışla, Koyulhisar, Sivas – Bor, Niğde – Yozgat)
4. Saldırmak. (Kumdanlı, Yalvaç, Isparta)
5. Hareket etmek, hızla bir yere gitmek, gidiş, yerinde duramamak, kaçarak
kurtulmak.
(Ankara, Kalecik ilçesi, Alevi – Türkmen köyleri)
6. Yaman, atik, çevik, bir şekilde hareket etmek. (Isparta, Keçiborlu, Kılıççı
kasabası ve köyleri)
http://www.halkoyunlarim.com.........
5.Geleneksel İcra Ortamlarında Müzik Eğitimi Nasıl Yapılıyordu?
Halk müziğinin geçmişten günümüze intikal etmesinde pek çok unsur vardır.
Bu unsurlar; Âşıklık geleneği yolu ile şaman, kam, bahsı, ozan ve son yüzyıllarda
âşık adı verilen kişiler, geleneksel düğün ortamları ile geleneğin icra edildiği
geleneksel kültürel mekânlar en başta gelen aktarma ortamlarıdır. Bu geleneksel
icra ortamlarına ayrı bir yer açmak gerekir. Bu mekânlar çeşitli kültürel kurallar
zinciri olan ve sistematik denebilecek olan eğitim ve öğretme yöntemi ile adeta
günümüzün akademik müzik eğitim yeri olan konservatuarları yapılanma kabul
edilebilecek icra ve eğitim yuvalarıdır. Bu ortamlar çok farklı yörelerde değişik adlar
bilinmektedir. Ama işlevleri açısından birbirine yakın özellikler ve uygulamalar
taşımaktadır. Bugüne kadar çok yönlü boyutu ile inceleme konusu edilmeyen
geleneksel halk müziği icra ortamlarının yeri ve konumunu anlamaya çalışmaktır.
Tarih, antropoloji ve halk bilimi gibi disiplinlerin araştırmaları sonucu Anadolu
coğrafyasında ve dışında bu geleneksel uygulamalarının farklı şekil ve konumlarda
olsa da yapıldığından söz edilebilir. Âşık meclislerinden başlayarak hikâye destan
anlatım geleneği ortamları ile köy oda sohbetleri bazı ipuçları vermekte olup otantik
müzik icra kültür geleneğinin çok eskilerden beri yapıldığını göstermektedir
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Elbet bu gelenekte de müzikal bir takım unsurlar olmakla birlikte kurumsal
ve kural kaideler bakımından adı geçen sohbet geleneklerinin çok yönlü tesir ve
etkileri vardır. Bu icra ortamlarına sadece müzik geleneğini sürdüren ortamlar
olarak da bakmamak gerekir. Halkbilimsel uygulamalar icra mekânlarının çok yönlü
işlevlerinin olduğunu da göstermektedir.
Şüphesiz Anadolu coğrafyasında birçok yerde farklı adlar altında yapılan eğlence
merkezli kültürel mekânların hepsini burada almamız ve incelememiz başlı başına
bir kitap konusudur. Burada bugün yaygın ve etkin olarak icra edilen Şanlıurfa Sıra
Gecesi, Elazığ Kürsübaşı, Çankırı Yaren ve Balıkesir Barana kültürel icra mekânları
üzerinde durulacak buradaki müzikal ve halk bilimsel uygulamaların müzikal
kodlarını anlamaya çalışmaktan ibarettir.
Sıra Gecesi, Sıra Gezmesi, Oturak, Yatsı Oturumları, Yaren, Barana, Gençlik
Eğlence Teşkilatları vb. ad altında yapılan geleneksel uygulamalar, halk müziğinin
günümüze intikalinde en başta gelen geleneksel yapılardır. Aynı zamanda sosyal
ve kültürel bir eğitim yuvası olarak da düşünülebilecek bu mekânlar geleneksel
öğretim sistemlerinin ana damarını oluşturur. Oldukça geniş ve bir o kadar da çeşitli
ve zenginlik arz eden bu icra ortamlarının birbirleri ile yakından ilişkisi ve ortak
motifleri vardır ve benzerliği söz konusudur. Örneğin Urfa Sıra Gecesi uygulamaları,
Elazığ Kürsübaşı ve sınırlarımız dışındaki Kerkük ve Azerbaycan’da yapılan eğlence
odaklı müzikal gelenek de birçok ortak motif ve uygulamalardan söz edilebilir.
Her şey den önce insanlar neden böyle ortamlara katılır? Onları buraya çeken
sebep veya sebepler nelerdir? Acaba buraya toplanan insanların ortak yönleri var
mıdır? Varsa nelerdir? Birbirleri ile olan ilişkileri nasıldır? Yani insanları oraya çeken
sebep sadece eğlenme midir? Yoksa başka faktörler de var mıdır? Bu ve benzeri
sorular çoğaltılabilir ama gerçek olan bir şey vardır ki onları çeken ortak nokta
müzik eğlence kültürünün kodlarında gizli olsa gerektir. Bu ve benzeri eğlence
mekânlarının kısa süreli çekeni ruhi ve bedeni olarak rahatlama olabilir mi? Acaba
insanlar karşılıksız ruhsal olarak müzik gıdalarını bu yolla mı sağlamaktadır? Bu
ve benzeri birçok konuyu anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu icra
mekânları kültürel açıdan açık olarak gözlemlenebilen uygulama olmasının yanında
bireyler arası sosyal-kültürel birlikteliğin cazibe merkezi olmasıdır aynı zamanda. Bir
başka açıdan ise müzik endüstrisinin beslendiği bir pazardır da. Günümüz popüler
müzik kültürü; kendisine sunulan hazır ve paketlenmiş müzik malzemelerini kendi
isteği doğrultusunda pazara sunarken, bugünün kolayca sindirilen ve alınabilen
mutfak malzemesi haline getirilen al, kullan, at mantığı, bizlere bolca paketlenmiş
ve kullanım ömrü tamamlanmamış geleneksel müzik malzemeleri düşünüldüğünde
bu tür kültürel icra ortamlarının önemi bir kat daha değer kazanmaktadır. Bu da
olayın başka bir boyutudur.
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Toplu icralarda şu yol takip edilmektedir. İcra ortamının en güçlü ve sesi en güzel
olan ve aynı zamanda repertuar bakımından bilgili baş sanatçısı konumundaki
kişi icraya başlar ve birinci mısrayı okur bunu müteakip tekrar edilen ikinci mısra
orada bulunanlarının tamamının katılması ile tekrar edilir veya icra tamamen
gazelhan ya da usta sanatçı tarafından okunur. Bu her zaman bu şekilde yapılır. Ki
bu yöntemle türküleri öğrenme hafızaya alma daha kolay ve kalıcı olur. Bu yöntem
Sıra Gecesi ile kürsübaşı geleneğinde uygulanan bir anlamda ezbere dayalı bir
sistemdir. Çoğunlukla izlenen yol budur. Bu sistemin hafızalarda daha kalıcı olduğu
gayet açıktır. Buralarda icra edilen makamsal yapıdaki türkülerin söz yapılarının
da güçlü olması, ritmik ve usul yapılarının da çeşitli ve zengin olmasında etkilidir.
Ara sıra bazı örneklerin farklı olduğu da görülmektedir. Örneğin Bir Of çeksem
karşı ki dağlar yıkılır dizesi iki kez okunmak zorundadır. Nedeni birinci dizekte
sanatçı yarım kararda durur karara inmez ikinci tekrarda orada bulunan diğer
kişilerde bu bölümü tekrar ederek hafızasına alırlar. Ezgi çeşitli triller ve geçişlerle
dördüncü mısrada karara iner. Bu şekilde sürekli birbiri ardına tekrarlanan müzikal
yapılar daha kalıcı olur. Ama icrada mutlak surette özgürlük ve serbestlik vardır
bu makamdan çıkma şeklinde değil aksine makamı veya türküye bağlı kalarak
hançere ve gırlak teknikleri ile zenginlik katma şeklindedir. Bu yüzden çoğunlukla
türkülerde oluşan çeşitleme (varyasyon) bu özgür söyleme geleneği ile yakından
ilgilidir. Türkülerin içinde bulunduğu sözlü gelenek, söyleyene hem ezgisinde hem de
sözlerinde (1) kendine göre değişiklikler yapma imkânını verir. İki türkücü tarafından aynı
şekilde söylenen ve iki ayrı köyde derlenip de tamamen uygunluk gösteren hiçbir türkü
yok gibidir. (Franz,1975:86-94)
Yaren ve Barana geleneğinde bu yöntem uygulanmaz. Bu bakımdan barana ve
yaren geleneğindeki müzikal yapılar daha kırılgan ve unutulmaya daha yatkındır.
Sıra Gecesi ve kürsübaşı icra geleneğinde müzikal söyleme ve çalmada daha
özgürlük vardır. Yani bir başka ifade ile okuyucunun icra kabiliyeti melodik yapının
çeşitlenmesi ve şekillenmesinde önemli bir faktördür. Hafızasında daha çok ezgi
tipleri vardır. Bu ezgi tiplerini çeşitlemeler yaparak yeni ezgi tipleri ekleyebilir veya
değiştirebilir. Çekirdek melodi kalıpları üzerine yeni ve farklı tipte ezgi cümleleri
ekleyerek yeni bir türküsün oluşmasına da katkı yapar. Ustalık ve hünerin öne
çıktığı bu durum yaren ve baranada daha sınırlıdır. Bu iki icra geleneğinde ne
söyleneceği ve ne çalınacağı bellidir. Yani icra repertuarı bellidir. Gerçi Sıra Gecesi
ve Kürsübaşı icra geleneğinde de söylenecek ve çalınacak türküler bellidir. Ancak
burada ifade edilen uzun hava formundaki gazel, kaside, hoyrat adı verilen ezgi
kalıplarında zaman zaman değişik icra tekniklerinin söylenmesi anlaşılmalıdır. Bu
geleneklerde diğer iki gelenekten farklı olarak icra ve çalgı boyutu daha fakir kalır.
Ancak bu bütün türküler için geçerli olmayabilir. Buradaki usul ve kurallar zinciri
halk müziği öğrenmenin yanında bireyler arasındaki ilişkilerin nasıl ve ne şekilde
olması gerektiğini de belirleyen uygulama ortamlarıdır.
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Türk müziğinde ikinci öğretme sistemi halk müziğinde usta çırak sanat müziğinde
meşk adı verilen öğretme sistemidir. Anadolu’nun farklı coğrafyalarında yıllardır
süren söz konusu geleneklerin yapısında var olan ortak motif Meşk kavramı içinde
gizlidir. Aslında bir yönü ile anlamda Ahilik temeline dayandığını düşündüğümüz
meşk salt öğretme sistemi değil Ahilik geleneğinde var olan uygulamaları da
barındırdığı bir gerçektir. Özgün Osmanlı/Türk musiki geleneğinin oluştuğu on
altıncı yüzyıl ortalarından itibaren meşk ederek musiki öğrenmenin bilinen tek
musiki öğrenim yöntemi olduğunu belgelemek mümkün. Ayrıca, ses veya saz eserleri
meşk edilmesi arasında her zaman önemli farklılıklar bulunduğu da biliniyor. Meşk
silsileleri içindeki uzmanlaşma alanları, spesifik meşk mekânları, meşk içindeki
yetenek ve ustalık kıstasları, musiki öğretiminde meslek ve profesyonellik anlayışları
gibi konuların her biri ise ayrı bir araştırma konusudur aslında. )
Geleneksel icra ortamlarındaki öğretim ile Meşk öğretim sistemi elle tutulur bir
sistem değildir. Göze, kulağa ve fiziki olarak el ayak hareketlerine bağlı bir öğretidir.
Gerek geleneksel uygulamalar gerekse meşk gibi bire bir veya toplu öğretme
sistemlerinde bir görünen birde görünmeyen arka plan vardır. Görünen taraf takip
etme, tekrarlama, uygulama ve ezberleme şeklindedir. Görünmeyen arka planda ise
kültürel kodlara kazınan bilgilerin kazanılması hafızaya kaydedilmesidir. Yazılı ve
nota öğretimi meşke ve icra ortamlarına son dönemlerde girmiş bir uygulamadır.
Kültürel icra ve meşk yolu ile öğrenilen repertuar aktarma işlevi teknolojinin hayata
girmesi ile yeni bir durum kazanmıştır. Bundan sonraki süreç de bu geleneksel
öğretme sistemleri kullanılacak mıdır? Veya terk edilecek midir? Kanaatim odur ki
bir şekilde bu öğretim sistemi en azından şu an için ve yakın bir gelecekte varlığını
sürdürecektir. Bu da geleneği ne kadar anladığımıza ve uyguladığımıza da bağlıdır.
6.Türk Halk Müziğinin Sınıflandırılması Üzerine
Türk halk müziği incelenir ve sınıflandırılırken araştırmacı ve uzmanlar pek çok
konuları, sorunları ve unsurları açıklamak zorundadır. Bu unsurlar geleneksel halk
müziğinde var olan makamsal yapı, ritm, tavır, çalgı, usul, icra ortamı, terminoloji
ve benzeri temel kavramlardır. Temel kavramlar içinde sınıflandırmayı doğrudan
etkileyen unsur hangisidir? Makam mı? Tavır mı? Uslüp mu? Ritm mi? Çalgı mı?
Veya bunların hiçbirisi olmayıp toplumsal kültürel ve coğrafik özellik midir? Ya
da kültürel icra ortamı mı? Veya bunların hiçbirisi midir? Nedir belirleyen unsur?
Sosyolojik ve kültürel yapı halk müziğine ne düzeyde etki etmektedir? Acaba
yöresel tavır, çalış, okuyuş da birinci derecede etkileyen faktör veya faktörler
nelerdir? Çalgıların halk müziğindeki konumu müzikal yapıya hangi düzeyde tesir
etmektedir? Geleneksel müzik icralarında yörelerde icrayı destekleyen çalgıların
farklı olmasını nasıl açıklamak gerekir? Bir yörede kemençe diğer yörede bağlama
çalınmasının kodları ne olabilir ki? Acaba toplumun sosyal yapısı halk müziğinde
ne derecede önemlidir? Barana, Yaren, Sıra Gecesi, Kürsübaşı icra mekânlarının
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halk müziğine etkisi ne düzeydedir? Bu ve benzeri pek çok soru geleneksel müzik
araştırmacılarının cevaplamak için uğraştığı temel konular arasındadır.
6.1.Geleneksel İcra Ortamları ve Halk Müziğinin Sınıflandırılması
Türkülerin dolaysıyla halk müziğinin sınıflandırılması konusunda özellikle son
dönemlerde onlarca tasnif yapılmıştır. Bu çalışmalarda sınıflandırma:
a-) Halk müziğinin yapısı açısından (tavır, üslup, usül, motif, tip, ezgi yapısı vb.)
b-) Halk müziğinin edebi açıdan (söz yapıları, tematik özellikler, şekil, tür vb.)
c-)Halk müziğinin terminolojisine göre sınıflandırma (yöresel icra şekillerindeki
kavramı, uzun hava, kırık hava, form ve bunların alt türleri uzun hava, maya, bozlak
vb.)
e-)Yöresel, coğrafik adlandırmalara göre, Ege, Doğu, Karadeniz vb. gibi başlıklarda
yani ezgilerine, konularına ve yapılarına göre sınıflandırıldığı görülür. Halk
türkülerimizin oluşumlarına ve yayılmalarına neden olan ortamların, onları meydana
getiren sebeplerin asıl mecrasından uzaklaştırılarak ele alındığını, incelendiğini
görmekteyiz. Oysa diğer halkbilimsel verilerde olduğu gibi, türkülerimiz de
kendine özgü ortamlarda hayat bularak yaşamlarını devam ettirmeye çalışmışlardır.
Herhangi bir alan araştırmasında veya halk toplantılarında (Düğünler, Oturak
Âlemleri, Cümbüşler, Kına ve Ağıt Yakımları vb.) derlenen türkülerin, söylenmesine
neden olan olaylar zinciri içerisinde incelenmesi bir zorunluluktur. Türkülerimiz
incelerken içeriklerine, konularına, biçimlerine ve türlerine dikkat eden; bunları
çeşitli sınıflar içerisinde inceleyen bilim adamı, uzman ve derlemeciler, sözü edilen
birlikteliklerin yanında, önemli bir noktayı da göz ardı etmemeliler. Bu nokta da
türkülerimizin ya da Halk Müziği”nin yayılması, dağılması ve oluşumlarında birinci
derecede rol oynayan sebep kültürel icra ortamlarıdır. ( Öcal: 2000 )
Araştırmacıların, uzun hava adı altında verdikleri bu örnekler, yaratıldıkları ve
icra edildikleri bölgelerde değişik isimlerle anılmaktadır. Bunlar genellikle ezgi,
âşık, olay, olayla ilgili şahıs, mahalli ağız, yer, ya da yöre, edebi tür, özel terimler,
aşiret, vb. gibi adlarla belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda uzun hava örneklerinin
isimlerinin verildiği, çeşit, şekil, biçim (form), ezgi, dizi ve konu gibi birbirinden
farklı yaklaşımlarla değerlendirilip, ancak yeterli açıklama ve sınıflandırılmanın
yapılmadığı görülmektedir.
Sadi YaverAtaman halk müziğinin özgün yapısının gelecekte Türk müzik kültürünün
gelişme çizgisi için çok önemli veriler sunduğunu şu cümlelerle analiz etmektedir.
Türk Halk müziği derinliğine incelendiği zaman, son derece zengin olan
çeşitlemeleriyle, ileri Türk Musikisi çalışmalarında başlıca literatür olarak
kullanılabilecek gerçek değerleri bulunduğunu anlamak güç değildir.
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Bu çeşitlemeleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:
1.Uzun havalar ve Uzun hava şeklinde vokalizlerle bağlantılı (Of, oy, uy, loy, lele,
leyli, yarey... gibi) ünlemlerle süslenen serbest ölçülü ağızlar. (Bozlaklar, Maya,
Hoyrat, Ayaz, Hıra. Kayabaşı vs…)
2.Kelime ritmine uymak suretiyle, cümle ve parça sonları, aynı şekilde bağlantı ve
vokalizlerle tamamlanan kırık havalar.
3.Çeşitli ritim canlılığı gösteren, çok kere tek, iki ve üç motifli cümle ve
periyodlardan kurulmuş kısa ezgilerin tekrarlandığı ve ezgi değişiklikleri bakımından
bir çeşit denge ve hareket sağlayıcı bölümleri olan, karma ve değişik ölçülü ezgi tipleri.
Serbest ölçülü ve zaman zaman değişen, sözgelimi 4/4 iken 5/8, 6/8, 9/8’liğe dönüşen
ve genellikle tekrar başladığı ölçüye dönen oynak türkü ve oyun havaları (Ağırlama,
Yanlama, Yeldirme, Sektirme, Kavuşma, Hoplatma gibi bölümleri olan Halay, Bar,
Horon, Hora gibi oyun havaları,,.)
4. … ritim özelliği gösteren, bazen kelime ritmine uyarak mânili, kırık hava
desteklemeli ve uzun hava geçişli karma ezgiler. (Kır, gurbet türküleri, ninniler ve
çocuk türküleri...)
5.Söz ve ritim yapısı aruz ölçüsüne göre düzenlenmiş ve sanat musikimize yanaşık
çeşitli makamlarla örgütlenmiş, özel adlarla anılan bir kısım şehir halk türküleri.
(Divan, Müstezat, Teçnis, Kalenderî, Beyatî, Muhalif, Semâî, İbrahimî, Sağıt, Varsağı
(Varsah) Tatyan, Elezber, Kürdî, Bağrıyanık, Beşîrî, Türkmenî, Benderfî, Nevruzî
gibi adları olan oldukça zengin ağızlar.) Bunların tipik örnekleri, özellikle Harput
dernek havalarıdır. Orta Asya kültürünün, dalgalar halinde Anadolu’ya yayılmasıyla
ilgili olarak, Harput musikisinde geçen Şirvâni, Varsah, Beyatî, Türkmenî gibi ezgi
adlarının, Elazığ halk oyunlarının müziklerinde de, özellikle uzun hava geçişlerinde
önemli yerleri vardır.
6.Çeşitli törenlerle, özellikle düğün «rit»leri, ateş kültü ağaç kültü gibi kutsal
inançlarla ilgili havalar. Bunlara ritüel türküler diyebiliriz. İlâhi, Nefes, Samahlar,
gelin kutlama ve kına yakma havaları. Sağlıkla ilgili törensel ezgi ve türküler.
7.Aşıklamalar (Karacaoğlan, Emrah, Kurbânî, Sümmânî, Ruhsatî, Pir Sultan Abdal
gibi ünlü âşıklara atfedilen «ağız»lar). (İ., Dadaloğu, Köroğlu, Aşık Veysel)
8.Kahramanlık folkloru ile ilgili türküler ve müzikler. Zeybek havaları, Efe ve
Seymen türküleri, oyun havaları. Yiğitlemeler, koçaklamalar, güzellemeler, yermeler,
alayı konu alan mizahî türküler, köy orta oyunu, imece, saya, dübek başı, harman
oyunlarıyla ilgili değişmeli ve mânili türküler, karşılamalar). (ilave dem ‘Van, Artvin,
Kars’ ve atma türküler ‘karadeniz,
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9. Yöresel «ağız»lar (Urfa ağzı, Eğin ağzı, Harput ağzı gibi). (İ., Arguvan, Çamşıhı,
Eğin)
10. Ağıtlamalar. Özellikle ölüm üzerine yakılmış ağıtlar. Çok yaygın çeşitleriyle
Türk halkının ağlamayı bile musikileştirmekte gösterdiği sanat duyarlığının ince
örnekleri.” şeklinde analiz ettiği müzikal yapıya yeni ve daha farklı bilgiler ilave
edilebilir. Mesela bunlardan Karşılama tipi sözlü ve sözsüz ezgi yapıları, Ordu, Fatsa
ve Ünye dolaylarında tesbit edilen efilo havaları ve karakteri, www.enstr....
6.2.Geleneksel Türk Halk Müziğinde Coğrafik Sınıflandırma Yapılabilir Mi?
Türk halk müziğinin bilinen özelliği edebi, yapı, üslup, tavır, ritm, çalgı, müzikal
form, kısaca sanat ve estetik açıdan son derecede zengin özellikler taşımasıdır.
Birçok araştırmacı halk müziğini çok farklı açıdan inceleyerek sınıflandırmışlardır.
Bu sınıflandırmanın elbet mantığı vardır ancak yine de eksik yönlerinin olduğu
da açıktır. Türk halk müziği müzikal anlamda çok zengin form biçim tavır stil v.b.
karakteri bünyesinde barındırması ve çok geniş bir coğrafyayı ilgilendirmesinden
dolayı sınıflandırma yapılırken mutlak surette eksik kalan bir tarafı olmaktadır.
Çağımızın en önemli araştırmacılarından Von Sydow ekotip deyimini halk
kültürüne uyarlamış ve önemli sonuçlar elde etmiştir. Von Sydow’a göre bir
geleneğin “kendi bölgesinde, onu taşıyanların karşılıklı etkisi ve denetimi yoluyla
bir birleştirme sürecine maruz kalacağını” söyler. (Burke 1995:67) bundan hareketle
türkülerin yayılma, dağılma ve denetim sürecinde kültürel icra ortamları olan
sıra gecesi, oturak, kürsübaşı, barana, yaren, gibi müzikal icra ortamları açık
bir şekilde türkülerin belli merkezler ve belli kurallar çerçevesinde icra edilmesi
ile bir kimlik kazandığı söylenebilir. Söz konusu icra merkezlerinde türküler test
edilip onaylandıktan sonra kabul veya ret edilir. Bunun anlamı şudur. Bir anlamda
toplumsal kabul niteliği de taşıyan bu mekânlar türkülerin hafızalara kazınması
ve tutulmasında, öğrenilmesinde önemli işlevlere sahiptir. Aynı zamanda bu yerler
müzikal kültürün başta yerel olmak üzere farklı varyasyonlarının ve halkalarının
birleştirildiği ortamlardır. Türkülerin coğrafik olarak sınıflandırılmasında belirleyici
tek bir faktör yoktur. İcra dili, etnisite, v.b. faktörler kültürel alışverişin sıklığı ya da
azlığı geleneğin sürdürülmesine önemli derecede incelenebilir.
Türk halk müziği kendi bağlamında bölgesel adlandırma yapılması ellili yıllardan
itibaren görülür. Bu dönemlerde Karadeniz, Ege, Trakya, İç Anadolu, Güneydoğu
Anadolu, Doğu Anadolu coğrafik bölgeleri halk müziğinde kullanılarak söylenir.
Böyle bir tasnif Türkiye coğrafyasının idari bölünmesiyle de örtüşür. Oysaki idari
bölünme ile müzikal tasnif birbirinden çok farklıdır.
Halk müziğinin böyle bir sınıflandırmaya tabi tutulması müzikal bir tasniften
öte coğrafik bir sınıflandırmadan öteye geçmez. Her araştırmacı bilir ki bölgesel
sınıflandırmanın içinde halk müziğinin çok farklı formları üslup ve tavır özellikleri
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gizlidir. Neden coğrafik bir tasnif yapılamayacağı konusu kültürel açıdan
incelenirse; kültürel yayılma ve dağılma (difüzyon) sürecinde, kültürel unsurlar bir
şekilde zincirin halkaları gibi birbirini tamamlar niteliktedir. Bir sonraki kültür bir
önceki kültürel mirasını kendi içyapısına alarak şekillendirir ve onu harmanlayarak
farklı bir kalıba sokar. Bu süreçte belirleyici pek çok faktör vardır. Kültürel, coğrafik,
toplumsal yapı gibi temel faktörler, bu sürecin en önemli halkalarıdır. Yörelerin
sosyal ve kültürel doku özellikleri ritm, tavır, üslup gibi temel müzik kavramlarının
oluşmasına da doğrudan etki ederek farklı oluşumların anahtarıdır. O bakımdan
halk müziği de konumuna ve özelliğine uygun olarak yüz yılların genetik kültür
birikimini kendi bünyesinde şifreleyerek, kodlayarak çok farklı yol ve yöntemlerle
bir sonraki nesle ulaştırmaya çalışır. Düğün, şenlik, oda veya çok değişik kültürel
icra ortamları halk müziğinin yayılmasında önemli işlevi olan toplumsal kabul
alanlarıdır. Bu açıdan Barana, yaren, oturak, kürsübaşı aşık kahvesi gibi adlarla
bilinen bu mekanlar geleneğin temsilcileri için önemli işlevi olan icra ortamlarıdır.
Kültürel geleneğin en iyi taşıyıcıları ise, hafızası kuvvetli sesi ve sazına hâkim
usta sanatçılardır. Kültürel mirası aktarmada âşıklar ve güçlü mahalli sanatçılar
önemli rol oynar. Her dönemin usta sanatçıları kendine has çalış, söyleyiş, okuyuş,
tarz ve üsluplarını çırağına aktararak bu yolla kültürel birikimlerini bir sonraki
nesillere aktarmış olurlar. Burada söylenen türküler usta malı olduğu gibi kendi
dağarcığından türkülere de yer verilir. “Elbette şarkıdan şarkıya kalıplar ve konular
değişebilir; ozandan ozana da şarkı (türkü ç.n) ve şiirin ‘bitiştirilişi’ farklı olabilir.
Hatta belirli söz kümeleri, hangi ozanın aktarmış olduğunu bile ele verebilir. Ancak
bütün bu şarkı malzemesi, konuları, kalıpları ve kullanış biçimleri belli bir geleneğin
malıdır.” (Ong 1999:78). Bu gelenek usta çırak yöntemi ile eserlerin asıl kaynağına
giden sürecin devamından başka bir şey değildir. Âşık, ozan, mahalli sanatçı gibi
adlarla bilinen kültür taşıyıcıları bu ve benzeri kültürel icra ortamları ile sanatını
devam ettirirken aynı zamanda halk müziğinin şekillenmesinde ve sürmesine de
katkı yaparlar.
Bu bakımdan yaşadığı coğrafya ya göre Türk halk müziğini tasnife tabi tutmanın
derinliği yoktur. Örneğin Karadeniz Bölgesi ele alındığında Trabzon’dan İstanbul’a
veya Trakya Bölgesine kadar uzanan bir sahil şeridi vardır. Doğu ile batı ve iç
kesimlerde halk müziğin çok farklı ritmik, melodik, üslup, tavır özellikleri ile
karşılaşırız. Batı bölgelerde bulunan Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun gibi
iller ile Karadeniz bölgesinin doğusunda yer alan Rize, Trabzon, Giresun farklı bir
halk müziği yapısı vardır. Müzikal farklılıktan başka kullanılan çalgılarda da çok ciddi
farklılıklar vardır. Karadeniz’in doğusunda ritmik yapılar hızlı 5/8,,7/8, 9/8, 9/16, 2/4
usulde hızlı ezgiler daha ağırlıkta batıda ise bu durum 2/4, 4/4, 9/2,9/4,9/8, başta
olmak üzere ritmik yapıda Ege tarafında yavaşlama ve ezgilerde ağırlaşma Trakya
yöresinde ise hızlanma görülür. Bırakın uzak iller arasındaki temel farkı ilçeler hatta
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köyler arasındaki farkların olduğu kabul edilen bir gerçekliktir. O zaman türkülerde
coğrafik sınıflandırma yapılması daha olayın başından ortadan kalkmaktadır. Keza
diğer coğrafik bölgeler içinde geçerlidir. O zaman Türk halk müziği nasıl bir tasnife
tabi tutulmalıdır sorusunun cevabını bulmamız gerekmektedir. Ya da böyle bir
tasnife ihtiyaç var mıdır ki biz coğrafya konusu ile türküleri sınıflandıralım. O
bakımdan terminolojide coğrafik görüntüden öte halk dilinde kullanılan zeybek,
karşılama, sürmeli, bozlak, hoyrat v.b. form ve biçimlerin yerel adlandırmaların
tercih edilmesi en azından coğrafik adlandırmadan daha önemlidir. Bugün pek çok
araştırmacı bilir ki zeybek denildiğinde Ege, Marmara, İç bölge sallama denildiğinde
Silifke ya da sürmeli denildiğinde Yozgat hatırlanır. Zeybek sadece bir bölgeye ait
olmamakla birlikte il adlandırmaları verilerek konu daha netleştirilmiş olur. Aydın
zeybeği, Muğla zeybeği, Ankara Zeybeği, Kastamonu zeybeği gibi, nitekim bugün
zeybek tavır ve özellikleri de bu adlarla kabul görmüş yaygın olarak bilinmektedir.
7.Geleneksel İcralarda Müzikal Kodlar
7.1.Müstezat: Türk Halk Müziğinde özel bir ezgisi ve güftesi “Müstezad” olan
uzun hava. Bir şiir biçimi, bağlamada özel bir düzendir. Türk Müziğinde bir form.
“Ziyade “ denen ilave kısa mısraların, kendi aralarında kafiyeli olarak, esas şiirin
mısralarını takip ettiği gazeldir. Yani, her uzun mısradan sonra “Ziyade” denilen
( mef ’ûlün feûlün ) vezniyle bir mısra eklenir. Ziyadeler, anlam bakımından asıl
mısralara bağlıdır. Ya kendi aralarında ya da asıl gazelle kafiyelenirler. Müstezad,
iç içe konulmuş iki gazeli andıran bir çeşittir. Asıl gazel daima (mef ’ûlü mefâîlü
mefâîlü feûlün) vezniyle yazılır. Asıl kaynak yöresi Erzurum’dur. Elazığ’da örnekleri
görülmektedir.

7.2.Gazel: Divan şiirinin çok sevilen bir nazım şekli ve şiir tarzıdır. Kelime mânası
aşk ve sevgi üzerine konuşmak, sohbet etmektir. Gazelin bizim edebiyatımızdaki
örneklerine, dinî, ahlâkî, tasavvufî mahiyeti yanında kadın ve aşka dair olanları
bulunmak üzere Anadolu sahasında rastlanır. Bu duyguların gazel tarzında
coşkunca ifade edilmesi, bu yolda yürüyen şairleri etkilemesi bakımından
önemlidir. Böylece gazel; tabii ve beşeri, maddi ve manevi güzelliklerin, zevk ve
eğlencelerin, aşk, heyecan ve acıların, kader karşısındaki çaresizliklerin, neşeli,
yanık, gururlu, duygulandırıcı bir ifade haline gelerek hüviyetini kazanmıştır.
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Gazeller; yaşanan hayata, çevreye ve tabiata dair aşkı, güzelliği, samimi, zarif ve
şuh bir ifadeyle ortaya koyarlar.
7.3.Divan: Aruzun (fi’ilitün, fi’ilatün, fi’ilatün, fiilün) kalıbından olan şiirlere
Divan adı verilir. Divan’lar gazel, murabba, muhammes, müseddes biçimlerinde
yürür. Vu divanlar özel bir ezgi ile okunur.
7.4.Semai: Aruzun (mefi’ilün, mefi’ilün, mefi’ilün, mefi’ilün) kalıbındaki şiirlere
Semai adı verilir. Kafiye düzeni Divan’da olduğu gibidir. Semai’nin de ayrı bir ezgi
ile okunması gerekir. Semailer üç bölüm oluşturur: 1-Gazel, murabba, muhammes
ve müseddes biçiminde olanlar 2-Musammat semailer 3-Ayaklı (yedekli) semailer.
7.5.Selis: Aruzun (fe’ilitün, fe’ilatün, fe’ilatün, fe’ilün) kalıbıyla yazılan şiirlere
Selis denir. Selis de murabba, muhammes, müseddes biçimiyle yazılır. Kafiye düzeni
divan, semai ve kalenderi’de olduğu gibidir.
7.6.Kalenderi: Aruzun (merulü, mefa’ilü, mefa’ilü, fa’ulün) kalıbıyla murabba,
muhammes, müseddes ve gazel biçiminde yazılan şiirlerdir. Kafiye düzeni divan ve
semai’ye benzer. Özel bir ezgiyle okunur. Divan edebiyatındaki müstezad biçiminde
yazılan şiirlere de Ayaklı kalenderi veya Yedekli kalenderi adı verilmiştir. (Halıcı
1992) Görüldüğü üzere bu terminoloji Türk sanat müziğinin genel yapısı ve divan
edebiyatı genel karakterini yansıtan özellikler olmakla birlikte köklü bir geleneğe
sahip Şanlıurfa ve Elazığ Müzik geleneğindeki icralarda mutlaka söylenen müzikal
yapılardır.
8.Tavır-Yorum
Tavır: Belirli bir bölgede ezgilerin, o bölgeye ait icra biçimiyle icra edilmesine
tavır denir. Yorum ise, kişisel bir düşüncenin sonucu oluşmasına karşın, mutlaka
neden-sonuç ilişkisine dayandırılmalıdır. Dolayısıyla, bir müzik eserinin
yorumlanması da kişisel düşüncenin bir ürünü olmasına karşın, neden-sonuç
ilişkili olmalıdır. Neden-sonuç ilişkisiyle ilgili tüm bulgular ise, analiz sonucu elde
edilen bulgulardır. (Akdoğu 1996:129). Yorum iki şekilde düşünülebilir. Birinci şekli
bir müzik eserinin ortaya çıktığında toplumsal kültür kabülerin katmanlarında
bıraktığı tesirlere ilk şekline en doğru veya en yakın icrasıdır. Yorumu belirleyen
temel faktörler sözel ve çalgısal üslup, tavır, ölçü gibi temele müzik yapılarıdır.
Yorum iki şekilde düşünülebilir. Birinci şekli bir müzik eserinin ortaya çıktığında
toplumsal kültür kabülerin katmanlarında bıraktığı tesirlere ilk şekline en doğru
veya en yakın icrasıdır. Yorumu belirleyen temel faktörler sözel ve çalgısal üslup,
tavır, ölçü gibi temele müzik yapılarıdır. Burada söylenmek istenilen bilinen ve
kabul edilen müzikal yerel örneklerdir. Mesela bozlak bir uzun hava türüdür. Bozlak
kendi içyapısında çeşitli biçimlerde söylenir. Söyleniş ve çalış özelliklerine ve yöresel
adlandırmalara görede farklı adlar alır. Bunlar arasında yer alan barak, hoyrat gibi
formların gelenekte ve toplumsal kabüllerde nasıl ve ne şekilde icra edildiği bilinir.
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Bu durumun bilinen ve yerleşen şekillerini genel yorum veya kabul edilen yorum
olarak düşünmek gerek. Yorumun ikinci bir anlamı vardır ki bu kişisel yorumdur.
Kişisel yorum icracının kendi kültürel tarz ve üslubuna ustalık ve yeteneğine göre
okunma ve çalınma tekniğidir. Halk müziğinde yorum daha esnek kurallara bağlı
olmakla birlikte yine de kendi dinamiklerinde belli bir seyir takip eder. Onun içindir
ki her yorumun farklı adlarla bilinmesi gayet doğaldır. Halk müziğinin anonimlik
özelliği ikinci ve üçüncü kaynaktan aktarımı aslının nasıl ve ne şekilde olduğuna
ilişkin her zaman tartışmalara neden olmaktadır. Bir türkünün sanatçılar tarafından
yorumunda sürekli tartışmalar olur. Bunun en önemli nedeni yöresel kimlik çalış,
okunuş tekniklerindedir. Okuyanların farklı yörelerde yetişmiş olmaları o yöreye ait
halk müziği yorumlarını tam olarak verememeleri sanatçının okuduğu türkünün
yöresine tam olarak hâkim olamaması veya ses özelliklerinin verilememesi gibi
sebeplerle açıklanabilir. Halk müziğinde yıllardır sanatçılar üzerindeki tartışmanın
kaynağı da budur. Yani ege yöresinde yetişen bir sanatçının Karadeniz yöresinden bir
türküyü icrasında ortaya çıkan yorum farkları kültürel şifrelerle açıklanabilir. Yerel
yetişme ve kültürel birikimle öğrenilen türküler zamanla ulusal düzeye çıktığında
veya farklı yörelere kaydığında icrada zorluk ve güçlük olmaktadır. Bütün sonuçları
itibariyle düşünüldüğünde bu durum eksiklik değil tam tersi halk müziğinin zengin
formlar ve biçimler kazanmasında en önemli etkenlerdir.
9.Türkülerinin Genel Özellikleri
Her yörenin kendine has çalış, okuyuş icra stilleri olduğu üzere Şanlıurfa yöresi
türkülerinin de yöre karakterini oluşturan söyleme teknikleri vardır. İcra üslubunda
bu durum açıkça hissedilir ve anlaşılır.
Seslerin intonasyonu (alçalma-yükselme) stili özellikle gazel ve hoyratlarda
daha bariz olarak belirginleşir. Seslerin ambitus’u (genişliği) dört ile 12 sese
kadar çıkabilir ki bu durum biraz da icracı ile de yakından ilgilidir. Yörede usta
sanatçı olabilmesinin göstergesi gazel, naat, miraciye, kaside vb. dini formları
düzgün okumanın yanında geleneksel icralardaki repertuara hâkim olmak ve
icra edebilmektir. Ezgi karakterlerinin yapısal özelliklerinde makamsal unsurlar
dikkat çekicidir. Osmanlı saray çevresinde yaygın olarak icra edilen makamsal
müzik geleneğinin Sıra Gecesi ve Kürsübaşı geleneklerinde hem de yüzyıllardır
icra edilmesi dikkatle araştırması gereken ayrıca bir konudur. Kanaatimiz odur ki
bu köklü geleneğinin izlerini Orta Asya makam geleneği ile daha yakından ilişkisi
vardır ve bunu destekleyen yazılar makaleler son dönemlerde oldukça fazladır.
Sıra Gecesinde söylenen türkülerin yapısı sıkıcı değildir ancak burada bir uyarıyı
da belirtmekte fayda vardır. Bu geleneğin son yıllarda turizm sektörü ile birlikte
gösteri amacıyla icra edilmesi beraberinde bir takım olumsuzlukları da getirebilir.
Sıra Gecesi turistik amaçlı icra edilirken geleneğin dışına çıkmamakta fayda vardır.
Aynı tehlike Barana ve Yaran ve Kürsübaşı geleneği ile yakından ilgilidir. Bu müzik

33

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

geleneğinde kullanılan usuller de bir o kadar zenginlik arz eder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
ve 12 zamanlı ölçülerde türkülerin sıklıkla icrası söz konusudur.
Şanlıurfalı Cemil Cankat ve Ahmet Cankat tarafından okunan Şanlıurfa türküleri
ve makam karşılığı:
1-Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar (Urfa Ceylanı) Hicaz
2-Pencereden kar geliyor-Hicaz
3-Bak kara gözlü ceylana-Hicaz
4-Abdonun mezarını kayadan oyun-Hicaz
5-Hışhışı (gümüşlü) hançer-Hicaz
6-Zalim avcı-Hicaz
7-Gitti canımın cananı-Uşşak
8-Bu dere derin dere (ez hanım)-Uşşak
9-Urfalıyam dağlıyam (Ağamda şimdi gelir)-Uşşak
10-Evleri yol üstüdür (cano can)-Uşşak
11-Mezarımın başı Urfa’ya karşı-Uşşak
12-Diyarbakır şad akar-Uşşak
13-Adanı’ya kar yağmış-Uşşak
14-Kayalar kayalar-Uşşak
15-Hanım kızlar-Uşşak
16-Nere gidim gardaş- Hüseyni
17-Oklavıyam bazıyam-Hüseyni
18-Gidiyorum ağlama-Hüseyni
19-Ay Cemo ay Cemile-Hüseyni
20-Bir daracık pencere-Saba
21-Urfalıyam ezelden-Uşşak
22-Uzun uzun kamışlar-Uşşak
23-Pınara varmadın mı? –Uşşak
24-Dolan Göz-Uşşak
25-Seherde uyandım bülbül sesi var-Uşşak
26-Ayağına giymiş kara yemeni-Hüseyni
27-Evlerinde var badiya-Hüseyni
28-Kalk gidelim-Muhayyer
29-Makaram sarı bağlar-Hüseyni
30-Sabah ile sabah ile-Hüseyni
31-Yara bende –Muhayyer
32-Pencerden bakıyor-Hüseyni
33-Seherde uyanıp okşasam seni-Hüseyni
34-Bağda güller açıyor-Hicaz
35-Ağlama garip ağlama-Hicaz
36-Felek hançerini almış eline-Hicaz
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37-Bir daha sevmek mi?- Hüzzam
38-Uçun kuşlar uçun-Uşşak
39-Garibem kimse sormaz-(Gazel) –Uşşak
40-Yağmur yağar göl olur-Uşşak
41-Aşkı bana sen öğrettin-Uşşak
42-Kalbimin anahtarı- (Gazel)-Uşşak
43-Seni sevdim pek çok sevdim-Uşşak
Türkülerden 20 adedi Uşşak, 10 adedi Hüseyni, 9 adedi Hicaz, 1 adedi Saba,
2 adedi Muhayyer, 1 adedi Hüzzam makamında icra edilmiştir. Buradan Uşşak
makamının yörede en fazla icra edildiği anlaşılmaktadır.
10.Elazığ Türküleri ve Kürsübaşı
Elazığ geleneksel Türk halk müziği konusunda en geniş araştırma ve çalışma
Savaş Ekici tarafından yapılmıştır. Yine Salih Turhan’ın çalışması ile birlikte İshak
Sunguroğlu ve özellikle Fikret Memişoğlu’nu da saymamız gerekir. Savaş Ekici Elazığ
folklor müziğinin en önemli kaynak kişisi ve mahalli sanatçısı Enver Demirbağ’ın
icralarından hareketle yöre müziği konusunda çok önemli bilgiler vermektedir.
Elazığ Harput Müziği adlı kitabının sonuç bölümünde türkülerle ilgi tespitlerini
sunmaktadır buna göre:
a-Harput veya bugünkü yerleşim adıyla Elazığ’da söylenen türkülerin % 79.13’ü
kırık hava, % 20’de uzun hava,
b-%75.22’si sib2, %63.71’i Fa,diyez, arızası kullanılmış,
c-%37.77’sinde metronom 100-119 arasında,
d-%73.04’ü La kararlı,
e-%40’da 4. Derece, %40’da 5.derece sesi güçlü,
f-%43.95’i 10/8 lik usülde,
g-%23.47’sinde ses genişliği bir oktav, olarak belirtmekte sonucunda türkülerin
melodik yapılarını metronom 100-119 arası, 10/8 usul ağırlıkta, La karar- sib2-dore güçlü ses- mi güçlü ses-fa diyez- sol-la şeklinde bir özetleme yapılabileceğini
belirtmektedir. (Ekici 2009:579-580) Ekici Elazığ müzik geleneğinde tam
olarak makam özelliği gösteren türkülere makam demiş seyir olarak aynı özellik
göstermesine rağmen zaman zaman farklılık gösteren türkülerde ise makam yerine
benzeme ifadesi kullanılmıştır. Benzeme ifadesi nispeten olayı kurtarmış gibi
görünse de aynı zamanda benimde kullandığım bir ifade olmakla birlikte akademik
eğitimde bunları daha net olarak ifade etmekte fayda vardır. Örneğin hicaz
makamına benzeme yerine hangi makam seyrini açık olarak veriyorsa örneğin
hicazsa hicaz makamı kullanılmalı bunların türevleri veya varyantları olursa ona da
çeşitli kodlar verilmelidir.
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10.1.Elazığ-Şanlıurfa-Kerkük Türkülerinde Ortak Yönler
Halk müziği sınıflandırılırken kendi icra bağlamı ve icra ortamları dikkate
alınması doğru bir yaklaşımdır. Burada müzikal, coğrafik ve kültürel olarak birbirine
yakın olduğunu düşündüğümüz Şanlıurfa, Elazığ ve Kerkük yöresi icra geleneğinde
söylenen türkülerden bazılarını inceleyelim.
Yakın bir zamanda yayınlanacak olan Salih Turhan’ın çalışmasında Kerkük,
Elazığ ve Şanlıurfa müzik geleneğinde icra edilen 87 türkünün üç ilde de aynı veya
benzer adlarla ortak olarak icra edildiği tespit edilmiştir. Bu durum icra geleneğinin
temellerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı hatta Azerbaycan sahasına kadar
uzandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her üç yerde bazen aynı adla bazen ise aynı
müzikal yapıda ve seyirde ortak özellikleri bulunan türkülerden bazıları:
10.1.1.Gazel, Divan ve Müstezatlar
Elazığ-Harput Divanı (Ben şehid-i badeyem dostlar demim yad eyleyin)
Kekük Divanı (Kerkük Urfası) (Men seni seveli neçe gün neçe ay neçe yıldı?)
Şanlıurfa Divanı (Asaf ’ın miktarını bilmez Süleyman olmayan)
İbrahimi (Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır) / Şanlıurfa
İbrahimi (Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı) / Elazığ
Nevruz Divan (Yanıp bir nar ı ruhsare çerağan olduğun var mı?) / Şanlıurfa
Nevruz Gazel (Penbe i dağı cünun içre nihandır bedenim) / Elazığ
10.1.2.Hoyratlar
Beşiri Hoyrat (Ne mestim ) / Elazığ
Beşiri Hoyrat (Kışlalar doldu bugün) / Şanlıurfa
Beşiri Hoyrat (Seherden sada geli) / Kerkük
Elezber Hoyrat (Yarasızlar) / Şanlıurfa
Elezber Hoyrat (Yara bende) / Elazığ
Kesik Hoyrat (Duman-duman olmuş) / Şanlıurfa
Kesük Hoyrat (Minmişem Nuh gemisine) / Kerkük
Kesik Hoyrat (Uyan yar) / Elazığ
Muhalif Hoyrat (Adam ağladan oldum) / Şanlıurfa
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Muhalif Hoyrat (Ayrıldım Özlerimden) / Şanlıurfa
Muhalif Hoyrat (Oku yara) / Kerkük
Muhalif Hoyrat (Sürme beni) / Elazığ
10.2.Kırık Havalar
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş-I / Elazığ
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş-II / Şanlıurfa
Yaylalar içinde Erzurum yayla (Nezif ’in Ağıdı)-I / Elazığ
Yaylalar içinde Erzurum yayla (Nezif ’in Ağıdı)-II / Şanlıurfa
Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası-I / Elazığ
Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası-II / Şanlıurfa
Zeynel’im / Kerkük
Söğüdün yaprağı narindir narin / Elazığ
Kalanın dibinde ekerler darı (Atma bu daşları men yaralıyam) / Kerkük
Kalanın dibinde ekerler küncü / Şanlıurfa
Kekliğim dalda kaldı / Kerkük
Kekliğim seker ağlar / Elazığ
Kerkük’ün etrafı dumanlı dağlar / Kerkük
Köğeng’in yollarında-I / Elazığ
Köğeng’in yollarında-II / Elazığ
Meclisinde mail oldum ben bir kaşı karaya / Elazığ
Mendilim işle yolla / Elazığ
Meteristen ineydim / Elazığ
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Salih Turhan’ın oda kendisi gibi sanatçı olan Adnan Çilesiz’den aldığı bu türkü,
Savaş Ekici tarafından Enver Demirbağ’dan notaya alınan türkü arasındaki farklar
açıkça göze çarpmaktadır. S. Turhan’da donanımdaki arızalar Sib 2, Mib 1, Savaş
Ekicinin notalamasında Mib’dür ve bir dörtlük es’den sonra Sol sesi ile başlamıştır.
S. Turhan ise girişi esle başlamış sonra Do sesi ile giriş yapmıştır. Usul ler ikisinde
10/8 lik olup Savaş Ekici metronumu göstermiş ve 110 olarak yazmış, S. Turhan
ise süresini belirtmemiştir. Bu durum bize sanatçılar veya okuyucular arasındaki
okuyuş stil ve tekniklerinin de farklı olduğunu göstermektedir. Türkünün tamamı
incelendiğinde bile notalama teknikleri açısından oldukça farkların olduğu
görülmektedir. Bir başka önemli nokta türkü hangi ortamda ve ses yada çalgıdan
mı notaya alındı? Bunlarında belirtilmesinde fayda vardır. Bizim için önemli olan
sanatçıların okuyuş tekniklerindeki farklılıklar değil türkülerin zaman içerisinde
farklı kişiler tarafından değişime nasıl uğradığını göstermektir. Türküle doğuş
merkezinden uzaklaştıkça çok farklı yorumlama durumu söz konusudur.
10.3.Sıra Gecesi-Kürsübaşı-Yaren-Barana Geleneğinde Makam ve Makam
Geleneğinin Tarihi İzleri
Makam konusu Türk müziğinde her zaman tartışılmış hala da tartışılan
bir konudur. Biz bu tartışmaları bir kenara bırakarak gelenekte icra edilen ve
makam olarak icra edilen türküler ve bu türkülerin icra geleneğindeki makamsal
adlandırmaları üzerinde duracağız ve birkaç makam yapısını vermeye çalışacağız.
Bilindiği üzere makam geleneği sadece Anadolu coğrafyası ve Türk müziği ile
sınırlı bir konu değildir. Hatta konun daha anlaşılır olabilmesi için fotoğrafa daha
geniş açıdan bakmayı gerektirir. Bu bizi sınırlarımızın doğusuna yani Orta Asya
coğrafyasına kadar götürür. Makam geleneğinin Orta Asya kaynaklı olduğuna ilişkin
önemli çalışmalar vardır. Aşağıda verilen tabloda (Tablo 1) makam geleneğinin Orta
Asya ile bağlantısını açıkça göstermektedir ki. Makam çalışmalarında bu hususu
gözden uzak tutmamak gerekir.
Geleneksel Türk halk müziğinin temelinin Orta Asya kökenli olduğu sonraları
ise Müslüman dünyası, Hintliler ve başka milletlerle temas ve etkileşim sonucu çok
farklı kimlik kazandığı konusunda elimizde onlarca bilgi ve belge vardır. Kısaca
bahsetmek gerekirse; Türk coğrafyalarında ve dünya tarihinde önemli bilginlerden
kabul edilen Farabi, İbn Sina, Safiyüddin Urmevi, Abdulkadir Maragi, Kaukabi, ve
Derviş Ali gibi müzik ve diğer bilim alimlerinin yaşadığı şehirler Buhara, Semerkant,
Hotan, Dolan, Taşkent, Kiva gibi kültürel merkezlerdir. Bu şehirler aynı zamanda
Asya makamlarının doğuş ve yayılış merkezleridir. Buhara çok farklı kültürel
yapıları bünyesinde barındıran önemli bir ticaret ve kültür merkezlerindendir.
Makam geleneği Özbekistan, Tacikistan ve sonra Türkmenistan ve Azerbaycan yolu
ile Anadolu’ya kadar ulaşmış bir geleneği temsil eder. Bugün Özbek makamları
olarak bilinen makamsal yapıların şekillendiği bölge Fergana Taşkent bölgesidir.
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Uygur makamlarının kaynağı kabul edilen Hotan, Dolan, İli gibi şehir merkezli on
iki Uygur makamı yine aynı coğrafyadan doğarak yaygınlaşmıştır. Bu merkezlerde
kendine has makam oluşumları hala icra edilmektedir. Türklerin İslâmiyeti
seçmesini de hesaba katarsak bin yıldan fazla bir geleneği temsil eder. Başlangıçta
tek sesli olarak ortaya çıkan ve yayılan ezgiler çok çeşitli sebepler ve olaylar sonucu
farklı kimlik ve form kazanarak makamsal örgüler kazanarak zenginleşmiş,
bahsılar, âşıklar, ozanların sazından ve dilinden bugünkü Anadolu coğrafyasına
kadar uzanmıştır. Müzikle alakası olmayanların bile bu durumu rahatça anlayacağı
gayet aşikârdır. Anadolu coğrafyasına kadar ulaşan makam temelli müzikal yapılar
zamanla burada yaşayan farklı toplumların özellikle de İslâmiyetin kabulü ile
birlikte Arap müzik yapısından ve diğer temas halinde oluna halklardan etkilendiği
de açık olarak hissedilmektedir. Ancak gerçek olan şudur ki Türk müziği halk ve
sanat müziği adı altında iki büyük formların temelinin ağırlıklı olarak koruyarak
beslendiği geliştiği ve yeni bir Türk müziği kimliği kazanmıştır. Bu bakımdan halk
müziği ve sanat müziği formlarını birliktelik çizgisi dikkatle incelenmelidir. Türk
müziğinin sanat müziği kolu kullanılan çalgıların zenginliği, döneminin de ortaya
çıkan yenileşme ve batılılaşma anlayışı sonucuna paralel olarak ayakları daha sağlam
zemine otururken halk müziği daha ziyade halk arasında sözlü aktarım yolu ile
bahsettiğimiz icra ortamları ve başka ortamlar vasıtasıyla gelişimini sürdürmüştür.
Türk sanat müziğinin makamsal yapılarına karşı halk müziği daha özgür ve bağımsız
olarak gelişmiş ve aynı zamanda nota sistemi kullanılmaması sonucu sözlü aktarım
yöntemi ile hafızalarda tutularak, kendi çizgisinde varlığını sürdürmüştür. Ancak
her iki müziğin birbirlerinden farklı görmek veya farklı incelemek de yanlış bir
yaklaşımdır. Makam konusu sadece Anadolu coğrafyası ile ilgili olmayıp bütün
Müslüman dünyasının müzik yapılarında kullanılan bir özelliktir.
10.3.1.Sıra Gecesinde Söylenen Türkülerin Makamları ve Makamlardan
Bazılarının Yapıları
Şanlıurfa müzik kültürüne önemli hizmetleri olan Abuzer Akbıyık tarafından
açıklanan yöre müzik geleneğini diğer yazılı görsel kaynaklarla birlikte
değerlendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Şanlıurfa türkülerinin sanat
kurallarına bağlı olduğu görülmektedir. Türk Musıkisi’nde kullanılan birçok makam
Şanlıurfa türkülerinde kullanılmıştır.
Bir kısım eserlerin belirli makam kalıp ve kurallarına uymaması bir eksiklik
olmayıp aksine müsbet yönde bir zenginlik olarak sayılabilir.
Türkülerin icra geleneğindeki müzikal makam kodları şu makamlar üzerine
kurulduğu görülmektedir.: Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Muhayyer, Hüzzam, Gerdaniye,
Sâba, Mahur, Çargâh, Kürdi, Karcıgâr, Segâh, Rast ve Hicazkâr. Burada ayrıntılı
olarak bütün makam kodlarını vermekten ziyade Sıra Gecesi, Kürsübaşı, Barana,
Yaran icra geleneğinde ama çoğunlukla Urfa ve Elazığ odaklı makam kodlarını
41

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Türk müziği makamları ile birlikte verelim. Burada yüzlerle ifade edilen türkülerin
hepsinin makam yapılarını vermek mümkün değil ve de bu çalışmanın hacmini ve
boyutlarını aşan bir konudur. Örnek olması bakımından icra geleneğinden fazla
kullanılan makamların Türk müziğindeki yapısı dikkate alınarak örneklendirilmiştir.
Diğer türkülerin makamları da bu çerçevede düşünülerek incelenmeli ve sistematik
olarak yapıları tespit edilmelidir.
10.3.1.1.Hicaz Makamı: Hicaz açış yapılır, Hicaz gezinti yapılır. Türkü ve
şarkılar okunur. Gazelhan, Hicaz›ın 1. katı ve 2. katını okur, türkü ve şarkı söylenir.
Hicaz›ın 3. katı Muhayyer makamında okunur. Sonra türküler söylenir, ısfahan
hoyrat okunur, ardından türkü, sonra Mesnevi havası okunur. Hoyratçı, Garip
Hicaz makamında Kalata hoyratını okur. Sonra yine Hicaz’a geçilir, 2. katı ve 1. katı
okunduktan sonra bitirilir.

Durak

: Dügâh

Güçlü

: Nevâ

Yeden

: Rast

Yapı

: Ana

Seyir

: İnici - Çıkıcı

10.3.1.2.Rast Makamı:
Rast açış yapılır, türkü ve şarkılar söylenir. Rast’ın 1. ve 2. katı okunur, türkü ve
şarkılar söylenir, Rast’ın 3. katı okunur. Bu arada okuyucunun sesi müsait ise Mahur
okur; Mahur’dan sonra Sâba’ya geçki yapılır, 2 hâne Sâba okuduktan sonra tekrar
Rast’a geçilir ve öylece bitirilir.
Durağı = Rast Perdesi
Güçlüsü = Neva Perdesi
Seyri = Çıkıcı
Yedeni = Irak Perdesi
Donanım = Segah(Si )ve Eviç(Fa#)
Dizisi = Rast perdesinde Rast 5’lisine Neva perdesinde Rast 4’lüsünün eklenmesiyle
olusur.
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10.3.1.3.Uşşak Makamı: Uşşak açış yapılır, şarkı ve türküler okunur. Gazelhan,
1.. katında iki hâne, 2. katında da iki hâne okur. Sonra 3. katını okur ve tekrar 2. ve
1.. katına iner bitirir.

Durak

: Dügâh

Güçlü

: Nevâ

Yeden

: Rast

Yapı

: Ana

Seyir

: Çıkıcı

10.3.1.4.Divan Makamı: Divan gezinti yapılır (sazlarla), divan açış yapılır, divan
türküler söylenir. Divanın 1. katı, 2. katı ve 3. katı okunur (Kat, mertebe veya hâne
karşılığı kullanılmaktadır). Sonra ıbrahimi gezinti yapılır (Gezinti: enstrümantal
ritmik ezgidir). Sâba Makamı,Segâh Makamı, Acem Aşiran Makamı, Araban
Makamı, Acem Makamı: (Garip Hicaz makamı), Nevruz Makamı, İbrahimi
Makamı http://www.abuzerakbiyik....... Burada dikkati çeken makam hem Urfa
hem de Elazığ icra geleneğinde tasavvufi müzik geleneğinden sonra icraya divan
adı verilen icralarla başlanmasıdır. Divan aslında bir makamdan çok makamları
daha sanat ve estetik katma amacıyla verilen bir isim gibi gelmektedir. Çünkü divan
çalınması istendiğinde bilinen makamsal yapılar çalınmaktadır. Divan makamının
Divan edebiyatındaki 14 lü 15’li söz yapılarının kullanılmasından dolayı bu adı
kuvvetle muhtemeldir. Kaldı ki Divan şairlerinin pek çoğunun sözlü eserleri de
gazel, kaside v.b. formlarda okunmaktadır. (Not: Şanlıurfa müzik geleneği ile ilgili
bilgiler ağırlıklı olarak yöre konusunda çok önemli çalışmalar yapan araştırmacı
Abuzer Akbıyık’ın hazırladığı sesli ve görüntülü kayıtlar ve açık erişim sitelerinden
elde edilmiştir.)
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10.4. Sıra Gecesi- Kürsübaşı, Yaren ve Barana Geleneğinde Kullanılan Çalgılar
Geleneksel icralarda arka planda yer alan çalgılar nedense pek fazla inceleme
konusu olmamıştır. Oysa ki müzik oluşumunda ve gelişmesinde söz kadar icrada
kullanılan çalgılar da son derece önem arz eder. Tek tek açıklamak yerine bu
kullanılan çalgıların şimdilik sadece adlarını belirtelim. Cura, Çöğür, Bağlama,
Divan Sazı, Ud, Cümbüş, Urfa Tanburu, Kanun, Keman, Kaval, Zurna, Davul, Tef,
Darbuka, Kaşık, Zilli Maşa, Çarpara ve Leğen’dir. Neşetkâr ve Rebap isimli iki çalgı
aletinin daha önceleri kullanıldığı bilinmekte ise de günümüzde kullanılmamaktadır.
Sıra Gecesi çalgıları ile Kürsübaşı geleneğindeki çalgılar bir biri ile neredeyse
tamamen aynıdır. Ancak sıra gecesinde son dönemlerde ud yerine cümbüş de
sıklıkla kullanılmaktadır, kürsübaşında da bu durum gözlenmektedir. Yaren ve
Barana geleneğinde ise çalgılar daha zayıftır. Bağlama baş sazdır. Ancak ritm
çalgıları bu iki gelenekte daha ön plandadır. Çalpara, zilli maşa dümbelek kaşık
(şimdi kullanılmıyor) vurmalı ve çarpmalı sazlar olarak kullanılır. Nefesli sazlar
kaval keman, cümbüş, klarnet son elli yıldır görülen diğer çalgılardır.
11.Sonuç
Geleneksel Türk Halk müziği yapısındaki ritmik örneklerin analizi şu noktalarda
toplanabilir. Sözlü ve çalgı ile ilgili tespitler:
1.Sözlü eserlerde görülen ritm yapısı ki, türkünün yöresine göre değişkenlik
gösteren yapı
2.Ritm hareketlerinin melodik yükselişler ve kuvvetli ve zayıf vurgular
(crescondo-decrescondo tarz)
3.Ağırlıklı olarak ritmsel hareketlerinin oyun ve hareketli kırık tarzlardaki yapısı.
4.Çalgıların yapısına göre gelişen ritm hareketleri.(Nağra ve davul arasındaki
vurgu farkı)
5. Eşli senkop ve geciktirmeli, uyumlu ritm hareketleri.
6.Aksak ritm hareketleri
Genel olarak halk müziğinin yapısı ise şu şekilde maddeleştirilebilir. Bu başlıklar
altında her il veya yöre ya da ilave edilecek yeni başlıklarla ortak bir akademik
oluşturma sürecine girilmelidir.
1.Tekke musikisinin etkisi ki ilahi, Dini-tasavvufi formattaki sözel ve ilahi
formundaki eserler, gazel, semai, nat, mersiye vb.
2.Melodik örgülerin zaman zaman klasik Türk müziği makamları seyrinde
dolaşması halk müziğinin makamsal özellikte taşıdığına ve sanatsal değerini
yükseltmekte ve disiplin kazandırmaktadır.
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3.Bazı yerleşim yerlerinin adlarına göre söyleniş tarzı gelişmiştir. Mesela Harpu
Ağzı, Urfa Ağzı, Arguvan Ağzı, Çamşıhı Ağzı, Eğin Ağzı, gibi adlandırmalar alan
örnekler
4. Başta Mevlevi müzikleri olmak üzere çeşitli tarikatların(Kalenderi, Rufai,
Caferi vb) kendi iç yapısından yansıyan örnekler.
5.Alevi Bektaşi müzik geleneğinin etkisi, semah, deyiş, nefes, duaz vb.
6. Âşık ve ozan yolu ile aktarılan veya söylenen ezgi tipleri
7. Savaş, ölüm, kahramanlık, gibi sosyal içerikli türkü tipleri
8.Batıdan bize geçen ve askeriye yaygın olarak kullanılan bando müziği tipleri.
Geleneksel Türk Halk müziğinin pek çok konusu bundan sonrada tartışılmaya
devam edecektir. Burada dikkatlere çeken husus halk müziği yapılarını çok yönlü
olarak düşünülerek sınıflandırılmasıdır. Geleneksel Türk halk müziğini makam
eksenli analizlere tabi tutarak her türkünün makamlarına kodlar verilerek eğitim
boyutuna taşınmalıdır. Ana makam türevleri olan türkü yapıları da ana makamın alt
kodları olarak belirlenmeli isimlendirmede Türk müziği makamları esas alınmalıdır.
Her yörenin ilin müzik yapıları bu sistemde düşünülerek birliktelik sağlanmalı
araştırılmalı ve tasnif edilmelidir. Başta icra geleneğinden hareketle başlayarak
müzikal yapılar ve kodların tek tek ortaya çıkartılması son derece önemlidir.
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Tablo -1
http://muco.alexanderstreet.com/view/328572
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FIGURE Young performers in Tashkent, Uzbekistan, 1999. and MAQĀM IN THE
TRADITION OF THE UYGURS.]
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Uzbekistan and Tajikistan. form and structure of Central Asian maqām are
illuminated in a series of encyclopedic treatises produced between the tenth and
seventeenth centuries by leading Islamic scholars such as al-Fārābī, Ibn Sīnā, Ṣayf ī
al-Dīn al-Urmawī, ‘Abd al-Qādir Marāghī, Kaukabi, and Darwīsh ‘Alī. [See ARABIC
SOURCES ON MUSIC: EIGHTH TO NINETEENTH CENTURIES.]
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TÜRK HALKLARININ HALK MÜZİĞİNİ ARAŞTIRAN
VE KARŞILAŞTIRAN BİR GRUBUN
OLUŞTURULMASINA DAİR BİR ÖNERİ

Janos SIPOS1

Bildirimde dikkatinizi ilk olarak Macarlar tarafından Türk halk müziğinin
karşılaştırmalı araştırması konusunda uzun zamandır sürdürülen bir çalışmaya
çekmek istiyorum. Sonra ise bir araştırma grubunun oluşturulması önerisinde
bulunacağım.
Macarlar uzun zamandır Doğu’daki akrabalarını aramaktadırlar. Béla Bartók ve
Zoltán Kodály’ın başlattığı bilimsel halk müziği araştırmaları yüz yıldır sürmektedir.
Hemen başlangıçta, Macar halk müziği derlemesi ve analizinin yanı sıra, komşu ve
akraba halkların halk müziği kültürünün de araştırılmasına başlanmıştır.
Gerçekten de araştırmanın dar bir alanla ya da birer ülkeyle kısıtlanması yanlıştır,
çünkü halk müziğinin birçok dokusu daha geniş bir bölgeye bağlıdır. Nehirler ve
dağlar gibi müzik de sınır tanımaz. Kendi halk müziğimizin özelliklerini ancak
başka halkların müziğini tanıyarak değerlendirebiliriz.
Macar dilinin Fin-Ugor dil ailesine ait olduğunu herkes bilir, ne var ki Macar
halk müziği Fin-Ugor halklarının müziğiyle inandırıcı bir akrabalık göstermez.
1 J.Sipos: Macar Bilimler Akademisi Müzik Enstitüsü Etnomüzikologu ve Franz Liszt Müzik Akademisi Halk
Müzik Bölümü Profesörü
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Béla Bartók ile László Vikár da araştırmalarına Fin-Ugor halkları ile başladılar, ama
sonra bu araştırmayı Türkler arasında sürdürdüler ve Türk halklarının müziklerinde
Macar halk müziğinin çeşitli dokularına benzer ezgi üsluplarını buldular.
Macarlar tarafından birinci önemli araştırma Türkiye’de gerçekleştirildi. Bildiğiniz
gibi 1936’da A.A.Saygun’un eşliğinde Béla Bartók halk müziği derledi. Bartók Türk
halk müziğine o kadar büyük bir ilgi gösterdi ki, Amerika’ya yerleşmeden önce ciddi
bir şekilde Türkiye’ye yerleşmek üzerine planlar kurdu. Derlediği malzemeden yola
çıkarak Macar halk müziği ve Anadolu’da bulduğu halk müziği arasında kuvvetli
bağların bulunduğunu keşfetmek onu çok memnun etmişti. (Saygun 1976)
Bartók’un Anadolu’daki saha araştırmasına 1936’da ara verildi, ama Macar halk
müziğinin doğu bağlantılarıyla ilgili birçok makale ve kitap yayımlandı. (Bknz.
Kodály (1937-76), Vargyas (1953, 1980, 2002), Szabolcsi (1934, 1940, 1956, 1957, 1979),
Dobszay – Szendrei (1977) ve Dobszay (1983). 2
1957’de Sovyet ve Macar Bilimler Akademisi arasındaki anlaşma, Macar
araştırmacılarının Orta Volga çevresine gitmelerine imkan sağladı. Genel bir görüşe
göre Macarların anayurdu burasıdır ve yörenin seçiminin nedeni bu düşünce idi.
1958 ve 1979 arasında Macar etnomüzikologları burada yaşayan Tatar, Çeremis, ve
Çuvaş halkları arasında derlemeler gerçekleştirdiler. Kaydettikleri yaklaşık dört bin
ezginin büyük çoğunluğunu yayımladılar. (Vikár-Bereczki 1971, 1979, 1989 ve 1999).
Derlemelerinin özel değeri, büyük ve çok uluslu yörenin halk müziğinin dokularını
titiz bir şekilde karşılaştırmış ve bunlardan güvenilir bir kaynak sağlamış olmasıdır.
Türk halkları arasında gerçekleştirdiğim saha çalışmalarım 1987’de başlayan
ve bugüne dek süregelen Anadolu gezilerim ile başlamıştır. Anadolu’nun çeşitli
yerlerinden derlediğim 2000 türkünün yanı sıra Türkiye’de bulunabilen bazı ezgi
yayınlarını ve TRT repertuvarındaki ezgileri de inceledim.
Araştırmamın sonuçları, 1994’te Macar Bilimler Akademisi Müzik Enstitüsünün
yayını olan Türk Halk Müziği adlı iki ciltli kitabımda yer almaktadır. Birinci ciltte
de yazdığım gibi, Anadolu’da ve Macar halk müziğinde Bartók tarafından keşfedilen
Macar-Türk benzerlikleri öneminin çok daha fazla olduğunu ve ayrıca en az üç Macar
ve Türk ezgi dokusunun birbirine oldukça benzediğini keşfettim. Türk Halk Müziği
II adlı ikinci ciltte ise Anadolu halk müziğinin genel sınıflandırmasını yapmaya
çalıştım.
2 Zoltán Kodály öncelikle Çeremis ve Çuvaşların halk müziğini ve onların Macar bağlantılarını incelemiş,
Lajos Vargyas Volga boyu halklarının müziğinin büyük çaplı tarihi analizini gerçekleştirmiştir. Bence
Szabolcsi de daha geniş çaplı uluslararası müziksel bağlantılardan bahsetmiş, László Dobszay ve Janka
Szendrei ise Macar ağıt ve psalmodik stilin uluslararası etnomüziksel incelemesini gerçekleştirmiştir.
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1nci video – Kozandağı ezgisi Osmaniye’den
Yukarıda anlattıklarımdan da anlaşılacağı üzere Macar araştırmacılar, VolgaKama yöresinin ve Anadolu halk müziğinin incelenmesi konusunda büyük çaba
gösterdi. İki saha arasında da Türk halkları yaşadığı için, araştırmayı daha geniş bir
bölgeye yaymanın mantıklı olacağı düşünüldü.
Son 23 senede Anadolu’da 2000, ayrıca Alevi-Bektaşiler arasında 1100,
Azerbeycan’da 700, Kuzey-Kafkasya ve Türkiye’de yaşayan Karaçaylar arasında 1200,
Kazaklar arasında 600, Kırgızlar arasında ise 1300 ezgi derledim. Ezgilerin çoğunun
notasını yazıp analiz ettim ve sınıflandırdım.
Bozkırın iki ucundan Kazak türküleri adlı kitabımda Hazar Denizinin doğu
kıyısında yaşayan Aday Kazaklar ve Moğolistan’da yaşayan Kazakların halk müziğini
karşılaştırdım.
Doğal olarak Kazakistan’daki değerli halk müziği çalışmalarından haberim
vardır. (Örneğin Beliaev (1962, 1975), Zataevich (2003, 1963) vb. Yine de, hala
varlığını koruyan Kazak ezgilerinin toplanması, arşivlenmesi ve analiz edilmesi
konusunda yapılacak çok işin olduğunu düşünüyorum. Türk halklarının ortasında
yaşayan bu halkın müziği hakkında mutlaka daha çok şey bilmeliyiz. Örnek olarak
Zataevich kitaplarındaki ezgilerin değerlendirilmesi de gerekir. Buna benzer ezgiler
nerede yaşıyor ya da yaşıyordu? Hangisi otantik, hangisi otantik değil? Bu metinsiz
yayımlanmış ezgilerin metinlerini bulmak mümkün mü?
Ben Kazak araştırmalarımı sürdürürken Macar halk müziği ile sıkı bağlantısı olan
çeşitli Kazak halk müziği dokularına rastlamıştım. Bunlara Kazak Folk Songs adlı
kitabımda daha detaylı yer verdim. Şimdi örnek olarak bir ezgi gösterebileceğim.
Bu ezgi tipi hem Anadolu’da, hem Kazakistan’da hem de Macaristan’da çok yaygın
olarak yaşamaktadır. (şekil 1). (Sipos (2001, 2007)
2nci video Aday Kazak ezgisi Ak Böbek”
Kazak araştırmalarımdan sonra incelemelerime Azerbaycan’da devam ettim.
Bu çalışmamın sonucu olan Azeri Halk Müziği – Müziğin İlk Kaynaklarında adlı
kitabım İngilizce, Azerice ve Macarca olarak yayımlanmıştır. (Sipos (2004, 2006,
2009) Azeri halk müziğinin basit, ama aynı zamanda mükemmel dünyasında
müziğin eski tarihinden kalma ilkel bir üslup tüm güzelliğiyle yaşamaktadır. Azeri
halk müziği, Türk halk müziğinin içinde özel bir yere sahiptir ve hem komşu hem
de daha uzaklarda yaşayan Türk halklarının halk müziğinden farklıdır.
3üncü video – Azeri zikir
Sayın Éva Csáki ile beraber yazdığımız son kitabımızda Trakya Bektaşilerinin
dini ve halk ezgilerini ele almaktayız. Bugünkü Bulgaristan sahasından Türkiye’nin
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Avrupa tarafına göç etmiş Bektaşiler arasında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz
saha çalışması sırasında 1100 ezgi kaydettik.
Bu kitabın içeriği şöyledir. Kitapta önsözden sonra Bektaşilerin tarihinden
bahsedilmektedir. En orijinal kısmı, müzik analizi ve büyük bir melodi antolojisi
olmasıdır. Kitapta 600 türkünün ve nefesin metinleri, metinlerin İngilizce çevirileri
ve bir dizin bulunuyor. Kitaba ek olarak Bektaşi melodiler ile dolu bir CD ekledim.
4üncü video – Bektasi samah Trakya’dan
Bugünlerde Macar Bilimler Akademisi ve Britanya Kraliyet Akademisinin
desteğiyle üç proje yürütmekteyim.
Kafkasların kuzey yöresi Macar halkının oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.
Karpat Havzası’na göç etmeden önce Macarlar yaşamlarını Hazar İmparatorluğu’nun
sınırları içinde bu bölgede sürdürmüşlerdir. 2000 yılında Kafkas dağlarında Karaçay
ve Balkar halkları arasında derlemeler yaptım. 2001’den bu yana ise Türkiye’ye göç
eden Karaçaylar arasında çeşitli saha çalışmaları yapmaktayım.
Karaçay halk müziğini konu alan kitabım önümüzdeki sene hazır olacak. İsmi,
„Kafkasya’da ve Türkiye’de yaşayan Karaçay-Malkar halklarının dini ve laik ezgileri”.
Kitabın müzik ile ilgili bölümleriyle kendim ilgilenmekteyim, metinler ve tarihle
bağlantılı bölümleri ise Prof. Ufuk Tavkul Bey hazırlamaktadır. (Sipos (2002, 20042005, 2006, 2007)
Karaçay halk müziğinde çeşitli müzik dokuları bulunur. Bunların bazıları komşu
halkların repertuvarlarında da mevcuttur. Örnek olarak Karaçayların jır melodileri
Adige halkları arasında da yaygındır, oyun havalarının çoğu ise çeşitli Kafkas
halklarının arasında da popülerdir. Aynı zamanda çok sayıda otantik havalara da
rastlamak mümkündür. Çeşitli Türk halkları arasında bulunabilen bir ezgi üslubu
ise Karaçay zikir havaları arasında gizlenmektedir.
5inci video - Karaçay zikir havası
Yerleşim yerleri her ne kadar yukarıda tanıttığım bölgelerin dışında bulunsa da
Çin ve Moğolistan’ın yakınlarında yaşayan Kırgız’ların halk müziğini araştırmak
da önemlidir, çünkü bugüne dek bu konuda kapsamlı bir eser yazılmamıştır. 2002
ve 2004 senelerinde Kırgızistan’ın Isık Köl, Narın ve Talas bölgesinde 1300 ezgi
derleyip, başka araştırmacıların bu alanda yaptıkları materyalları da inceledim.
Kırgız halk müziğini güzelce tanıtan bir kitabın hazırlanabileceğini, derlediğim
ezgilere dayanarak söylemem mümkündür. Ezgilerin notasını çıkarttım, müziksel
sınıflandırma sürmektedir.
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6inci video – Kırgız çoban ezgisi
Bunların yanı sıra bazı planlardan ve gelişmelerden de bahsetmeliyim.
Türkiye’de yaşayan Alevi-Bektaşiler arasındaki derleme çalışmasını sürdüreceğiz.
Ayrıca bir Türkmen derlemeyi de düzenlemekteyiz. Kapsamlı bir kitap üzerinde de
çalışmaktayım. Kitabın amacı, çeşitli Türk halklarının halk müziğini karsılaştırmalı
olarak tanıtmaktır. Bunun dışında ICTM (International Council for Traditional
Music) adlı uluslararası organizasyonun Music iof the Turkic Speaking People
araştırma grubunu da kurmuş bulunuyorum. Ayrıca büyük sayıda Avrasyalı ezgi
arasındaki müziksel bağı bilgisayar ile analiz eden bir projede de yer almaktayım.
Gördüğünüz gibi burada söz konusu bilimsel nitelikte yapılmış ve büyük geçmişe
dayanan bir araştırma serisidir.
Budapeşte’de çalışmakta olduğum Müzik Enstitüsünün Halk Müziği Şubesi,
Orta Avrupa’daki halk müziği araştırmalarının merkezidir. Derlenmiş ve
yayımlanmış olan müzik malzemesi ile dünya çapında önde gelen merkezlerden
biridir. Macarların 200 bin ezgiyi içeren malzemesinin yanı sıra Béla Bartók, László
Vikár saha çalışmaları ve kendi saha çalışmalarımın sonucu olarak Macar Bilimler
Akademisi Halk Müziği Külliyatında yaklaşık 15.000 tane güzel belgelenmiş, notaya
alınmış Çuvaş, Tatar, Başkurt, Karaçay-Balkar, Kazak, Kırgız, Moğol, Azeri ve Türk
ezgileri bulunmaktadır. Bu önemli külliyatı ender kılan yalnızca içinde bulunan
müzik malzemesinin çok fazla oluşu ve düzenli oluşu değil; üst düzey bir bilimsel
incelemeden geçmiş olması, bu malzemelerle ilgili olarak yayımlanmış yığınla kitap
ve makale bulunmasıdır. Ayrıca karşılaştırmalı analiz yapmak için birçok halkın
müziği de elimizde mevcuttur.
Halk müziği araştırması konusunda Macaristan, büyük devlet sayılmaktadır.
Yine de Türk halkları müziğinin araştırma ve karşılaştırma işini baştan sona tek
başına ne gerçekleştirebilir ne de finanse edebilir. Bu işi güçlü olan Türkiye’nin,
Kazakistan’ın yada Azerbaycan’ın üstlenmesi gerekir. Bu yüzden bir Türk-Macar
halk müziği araştırma gurubunun ve bir ortak külliyatın oluşturulması önemlidir.
Bu grubun başlıca amacı Türk Dünyasındaki halk müziklerini araştırıp
karşılaştırmak ve bu konuda kitap dizisi çıkartmak olacaktır. Sonuç olarak çeşitli
Türk halklarının müziğindeki ortak dokuları ve diğer (Asya ve Avrupa) halkların
müziğiyle mevcut bağlarını tespit etmiş olacağız. Önermekte olduğum bu müzik
kitap dizisi, Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmış Türkiye Dışındaki Türk Halk
Edebiyatı dizisine benzetilebilir.
Türk halklarının halk müziğini inceleyen araştırma projesi ile ilgili düşüncelerim
şunlardır:
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a) Kuruluş olarak Türkiye Dışındaki Türk Halk Edebiyatı ya da benzer bir bilimsel
„Pan-Türk” projeye katılmamız öngörülür. Bu, hem organizasyon işini hem gereken
uluslararası uzman elemanların toplanmasını büyük ölçüde kolaylaştırır.
b) Yer olarak Türkiye Kültür Bakanlığı’nın Milli Folklor Araştırma Dairesi ya da
buna benzer bir arşiv ve araştırma merkezine katılmak faydalı olabilir. Araştırma
gurubunun yönetimi için bir Türk uzmanı bulmak gerekmektedir. Bir de dış
ilişkilerden, yayıncılıktan, malzemelerin değiş tokuşuna ve saha araştırmalarına
kadar birçok konudan sorumlu uzman(lar)a da ihtiyaç duyulmaktadır .
d) Değisik Türk halklarının müziğini araştıran ve monografi hazırlamada yer alan
etnomüzikologlardan uluslararası bir ekip oluşturulmalıdır. İlk olarak ekip üyeleri
kendi halkları için büyük bir nota ve ses arşivi kurmalıdır. Bundan sonra ezgilerin
notası yazılır, bilimsel olarak sınıflandırılır, analiz edilir ve diğer Türk halklarının
halk müziği ile karşılaştırılır.
c) Monografilerin şekli planlanmalıdır. Amaç nota-, ses- ve video kayıtları ve
müziksel analizler eşliğinde Türk halklarının müziği hakkında güvenilir, geniş
kapsamlı ve karşılaştırmalı bir tablo çizmeleridir.
f ) Tamamlayıcı derlemelerin gerçekleştirilmesine de gerek duyulabilir.
Umarım, Türk halklarının ve müzikoloji biliminin şerefine bu proje bir an önce
yola cikar. Ne mutlu bana, bu projenin mayası olabilirsem.
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İSLAMDA ETNİK MEDENİYETİN TAŞIYICISI OLAN
DİNİ MUSİKİLİ-POETİK JANRLARIN TETKİKİNE DAİR

Doç. Dr. Efsane BABAYEVA

Son 15-20 il ərzində possovet müsəlman regionlarında dini musiqili-poetik janrların
tədqiqinə maraq son dərəcə artmışdır. Uzun illər “kölgədə” qalan, unudulan və hətta
qadağan olan bu sahə sanki yenidən dirçəlmə dövrünü yaşamağa başlamışdır. Məlumdur
ki, mövcud sovet rejimi şəraitində bütün XX əsr ərzində bu janrlar kökündən dağılaraq
dərin itkilərə məruz qalmışdır. Lakın əsrin sonundan dini musiqili-poetik janrlar yenidən
populyarlıq qazanır. Azərbaycanda onların yenidən bərpası prosesi müşahidə olunur.
Bununla bağlı müasir Azərbaycan musiqişünaslığında da islam dini ibadət və
mərasimlərində səslənən musiqinin öyrənilməsinə maraq artır. Bu problemlərin
tədqiqində musiqinin zəngin milli qatlarının tarixi, regional, janr-üslub əlamətləri üzrə
araşdırılması onun universal və fərdi xüsusiyyətlərinin müəyyləşdirilməsinə xidmət edir.
Bunun üçün digər etnik bölgələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da dini sahədə fəaliyyət
göstərən musiqi ifaçılığı ənənəsinə dərindən yiyələnərək bu proseslərin məğzini dərk
edib muqayisəli təhlil əsasında nəzəri tədqiqat aparmaq ehtiyacı yaranır.
Vahid islam dünyagörüşü və mədəniyyəti çərçivəsində müxtəlif etnik regionlarda
geniş yayılmış dini musiqili-poetik janrlarda ümumi tipoloji cəhətlərlə yanaşı, etnik-fərdi
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əlamətlərin də mövcudluğunu məhz onların müqayisəli-analitik araşdırılması prosesində
aşkarlamaq mümkündür. Buna da aşağıda göstərilən aspektlərindən yanaşaraq nail olmaq
olar:
Dini musiqi ənənəsinin regional icmalını aparmaqla;
Dini musiqi
göstərməklə;

ənənəsinin

milli-mədəni,

etnik-regional

xüsusiyyətlə

əlaqəsini

Dini musiqinin müsəlman mədəniyyətinin kontekstində öyərnilməsi vasitəsilə və s.
Məlumdur ki, islam mədəniyyətində etnik-regional elementin güclənməsi prosesi
gec orta əsrlərə (XVI – XIX) təsadüf edir. Bu dövr Yaxın və Orta Şərq xalqlarının
mədəniyyətində ümum müsəlman incəsənətinin, o cümlədən, musiqi irsinin
differensiyasiyanın və ənənələrin fərdiləşməsi ilə xarakterizə edilir. Tədricən nəhəng
imperiyanın parçalanması prosesində bu vahid dini mədəni ərazidə bir sıra xalqların
və etnik regionların formalaşması sürətləndikcə uzun əsrlər boyu hakim olan universal
bədi-estetik prinsipləri də milli-etnik əlamətlərlə zənginləşməsi güclənir. Məhz bunula
bağlı olaraq islamda da musiqinin xalq-folklor ənənələrlə əlaqəsi nəticəsində yerli-etnik
təzahür aydın müşahidə olunur.
Çox təbii və qanunauyğun olan bu proses nəticəsində janr sahəsində yenilənmə
özünü göstərir. Ümumidən xüsusiyə, masştablıqdan kameralılığa doğru gedən tendensiya
müşahidə olunur. Bu tendensiya dini ideya və məzmunun xalq yaradıcılğı ilə sintezində
qabarıq ifadəsini tapır. Beləki, çox ciddi, yüksək bədii-fəlsəfii əhəmiyyətə malik olan
forma və janrlarla paralel olaraq etnik elementin daha çox vurğulandığı dini-mahnı
yaradıcılığının inkişafı irəli keçir.
Məlumdur ki, dini musiqi-poetik janrlar islam mədəniyyəti məkanına daxil olan
bütün etnik regiolarda mövcuddur. Hər bir etnik bölgədə bu janrlar yerli mədəniyyətə
uyğun adlarla adlanır. Məsələn, ərəblərdə bu – naşid, Pakıstan və Şimali Hindistanda
– gəvvali, həmd (Allaha dua), nət (Məhəmmədə dua), mankabat (Əliyə dua), Krım
tatarlarında – məsnəvi, ilahi, məvlid, nət, munacat, gəsidə, Volqa boyu tatarlarda – bayt
və s. Bu paralelləri göstərməklə biz sadəcə dini nəğmələrin qonşu regionlarda geni halda
mövcudluğunu və bunların dini, tarixi-mədəni bağlılığının, əlagəsinin mümkünlüyünü
nəzərə çatdırmaq istəyirik.
Hətta, bir çox türk xalqları üçün ümüumi olan poetik mətnlər, formalar hər bir
etnik regionda xüsusi musiqi dilində, etnolokal əlamətlərlə təqdim olunur. O cümlədən,
Azərbaycanda müasir dövrdə ifa edilən dini musiqili-poetik janrlar da özünəməxsusluğu
ilə seçilirlər.
Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda oxunan dini mahnıların Türkiyədə analoqu olan
ilahilərlə qenetik yaxınlığı vardır. Beləki, ilahi türk dini musiqisində ən çox ifa edilən
formadır. Kiçik həcmli bu formaları tədqiqatçılar “dini mahnı” kimi təqdim edirlər.
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Onların poetik mətnləri, dini, dini-təsəvvüf şerlərinə əsaslanır. Bəzi ilahilər müəyyən bir
təriqətə, məsələn, Rifai, Nəqşbəndi, Xəlvəti, Gülşəni və b. aid olduğundan yalnız onların
məkanında oxunur və müxtəlif cür adlandırılır. Bunların əksəriyyətində həmin təriqətin
inancları tərənnüm edilir və onun uluları təriflənir. Məsələn, Bektaşı təriqətinə məxsus
ilahi poetik forması “nəfəs”, Yasavilərdə “hikmət”, Ələvilərdə “dəmə”, Gülşənilərdə
“taluq”, Xəlvətiyyədə “durak” və s. adı ilə digər ilahilərdən seçilir.
Dini mahnılar funksional əhəmiyyətinə görə müxtəlif xarakterli ola bilər. Hicri
ilinin, o cümlədən, islam dininin məyyən əlamətdar hadisələri ilə bağlı, xüsusi aylarda,
məsələn, Ramazan ayında oxunan “Ramazan ilahiləri” xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Türkiyədə hicri ilinin ilk ayında “Mühərrəm ilahiləri” adı ilə məlum olan dini nəğmələr
məhşur Kərbəla faciəsinə həsr edilir. Azərbaycan da isə bu hadisələrlə bağlı xüsusi dini
matəm mərəsimləri icra olunur ki, burada da çox geniş surətdə mərsiyə, nöhə, qəsidə
və s. bu kimi dini mahnılar oxunur. Azərbaycanda belə dini musiqili-poetik janrların
üstünlüyyü onların xüsusi ifaçılıq ənənələrinin (dərvişlik, mərsiyəxanlıq, rövzəxanlıq)
formalaşmasına və inkişafına şərait yaratmışdır. Bununla bağlı XIX əsrin ortalarından
başlayaraq xüsusi musiqi məktəblərinin fəaliyyəti Azərbaycanda muğam sənətinin
inkişafına da təsir göstərmişdir.
Beləliklə, islamda musiqili-poetik janrlar milli-etnik mədəni ənənəlirin əsas
xüsusiyyətlərini özündə daşıyan sahə kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu janrlarda bir
çox ümumi cəhətlərlə yanaşı, regional, etnik xarakterli fərqlər aydın müşahidə olunur.
Bütövlükdə ümumi mədəni çərçivədə inkişaf edən müxtəlif submədəni və ya lokal musiqi
üslublarının müəyyənləşdirilməsi fərqin aydın görünməsinə xidmət edir. Bu mənada
Azərbaycanda mövcud olan bu janrların özünəməxsus xüsusiyyətlərinin tədqiqində bəzi
aspektləri nəzərə çatdırmaq istərdik.
Müasir dövrdə Azərbaycanda dini musiqli-poetik janrlar kökü orta əsrlər professional
musiqili mədəniyyəti ilə bağlı olan müstəqil sənət sahəsi kimi mövcuddur. Tarixən
təsəvvüf ənənəsi şəraitində yaranan bu janrların zaman keçdikcə müxtəlif ictimai-siyasi
vəziyyətdən asılı olaraq müəyyən qadağalar, məhdudiyyətlər nəticəsində bir qismi
unudulmuş, bir qismi transformasiya edilmiş, müəyyən hissəsi isə xalq musiqisi (janr
miqrasiyası) kimi mərasim sistemidə (toy, yas və s.) fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Tarixən dini mahnıların yaranmasında və inkişafında mühüm rol oynayan peşəkar
musiqiçi, ifaçı, şair kimi tanınan din tərəfdarları – dərviş və məddahların yaradıcılığı və
fəaliyyəti önəmli olmuşdur. Onların qəsidə, mədhiyyə, qitə, mərsiyə, nət, münacat və s.
bu tipdə yaratdıqları musiqili-poetik janrlar hər bir müsəlman etnik regionunda ümumi
ideya-məzmunla yanaşı, həm də özünəməxsus musiqi dili ilə fərqlənən dini mahnılar
kimi tanınmışdır.
Dini mahnıların milli özünəməxsusluğunu, ilk növbədə, bütün poetik mətnlərin hər
bir etnik regionda yerli dildə (ərəb, fars, rus və s.) yazılmış mətni təyin edir ki, bu da
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onların musiqi dilinə, xüsusilə də, melodik başlanğıcına güclü təsir göstərir. Məsələn,
Azərbaycanda dini mahnılarının sözləri həm klassiklərinin – Füzuli, Nəsimi, Xətai, Raci
və d., həm də müasir şairləri – Hacı Yaşar, Hacı Soltan, Zəki İslam, Əbdül Fagir və
başqalarının azərbaycan dilində yazılmış şerlərinə əsaslanır.
Dini mahnılarda milli özünəməxsusluğun təzəhür etdiyi digər element, hər bir xalqın
musiqi yaradıcılığın mənbəyi və onun tükənməz sərvəti olan melodik dilidir. Melodika
etnik özünəməxsusluğun daha aydın və dolğun daşıyıcısıdır. Musiqinin ilkin forması kimi
təşəkkül tapan melos – söz və ritmlə vəhtətin izlərini saxlamış və müəyyən tarixi mərhələdə
xalqın, hər bir etnosun dünya görüşü ideyalarını əks etdirmişdi. Dini mahnıların milletnik özünəmxsusluğunu da məhz bu elementlərin – melodik, metro-ritmik, ladintonasiya
vəhdəti, ifaçılıq prosesində onların təşkili üsulları müəyyənləşdirir. Ona görə də, dini
mahnıların məhz belə bir təhlilinin aparılması etnik konkretlikdən danışmaq əsas verir.
Son dövrlərdə Azərbaycanda dini mahnılarını təbliği ilə məşğul olan çox sayda musiqi
qrupları təşkil edilmişdi. Bunlardan: “Əhli-beyt” məddəhlar qrupu Respublilkada yaran
ilk dini musiqi kollektividir; “Nur körpüsü”; “Kövsər” qızlardan ibarət ilk dini musiqi
qrupudur; “Cəfəri”; “Zülmətdən nura”; “Hüda”; “İrşad” qrupları və s.
Azərbaycanda ifa edilən dini mahnılar poetik məzmununa, kompozisiya quruluşuna,
ladintonasiya əsasəına görə zəngin və genişdir. Onların milli özünəməxsusluğunun
müəyyənləşdirilməsində ladintonasiya xüsussiyyətlərinin, melodik quruluşunun və
formatəşkili prinsiplərinin araşdırılması əsas məsələ kimi ortaya qoyulur. Dini mahnıların
lad əsasının müəyyənləşdirliməsi melodik təşikilin həllində mühüm amillərdən biri kimi
çıxış edir və onların milli xarakterinin məyyənləşməsinə xidmət edir. Məhz ladintonasiya
əsası janrın müsiqi dilinin etnolokal özünəməxsusluğunu göstərir.
Apardığımız müşahidələr istinad edərək deyə bilərik ki, Azərbaycanda ifa edilən
dini mahnıların böyük əksəriyyəti şur ladı əsasında bəstələnib. Məlumdur ki, şur ladı
Azərbaycan musiqi folkloru (mahnı, yallı, aşıq havaları və s.) nümünələrinin ən çox
əsaslandığı laddır. Azərbaycan musiqisində şurun lad sistemi özünəməxsus intonasiya
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Onun dörd tipik formul oxumaları bir çox xalq musiqi
nümünələrinin əsasını təşkil edir. Bunlardan natural alt sekunda (əsas ton), üst sekunda
(mayənin üst-alterasiyalı aparıcı tonu), minor tersiyası (üst medianta) və xalis kvarta
(tonikanın üst kvartası) xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Ladın səs sırasının əsas tonu (üçüncü pərdə) mayənin oxunmasında iştirak edir, çox vaxt
kadensiya-formul dönməsi rolunda özünü göstərir. Alterasiyalı (əskildilmiş) üst aparıcı
tonu iştirakı ilə yaranan intonasiyanın əhəmiyyəti onun məhz tonika kadensiyasında
iştirakında, həmçinin mayə ətrafında gəzişmələrdə nəzərə çarpır. Şur ladında olan xalq
musiqi nümunələri üçün ən geniş yayılmış parlaq və xarakter intonasiya tonikadan üst
kvarta və ya üst kvinta tonuna olna sıçrayışlardır. Bu ladda olan musiqi nümunələrinə
melodik xəttin hər bir dayaq pərdəsinin vurğulayan aşağı istiqamətli sikvensiyalar xasdır.
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Dini mahnılarda da ladın zəngin ifadə imkanlarından geniş istifadə olunmuşdur.
Dediklərimizi təstiqləmək üçün bu lada əsaslanan mahnılardan bəzilərini diqqətə
çatdırmaq istərdik: “İmamım gələcək”, “Həzrəti Fatimə”, “Gəldi Mahı Ramazanım”,
“Necə Labbeyk deməyim səntəki sultana, Əli”, “Fatimə”, “Rəsulullah” və başqaları.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan şur ladı Türkiyədə ifa edilən ilahilərin böyük
bir qisminin əsaslındığı hüseyni makamına uyğundur. Sol mayəli (tonikalı) şurun səs
düzümünün nəzərə çatdırraq:
d-e-f-g-a-b-c-d-s-f
Dini mahnılarda ladın tipoloji intonasiyalarından özünəməxsus tərzdə istifadə olunur.
Əsasən mahnıların tematik quruluşunda ladın mayə pərdəsi və mayə pardənənin ətrafında
gəzişərək ona istinad olunması diqqəti cəlb edir. Beləki “İmamım gələcək”, “Həzrəti
Fatimə”, “Fatimə” və s. mahnılarda bu prinsip özünü müxtəlif cür göstərir (Nümünələr
1, 2, 3, 4).
Azərbaycanda şur ladından sonra dini mahnıların ən çox əsaslandığı digər ladlar –
çahargah, bayatı-şiraz, şüştər və digərləri.
Beləliklə, dini mahnıların özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsində belə bir
nəticəyə gəlmək olar:
ən başlıca xüsusiyyət dini mahnıların musiqi dilinin milli musiqi təfəkkürü, xalq
musiqi yaradıcılğı ilə bağlı olmasındadır;
dini mahnıların lad əsası Azərbaycan ladlarının qanunauyğunluğuna istinad etməsi
ilə səciyyələnir. Daha çox şur ladına əsaslana mahnıların üstünlüyü onların milli musiqi
ənənələri ilə sıx bağlılığını aşkarlayır;
dini mahnıların melodik quruluşunun xalq mahnı yaradıcılığına uyğun prinsiplərə
əsaslanması müşahidə olunur. Lakın milli ifaçılıq ənənələrindən fərqli olaraq dini
mahnıların melodik quruluşunda müxtəlif melizmatik bəzəklərdən istifadə edilmir. Bu
da onların məhz dini musiqi üslubundan irəli gələn xüsusiyyəti kimi izah edilir;
dini mahnıların formatəşkilinin əsas inkişaf prinsipləri də xalq musiqi yaradıcılığda
olduğu kimi, təkrarlıq, sekventlik, variantlıqdır;
dini mahnıların forması əsasən bənd-nəqərət sisteminin üstünlüyü ilə seçilir;
dini mahnıların poetik mətni dini məzmun daşıyan heca və əruz vəznində olan şer
formalarına əsaslanır, bunlarda islam klassik poeziyasının normaları ilə yanaşı, türk xalq
şerinin də prinsipləri öz əksini tapır;
dini mahnılar instrumental müşaiyətlə ifa olunur.
Beləliklə dini musiqili poetik janrların tadqiqi ənənəvi musiqi mədəniyyətinin
bütöv bir qatını aşkarlamağa imkan verir, eyni zamanda onlara milli musiqinin tərkib
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hissəsi kimi baxmağa şərait yaradır. Beləki, bu janrların tədqiqi əsasında onların xalq
mahnı yaradıcılığı, aşıq sənəti və mərasim ənənəsi ilə üslub yaxınlığı aşkar olunur.
Bunula yanaşı, dini musiqili-poetik janrlarının öyrənilməsi orta əsrlərə aid şifahi ənənəli
professional musiqinin, xüsusi olaraq sonrakı dövrlərdə qismən xalq-mərasim ənənəsinə
transformasiya olunan sufi musiqisinin müəyyən hissəsini rekonstruksiyalaşdırmağa
(yenidən bərpasına) kömək edir.
Sübhəsiz Azərbaycanda müasir dövrdə mövcud olan dini musiqili poetik janrlar bir
tərəfdən islam mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi onun əsas ideya prinsiplərinin,
digər tərəfdən məxsus olduğu milli-etnik mədəniyyətinin musiqi ənənəsini, onun
özünəməxsus xüsusiyyətlərini əks etdiklərinə görə etnik musiqi mədəniyyətinin daşıyıcısı
kimi çıxış edirlər.
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ŞİFAHİ ANANELİ PROFESYONEL MUSİKİNİN
İNKİŞAFINDA HANENDELİK SANATININ ROLÜ

Saadet VERDİYEVA1

Azerbaycan musiqisinin inkişafında xalq musiqi ifaçılığının, xüsusile de,
xanendelik senetinin böyük xidmeti olmuşdur. Xanendeler xalq musiqisinin
tebliğinde, qoruyub saxlanılmasında, yaşadılmasında evezsiz iz qoymuşlar. Esrler
boyu Azerbaycanın bir çox ustad musiqiçileri ve xanendeleri xalq bayramlarında
ve şenliklerinde tekrarsız ve yadda qalan çıxışları ile geniş kütlelerin reğbetini
qazanmışlar. Onların çetin ve mesuliyyetli seneti esrelerden beri şifahi halda
nesilden-nesle keçerek böyük ve zengin irs yaratmışdır. Azerbaycan xalqının milli
serveti olan muğam-destgahlar, tesnif ve rengler xanende ve sazende yaradıcılığının
uğurlu mehsullarıdır.
İstedadlı xanende ve sazendelerin yetişmesinde ve püxteleşmesinde keçen
esrlerde fealiyyet gösteren ve özünemexsus keyfiyyetleri ile seçilen xanendelik
mekteblerinin formalaşması mühüm rol oynamışdır. Bakı, Şuşa, Şamaxı kimi
medeniyyet merkezleri sayılan iri şeherlerde olan hemin xanendelik mekteblerinin
nümayendeleri ferdi ifaçılıq xüsusiyyetleri ile ferqlenseler de onları bir amal
birleşdirirdi: bu da şifahi eneneye esaslanan professional senet sayılan muğamı
1 Azerbaycan Milli Konservatuarı
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tekmilleşdirmek ve gelecek nesillere çatdırmaq. Onlar bir terefden öz dövrünün
musiqi enenelerini yaratmaqla onu şagirdlerine ötürürdüler.
Azerbaycanda xanendelik senetinin inkişaf merhelelerin izledikde onun böyük
bir dövr erzinde yüksek inkişaf yolu keçdiyinin şahidi oluruq. Xanendelik senetinin
peşekarlığı mehz onun ustad senetkarlarin başçılıq etdiyi mekteblerin fealiyyetine
esaslanır. Bu senet növü özünde hem professional, hem de folklor enenelerden ireli
gelen bir çox ifa meziyyetlerin özünemexsus oxu terzini cemleşdirmişdir.
Esl xanende olmaq üçün ifaçı müeyyen keyfiyyetlere malik olmalıdır.
1. Mahir ifaçılıq bacarığına malik olmalı: gözel sesi olmaqla yanaşı enenevi
musiqinin bütün sahe bilicisi kimi özünü göstermeli ve sazendeleri öz arxasınca
apara bilmelidir;
2. Möhkem ritim duyumu olmalı, mahir def çalmaq qabiliyyetini nümayiş
etdirmelidir. Bunun üçün sazende üçlüyünün terkibinde özünü müşayiet ede
bilmelidir;
3. Poeziyanın, xüsusen de, qezel janrının derin bilicisi olmalıdır. Melumdur ki,
söz ve musiqinin vehdetinden çox şey asılıdır. Ona göre de bu vehdetde ümumi
aheng qanununun pozulmaması üçün xanende poeziya nümunelerini, onun
qanunauyğunluqlarını (eruzu) derinden bilmelidir.
4. Musiqi nezeriyyesinin xüsusiyyetlerini (lad, muğam qanunlarını ve s.) ve
tarixini bilmelidir;
5. Xanende müxtelif meclislerde iştirak etdiyi üçün pisixologiya elmini ve
muğamların emosional tesir vasitelerini derinden beled olmalıdır;
6. Muğam destgahlarını oxuyan xanendelerin ses diapazonu geniş olmalıdır.
(2-2,5 oktava çerçivesinde) Bu halda muğamın ifası zamanı xanende özünü daha
serbest hiss edir;
7. Muğam destgahlarını oxumaq üçün xanendenin sesinin gözel tembiri
ile yanaşı, onun hem bem, hem de zil sesi olmalıdır ki, o, bütün regisrtlerde ifa
texnikasını göstere bilsin.
Gösterilen bütün keyfiyyetler cem halında xanende senetinde çıxış ederse o,
dinleyici terefinden yüksek seviyyede qebul oluna biler.
Xanendelik senetinde milli oxuma enenelerinin qorunub saxlanılması ve onu
daha da inkişaf etdirilmesi en vacib problemlerden biridir. Xanendenin oxuduğu her
hansı bir muğam nümunesinde ilk növbede milli lad – intonasiya quruluşu, daha
sonra ise bedii – texniki ifa üsulları özünü gösterir. Lad-intonasiya xüsusiyyetlerinin
musiqi materialının milliliyine ne qeder böyük tesiri varsa mövcud musiqi ses
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sisteminin ve boğaz texnikasının da bir o qeder tesiri hiss olunacaq derecededir.
Bütün bunlar muğam ifaçılığı mekteblerinde ferdi suretde hellini tapmışdır.
Qarabağ, Bakı, Şirvan musiqi mekteblerinde özünemexsus eneneleri
formalaşmışdır ki, bunlar da bir-birinden muğam mektebleri arasında olan ferqli
ifa üslublarından asılı olaraq xanendelik senetinde de ferqli cehetler meydana
çıxmışdır. Meselen,
1. Eyni bir muğam desgahında oxunan şöbe ve guşelerin ayaqları – kodensiyaları
Qarabağ, Bakı, Şirvan mekteblerine xas xanendeler terefinden ayrı-ayrı şekilde
verilir. Bu ferqi görkemli xanendelerimiz olan C.Qaryağdıoğlunun, S.Şuşinskinin ve
Qarabağ xanendelik mektebinin diger nümayendeleri ile Bakı ve Şirvan xanendelik
mektebinin temsilçilerinden S.Mirbabayevin, son dövrde ise tanınmış xanende
– pedaqoq N.Eliyevin, Ağaxan Abdullayevin, Alim Qasımovun ve başqalarının
oxuduqları destgahlarda müşahide etmek olar.
2. Bakı, Şamaxı, Şuşa musiqi meclislerinde ifa edilen muğamlar arasında
ferqlerden biri xanandelerin qezelin teleffüzü zamanı yerli eneneye xas dialektin
ahengine uyğun boğazların işledilmesi ve yerli ifaçıların daha çox istifade etdikleri
muğamlara öz rediflerinde üstünlük vermelerinden ibaret idi.
Azerbaycan muğamlarını meharetle ifa eden xanendeler orjinal oxuma
mektebleri yaratmışlar. Burada mekteb anlayışı bir terefden, ustadların eneneleri,
diger terfde ise tedris ocağı kimi başa düşülür. Bu baxımdan her iki anlayışı
özünde birleşdiren qedim musiqi meclisleri muğam ve xanendelik senetlerinin
inkişafında, onların mekteb şeklinde formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Dövrünün tanınmış xanende ve sazendeleri mehz bu meclislerde iştirak etmiş ve
orada senetkar dostlarının rengareng, bir-birinden ferqli çıxışlarını görmüş ve bu
gözel enene esasında püxteleşmişler. Senete mehz özünemexsus ifaçılıq üslubu, öz
yolu olan senetkarlar orjinal mektebler yaratmışlar. Bu baxımdan, Azerbaycanın
qedim muğam enenesinin inkişaf etdirilmesinde Qarabağ, Bakı xanendelerinin
böyük xidmetleri olmuşdur. Onlar enenevi şekilde senetin inceliklerini yaşadaraq
öz mekteblerini yaratmağa nail olmuşlar. Qedim tarixi olan bu mektebler böyük bir
nesli bir-birini evez etse de, onların nefesleri, işletdikleri zenguleler, boğazlar bu
gün de müasir muğam ifaçılarımız terfinden istifade edilir.
Onu da qeyd edek ki, xanendelerin «muğam müellimi» ve ya «bir senetkarın
mektebi» mefhumunu dar menada qebul etmek düzgün deyil. Tebii ki, senet
yoluna qedem qoyan her bir xanendeye muğamları öyreden müellim olur. Bu zaman
hemin şexsi xanendenin ilk müellimi hesab etmek olar. Lakin unutmaq lazım deyil
ki, xanende hem de dövrünün meşhur senetkarları ile sıx temasda, onu ehate
eden medeni mühitde formalaşır, yetkinleşir, ustad senetkarın yaradıcılığından
behrelenir ve onun enenesini davam etdirir. Bu baxımdan ustadın yaradıcılığını
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öyrenmek genc xanende üçün mekteb mahiyyeti kesb edir. Ola bilsin ki, bir genc
xanende bir neçe ustad senetkarın yetirmesi, davamçısı hesab olunsun. Bele ki,
xanendelikde ustalıq zirvesine çatmağa can atan her bir senetkar özünden evvelki
ustadların eneneleri üzerinde öz mektebini yaradır.
Hacı Hüsü, Ebdülbaği Zülalov (Bülbülcan), Cabbar Qaryağdıoğlu ve başqaları
bütövlükde Qarabağ xanendelik mektebinin en layiqli nümayendeleri kimi
tanınmışlar.
Qarabağ xanendelik mektebinin inkişafının yeni ve yüksek merhelesi
C.Qaryağdının adı ile bağlı olmuşdur.
Muğam-destgahları özünemexsus suretde ifa eden C.Qaryağdıoğlu hem de
klassik muğamları tekmilleşmişdir. O, «Rast», «Çahargah», «Segah», «Mahur»
muğamlarının yeni variantlarını yaratmış, yeni guşeler, xallar elave etmişdir, bir çox
tesnif ve xalq mahnılarını yaradıcısı olmuşdur. C.Qaryağdının xanendelik senetine
getirdiyi yeniliklerden biri ise Azerbaycan dilinde yazılmış qezellerden istifade
etmesinde idi. Bununla bağlı Bülbül özünün «Azerbaycan oxuma mektebi»1 adlı
meqalesinde yazırdı ki, «Cabbar Qaryağdıoğlu Azerbaycan xalq mahnılarını ifa
etmeye başlayan ve tedricen fars dilli metnden uzaqlaşan ilk müğennilerden biri
olmuşdur. Bu zaman üçün olduqca cesaretli bir addım idi».
__________________
Bülbüli. Seçilmiş meqale ve çıxışlari. seh.
XX esrde Seyid Şuşinski C. Qaryağdının enenelerin inkişaf etdirerek Azerbaycan
xanendelik senetini ireli aparmışdır. S.Şuşinski nadir istedada, geniş musiqi
hafizesine ve yüksek ifaçılıq medeniyyetine malik xanende idi. O, novator senetkar
kimi bir çox muğamlara yeni guşeler, xallar elave etmiş, bir çoxlarını birleşdirib
oxumuşdur. Bunlardan «Rast Humayun», «Qatar-Bayatı», «Şur-Şahnaz» ve s.
göstermek olar. Onun yetirmelerinden – Sara Qedimova, Sabir Mirziyev, Süleyman
Abdullayev, Baba Mahmudoğlu, Zeyneb Xanlarova, İsalm Rzayev ve başqaları böyük
şöhret tapmışdır.
Ustad - xanende Seyid Şuşinski özüne qarşı son derece telebkar olaraq söz
üzerinde serraf kimi düşünürdü. Mehz derin axtarışların neticesi olaraq o, Füzulinin
qezellerini ayrı-ayrı muğamların münasib şöbe ve guşelerinde ustalıqla oxuyardı.
Ümumen, qocaman müğenninin söz ehtiyatı onun ses xezinesi kimi tükenmez
idi. O, her muğamı bir-birinden ferqli variantlarla oxumaqla yanaşı, sözleri
deyişdirerdi. Füzul, Vaqif, Zakir, Seyid Ezim, Vahid kimi şairlerin poetik irsi zamanzaman muğamlarımız üçün seçdikleri qezelin mezmununun musiqi materialının
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emosiaonal tesirine uyğun gelmesine çalışırdılar. Bunun üçün onlar qezeli muğama
uyğun seçdikden sonra onun teleffüzünün, veznlerin, tefilelerin düzgün ritmik
ahengde oxunması üzerinde xüsusi olaraq işleyirdiler.
Poeziyanı, musiqi elmini derinden bilen xanendeler senetde hökmen
digerlerinden ferqlenirdiler. Xüsusen, meşhur xanende Hacıbaba Hüseynov
tanınmış muğam ifaçısı olmaqla beraber, hem de istedadlı qezellerin müellifi idi.
Onun yaradıcılığına diqqetle baxsaq, musiqi ile poetik metnin tam vehdetine zemin
yaratmışdır.
Azerbaycan xanendelik senetinin inkişafında musiqi ile poeziyanın qarşılıqlı
elaqesi problemi senetkarlarımız terefinden daima diqqetle öyrenilmişdir. İfaçı
xanendelerimizin ve musiqişünasların bu meseleye her defe müraciet ederek
problemin yeni-yeni aspektlerini elmi şekilde üze çıxarması musiqi ve poeziya,
konkret olaraq - muğam qezelin vehdetini muğam ifaçılığında ne derecede
vacibliyini gösterir.
Ümumiyyetle, ifaçılığında bir çox cehetler söz ile musiqinin vehdetinden, onların
qarşılıqlı elaqesinden asılı olsa da, yaradıcı-xanendenin tefsirini esas şert kimi
xüsusi olaraq nezere almaq lazımdır. Çünki muğamda her şey onun istedadından ,
savadından asılıdır. Daha doğrusu, vokal-instrumental muğam ifaçılığında esas üç
amil: xanendenin ferdi yaradıcılıq tefsiri, sözün seçilmesi ve işledilmesi, musiqi ile
poeziyanın qarşılıqlı elaqedi nezere alınmalıdır.
Bir çox xanendeler muğam ifaçılığını öz ferdi keyfiyyetleri ile daxil olmuş ve
böyük meharetle, başqalarından ferqli şekilde ifa etdikleri muğamları xalq hemin
xanendenin adı ile qoşa çekilmişdir. Meselen, «Segah İslam», «Zabul Qasım»,«Yetim
Segah», «Mirze Hüseyn Segahı» ve s. Melumdur ki, Cabbar Qaryağdıoğlu «Mahur»
muğamını, «Heyratı» zerbi-muğamını Seyid Şuşinski ,«Çahargah» muğamını,
Zülfi Adıgözelov ,«Rast» muğamını xüsusi meharetle oxumşlar. Bir çoxları ise
külli miqdarda tesnif ve mahnılar yaratmışdılar. Tekce C.Qaryağdıoğlu 360-dan
artıq mahnının müellifi olmuşdur: bunlardan hal –hazırda xalq arasında meşhur
olanı «İrevanda xal qalmadı», «Tiflisin yolları», «Naxçıvanın gediyinden aşeydim»
ve başqalarıdır. «Şuşanın dağları» mahnısının Xan Şuşinski, «Gedirem axı»
tesnifinin Zülfi Adıgözelov terefinden yaradıldığı melumdur. Müasir Azerbaycan
xanendelerinden Elibaba Memmedov, İslam Rzayev de bir çox tesniflerin müellifidir.
Belelikle, bütün deyilenleri yekunlaşdırıb bele bir neticeye gelmek olar ki,
Azerbaycan xalq musiqisinin, şifahi eneneli professional senetin inkişafında
xanendelerin böyük rolu olmuşdur. Esrler boyu zengin musiqi enenelerini yaradan
ve inkişaf etdiren Azerbaycan xanendelerinin böyük bir nesli öz senetini vetenimizin
hüdudlarından uzaqlara yaymışdır.
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Aparılan tedqiqatlardan melum olur ki, Azerbaycan xanendelik seneti müeyyen
merhelelerden keçerek daima muğam ifaçılığının inkişafında dönüş yaratmışdır.
XIX esrin ortalarında muğam ifaçılıq mekteblerinin meydana gelmesi ile bağlı
xanendelik senetinde mekteb anlayışı formalaşır; sonrakı merhelede muğam
meclislerinin yaranması ile bağlı xanendeler neslinin yetişmesi geniş vüset almışdır.
Mehz bu merhelede ayrı-ayrı görkemli xanendelerin yaradıcılığı mekteb mahiyyeti
kesb etmiş ve muğam senetinin inkişafı yüksek seviyyeye çatmışdır.
Ustad xanendelerin davamçıları nesilden –nesle şifahi suretde ötürülen eneneleri
inkişaf etdiren senetkarlar bu gün de tarixi missiyanı daşımaqdadır.
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TARIHI YAŞADAN UNUDULMUŞ SAZLAR
GENEL TÜRK KÜLTÜRÜNDE UNUTULMUŞ SAZLAR

Prof. Dr. Mecnun KERİM

Tarihi kökenleri eski Doğu kültürünün azametli sütunları üzerinde kurulmuş
ve eski türk kültürünün değerlerini kendinde yansıtan, çok kırılmaz tellerle bu
kültüün derin katlarına bağlı olan bir çok simli, nefes ve davul müzik aletleri uzun
yüzyıllar boyu ve zaman-zaman oluşarak bugünümüze gelib tetişmiştir.
Eski türk kültürünün esas taşıyıcılarından sayılan müzik aletleri orta çağlarda
yakın Doğudan uzak Doğuya, Türküstan, Çin, Uyğur, Ural boyu irimiqyaslı coğrafi
etnik türk bölgelerinde geniş yayılmış ve genel türk kültürüne kendi tarihi hizmetini
göstermiştir.
Ama üzülerek söylemek gerekir ki, onlarla eski müzik tarihin ağır denemelerini
keçe bilmemiş, farklı nedenlerden unutulmuş, bugünümüzü gelib yetişmemiştir.
Azerbaycan da dahil olmak üzere, Turan etnik kültürel mekanın ortak ve
benzersiz kültürü, eski uygarlıklarla ilişkileri bizlere çok zengin bir hazineyi
hatırlatıyor.
Batı ve Doğu`nun kesişme noktasında bulunan Azerbacyan, eski dünya
kültürlerinin beşiklerindendir. Bu zengin hazinede saklanan eski uygarlık ve kültür
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mücevherlerinin ışıltıları bugün de parlamaktadır. Gobustan ve Nahçıvam`dakı
Gemigaya bölgesindeki kayaların üzerine yapılan resimlerde, müziğin eşliğinde
gerçekleşen kitlesel oyun ve tören sahnelerine ait resimler, Güney Azerbaycan`da
Berde`de, Migeçevir`de, Gebele`de, Gedebey`de, Gence`de, Füzuli`de, İsmayıllı`da
ve diger bölgelerde arkeolojik kazılar sırasında bulunmuş çalgılar, müzik aletleri
ve sazlar, Orta Çağ minyatürlerindeki resimler, klasik şiirler, folklor ornekleri,
Antik çağ tarih yazarlarının, Avrupa ve Doğu gezginlerinin, diplomların notları, bu
toprağın çok zengin müzik kültürüne sahip olduğunu kanıtlamaktadır.
Azerbaycann dahi söz ustadı N. Gencevi bu fikri şöyle ifade ediyor:
Şarkıcı, sazını ele alsana,
Hoş ahenk türküden bize çalsana
Dar perde dinlemek istemiyoruz biz
Geniştir yüksektir bizim neğmemiz

Beşeriyyerin en eski yaşam yerlerinden olan Gobustan`dakı, Cingir Dağı`nın
yamaçlarında açığa çıkarılmış kaya resimlerindeki maddi ve kültürel örnekler,
ecdatlarımızın yaşam tarzını, inançlarını, dünyayı algılama yöntemlerini,
aynı zamanda onların ritim ve müzik hakkında geniş bilgi sahibi olduklarını
göstermektedir. M.Ö. X-XII yüzyıllara ait bu “taş kitabeler” arasında beşeriyyetin
en eski vurularak çalınan müzik aleti, mucizevi “Gavaltaş” korunup saklanmıştır.
“Gavaltaş” çimdi Azerbaycan`a gelen misafir ve turistleri hayrete düşürmektedir.
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1961-1966 senelerinde Amerikalı bilim adamlarından, ABD Kaliforniya
Üniversitesi`nin Profesörü Pinas Delokas ve Çikago Üniversitesi Doğu dilleri uzmanı
Profesör Hilen Kantur, Güney Azerbaycan`ın Çığamış (eski Türkçe – “hisar” anlamını
belirten “çığ” kelimesinden oluşmuş “kale” ve “kale duvarı“ anlamında) şehri ve Yehya
tepesi arazilerinde gerçekleştirdikleri arkeolojik araştırma ve kazılar sırasında M.Ö.
6-8 bin yıl önceye ait silah, zinyet eşyaları, kilden yapılmış çanak çömlekler, tarım
aletleri, elbise parçaları ve diger eşyalar gibi eski kültürel örnekler bulmuşlardır.
Fakat Çığamış`ta bulunmuş kilden yapılmış şanak üzerindeki resimler tarihçilerle
birlikte eski müzik aletleri araştırmacılarını hayrete düşürmüştü. Amerikalı
arkeologlar bu konuyla ilgili UNESKO`nun “Kuryer” dergisinde demeçte bulunarak
şöyle yazmışlardı; “Çığamış`ta açığa çıkan eski kültür örneklerinden en önemlisi bu
arazıde müzik sanatının geliştiğini kanıtlayan bir resimdir. Kilden yapılmış çanak
üzerinde müzisyen ekibi resmi bulunmaktadır. Şimdiki anlamda buna “orkestra”,
özellikle de çağdaş orkestranın ecdadı denilir”.
Her hangi bir haklın müzik sanatı ve müzik kültürü, onun tarihinin, kendi
yönteminde, kendi tarzına uygun geleneklerinin, manevi-ahlaki ve milli değerlerinin
aynasıdır. Müzik aynı zamanda halkların birbirilerine yaklaşmasına, birinin
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diğerini daha iyi tanımasına, ortak değerleri oluşturarak gelişmesine ve bu sürecin
daha da hızlanmasına hizmette bulunan önemli ve kıymetli araçtır. Bu etkileşimin
gerçekleşmesinde milli müzik aletlerinin tabii ki çok büyük rolü bulunmaktadır.
Daha önce belirttiğimiz gibi, Azerbaycan milli müzik aletlerinin oluşumu ve
gelişiminde Türk halklarının etnik kültürel birliğinin de çok büyük ve önemli etkisi
olmuştur. Telli, aynı zamanda yaylı sazların ecdadı olan kopuz ve kıl kopuzla sözlü
edebiyat kaynaklarında ve Türk halklarının ortak anıtı Dede Korkut Destanında da
karşılaşıyoruz. Orta çağa ait yazılı kaynaklara dayanarak, o zamanlar Azerbaycan
müzik sanatında 88 müzik aletinin, bunlar arasında 32 telli sazın ve 23 nefesli
çalgının kullanıldığını kesin olarak söyleyebiliriz.

GOPUZ
Eski Türklere mahsus kutsallaştırılmış
etnik müzik aletidir. Gopuz M. Ö. çok
eski zamanlarda yapılmıştır. Profesör
Meherrem Gasımlı “gopuz” kelimesinin
etimolojisinin
eski
Türkçe
“gop”
(yücelik) ve “uz” (avaz, mücizeli melodi,
mücizeli müzik uyumu) kelimeleriyle
ilişkilendirmektedir. Daha doğrusu, bu aletin adı “İlahi avazın seslendirilmesi”
anlamına gelmektedir. Efsaneye göre gopuzu Dede Korkut icat etmiştir. Eski
Türk gopuzları genellikle iki veya üç simli olmuştur. Altay, Sibirya, Çin, Uygur
ve Türkmenistan’da yerleşik olan Türk boyları iki simli, Anadolu ve Azerbaycan
Türkleri ise üç simli gopuz kullanmıştırlar.
Tarihi kaynaklardan ve folklor örneklerinden bu müzik aletinin yalnız
törenlerde kullanılmadığı anlaşılmıştır. İlk gopuzlar yaylı, kemanla çalınan
müzik aleti olmuştur. Eski Türk boylarında başkanlar, yani ozanlar gopuz
çalalak savaş öncesi askerlere dualar etmiş, zafer sonrasında ise yiğitlere övgüler
yağdırmış, onlara moral vermiştir. “Kitab-ı Dede Korkut” destanında tasvir
edilmiş eski mitolojik Türk inancında gopuz, kötü ruhların kovulması, iyi ruhların
çağırılması, ataların ruhlarıyla irtibat kurulması amacıyla kullanılmıştır. Aynı
zamanda gopuz yiğitlere güç ve moral veren, keza iktidar sembolü olan kutsal
bir ses kaynağıydı.
Gopuz, Türk halklarının yerleşik olduğu tüm coğrafyaya geniş olarak yayılmıştır.
Onun çeşitli nevleri hatta Avrupa ülkelerinde, örneğin: Ukrayna, Polonya, Macaristan,
Moldova’da “kobuz”, “kobza”, “komuz”, “komız” ve diğer adlarla tanınmıştır. Bu
“kaynaştırılmanın” bazı Avrupa ülkelerine M.Ö. 4-5 yüzyıllarda Türk soyundan olan
Hunların yürüyüşleri zamanı gerçekleştirilmiş olduğu düşünülmektedir.
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XVI yüzyılda yaşamış Türk şairi Revani “İşaretname” eserinde gopuzla ilgili şöyle
yazıyordu:
Gopuz kimi hanı bir hud avaz,
Ki, sazın cümlesinden ola mümtaz.
Gopuzun iki türü daha fazla yaygınlaşmıştır. “Gıl gopuz” veya “ikilıg” gibi ve
kamanın refakatiyle çalınan iki telli gopuz türü Merkez Asya halkları arasında,
özellikle de Kazakistan’da geniş yayılmıştır ve bugüne kadar da kullanılmaktadır.
Modern aşık sazının atası sayılan “golça gopuz” Azerilerin en eski telli sazlarındandır.
“Kitab-ı Dede Korkut” destanında golça gopuzun bir kaç ismi verilmektedir.
Destandaki “guruluca gopuz”, “alça gopuz” aynı aletin çeşitli anlatımlarıdır.
Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Luğatit -Türk” eserinde “buci” isimli gopuz türü
tasvir olunmuştur. Abdülgadir Marağayi’nin “Megasidi el-Elhan” (Şarkıların
Amacı) eserinde gopuzun iki çeşidinin; “Rumlular gopuzu” ve “ozan gopuzunun”
oluşumuyla ilgili bilgi verilmiştir. Yaklaşık XII. yüzyıldan itibaren Kafkasya ve
Anadolu gopuzlarının 6 telli çoğur aletiyle değiştirilme dönemi başlamıştır.
Golça gopuzun çanağının uda benzemesine rağmen, ondan çok küçüktür. Çanak
kısmı bütün oyma usulü ile yapılmaktadır. Üzerinin 2/3 kısmı deri, diğer kısmıysa
ince tahta ile kaplanmakta, gopuzun kısa koluna perdeler bağlanmaktadır. Toplam
uzunluğu 810 milimetre, çanağın eni 240 milimetre, boyu ise 120 milimetredir. Ses
aralığı büyük oktavın “si” sesinden birinci oktavın “la” sesine kadardır.

ÇOĞUR (ÇAĞIR)
Tarihi kaynaklara esasen, XII. yüzyıl ile XIII. yüzyıl
arasında sazın gopuzun yerine geçmesi sürecinin
başladığını söyleyebilmekteyiz. Bu dönemde Kafkasya,
İran, Irak, ve Anadolu’dakı sufi toplantılarında ve
törenlerinde derviş-aşıklar “çuğur” denilen telli müzik
aleti kullanılmaktaydı. Bu aletin adı öz Türkçedir.
Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Luğatit Türk” eserinde
“çoğur” kelimesinin “berk bağlamak” anlamında
kullanıldığı belirtilmiştir. Diğer bir fikre göre sufi
toplantılarında yaygın kullanılan müzik aletine
“çağırmag” denmekteydi. Bu aletin adı “seslemek”
anlamına gelmekte, yani “insanları sevap emellere, Hak
yoluna, Rabbe davet etmek” anlamında kullanılmıştır.
Sonralar bu kelime “çogur” şeklini almıştır. Bugün Azerbaycan Türkçesinde halk
arasında kullanılan “çal-çağır” ifadesi, aslında kutlama ve şölenlerde “çoğur çalmak”
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anlamını belirtmekteydi. Ali Rza Yalçın “Güney’de Türkmen Çalğıları” kitabında
şöyle yazmıştır: “Çoğur Kızılbaşların çaldıkları dokuz telli müzik aletidir”. Evliya
Çelebiyse ”Sazname” eserinde bu aletle ilgili “çoğur yiğitlerin sazıdır”, bildiriyordur.
Bu alet Azerbaycan’da harbi seferlerde, savaş öncesinde seslendirilip, erleri
zafere çağırıyordu. XVI. yüzyıla ait olan “Çaharnara-yi Şah İsmayıl Sefevi” eserinde
şöyle yazmaktadır: “Zaferle ilerleyen ordunun önünde savaş ruhunu yükseltmek
için çogur ifacıları yürüyor, Türk-varsaglar türküler söylüyorlardı”. Evliya Çelebinin
yazdığına göre bu müzik aleti, aslen Germi Türkmenlerinden olan Selçuk Emiri
Yagup Bey Germiyani tarafından icat edilmişti. Sonradan “çoğur” veya “sügur”
yeniçeri ordusunun çok sevdiği müzik aleti olmuştur. XVII. yüzyılda yaşamış, ünlü
Avrupalı doğu bilimcisi, diplomat ve tercümanı Frensis Meninski bu aleti “ozanların
çaldığı uzun kollu ve armut şekilinde alet” olarak adlandırmıştır. Ali Rza Yalçı’nın
“Güney’de Türkman Çalğıları” eserinde çoğurun 9 teli, 15 perdesi ve güzel ses aralığı
olduğunu belirtiyordu. Çoğurun Kafkasya’da, keza Irak Türkmenleri arasında
kullanılan diğer çeşitleri de günümüze ulaşmış, Azerbaycan Tarihi Müzesinde
muhafaza edilmektedir. XIX. yüzyıla ait olan çoğur üç çift telden ve 22 perdeden
oluşmaktadır.

ÇEGANE
Orta Çağda kullanılmış kemanla çalınan dört
telli sazdır. Çeganenin Türk ve Kafkasya halkları
arasında yayılmış “çağanag” olarak adlanan şekli, ilk
vurmalı çalınan müzik aleti olmuştur. “Çegane” ve
“çağanag” etimolojisine göre “çağlamak” anlamını
gelen Türkçe kelimelerdir. XIX. yüzyılın sonlarına
kadar Azerbaycan coğrafyasında, özellikle de Şirvan
bölgesinde yaygınlaşmıştır. XIX. yüzyılın birinci
yarısında Azerbaycan’da bulunan Rus ressam Grigori
Gagarin “Şamahı Rakkaseleri” resminde çeganeyi
de tasvir etmiştir. Getran Tebrizi’nin, İmadeddin
Nesimi’nin, Seyid Azim Şirvani’nin ve diğer şairlerin
eserlerinde de bu müzik aleti hakkında bilgi
verilmektedir.
Çegane, 1982 yılında, tarihi belgelere dayanarak
restore edilmiş ve Azerbaycan’ın müzik sanatına
yeniden kazandırılmıştır. 2000 yılında İskoçya’nın Edinburg şehrinde kemanla
çalınan telli sazların tarihine hasredilmiş sempozyumda Azerbaycan çeganesinin
seslenmesi toplantıya katılanları hayran bırakmıştır.
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Alet armut şeklinde olan çanaktan, kol ve tepeden oluşmaktadır. Çeganenin
dokuz kısımlı uzun çanağı yığma tarzında ceviz, dut ve ya fıstık ağacından
yapılmaktadır. Ses aralığı büyük oktavın “fa #” sesinden ikinci oktavın “fa #” sesine
kadardır. Çegane ekip, orkestra ve solo müzik aleti gibi kullanılabilmektedir.

RÜBAB
Mızrapla çalınan gergin telli müzik aletidir.
Eski zamanlarda rübabın da yayla çalınan nevi
var olmuştur. Etimoloji açıklamasına göre Arap
kelimesi olup, “parmakla çalınan telli saz” anlamına
gelmektedir. Ünlü Alman müzik bilgini Kurt
Saçs’ın (1881-1959) kanaatine göre, rübab VIII-IX.
yüzyılda Uygurlar tarafından icat edilmiştir. Buna
rağmen Evliya Çelebi Muhammed Peygamber’in
Hz. Hatice’yle yapılmış düğününde rübabın da
seslendirildiğini yazıyordu. Bu alet İslam dinine göre
helal sayılan müzik aletlerindendir.
Orta Çağda Azerbaycan müzik sanatında rübab
çok yaygın kullanılmıştır. Getran Tebrizi’nin, Nizami
Gencevi’nin, İmadeddin Nesimi’nin, Mehemmed
Füzuli’nin, Seyid Azim Şirvani’nin ve diğer klasiklerin
eserlerinde rübab tasvir edilmiştir. Türkiye’ye bu
aletin ilk defa XIII. yüzyılda Mevlana Celaleddin Rumi’nin dedesi Şeyh Baheddin
Veled tarafından getirildiği düşünülmektedir. Bu müzik aleti İran, Arabistan,
Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’da da yaygınlaşmıştır. IX. yüzyılın
sonlarındaysa, Türk-İslam kültürünün diğer örnekleri gibi Avrupa’da da yayılmış,
“rebek”, “rubabe” gibi adlara da sahip alet Rönesans dönemi romantizminin
sembollerinden birine dönüşmüştür.
Rübabın ilk örneğinde üç tel olmuştur. Bu müzik aleti IX-X.yüzyılda yaşamış
ünlü bilgin El-Ferabi tarafından geliştirilmiş, tellerinin sayısı altıya çıkarılmıştır.
Aletin Asya halkları arasında Gaşgar, Tacik, Pamir ve Afgan rübabı gibi türleri ve
aynı zamanda kemanla çalınan çeşitleri de mevcuttur.
XVIII yüzyıldan itibaren rübab Azerbaycan’da gitikçe unutulmaya başladığından
dolayı bugünümüze yetişememiştir. Müzik kültürü tarihinde önemli yeri olan bu
alet 1983 yılında berpa edilerek Eski Müzik Aletleri Devlet Orkestrasına dahil
edilmiştir.
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NÜZHE
Doğu
müzik
aletleri
arasında
icatçısının belli olduğu alet sayısı
oldukça azdır. Nüzhe de icatçısı bilinen
müzik aletlerinden biridir. Orta Çağa
ait tarihi belgelere dayanarak, bu
telli sazın ünlü Azerbaycan müzuk
bilgini ve ifacısı Sefiyeddin Urmevi
(1216-1294) tarafından yapıldığı kanıtlanılmıştır. Bu müzik aletinin ismi onun sahip
olduğu ses aralığı ile ilgilidir. Nüzhenin (nüzher) etimoloji açıklaması Türçede
“eğlenmek”, “gönül rahatlığı” anlamına gelmektedir.
Londra Britanya Müzesi’nde korunan ve XVI. yüzyılın ortalarına ait edilen
yapımcısı bilinmeyen “Kenzel – Tühef ” (Antikler Hazinesi) eserinde nüzhe tasvir
edilmişti. Bu eski el yazıtında nüzhe ile ilgili şöyle bilgiler verilmektedir: “Çengden
sonra hiçbir müzik aletinin sesi nüzheninki kadar güzel ve çekici olamaz. Bu 108
teli olan yeni sazdır. Nüzheyi Mevlane Sefiyeddin Abdül Mömin Urmevilerin
kendileri yapmışlardır. Alet dört köşe şeklinde yapılmıştır. Köşesi doksan derecedir.
Kırmızı söğüt, şimşir ve selvi ağaçlarından yapılmaktadır. Genel uzunluğu iki karış,
üç ince parmak, eni iki karış, boyu dört ince parmak kadardır”. Ses aralığı küçük
oktavın “sol” sesinden ikinci oktavın “la” sesine kadardır. Bu esrarengiz müzik aleti
2009 yılında Bakü Müzik Akademisi Eski Müzik Aletlerinin Restore Edilmesi ve
Geliştirilmesi Laboratuarı’nda restore edilmiştir.

BERBET
XVI-XVII. yüzyıllara kadar Azerbaycan’da mızrapla çalınan telli sazlardandır.
Uda benzer müzik aletleri sınfına aittir. Berbeti udla kıyaslarsak, bu aletin
gövdesi daha büyük, koluysa çok uzundur. Genellikle saray müzik aleti olan
berbet hakkında Azerbaycan klasiklerinin eserlerinde geniş bilgi
verilmiştir. Berbetin eski türlerinin izleri Sümerliler kültürüne
kadar gitmektedir. Bu müzik aleti ünlü müzik bilgini El-Ferabi
tarafından geliştirilmiştir. Berbet kelimesinin etimolojisi
müzik araştırmacısı ve besteci Efrasiyab Bedelbeyliye
göre “ber”- “göğüs”, “bet”- “ördek”,“berbet”; “ördek
göğsü” demektir. Bazı kaynaklara göreyse,
“berbet” Arap kelimesi olup, Türkçe “dalgalanma”
anlamına gelmektedir. Dahi Nizami Gencevi’nin
eserlerinden malum oluyor ki, bu müzik aletini
dönemin mahir ifacısı ve müzik adamı Barbed
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keşfetmiştir. Nizami Gencevi “Hosrov ve Şirin” eserinde saray müzisyeni Barbed’le
ilgili şunları yazmıştır:
Serhoş bülbül kimi gelende Barbed,
Si kimi ahırdı elinde berbet.
O, çala bildiyi yüz hoş neğmeden
Seçdi otuzunu özü beyenen.
Bu otuz neğme ki Barbed çalırdı,
Gah ürek verirdi, gah can alırdı.
Doğu ülkelerinde berbetin 3, 8, 10 telli çeşitleri oldukça yaygınlaşmıştır. Orta
Çağ minyatür sanatına ait eserlerde berbet geniş bir şekilde tasvir edilmiştir. Telleri
ipekten ve kirişten (hayvan bağırsağından) yapılan bu müzik aleti 3 kısımdan; çanak,
kol ve tepeden oluşmaktadır. Ses aralığı büyük oktavın “mi” sesinden ikinci oktavın
“mi” sesine kadardır. 1983 yılında berbet müzik aleti yeniden restore edilmiştir.

ŞİRVAN TENBURU
Ortak Türk müzik aleti olan tenbur çok eski tarihe sahiptir. Uygur tarihçisi
Möcizi’nin yazdıklarına göre tenbur 6 bin yıl önce icat edilmiştir. Fransalı Sümer
araştırmacı Fransua Golpin üzerinde tenbur çalan iki çalgıcı tasviri olan eski bir
taşı açığa çıkarmıştır. Bilginler bu müzik aletinin 4 bin yaşında olduğunu tahmin
etmektedirler.
Ünlü Türk araştırmacısı Hüseyin Sadeddin “tenbur” kelimesinin Arapçadan
alındığıyla iligili düşüncelerin yanlış olduğunu şöyle açıklıyor: “Sümer Türkleri bu
alete “pandur” diyorlardı. “Pan” kelinmesi Sümerce “yay”, “tur” kelimesiyse “çocuk”,
“küçük” anlamını gelmekteydi. El-Ferabi bu resmin İslam dininden daha önceki
dönemlerde yapıldığını söylemiştir. Orta Çağda saray ve folklor müziğinde
geniş kullanılan tenburla ilgili klasik şairlerin eserleriyle ve aynı
zamanda, minyatür sanatında da yeterince bilgiler verilmiştir. Evliya
Çelebi’nin “tenburu- Türk” adlandırdığı “şeşhane”, yani altı telli
tenburu Rızaeddin Şirvani icat etmişti. Abdülgadir Marağayi’nin
eserlerinde bu alet “tenbur-i Şirvani” olarak adlandırılmaktadır.
Şirvan tenburu telli sazlar sınıfına ait olan, armut
şekilli müzik aletidir. İki, bazen üç telden yapılan çok
basit oluşumlu bu müzik aleti Orta Doğu, özellikle
de Merkez Asya halkları arasında çok geniş
yayılmıştır. Güney Azerbaycan’da bu aleti çok
beğenildiğinden “Şirvan-Tebriz tenburu” olarak
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adlandırılmıştır. Sufi felsefesinde kutsal müzik aleti gibi kabul edildiğinden “Hagg”
kelimesiyle eşanlamlıdır.
Tenbur çok yönlü bir müzik aleti sayılmaktadır. Bazı kaynaklarda bu aletin
Bağdat, Horasan, Hind, Şirvan, Afgan, “yonkar” ve “garadüzen” türleri olduğu
belirtilmektedir. Bazı türleri kemanla çalınmakta olup “ney tembur” olarak
adlandırılmaktadır. Tenburun en büyüğü olan, uzunluğu 140 santimetrelik “Uygur
tenburudur.” Orta Çağ minyatür sanat eserlerinde bu alet ayrıntılı olarak tasvir
edilmiştir. Şirvan tenburu XIX. yüzyılın birinci yarısına kadar Azerbaycan’da
kullanıldıysa da daha sonraları unutulmuştur. Bununla beraber tenburun tarihte
Azerbaycan’ın kuzey bölgelerinde kullanılmış türleri günümüze kadar uaşmıştır.
Şirvan Tenburu, XX. Yüzyılın 70’li yıllarının sonlarında, tarihi belgelere dayanarak
yeniden restore edilmiştir.

ÇENG
Yapısından dolayı harpa benzeyen telli sazlar
sınıfına aittir. Doğu efsanesine göre, bu aleti
Yunan bilgini Pisagor Süleyman Peygamberin
moralini düzeltmek için icat etmiştir. Fakat
bazı başka kaynaklara göre, bu müzik aletinin
oluşumu daha eski tarihlere dayanmaktadır.
Fransız araştırmacısı Fransua Galpin “Sümerlerin,
Babillerin ve Suryanilerin Müziği” eserinde
çengin en eski türünün Sümer kültürüne ait
olduğunu onaylamıştır. Onun büyük türü “zag-zal”,
küçüğüyse “miztu” adlandırılmaktadır. Eski Türk
kaynaklarında çengin ilk olarak Uygurlar tarafından
yapıldığı belirtilmektedir.
Çeng öz Türkçe bir kelime olup ”tutmak”, “yapışmak” anlamlarını
belirtmektedir. Amma, bu kelimenin etimolojisinin daha farklı bir yorumu da
var. Harpanın ilk varyasyonu yay, keman olmuştur. Bu müzik aletinin geçmişi
bu silaha dayanmaktadır. Sümerlerin Ur şehir devletinin enkazlarından açığa
çıkarılmış ve yaklaşık 4500’e yakın yaşında olan “arpların” ve 15 yüzyıl önce Mısır
anıtlarında tasvir edilmiş aynı benzeri olan müzik aletlerinin dış görüntüsü de
bu ihtimali kanıtlamaktadır.
Azerbaycan’ın eski kültür merkezi ve bir zamanlar başkenti olan Berde şehri
yakınlığında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda M. Ö. IV-III. yüzyıllara
ait, üzerinde çeng çalan bayan tasvir edilmiş çini tabak parçası açığa çıkarılmıştır.
Bu da çengin çok eski dönemlerden beri Azerbaycan’da kullanıldığını onaylayan
bir kanıttır.
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Tarihi kaynaklardan da malumdur ki, Orta Çağ Azerbaycan’ında kullanılmış
çengin aşağı yukarı 28-31 teli olmuştur. XV. yüzyılda yaşamış Türk tarihçisi
Ahmetoğlu Şükrullah’a göre Türk çenginin 24 teli vardı. Yazılı anıtlarda ve
minyatür sanat eserlerinde çengle ilgili çok sayıda bilgiler vardır. Genellikle
bayanların çaldıkları bu müzik aletini Nizami Gencevi “Yedi Güzel” eserinde
böyle tasvir ediyordu:
Çeng alıb eline o dilber peri,
Söyledi çektiyi eziyyetleri.
Yayıldı çeng sesi, düşdü her yane,
Nale aşigleri etdi divane.
Ses aralığı küçük oktavın “sol” sesinden ikinci oktavın “si” sesine
kadardır. Bu müzik aleti 1979 yılında yeniden restore edilerek orkestralarda
seslendirilmektedir.

RUD
Eski telli sazlardandır. Abdülgadir Marağayi’nın,
Şirvanlıların çaldıkları “rud-i hani” aleti hakkında
yazıları mevcuttur. “Mafatin-El Ulum” eserindeyse
onun diğer türü, “şahrud” aletiyle ilgili bilgi
vermektedir. “Rud” “akar su”, “nehir” anlamına gelen
bir Fars kelimesidir. Nizami Gencevi “İskendername”
eserinde rudun sesinin akarsuya benzediğini şöyle
tasvir etmektedir:
Müğenni, çal rudu, gel dadıma çat,
Meni bu amansız yuhudan oyat!
Belke rudun sesi akar çay kimi,
Soyutsun susamış yanar gelbimi!
Hagani Şirvani “Aminhteend” redif li kasidesinde şöyle der: “Rud çalgıçıları...
can şerbetini kase sedasıyla karıştırmışlardı. Perde perdeyle, uyum uyumla
kuşlar gibi soluk soluğa verip, insan ruhuyla birleşmiştir”. Abdülgadir Marağayi
risalelerinden birinde rudla ilgili şöyle yazar: “Rud yüzeyinin yarısına deri
kaplanmakta ve koluna perdeler bağlanmaktadır. Alet dört tellidir. Eski müzik
aleti ud gibi çalınmaktadır.” Genellikle saray müzik aleti olan rud, Azerbaycan
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arazisinde XVI-XVII. yüzyıllara kadar kullanılmıştır. Araştırmalar sonucunda
rudun ilk örneklerinin çanaklarının balkabağından, tellerinin ise ipek ipten
veya hayvan bağısağından yapıldığı anlaşılmıştır. Rud yapısıyla ilgili diğer telli
sazlardan farklıdır. Bu aletin yüzeyinin yarısı balık derisiyle, diğer kısmıysa, çam
ağacından yapılmış örtüyle kapatılmaktadır. İlk zamanlar parmakla, sonraları
ise yumuşak malzemeden yapılmış mızrapla çalınmaktaydı.
Ses aralığı büyük oktavın “mi” sesinden ikinci oktavın “si” sesine kadardır.
XVI. yüzyılın sonlarında tamamen unutulmuş rud 1974 yılında restore edilerek
Azerbaycan’ın müzik kültürüne yeniden kazandırılmıştır.

SENTUR
Bu müzik aleti yatık telli
sazlar sınıfına aittir. Yakın ve Orta
Doğu’da çok kullanılan bir alettir.
Sentur
dış
görüntüsüne
göre
kanuna benzemektedir. “Tevrat’ta”
adı “psanterin”
ve “zebur” gibi
geçmektedir.
Sentur
kanun
ve
nüzhe gibi aletlerdendir. Bu aletin
diğerlerinden farkı onu iki ince
ağaçtan yapılmış tokmakla (mızrapla) çalınmasıdır. Bu yüzden de sentur aynı
zamanda vurmalı aletler sınıfına girmektedir. Tarihen sentur ve ona benzer diğer
müzik aletlerinin birçok Türkçe konuşan halka mahsus olduğu kanıtlanmıştır.
Türkçe konuşan halkların müzik kültüründe bugün de “yatık sazlar” terimi
kullanılmaktadır. Bu terim sentur ve bunun gibi müzik aletlerinin ilk ve genel
adıdır. Tüm bunlarla ilgili ünlü müzik bilgini Faruk Sümer’in “Eski Türklerde
Müzik ve Oyun” kitabında söyledikleri çok enteresandır. O derki: “Yatugan
Farsların “semtur” (sentur, santur) adlandırdıkları müzik aletidir”. “Jetigen”
Kazakların eski yatık sazlarındandır. Yatık sazların en eski ve basit örneklerine
Tuva ve Hakas halkları arasında rastlanmaktadır.
Doğu klasik eserlerinde, senturla çalınan parçaların içeriği ile Davut
Peygamber’in söylediklerinin aynı anlama geldiği belirtilmektedir. Örneğin,
dahi Nizami Gencevi Hz. Davut’u eserinde överek şöyle yazıyordu:
Könlümün evini nurunla bezet!
Senin terifine dilim öyret!
Davud tek könlümü tezele her an,
Galsın senturumun şöhreti haman.
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Sentur yüzyıllar boyunca Azerbaycan’da yaygın olarak kullanılmış olmasına
rağmen, XIX. yüzyılın ilk yıllarından itibaren unutulmaya başlanmıştır. 1977 yılında
restore edilen sentur müzik kültürüne yeniden kazandırılmıştır. Şimdi sentur Eski
Müzik Aletleri Orkestrasında çalınmaktadır.
Restorasyon edilmiş eski müzik
aletlerinden oluşan “Eski müzik
aletleri” ansamblı 1996 yılından
merhum Cumhurbaşkanı Haydar
Aliyev’in kararnamesi ile faaliyete
başlamıştır. Ansambl bugüne
kadar dünyanın birçok ülkesinde,
özellikle Azerbaycan’a işgüzar
sefere gelen ali konuklar karşısında
da başarılı çıkışlar yapıyor.
Müslüman dünyasının, aynı zamanda Azerbaycan halkının sevgilisi Türkiye
Devleti’nin Başbakanı Sayın Recep Tayyib Erdoğan da görülmüş bu işleri, ansamblın
faaliyetini yüksek değerlendirmiştir.
SONLUK
Bugün
devlet
egemenliğini
yeniden kazanmış Azerbaycan halkı,
ecdatlarının onlara yüzyıllardan beri
bıraktıkları eşsiz tarihi hazineye,
maddi-kültürel değerlere, müzik
mirasına sahip çıkmıştır. Bugün
bu kutsal mirasın korunması,
geliştirilmesi ve gelecek nesillere
aktarılması oldukça elverişli şartlar
altında yapılmaktadır. Milli müzik
aletləri her bir halkın gelişimi, meişeti, geleneği, çok yüzyıllık yaratıcılık faaliyyeti
ile sımsıkı bağlı olan değerli bir hazinedir, kültür ve maneviyat anıtıdır. Onları
onarmak, yeniden hayata döndürmek, tarihin karanlık sayfalarını aydınlatmak
maneviyatımızı, kültürümüzü zenginleştirmek şerefli ve sayğın bir iştir.
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE NEFESLİ
ÇALGILARLARIN İCRASINDA GÖRÜLEN
ÇOKSESLİLİK UNSURLARI

1

Emrah KAYA

Doğu Karadeniz bölgesinde kullanılan nefesli çalgılara geçmeden önce bölgenin
coğrafi özellikleri ve genel müzik kültürü hakkında bilgi vermekte fayda vardır.
Coğrafi Özellikleri Açısından Doğu Karadeniz Bölgesi
Türkiye’nin kuzeydoğu bölgesini oluşturan Doğu Karadeniz havzası; batıda Ordu
ili, doğuda Gürcistan, güneyde Doğu Karadeniz dağ silsilesi ve kuzeyde Karadeniz
ile sınırlı olan bir bölgedir.

Şekil 1:Doğu Karadeniz Bölge Haritası (Koza, 2005:13)
Doğu Karadeniz’de dağlar iki sıra halinde ve denize paralel şekilde uzanmaktadır.
Karadeniz bölgesinin en yüksek dağları bu bölümdedir. Bölgenin dağları doğuya
doğru gittikçe yükselir. Bu arazi yapısı, bölge ikliminin çeşitli olmasında etkili
olmuştur. Buna göre Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ılıman bir iklim yapısı
1 Giresun Hurşit Bozbağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Öğretmeni.
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görülürken, iç kesimlerinde iklim karasallaşmakta ve yağış miktarı önemli ölçüde
azalmaktadır. Bu durum Doğu Karadeniz bölgesini coğrafi açıdan diğer bölgelerden
farklı kılar. Bu farklılık müzik kültürü üzerinde de etkili olmuştur.
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Müzik Kültürünün Genel Özellikleri
Doğu Karadeniz Bölgesi müzik folkloru açısından oldukça zengin bir bölgedir.
Bu bölge hem genel müzik karakteriyle, hem de kendi içerisindeki yörelerin farklı
müzikal özellikleriyle dikkati çekmektedir. Doğu Karadeniz’de icra edilen müzik
türü, sözlü ve sözsüz olarak iki kolda incelenebilir. Sözlü müzikler daha çok Türkü
ve uzun hava seklinde görülmekte, sözsüz müzikler ise çoğu zaman halk oyunu
müziği olarak kendini göstermektedir. Yörenin türkü sözleri genel olarak; çekilen
bir acıyı, sitem duygusunu, birisine duyulan sevgiyi, hamsiye duyulan özlemi, horon
sevgisini, deniz sevgisini, kemençe hayranlığını veya çalınan müzik aletiyle ilgili bir
durumu anlatmaktadır. Bu bölgede, türkülerin yöre ağzına göre söylenmesi de sık
rastlanılan bir durumdur.
Bölgenin sözlü ve sözsüz ezgi yapılarına bakacak olursak, kıyı kesimlerdeki
ezgilerin daha çok üç ile yedi ses arasında kaldığı, iç kesimlere gittikçe bu ses
sınırının oktava ve on sese kadar çıktığı görülmektedir. Bölgenin bazı yerlerinde
iki, üç ya da dört bölümlü semahlara da rastlanmaktadır (Tüfekçi, 1982: 6326).
Ayrıca iç kısımda kalan bazı yerlerin ezgilerinde İç ve Doğu Anadolu bölgesinin
etkisi görülmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde ezgileri süsleyerek çalmak müzik
icralarında sık kullanılan bir tekniktir. Bu da kısmen bir önceki veya sonraki
seslere çarptırma (ikili, üçlü, dörtlü atlayarak çarptırma, oktav duyurma), yay atma
(kemençe), titreterek çalma (dilsiz kaval) ve horlatarak çalma (dilli kaval) şeklinde
yapılmaktadır.
Doğu Karadeniz bölgesi ritim ve ritim varyasyonları açısından da çok zengin
bir yerdir. Bölgenin kıyı illerinde daha çok 9/8’lik, 9/16’lık, 7/8’lik, 7/16’lık, 5/8’lik
usuller yaygın iken, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt gibi içte kalan illerde üç, altı,
dokuz ve oniki zamanlı usullerin hâkim olduğu görülmektedir. Bölgede bunlar
dışında 2/4’lük, 4/4’lük, 8/8’lik, 10/8’lik, 13/16’lık ve 14/16’lık usullerle yirmibir
ve yirmibeş zamanlı usullere de rastlamak mümkündür. Bölgede yaygın olan bu
usullerin metrik yapıları da genellikle 5/8’lik için (2+3), 7/8’lik için (3+2+2) veya
(2+2+3), 9/8’lik içinde (2+2+2+3) veya (2+3+2+2) şeklindedir. Yöre ezgilerinde usul
değişimlerine de rastlanmaktadır. Örneğin yedi zamanlı bir usulün arasına dört
zamanlı farklı bir usul girebilmektedir.
Doğu Karadeniz’de deyişler, düğün ve kına havaları, atma türküler, oturak
havaları, fingil havaları, yol havaları ve kolbastı gibi türler en çok icra edilen
türlerdir. Bunun yanında bölgede çoğu kez dokuz zamanlı ezgiler eşliğinde oynanan
karşılamalar, yedi zamanlı ezgiler eşliğinde oynanan horonlar, üç ve altı zamanlı
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ezgiler eşliğinde oynanan barlar yaygın olan halk oyunu türleridir.
Doğu Karadeniz’in bazı kesimlerinde icra edilen ezgilerde çoksesli bir yapı
görülmektedir. Bu yapı halk kültürü içerisinde kullanılan ezgi geleneğinin bir
ürünü olarak belirir. Bu ezgiler çoğu zaman çalgının özelliğine bağlı olarak ve genel
bir kurala bağlı kalmaksızın dilli kaval, tulum ve çifte gibi çalgılarla icra edilirler. Bu
özelliğe vokal müziklerde pek rastlanmaz.
Nefesli Çalgıların İcrasındaki Çokseslilik Unsuru
Doğu Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan nefesli çalgılara bakacak
olursak, dilli kaval, dilsiz kaval, tulum, klarinet, mey, zurna, ağız mızıkası, çimon,
çifte ve sipsi çalgılarını görürüz. Bunlar içerisinde dilli kaval, tulum, çimon ve çifte
bölgede çoksesli olarak icra edilen nefesli çalgılardandır. Bölgedeki bu çokseslilik,
ezgilerdeki ünison, ikili, üçlü, dörtlü ve beşli aralıkların aynı anda çalınmasıyla,
temel ses, temel sesin oktavı ve onun beşlisi olan seslerin birlikte çalınmasıyla,
paralel sesler veya dem seslerin bir arada duyurulmasıyla yapılan, bölgeye özgü
karakteristik bir özelliğe sahiptir. Bölgede kullanılan bu çalgıları biraz daha
yakından tanıyacak olursak:
Dilli Kaval
Kavalın en az insanlık tarihi kadar eski bir çalgı olduğu söylenebilir. Kaval; içi boş
şey anlamına gelen, “kav”dan türetilmiştir. Çeşitli kaynaklarda ağız sazları arasında
anılan çalgı, Orta Asya Türk uygarlıklarından itibaren bilinir. Yurdumuzda, halk
ağzı ile “gaval-goval” ya da “guvval” olarak söylenen çalgı, sadece çobanlara özgü,
eski bir müzik aleti olarak tanımlanmaktadır (Tarlabaşı, 1991: 11).
Çalgıyı ilk bulan ya da çalanlara ilişin birçok bilgiye rastlansa da araştırmacılar,
kavalın Hazar Denizi ötesinde Ural-Altay dağları arasındaki bir bölgede olabileceği
konusunda birleşmektedirler. Nitekim Alman Curts Sachs da kavalın Türk asıllı
olduğunu belirtmiştir (Tarlabaşı, 1991: 12).
Orta Asya Türk uygarlıklarında biçimlenen kaval, bir zaman sonra başlayan
büyük göç ile yeni konaklama ve yerleşim yerlerine götürülmüştür. Toplumların
müzik ve kültür yapıları içerisinde giderek yaygınlaşan bu çalgı, birçok çeşidiyle
de çalınmaya başlamıştır (Tarlabaşı, 1991: 14). Dilli kavala, horlatmalı kaval,
çoban kavalı, Çaykara kavalı, Sürmene kavalı gibi yörelere göre değişen isimler de
verilmektedir.
Dilli kavalların yapısal özellikleri incelendiği zaman, adından da anlaşılacağı
gibi dil yardımıyla ses elde edilen bir çalgı olduğu görülür. Dilli kavalların genellikle
önde yedi, arkasında da bir deliği vardır. Ayrıca en alt kısmında birden dörde
kadar olabilen başka deliklerde rastlanır. Akort için açılan bu deliklere “cin deliği’’,
“şeytan deliği’’ ve “dem deliği’’ gibi adlar verilmektedir. Dilli kavalın baş tarafına,
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“dil”, “dil”in arkasındaki delikli kısma da “yele” denir. Kavalın alt ucuna ise “etek’’
denilmektedir (Acartürk, 2000: 12). Dilli kaval, erik, kızılcık, elma, dut, kayısı ve
şimşir gibi dayanıklı ağaçlarından yapılmaktadır. Dilli kavallar ses tonuna göre boy
olarak 30 ile 80 cm arasında olabilmektedir. Doğu Karadeniz’in bazı yörelerinde
rastlanılan dilli kavalların önde altı, arkada da bir deliği vardır. Bu kavallar boy
olarak da daha kısadır (30- 50 cm arası).

Şekil 2: 8 Delikli Dilli Kavalın Önden Görünüşü

Şekil 3: Doğu Karadeniz’e Özgü 7 Delikli Çaykara Kavalının Önden Görünüşü
Yukarıda hem Anadolu’nun genelinde kullanılan hem de Doğu Karadeniz’e özgü
dilli kaval resimleri verilmiştir. Dilli kavalın ses sahası iki oktav civarındadır. Bu
seslerin aralığı da “fa- diyez” sesinden “la” sesine kadar olabilmektedir. Ancak dilli
kavalın boyu küçüldükçe bu ses aralığı azalır.

Şekil 4:Dilli Kavalın Ses Sahası
Doğu Karadeniz’de kullanılan dilli kaval genelde ‘‘horlatmalı’’ olarak çalınır.
Horlatmalı olarak çalınan dilli kavaldan dizinin temel sesi, onun oktavı ve temel
sesin beşlisi çıkmaktadır. Bu nedenle dilli kavalla çalınan birçok ezgide çoksesli bir
yapı söz konusudur.
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Oktav

-

Temel ses-

Temel sesin 5 lisi

Şekil 5:Horlatma Esnasında Kavaldan Çıkan Sesler
Dilli kavalla horlatılarak çalınan bir tane ezgi örneği aşağıda verilmiştir.
E ÇAYKARA ÇAYKARA
Derleyen: Emrah KAYA		

Notaya Alan: Emrah KAYA

Kaynak Kişi: Ömer PARLAK		

Yöresi: Trabzon-Çaykara

Şekil 6: Dilli Kavalla Horlatmalı Olarak Çalınan E Çaykara Çaykara Ezgisi
Yukarıdaki ezgi, Sürmeneli mahalli sanatçı Ömer Parlak’tan derlenmiştir. Bu
türkü yöreye özgü yedi delikli kavalla çalınmıştır. Asıl ezginin orta partide yer
aldığı bu melodide, sesler oktav ve beşli çalımıyla desteklenmiştir. Melodideki
alt ve üst sesler ortadaki ezgiye bağlı olarak paralel bir şekilde birbirlerini takip
etmektedir. Buradaki iki seslilik ya da üç seslilik duyumu dilli kavalın horlatma
tekniğinden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında ezgideki birçok ölçüde yakın seslere
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çarptırmalar da dikkati çekmektedir. Bu özellikler yörede alışılagelmiş geleneksel
bir çalım tekniğidir.
Dilli kaval, Anadolu’nun her yöresinde çalınmakla birlikte Doğu Karadeniz
bölgesinde daha yaygın olarak çalınmaktadır. Dilli kavalın Doğu Karadeniz
bölgesindeki kullanım sıklığı tablosu aşağıda verilmiştir.

Şiran
AZ

Kelkit

İyidere
AZ

AZ

Köse

İkizdere
AZ

AZ

Torul

Güneysu
AZ

AZ

Kürtün

Derepazarı
AZ

AZ
Kalkandere
AZ

GÜMÜŞHANE
AZ
RİZE
AZ

Çamoluk
Hayrat

AZ
SIK

Alucra
AZ

Çaykara
SIK

Şebinkarahisar
AZ

Dernekpazarı
SIK

Dereli

Köprübaşı

AZ

SIK

Güce
AZ

Maçka
AZ

Çanakçı

Düzköy

AZ

AZ

Eynesil
AZ
Tonya
SIK

Görele

Keşap
AZ

SIK
Şalpazarı

Of

SIK

SIK

GİRESUN
AZ
Sürmene
SIK

Mesudiye
SIK
Araklı
Şavşat

AZ

SIK

Gölköy
Ardanuç

AZ

Arsin

AZ

Yusufeli

SIK

Aybastı
AZ
Yomra

Kabataş
AZ

AZ

SIK

Akkuş
AZ

Akçaabat

ARTVİN

AZ: Dilli Kavalın az kullanıldığı yerler

AZ

Çarşıbaşı

Aydıntepe

AZ

				
AZ

SIK

Korgan

Kumru

AZ
Vakfıkebir

AZ
Beşikdüzü

AZ

Demirözü

SIK: Dilli Kavalın sık kullanıldığı yerler

AZ

AZ

BAYBURT

				
SIK

SIK

TRABZON

AZ

ORDU

Tablo 1: Dilli kavalın Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kullanım Sıklığı Tablosu

Bu tabloya göre dilli kaval, daha çok Trabzon çevresi ile iç bölgelere yakın illerde
görülmektedir. Ordu ilinin iç kesimlerinde görülen dilli kaval, çoğunlukla Tokat
ve Sivas tavrıyla çalınmaktır. Bu yörenin bazı kesimlerinde çobanlar tarafından
kullanılan kavalın oturak âlemlerinde çalındığı görülür. Giresun ilindeki dilli kaval
ise, kıyı kesimlerde halk oyunu ezgileri çalarken, iç kesimlerde iş yapılırken veya
yayla göçleri esnasında çalınmaktadır.
Trabzon bölgesinde çok yoğun bir şekilde kullanılan dilli kavalın da Çaykara,
Dernekpazarı ve Akçaabat gibi yörelerin halk kültüründe özel bir yeri vardır. Bu
yöredeki kavallar sert bir ağaç olan şimşirden yapılır, yaklaşık 40 cm uzunluğundadır
ve toplam yedi deliklidir. Burada çalınan dilli kavallar, kıyı kesimdeki kemençe’nin
yerini almıştır. Bu kavallarla daha çok halk oyunu ezgileri, yol havası, uzun hava ve
ağlama havası (ağıt havası) gibi türler çalınmaktadır.
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Dilli kaval, Rize’nin Trabzon’a yakın yerlerinde kullanılmakla birlikte aynı tavırla
çalınmaktadır. Yörede çok tercih edilen bir çalgı değildir. Artvin iline gelince dilli
kavalın, Kars ve Erzurum illerine yakın yerlerde daha çok çalındığı görülmektedir.
Ancak Artvin’de genellikle sekiz delikli dilli kaval türü kullanılmaktadır. Dilli
kavalın burada düğünlerde mey ile birlikte çalındığı da görülmüştür.
Dilli kavalın Gümüşhane ilinin Trabzon‘a yakın yerlerinde halk oyunu ezgilerine
eşlik etmek için kullanıldığı görülürken Bayburt geneli ve Gümüşhane’nin iç
kesimlerinde daha çok çobanlar tarafından uzun hava çalmak için kullanıldığı
görülmektedir. Bütün bu yörelerdeki ortak özellik dilli kavalın horlatma tekniğiyle
çalınmasıdır.
Tulum
Tulum çalgısının özelliklerine geçmeden önce tulumun tarihi hakkında bazı
ön bilgiler vermekte fayda vardır. Öncelikle tulum kelimesinin kökenine ilişkin
farklı birçok görüş bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi M. Ragıp Gazimihal’in eski
Türklerin koyun veya keçinin içi boşaltıldıktan sonra tüyleri yolunarak elde edilen
deriyi “tuluk” olarak adlandırıldıkları üzerinedir (Gazimihal, 1975: 463). Tulum,
tabiri bütün Türk lehçelerinde vardır. Kaçkarlı Mahmud’un “Divan-ü Lügat-i Türk”
adlı eserinde, tulum ismi “tolum’’ olarak geçmektedir. (Topaloğlu, 2005: 7).
Tulum, tarih boyunca kendisini muhafaza edip günümüze kadar gelebilen nadir
çalgılardandır. Yazar 1. Rosany “Macar Arkeolojisinde Hunlar, Avarlar ve Macarlar”
adlı eserinde tulum hakkında bizlere şu bilgileri vermiştir:
“Bu eser muhacerat devrinden kalmış biricik musiki aletidir. Bu alet, 1933
yılında Macaristan’ın Szolnok-Çolnök kasabasında bulunan bir Türk prensinin
mezarında bulunmuştur. Bulunan bu çalgı, turna kemiğinden yapılmış bir çift kaval
şeklindedir’’ demiştir (Topaloğlu, 2005: 9).
Yine Rosany, bu eserinde tulum çalgısını, yörenin etnik oluşumunda etkin
olan Avar Türklerinin bir çalgısı olarak dile getirmekte ve bunu da şu şekilde
değerlendirmektedir:
“Tulum; Tulumı, Tulumzurna, Tulumdüdük, Göyde, Gayda, Gayde, Kayda,
Kayde, Çimon gibi adlarla, ses ve yapı açısından da birbirinden farklı özelliklerle
İskoçya, Macaristan, İrlarda, İspanya, Bulgaristan, Romanya, Kırım, Kafkasya gibi
bölgelerde bir halk çalgısı olarak karşımıza çıkmaktadır’’ (Ulusoy, 2002: 21). Bir
zamanlar Avarların bir kolunun Trabzon’a kadar uzandığı bilgilerinden hareketle
bu müzik aletinin Avarlar vasıtasıyla Anadolu’ya geldiği kesinlik kazanmaktadır
(Topaloğlu, 2005: 10). Bu nedenle tulum, Türkiye’de genellikle Doğu Karadeniz
çalgısı olarak bilinmektedir.
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Tulum, yapısal açıdan, üzerinde beş delik olan iki sipsinin yan yana getirilmesi
sonucunda hava depolu bir deriye monte edilmesiyle oluşturulan bir çalgıdır.
Tulum, “gövde”, “ağızlık” ve “nav” olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Tulumun
gövde kısmına ‘‘goda” ve “guda’’ gibi isimler verilmektedir. Gövde, oğlak, keçi, koyun
veya kuzunun bütün şekilde soyulmuş ve tabakalanmış derisinden yapılmaktadır.
Gövde’nin büyüklüğü, derisi kullanılan hayvanın cinsine göre değişmektedir.
Tulumun gövdesi üzerine ipek veya kadife kumaş dikilir. Tulum üzerine geçirilen bu
ipek veya kadife kumaş, tulumu nemden ve rutubetten korumaktadır.

Şekil 7: Tulumun Deri Gövdesinin Görünüşü
Tulumun ağızlık kısmı ise gövdenin sağ ayağına bağlanmaktadır. Bu parça ile
tuluma hava üflenir. Bu kısmın içerisinde, havanın geri çıkmasını engelleyen
‘‘dudula’’ adlı bir parça daha bulunmaktadır.

Şekil 8: Tulum Ağızlığının Görüntüsü
Tulumun diğer bir parçası da nav’dır. Nav, içine beş delikli iki tane sipsinin
yerleştirildiği tek parçalı bir kısımdır. Ezginin çalındığı asıl yer burasıdır. Ön kısmının
eğimli ve geniş olması, sesin toplanıp gür bir şekilde çıkmasını sağlamaktadır. Yörede
“kalak” görevi gören bu parça “kar’aşin” olarak da adlandırılmaktadır.
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Şekil 9: Tulum Navının Üstten Görünüşü
“Nav”ın içerisinde bulunan sipsilere ağızlıklarda (dillik, cibu, zizmak)
takılmaktadır. Sipsinin üzerine yerleştirilen dillikler kesilmiştir ve bunlar hava
basıncı yardımıyla piston görevi görmektedir. Açılıp kapandıkça da tulumdan ses
elde edilir. Genellikle 16-17 cm boyunda olan sipsiler, kimi yörede tekli, kimisinde
de ikili olarak kullanılmaktadır. Üç ve hatta dört sipsisi olan tulumlar da vardır.
Tulum çalgısından altı ayrı ses çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla “sol, la, si, do, re ve
mi” sesleridir. Tulum ezgileri çoğunlukla Hüseyni makamındadır. Çünkü bu makam
dışındaki sesleri çıkarmak özel beceri gerektirmektedir.

Şekil 10: Tulumun Ses Sahası
Tulumun her iki kamışı da aynı ses aralığına sahiptir. Bu nedenle tulumla çalınan
ezgiler genellikle iki sesli olarak icra edilirler. Ancak bu iki seslilik icrası, ünison,
ikili, üçlü, dörtlü ve beşli ses aralıklarının duyurulması veya kamışın bir tanesi
ezgiyi çalarken diğerinin dem sesiyle ona eşlik etmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu
da yöre insanının çok alışık olduğu bir durumdur. Tulumun bu özelliği için Muzaffer
Sarısözen şunları söylemiştir:
“Daima büyük bir intizam içinde yapılan parmak değiştirmeler bu basit müzik
aletini polifoni bakımından pek zenginleştirir. Yapılışında ünisondan başka
işitilmesine ihtimal verilmeyen tulumda tespit ettiğimiz ikili, üçlü, dörtlü ve beşli
aralık taşıyan çift seslilik hep bu parmak değiştirmelerin neticesidir’’(Karahan,
2002: 107).
Artvin Hopa’da tulum ile çalınan ve yöreye özgü bir halk oyunu olan sıksaray
ezgisi aşağıda örneklenmiştir.
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SIKSARAY
Derleyen: Kurt REİNHARD		

Notaya Alan: Kurt REİNHARD

Kaynak Kişi: ?			

Yöresi: Artvin-Hopa

Şekil 11: Tulum ile Çalınan Halk Oyunu Ezgisi Örneği (Ahrens, 1971: 135-136).
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Rize Pazar’da yöreye özgü bir halk oyunu ezgisi olan Temur Ağa ezgisi de tulumla
çalınmıştır.
TEMUR AĞA
Derleyen: Kurt REİNHARD		

Notaya Alan: Kurt REİNHARD

Kaynak Kişi:? 			

Yöresi: Rize-Pazar

Şekil 12:Tulum ile Çalınan Halk Oyunu Ezgisi Örneği (Ahrens, 1971: 119).
Yukarıdaki ezgi pasajları incelendiğinde tulumun tek sesli bir çalgı olmadığı
hemen dikkati çekmektedir. Her iki ezgide de alt partiler ikinci kamışla, üst
partilerde birinci kamışla çalınmıştır. Burada dikkati çeken en büyük özellik birinci
kamış ana ezgiyi çalarken ikinci kamış ona başka bir ezgiyle eşlik etmiş ya da dem
tutmuştur. Bu çoksesli unsurlar içerisinde özellikle ikili, üçlü, dörtlü ve beşli ses
aralıklarıyla yapılan iki seslilik ön plandadır. Tulum’la çalınan ezgilerde kimi zaman
sesler arasında paralelliklerde olmaktadır. Fakat ezgiler çoğu zaman ünison olarak
bitmektedir.
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Aydıntepe

RİZE

Derepazarı

Kalkandere

İkizdere

Güneysu

Çayeli

Pazar

Ardeşen

Fındıklı

Hemşin

Çamlıhemşin

ARTVİN

Arhavi

Hopa

Murgul

Borçka

Yusufeli

Ardanuç

Şavşat

AZ

SIK

AZ

AZ

AZ

AZ

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

SIK

AZ

AZ

AZ

GÜMÜŞHANE

Tulum, Türkiye’de yaygın olmamakla birlikte en fazla Doğu Karadeniz bölgesinde
görülmektedir. Tulumun Doğu Karadeniz bölgesindeki kullanım sıklığı tablosu
aşağıda verilmiştir.

Tablo 2:Tulumun Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kullanım Sıklığı Tablosu
SIK: Tulumun sık kullanıldığı yerler
AZ: Tulumun az kullanıldığı yerler

Yukarıdaki tabloya göre tulum, Rize ve Artvin illerinde yaygın olarak, Gümüşhane
ve Bayburt illerinde de belli başlı kesimlerde çalınmaktadır. Tulumun Türkiye
topraklarının son noktası olan Gürcistan’dan başlayıp, batıya doğru Hopa, Arhavi,
Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Pazar ve Çayeli (bazı kesimlerinde) gibi yörelerde
çok sık çalındığı görülmektedir. Ancak bunlar içerisinde Çamlıhemşin ve Hemşin
insanının yaşamında tulumun daha özel bir yeri vardır. Çayeli ilçesinden Trabzon’a
doğru gidildikçe tulumun yerini kemençe almaktadır.
Tulum, yaygın olduğu yerlerde düğün, şenlik ve festival gibi müzikli ortamlarda
çalınır. Tulum, Rize ve Artvin bölgesinde çoğunlukla horon oyunlarına eşlik
etmektedir. Gümüşhane’nin Yağmurdere köyünde ve Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde
de daha çok halk oyunlarına eşlik etmek için kullanılmaktadır. Tulum için kıyı
kesimlerde genellikle beş zamanlı ve tempolu ezgiler çalarken, iç kesimlerde uzun
hava türü ezgiler çalmaktadır diyebiliriz. Yörede çalınan bu türkülere, ‘‘gayda’’ veya
‘‘düzme’’ denilmektedir. Bütün bu yörelerdeki tulum ezgilerinin ortak özellikleri ise
çoğu kez iki sesli icra ediliyor olmalarıdır.
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c) Çifte
Çifteye en eski Anadolu medeniyetlerinden itibaren rastlanmaktadır. Hititlerin
Karkamış tabletlerinde çifte resmi görülmüştür. Çifte, Orta Asya (Hazar Denizi
ötesi) Türk kavimlerine kadar uzanan kavalın çiftli ve en eski (dilli) çeşitlerindendir.
Önceleri Kartal ve Turna gibi kuşların kanat kemiğinden (ötkeçin adı ile) yapılmıştır
(Tarlabaşı, 1991, 28). Geçmişten bu yana organoğrafya dünyasının oldukça
ilgisini çeken Çiftenin, Türklere özgü çok eski bir çalgı olduğu, en eski Anadolu
medeniyetlerinde ve ayrıca Macaristan’da yapılan tarihi mezar (Kurgan) kazılarında
açıkça belirlenmiştir. Çiftenin kartal kanadı kemiğinden yapılan tekli (dilsiz)
biçimine, bugün “çığırtma”, kamışlardan yapılan dilli çeşitlerine ise “sipsi” adı verilir.
Yurdumuzda, “argun-argul” ya da “kargın” gibi birçok isimle anılan çifte, Evliya
Çelebi’nin Seyahatnamesinde, “dilli veya yelli düdük” olarak geçmektedir. Çifte,
komşumuz Suriye’de, “argul-ül kebir” (büyük çifte) veya “argul-ül sağır”(küçük çifte)
olarak anılmaktadır. Yunanlılar ise çalgıya “avlos” ya da “auloş” adı vermektedirler
(Tarlabaşı, 1991: 28).
Çifte, 15 ile 20 cm uzunluğunda, ince iki kamışın yan yana bağlanmasından
meydana getirilmiş bir nefesli çalgıdır. Bazı kamışların üzeri ince kiraz kabuğu ile
örtülmüş ve süslenmiştir. Çalgı, gövdenin üst (baş) kısmına yerleştirilen “cukcuk”
ya da “zipçi” denen ek örtücü kısımlarla seslendirilir.

Şekil 13:Çiftenin Üstten Görünüşü
Çiftenin iki kamışında da üstte beş veya altı deliği vardır. Bazı çiftelerin altında
da bir delik bulunmaktadır. Çifte, demli ve demsiz olarak ikiye ayrılır. Demli çiftede
kamışlardan birinde delikler bulunmaz, bu sadece dem görevini yapar (Tarlabaşı,
1991: 28). Çifte için aslında tulumun bir başka çeşididir, denilebilir. İki kamış birden
ağza alınmak suretiyle çalınır, çalış şekli ve tavrı tuluma çok benzer. Çalarken fazla
nefes harcanması nedeniyle günümüzde pek tercih edilmemektedir. Ezgiler, kimi
zaman karar sesi eşliğinde (dem tutularak), kimi zamanda tulum gibi kamışın
bir tanesi ana ezgiyi çalarken diğeri de ona eşlik etmesi suretiyle icra edilir. Bu
nedenle çifte ezgilerinde de bir çokseslilik unsuru mevcuttur. Çiftenin ses sahasına
baktığımızda seslerin genellikle “la” ile “sol” arasında kaldığı görülmektedir.
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Şekil 14:Çiftenin Ses Sahası
Doğu Karadeniz dışında çifte ile çalınan bir ezgi örneği aşağıda verilmiştir.
KÖÇEK HAVASI
Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

Notaya Alan: Muzaffer SARISÖZEN

Kaynak Kişi: İsmail GÜLTEKİN

Yöresi: Zonguldak-Ereğli

Şekil 15:Çifte ile Çalınan Ezgi Örneği (Karahan, 2002: 236)
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Yukarıdaki ezgilerde alt parti çiftenin ikinci kamışıyla, üst partide birinci
kamışıyla çalınmıştır. Buna göre ezgide ikinci kamış dem tutarken diğer kamış ana
ezgiyi çalmıştır. Ezgilerde görüldüğü gibi çifte çalınırken de iki seslilik ön plandadır.
Yurdumuzun en fazla Elazığ, Trakya, Kastamonu, Erzurum ve Malatya bölgesinde
çalınan çifte, tulum ile benzeştiğinden tulumun çalındığı birçok yörede de tercih
edilmiştir. Çiftenin Doğu Karadeniz bölgesindeki kullanım sıklığı tablosu aşağıda
verilmiştir.

RİZE

Hemşin

Çamlıhemşin

ARTVİN

Yusufeli

AZ

SIK

SIK

AZ

AZ

Tablo 3: Çiftenin Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kullanım Sıklığı Tablosu
SIK: Çiftenin sık kullanıldığı yerler
AZ: Çiftenin az kullanıldığı yerler

Yöredeki mahalli sanatçılardan edinilen bilgilere göre çifte, Rize ve Artvin’in bazı
ilçelerinde, görülmektedir. Onlara göre çifte, geçmişte tulum yerine ve tulumun
tavrıyla (iki sesli) çalınırmış. Çifteyi çalmak nefes tekniği açısından oldukça zor
olduğundan bunun yerini zamanla tulum çalgısı almıştır. Bazı durumlarda tulumun
navı çıkarılıp çifte gibi de çalınıyormuş.
d) Çimon
Çimon çalgısının geçmişi hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Uzunluğu
18-20 cm civarında olan çimon, çeşitli ağaçlardan (gürgen, kayısı, söğüt vb.)
yapılmaktadır. Üzerinde beş, altta ise bir deliği vardır. Bazen alt kısmına öküz
boynuzu da takılmaktadır. Bununla sesin daha gür ve düzgün çıkması sağlanır.
Boynuzun kenarları çeşitli işlemlerle süslenir. Çimondan ses çıkarmak için uç
kısmında bulunan ‘‘cuk cuk’’a (ağızlık) üflenir. Çalışı oldukça zor olan bu çalgıyı
çalmak için iyi bir nefes tekniğine sahip olmak gereklidir. Ağızda toplanan nefesin
kontrol edilerek üflenmesi gerekir.
Çimon, tek veya ikisi, üçü, dördü bir araya getirilen kamışların iple sıkıca
bağlanmasıyla veya çivi ile raptedilmesi suretiyle oluşturulmaktadır (Tan, 2001: 30)
Çimon çalgısı, çeşitli yörelerde “cibon” ve “cimbon” adıyla da bilinmektedir. Bu
çalgı, ülkemizde fazla yaygın değildir. Çalgının Muğla yöresinde “zimbon” adıyla
1930’lara kadar kullanıldığı tespit edilmiştir. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş
çalgılarından birisi olan Çimonun Artvin yöresinde eski zamanlarda kullanılan bir
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çalgı olduğu mahalli sanatçılar tarafından söylenmekte ve yazılı kaynaklarca da
doğrulanmaktadır. Çimon ile iki veya üç sesli ezgiler çalındığı yine mahalli sanatçılar
tarafından ifade edilmektedir. Ancak bölgede çimon ile çalınan herhangi bir ezgi
örneğine ulaşılamamıştır. Çimonun Doğu Karadeniz bölgesindeki kullanım sıklığı
tablosu aşağıda verilmiştir.

ARTVİN

Yusufeli

Şavşat

AZ

AZ

AZ

Tablo 4: Çimonun Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kullanım Sıklığı Tablosu

SIK: Çimonun sık kullanıldığı yerler
AZ: Çimonun az kullanıldığı yerler

“Çimon, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Artvin yöresinde yaygındır. Edinilen
bilgilere göre geçmişte özellikle Artvin yöresinin oyun müzikleri ile halk müziği
icrasında kullanılmıştır. Çimon, yörede tek başına çalınabildiği gibi, koltuk davulu
veya diğer ritim sazlarıyla da çalınırmış.

Sonuç
Doğu Karadeniz bölgesi, müzik kültürü açısından oldukça zengin bir yer olduğu
için bugüne kadar hem Türk hem de Avrupalı bilim adamlarının çalışmalarına ev
sahipliği yapmıştır. Bu çalışma da Doğu Karadeniz bölgesindeki genel ve yerel müzik
kültürünün tespit edilmesi, çoksesli unsurlar taşıyan nefesli çalgıların tanıtılmasına
yönelik yapılmıştır. Burada tespit edilmiş ve çokseslilik unsuru taşıyan Dilli
Kaval, Çifte, Tulum ve Çimon çalgıları çalım tekniği açısından sadece bu bölgeye
özgü karakteristik bir yapı taşımaktadır. Yine bu araştırma Türk Halk Müziğinde
ve Doğu Karadeniz bölgesinde kullanılan bazı nefesli çalgıların benzerlikleri ve
farklılıklarının ortaya konması, bu çalgıların yörelere göre dağılım tablosunun
gösterilmesi, yöre müziği içerisindeki önemleri, kullanım alanlarının tespiti ve
bu çalgılarla icra edilen ezgilerin analizi açısından önem taşımaktadır. Türk Halk
Müziği’nde kullanılan vurmalı sazlar, telli sazlar ve tüm nefesli sazlara yönelik bu
tür çalışmaların yapılması, yörelere özgü ezgi örneklerlerinin derlenip Türk Halk
Müziği’ne kazandırılması tüm araştırmacılara tavsiye edilmektedir.
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GELENEKSEL TİYATRODA AĞAÇ MOTİFİ

Mevlüt ÖZHAN

Ağaç, dünya kültüründe olduğu gibi Türk kültüründe de önemli yer tutmaktadır.
İnsanın oluşumuyla ilgili mitolojik öykülerden tutun, yaşamın her alanında önemli
yerini almıştır. İnsanların ilkel yaşamlarından bugüne gelinceye kadar geçirdikleri
gelişim evrelerinde de ağaç kültür ögesi ve inanç unsuru olarak varlığını sürdürmüş,
sürdürmektedir. Bir örnekle bu düşüncemizi pekiştirebiliriz. Kagnılı Türk boylarında
kötü ruhlardan arındırılmak istenen bir yere ağaç dikilir1. Böylece ağacın kendilerini
kötü ruhlardan koruyacağına, kötü ruhları oradan uzaklaştıracağına inanılır.
Osmanlılar ağacı hükümdarlık simgesi ve ata ruhlarının makamı saymışlardır.
Ağacın, atalarının ruhlarını taşıdığını, o ruhların kendilerini koruyacağı inancı
yatmaktadır. Benzer bir uygulama günümüzde Anadolu’nun bazı bölgelerinde
özellikle erkek çocuk doğduğunda ağaç dikilmesidir. Burada üç inanç unsurunu
birlikte görüyoruz. Birincisi, dikilen ağacın doğan çocuğu kötü ruhlardan; ikincisi;
doğan çocuğun soyun sürekliliğini sağlayacağı, ağaç gibi köklerinin ve dallarının
yayılacağı inancıdır. Üçüncüsü de çocuğun doğumuyla birlikte yeni bir yaşamın
başladığı, dikilen ağacın doğadaki canlanmayı simgelemesi dolayısıyla da yaşam ve
canlanma arasında kurulan bağdır.
1 Çoruhlu Yaşar; Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 116.

113

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Ağaç, oyun kültürü içerisinde de değişik biçimlerde yerini almıştır. Köy seyirlik
oyunlarının doğanın canlanması, yaşamın sürekliliğinin sağlanması, üreme, bereket
bollukla ilgili insanların ilk atalarının yaptığı törenlerden kaynaklandığını biliyoruz.
Bu törenlerin, değişim geçirse de zaman, amaç, uygulama yöntemleri bakımından
benzerlik gösterdiğini, içerisinde ağaçla ilgili birçok inanç ögesini simge olarak
kullandığını yaptığımız inceleme ve araştırmalara dayanarak söyleyebiliriz. Oyun
kültürü içinde yer alan ve geleneksel tiyatromuzun bir dalı olan köy seyirlik
oyunlarında ağaç motifi değişik şekillerde işlenmektedir. Seyirlik oyunların
çoğunda oyuncuların elinde sopa olur. Sopa, oyun içerisinde korunma, karşıdakini
korkutma, seyircilerin oyun alanına girmelerini önlemede bir araç olarak kullanıldığı
gibi, erkeklik organını simgeleyen araç olarak da kullanılmaktadır. Bazı oyunlarda
sadece erkeklik organının simgesi olarak kullanılmaktadır. Sivas Gümüştepe’de
oynanan “Madımak Oyunu”nda2, Muğla Fethiye’de oynanan “Arap Oyunu’nda3,
Erzurum yöresinde oynanan “Çoban Oyunu”nda4, Kırşehir Kızılca köyünde oynanan
“Sığır Gütme Oyunu”nda5 oyuncular erkeklik organına benzettikleri bir sopayı
bacaklarının arasına bağlarlar. Oyunun konusu, üremenin simgesi olan erkeklik
organıyla odaklıdır. “İlkel törenlerdeki cinsellik olguları daha çok insandaki ve
doğadaki üreme ve verimlilik güçlerine, yani toplumun ve kültürün varlığının bağlı
olduğu güçlere bir saygı davranışıdır.”6
Bütün dünya kültürlerinde olduğu gibi, eski Anadolu kültürlerinde fallus,
üremenin simgesi olarak kabul edilen ve kutsal sayılan bir organ olarak
değerlendirilmiştir. Tanrı Dianisos adına yapılan törenlerde ağaçlardan yapılan
falluslar gezdirilmiştir. Anadolu kökenli Ana Tanrıça Kybele ve Attis’le ilgili mitolojik
öykülerde erkeklik organı ve ağaçla ilgisine yer verilir. Hikâyenin bir varyantına göre
Ana Tanrıça Kybele bir gün Anadolu kırlarında dolaşırken Frigyalı genç Attis’e âşık
olur. Önceleri çift cinsiyetli olan ve Agdistis adını taşıyan Ana Tanrıça’nın erkeklik
organı kesilir. Akan kanın toprağı suladığı yerde badem ağacı biter7. Badem ağacı
Anadolu’da baharın gelişini müjdeleyen ağaçlardan biridir. Başka bir anlatıma
göre Attis, Tanrı Kybele’nin hem oğlu hem sevgilisi olarak bilinir. Attis, Pessinus
Kralı’nın kızıyla evleneceği sıra Kybele kıskançlıktan etrafa saldırınca Attis kaçar ve
erkeklik organını keser, akan kanlardan bir çam ağacı büyür ve Attis’in ruhu çam
ağacına geçer. Friglerde bununla ilgili yapılan törenlerde ormandan bir çam ağacı
kesilir, Kybele tapınağına getirilir8. Çam ağacının kozalaklarının Atta (Attis)’nın
erkeklik organını temsil ettiği söylenir9. Bu mitolojide ağaç, doğanın canlılığının,
2 Karadağ, Nurhan; Köy Seyirlik Oyunları, s. 85-92.
3 Özhan, Mevlüt; Anadolu’da Mevsimlik Törenler ve Bu Törenlerdeki İnanç Ögeleri, s. 558.
4 Düzgün, Dilaver; Erzurum Köy Seyirlik Oyunları, s. 65-66.
5 Özhan Mevlüt; Kırşehir Köy Seyirlik Oyunları, s. 107.
6 Malinowski; Büyü, Bilim ve Din.
7 Ünal, Dr. Mehmet Yaşar; Anadolu Tanrıçası Kibele, s. 27.
8 Hooke; Ortadoğu Mitolojisi, s. 120.
9 Ünal, Dr. Mehmet Yaşar; age., s. 29.
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baharın, yeni bir yılın gelişinin simgesidir. Yılbaşı törenlerinde çam ağaçlarının
süslenmesinin bu olayla bağlantısı olabileceği, Noel Baba’nın Anadolu kökenli
olduğuna dair görüşlerin doğruluğunu var saydığımızda da iki mitolojik olaydaki
çam ağacının kutsallığını görmek olasıdır. Anadolu inançlarında çam, ardıç, kayın,
çınar, zeytin, elma ağaçları bereketin, uğurun, sağlığın simgesi sayılır. Çam ağacı
Altaylarda da kutsal ağaç olarak görülmüş ve saygı gösterilmiştir.
Anadolu’da baharın gelişinin ilk müjdecilerinden biri çiğdem çiçeğidir. Çiğdemler
çıktığında çocuklar onları toplarlar, bir çalı ağacına takarak ağacı süslerler. Ağacı
sürükleyerek ve şarkılar söyleyerek köyü gezerler, vardıkları her evden hediyeler
alırlar10. Aksaray köylerinde de çiğdem, ağaç dallarına bağlanır, renkli kumaşlarla
süslenir, çiğdem türküleri söylenerek köy gezilir, yiyecek toplanır ve toplu hâlde
yenir11. Muğla Ula’da çocukların ilkbaharda oynadıkları “Telden Teleme” oyununda
yeni çıkan böğürtleni bir çanağa koyup tuzladıktan sonra bütün ağaçlara vura vura
“sen de ver” diyerek gezerler ve ağaçları filizlenmeye çağırırlar12. Çorum İskilip’teki
Bahar Kutlama törenlerinde de çiğdemler çıkmaya başlayınca kadınlar ellerine
eşarplar, mendiller, kumaş parçaları alarak Erenler Tepesi’ne çıkarlar, kutsal
saydıkları ağacın çevresinde daire olurlar, mani söyleyerek dönerler. Her mani
başında bir genç kız elindeki eşarp, mendil veya kumaş parçasını ağacın dalına
bağlar13. Karaman’ın Davganos köyünde oynanan “Bağ Oyunu”nda kışın büyük bir
iğde ağacının dikenlerine hurma, üzüm, incir, portakal, nar gibi yemişler takılır,
düğün alayının önüne geçilerek bahşiş alınır14.
“Hatapıya”, “Çiğdem Bayramı”, “Telden Teleme” oyunları baharın gelişini haber
vermek, bereket ve bolluk içerisinde geçmesini kutlamak amacıyla oynanmaktadır.
“Bağ Oyunu”, “Baharı Kutlama Töreni” ise bereket ve bollukla ilgilidir. Üç oyun da
baharın gelişini kutlama için yapılan ilkel törenlerdeki uygulamalardan kalıntılardır.
Ortak motifleri ise ağaç dalının süslenmesi, şarkılar söylenerek gezdirilmesi,
yiyecek toplanması ve toplanan yiyeceklerin toplu hâlde yenmesidir.
Baharın gelişi Anadolu’da Mart ayına denk gelmektedir. Kutlamalarda genellikle
bu dönemde olur. Hem ülkemizde hem de Orta Asya’da yaşayan Türk devletlerinde
kutlanan Nevruz Bayramı en büyük bahar bayramıdır. İnsanlar toplanarak çeşitli
eylemlerle baharın gelişini kutlarlar. Yeni bir yılın başlangıcı olan bu günde ağaçlar
dikilir, ateşler yakılarak üzerinden atlanır, toplu eğlenceler yapılır ve yemekler yenir.
Böylece insanlar yeni bir yılı karşılarlar, bereketli ve sağlıklı geçmesi için dualar
ederler.
10 Özbaş, Hasan; “Yozgat’ta Çiğdem Pilavı” TFA, S. 2705, s. …
11 And, Metin; Geleneksel Türk Tiyatrosu, s. 142.
12 Karadağ, Nurhan; Köyümüzde Şenlik Var, V. Bölüm, s. 5-7.
13 Özhan, Mevlüt; Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü, s. 210.
14 And, Metin; Geleneksel Türk Tiyatrosu, s. 142.,
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Baharda yağmur yağmadığı dönemlerde çocuklar yağmur yağdırmak için toplu
tören yaparlar. Balıkesir Dursunbey’de “Yağmurcuk” adıyla yapılan uygulamada bir
çocuğun üzeri yeşil ağaç dallarıyla sarılır. Bu çocuk önde diğer çocuklar arkasında
toplu olarak köyü gezerler. Her evin önüne varıldığında çocuğun üzerine bir tas su
dökülür ve yiyecek verilir15. Yeşil ağaç dalları canlanmanın, bereketin simgesidir.
Yağmur yağarsa doğa canlanacak, insanlar yaşamları için ihtiyaç duydukları
gereksinmeleri yetiştirebileceklerdir.
Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki “Köse Oyunu”nda Köse’ye omuzundan aşağısı
otlarla kaplanmış ayı postu giydirilmektedir16. Yeşil, genelde ağacı, ormanı, baharı
simgeler. Türk mitolojisinde de yeşil kutsal renklerdendir. Yeşil, yer kavramı içine
girer ve genel olarak orman kültürü, daha özel olarak da ağaç kültürü ve dolayısıyla
dünya ağacı, hayat ağacı kavramlarıyla ilgilidir17.
Baharın gelişini kutlamak için Hititlerde yapılan törenlerde ağaç önemli bir yer
tutar. Hitit mitolojisinde Fırtına Tanrısı’nın oğlu Telipinu şehri terk eder, yorgun
düşüp uyuyunca ülkeyi sis kaplar, kuraklık ve açlık başlar. Telipinu aranıp bulunur ve
getirilip uykudan uyandırılır. Telipinu’nun dönmesi ve uykudan uyanması şenliklerle
kutlanır. Doğada canlanma başlar, ülkeyi kaplayan sis dağılır. Şenlikler sonunda,
üzerine koyun postu asılmış bir direk, tanrının önüne dikilir. Bu direk koyunların
yağı, buğdayın taneleri, şarap, sığır, koyun, uzun yaşam ve çok çocuk sahibi olma
anlamına gelmektedir. Telipinu’nun önüne dikilen koyun postu asılmış direğin
benzerinin, yapraklarla süslenmiş ağaç biçiminde Asur ve Bobilanya mühürlerinde
de görüldüğü ifade edilmektedir18.
Bu uygulamalardaki ağaç direği, Şaman törenlerinde de görüyoruz. Tören sırasında
ortaya dikilen yedi veya dokuz çentiği bulunan ağacı, Şaman, göğe çıkıp Tanrıya
ulaşarak insanların dileklerini iletmek için bir merdiven olarak kullanmaktadır. Eski
Türklerde kutsal sayılan ağacın Tanrı Ülgen ve Umay ile gökten indiğine inanılıyor19.
Köy seyirlik oyunlarında hayvan benzetmeleriyle ilgili oynanan oyunlar arasında
yer alan “At Oyunu”nda at, ağaçtan yapılır. İki uzun sopa birleştirilerek oynayacak
kişinin beline takılır, üzerine bez örtülür. Atın başı bez parçaları sarılarak yapılır.
At, bir sopa tek olarak bacak arasına alınarak da yapılır. Buryat Şamanları ayinleri
sırasında ucu at başlı bir değnek ve sırık kullanırlardı.
Köy seyirlik oyunları genellikle müzik eşliğinde oynanır. En çok da davul, zurna
çalınır. Davul-zurna oyun başlamadan seyirciyi toplamak, onları eğlendirmek için
15 Özhan, Mevlüt; Türkiye’de Maske Geleneği,
16 And, Metin; Dianisos ve Anadolu Köylüsü, s. 87.
17 Çoruhlu, Yaşar; Türk Mitolojisinin Anahtarları, s. 192.
18 Hooke; Ortadoğu Mitolojisi, s. 120.
19 Çoruhlu, Yaşar; Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 116.
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çalınır. Birçok oyunda da davul tek başına oyun süresince veya aralarda çalınır.
Davul ağaçtan veya deriden yapılan bir aletidir. Kötü ruhları kovduğuna dair inanç
ve uygulamalar eski toplumlarda daha ağır basıyordu. Davul ve tokmağı kutsal
sayılıyordu. Onun için davul obadan uzakta bitmiş, insan ve hayvan dokunmamış,
temiz ve sağlam kayın veya sedir ağacından, tokmak kayın ağacından veya geyik
boynuzundan yapılır20. Davul, ayin sırasında Şaman’ın ruhu (manevi varlığı)
dünyayı dolaşırken, taşıt ödevini görür. Karada gezerken davul at, tokmak kamçı,
sulardan geçerken davul kayık, tokmak kürek, göklere çıkarken binilecek kuş olur21.
Anadolu coğrafyasına komşu eski kültürlerde de davul ve tokmağı iletişim aracı
olarak kutsallık taşır. Gılgameş destanında davul (pukku) ve tokmak (mikku),
Tanrıça İnanna (İştar) tarafından gönderildiği için kutsal sayılır, sihirsel gücü
olduğu için törenlerde kullanılır22.
Hititlerde Telipinu adına yapılan şenliklerde öyküyle bağlantılı, kısa konuşmalı
oyunlar sunulur. Oyun boyunca müzik olur. Davul çalınır, ziller şıngırdatılır. Davul
ve ziller Fırtına Tanrısı’nın fırtına ve şimşekleri gönderdiği, öfkesini kustuğu
sahnelerde davulun gümbürtüsü, zillerin şıngırtısı artar. Tanrının sakinleştiğinin
oynandığı bölümde ut çalınır23.
Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli dallarından biri olan ve UNESCO tarafından
da Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen Karagöz’de de
ağaç motifi önemli yer tutmaktadır.
Karagöz’de oyun başlamadan önce perdeye limon ağacı tasviri konur. Oyun
başlarken verilen ışıkla ağacın perdeye yansıyan gölgesi güzel bir görüntü oluşturur.
Karagöz sanatçısı sağ elinin baş, işaret ve orta parmağını kuş gagası gibi yapar.
Kamıştan yapılan ve nareke adı verilen düdüğünü çalarken eliyle limon ağacının
üstünden tutarak yavaş yavaş sağa sola kavis çizdirir ve perdenin üstünden çıkartır.
Limon ağacı Karagöz perdesinde yaşamın başladığını simgelemektedir. Bir
nevi hayat ağacıdır. Karagöz perdede hem hicveder, hem eğlendirir, hem de eğitir.
Hicvederken kişileri ve toplumu kırıp dökmeden olayı uygun, yumuşak bir dille
anlatır. Bazı sanatçılarımızın yorumuna göre bu eleştiriler limon tadında yapılır.
Eleştiriler seyircide ekşimsi bir tat bırakır. Hacivat; “Her ne kadar sürçi lisan ettikse
affola!” diyerek bilmeden yaptıkları söz ve davranışlardan dolayı özür dileyerek
seyircide oluşturduğu limoni tadı ortadan kaldırır. Limon ağacı Karagöz oyunlarının
hem ekşi hem tatlı yönünün olduğunu simgelemektedir.
20 İnan, Abdulkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 94-95.
21 age., s. 95.
22 Ergun, Pervin; Türk Kültüründe Ağaç Kültü, s. 33.
23 Bryce, Trevor; Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, s. 231.
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Limon ağacından başka vakvak ağacı veya hayat ağacı adı verilen, üzerinde meyve
yerine çıplak insan figürleri bulunan bir ağaç da konur. Burada hayat ağacı, evren
ağacı, vakvak ağacı adı verilen ve çeşitli kültürlerde önemli yer tutan mitolojik ağaç
hakkında bilgi vermekte yarar var.
“… birçok arkaik gelenekte dünyanın kutsallığını, doğurganlığını ve sürekliliğini
ifade eden evren ağacı, yaradılış, verimlilik, sırra erme fikir ve kavramlarıyla ve son
aşamada da mutlak gerçeklik ve ölümsüzlük fikriyle ilişki içinde bulunur. Böylece
evren ağacı, hayat ve ölümsüzlük ağacı olur24.
Eliade, Şamanizm adlı eserinde evren ağacıyla ilgili inancı şöyle açıklar: “Ağaç,
üç evren bölgesini birbirine bağlar. Vasyugan Ostyaklar dallarının göğe değdiğini,
köklerinin de yeraltı dünyasına daldığını inanırlar. Sibirya Tatarlarına göre göksel
ağacın bir eşi de yer altında bulunur. Dokuz köklü bir çam (ya da başka varyantlara
göre dokuz çam) İrle Han’ın sarayının önünde yükselir. Ölüler hakanıyla oğulları
atlarına onun gövdesine bağlarlar. Goldlar üç evren ağacı sayarlar: Birincisi göktedir.
İnsanların ruhları kuşlar gibi onun dallarına konmuştur. Doğacak çocuklara can
vermek üzere yere inmeyi bekler. İkincisi yeryüzünde, üçüncüsü de yeraltındadır25.
Vakvak ağacıyla ilgili dünya mitolojilerinde çeşitli anlatımlar ve inanışlar vardır.
Anlatılan efsanelerdeki ortak motifler ağacın meyvelerinin altı-yedi parmak boyunda
çocuklar, insana benzeyen yemişler olmasıdır. Bu yemişler koparılınca ölmesi veya
tam tersi olgunlaşarak düşüp canlanması, vakvak diye ses çıkartmalarıdır.
Özellikle Türk mitolojisinde insanların ağaçtan meydana geldiği konusunda
inanışlar vardır. Altaylıların Yaradılış Efsanesine göre Kuday (yahut Ülgen) yer
yaratmak için kendisiyle arkadaşlık eden kişiye emrederek denizin dibinden toprak
çıkarttı. İnsanlar da bir ağaç dalından meyve gibi bitti26.
“Ağaçtan türemeyle ilgili efsaneler, Türk topluluklarında kökü tarih öncesi
devirlere kadar uzanan orman kültünün bir yansıması olarak ele alınmalıdır. Aynı
şekilde kozmik ağaç, dünya ağacı, hayat ağacı kavramları da temelde ağaç kültüyle
ilgilidir.
Orman kültü ise dağ, pınar vb. gibi doğa unsurlarıyla birlikte doğa kültlerine
dâhildir ve Türk kozmolojisindeki gök kavramına karşılık yer/su ilkesi içine girer”27.
Türk mitolojisinde insanların bir ağaç kovuğu içerisinde doğduğu motifi geniş
olarak işlenir. Örneğin; Oğuz Kağan Destanı içinde Kıpçak Bey’in çevresi sarp
dağlarla çevrili bir ırmak ortasındaki, küçük bir adada bulunan bir ağacın kovuğunda
24 Mircea, Eliade; Şamanizm, s. 304.
25 age., s. 303.
26 İnan, Abdulkadir; Şamanizm, s. 14.
27 Çoruhlu, Yaşar; Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 116.

118

MÜZİK OYUN VE EĞLENCE

doğduğu, Oğuz Han’ın ikinci karısını yukarıdaki gibi bir adacıktaki ağaç kovuğu
içinde bulduğu anlatılır.
Gölge oyununun doğuşu destanlara ve mitolojik anlatılara dayandırılır. Bu
anlatıların gölge tekniği kullanılarak insanlara sunulması gölge oyununu ortaya
çıkarmıştır. Türk gölge oyunu Karagöz de yukarıda açıkladığımız ağaçla ilgili
mitolojilerden ve inançlardan etkilenmiştir. Oyunun başında hayat ağacını
simgeleyen bir ağacın perdeye konması, perdede biraz sonra bir hayatın başlayacağı,
canlandırılacağı düşüncesini yaratmaktadır. Buradaki hayat gerçeğin bir yansıması
olarak sunulmaktadır. Perdedeki hayatı yaratan görünmemektir ama elindeki
sopaların ucuna taktığı insan, hayvan, eşya görüntülerine hareket vermekte,
canlandırmaktadır. Ağaçtan sopalar, perdede canlandırılan hayatla, canlandıran
sanatçı arasında bir bağ oluşturmaktadır. Aynen Şaman’ın Tanrı Ülgen’e ulaşmak
için merdiven olarak kullandığı ağaç gibi. Tek tanrılı dinlerde de bütün evrenin
yaratıcısı ve yöneticisi görülmeyen bir tanrı olarak kabul edilmektedir.
“Kanlı Kavak” adlı Karagöz oyununda, perdenin ortasında duran ve Kanlı Kavak
adı verilen sihirli bir ağacın çevresinde geçen olaylar anlatılır. İçine insanları
hapseden veya dolduran kişiyi cezalandıran Kanlı Kavak ağacı göstermeliğinin
dallarında vakvak ağacı ve hayat ağacında olduğu gibi insan başları vardır. Oyunda
ağaca dokunan herkes görünmeyen güçler tarafından cezalandırılır, değişik şekillere
sokulur.
Kavak ağacı Türklerde kutsal sayılan ağaçlardandır. Ölüm ve dirilmenin
simgesidir. Manas destanında dirilmenin simgesi olarak gösterilir. Manas’ın hanımı
rüyasında birden bir kavak ağacının çıkıp büyüdüğünü görmesinden sonra Manas’ın
dirildiği haberini alırlar.
Manas’ın oğlu Semetey’in destanında da kavak ağacı ölümün simgesi olarak
gösterilir28.
“Kanlı Kavak” adlı Karagöz oyununda da kavak ağacını kesmek isteyen Karagöz
çarpılır ve bilinmeyen güçler tarafından hayvan şekline dönüştürülür. Burada kutsal
olarak görülen kavak ağacının kesilmesinin olumsuz sonuçları Karagöz oyunu
esprisi içerisinde verilmeye çalışılmıştır belki de.
Türk masallarında kavaklar ve ruhlarla ilgili motiflere rastlanır. Kavaklardaki
ruhlar bazen iyi bazen kötü olarak görülür29.
Karagöz oyunu oynatılırken çalınan tef, Şaman törenlerinde, Hititlerde Telipinu
adına yapılan törenlerde ve Anadolu köy seyirlik oyunlarında çalınan davulun
28 Ögel, Bahaeddin; Türk Mitolojisi, 2. Cilt, s. 475.
29 age., s. 475.
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işlevini yerine getirmektedir. Yani oyun alanından kötü ruhların uzaklaşması
amacına yönelik çalındığı gibi, müzik aleti olarak çalınmaktadır.
Karagöz oyunlarındaki tiplerin giysileri canlı renklerden oluşur, ağaç ve çiçek
motifleri kullanılır. Özellikle Karagöz’ün kafasına giydiği ve ışkırlak adı verilen
şapkasının önünde ağaç, üst kısmında çiçek motifi bulunur. Hacivat’ın şapkasının
üst kısmında da çiçek motifi bulunur.
Kukla oyunlarında da ağaç motifi yerini almıştır. Kuklanın yapım malzemelerinden
biri ağaç, ancak değişik maddelerden de yapılması dolayısıyla kuklanın yapımında
ağaç kullanılmasıyla inanç öğesi arasında bağlantı kurulamamıştır. İpli kuklaları
hareket ettirmek ve oynatmak için iplerin bağlandığı çatal ağaç (istavroz) sanatçının
cansız kuklaları hareket ettirmede Karagöz’deki sopaların işlevini görmektedir. Yani
sanatçı çatal ağacı kullanarak kuklaları hareket ettirmekte, oynatmakta ve sahnede
bir yaşamı canlandırmaktadır.
Geleneksel tiyatronun dallarından olan ortaoyunu ve meddahlıkta da ağaç
motifini görebiliriz. Ortaoyununda yeni dünya ve paravan bir de Pişekar’ın elindeki
şakşak, meddahlıkta da meddahın elindeki sopa ağaç kültüyle bağlantılı olabilir.
Ortaoyununda dükkân olarak kullanılan dekor 68 cm yüksekliğinde iki kanatlı
bir kafes, bir paravandır. Ağaçtan yapılmıştır, iş yeri, dükkân olarak işlev görür.
Yeni dünya olarak kullanılan 1,5 m yüksekliğinde, iki-üç bazen dört kanatlı bir
paravandır. Ev, hamam olarak işlev görür30.
Her iki paravanın ağaçtan yapılmış olması ve birinin yaşanılan mekânı (evi),
diğerinin yaşamı sürdürmek için kazanç sağlanan bir mekânı simgelemesi açısından
bildirimizle bir bağlantısı vardır. Yani iki kutsal mekânı simgelemesi açısından
konumuza dâhil ettik. Ev, insanların bu dünyada barındıkları, sevinçlerini,
mutluluklarını, üzüntülerini yaşadıkları kutsal bir mekândır. Dükkân da yaşamın
devamını sağlayan gereçlerin teminini sağlayan bir yerdir. Her ikisi de ortaoyununun
dağarcığının bütün fasıllarında ikili olaylar dizisinin gereçleridir.
“Yeni Dünya”ya bu adın nereden verildiği pek bilinmiyor. Yazma bir “Bekçi
Destanı”na dayanılarak böyle bir anlam bulunuyor. İstanbul’da yeni evlerin
yapıldığı31, aynı kaynağın başka yorumunda da Yenikapı’da, sur dışında denizden
dolma yer üzerinde kurulan ahşap bir mahalleye “Yeni Dünya” adının verildiği,
yazarın bu mahalleye ortaoyunundaki “Yeni Dünya” arasında bir ilişki kurduğu
anlatılmaktadır32.
30 Kudret, Cevdet; “Ortaoyununun Yeri ve Bölümleri”, Orta Oyunu kitabı, s. 27-28.
31 And, Metin; Geleneksel Türk Tiyatrosu, s. 404.
32 Kudret, Cevdet; age., s. 26.
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Meddah, gösterisine çıkarken, mutlaka elinde bastonu (veya sopası) ve mendili
bulunur. Sopa ve mendil meddahın en önemli aksesuarıdır. “… meddah gösterisinde
aksesuar meddahın düş gücünün, ustalığının sonucunda, meddahın eyleminin,
bedenin bir uzantısı olarak izleyicinin gözünde yeni bir şey ya da yermiş gibi
görülmektedir.”33
Meddahın elinde bulunan sopası değişik işlevleri yerine getirmektedir. Döşemeye
vurup oyunun başladığını bildirmek, kapı çalmak, çeşitli sesler çıkartmak için
kullanılan bir araç işlevini görür. Aynı zamanda meddahın sazı, tüfeği, süpürgesi,
kavalı yerine geçer. Meddah, elindeki sopa ile bütünleşir, özdeşleşir. Sopa, sanatçının
elinde sopa olmaktan çıkar, oynatılan şeyin kendisi olur. “Aralarında oluşan
bütünleşme duygusu nedeniyle bir varlık ya da nesnenin simgesiyle oynanmaya
kalkışıldığında kendisiyle oynanmış olmaktadır.”34
Bu bildirimizde geniş bir konuyu incelemeye çalıştık. Mutlaka söylenecek,
eklenecek bilgiler vardır. Amacım, geleneksel tiyatronun türleri olan Karagöz,
ortaoyunu, meddahlık, köy seyirlik oyunlarındaki ağaç motiflerinin geçmiş kültür
ve inançlarla bağlantısını irdeleyerek bundan sonra yapılacak araştırmalara ışık
tutmaktır.
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GÜNÜMÜZ SEYİRLİK OYUNLARINDAN “DEVE GÜREŞİ”NİN
TARİHÎ KÖKENLERİ
						

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA

Deve güreşi günümüzde kış aylarının seyirlik eğlencelerinden birisi olarak dikkati
çekmektedir. Asya devesi, Önasya Arap âleminin develerinden farklı ve dolayısıyla
soğuğa dayanıklıdır. Türklerin at ile birlikte en çok istifade ettikleri bir hayvan olan
deve yetiştiriciliği, yakın yıllarda bir hayli gerilemiştir Bununla birlikte deveciler
son yıllarda çok rağbet gören deve güreşleri sayesinde kendilerini korumakta veya
yaşamaya çalışmaktadırlar.
Deve güreşi, XX. yüzyılda çok iyi bilinmekle birlikte, onunla ilgili yaygın kayıtlar
geçen yüzyıllara da geri gitmektedir. XIX. yüzyıl içindeki kayıtlar, deve güreşinin
Batı Anadolu’da etkili ve canlı olduğuna işaret eder. Daha evvelki yüzyıllarda da
deve güreşi bir seyirlik gerçek olmuştur.
Deve güreşi, Türklerin, kendileriyle iç içe olan sevdikleri hayvanların, fizyolojik
özelliklerine bağlı olan mücadelesini severek seyrettikleri bir seyirlik gerçektir. Bu
seyirlik olay, aşağıdaki ayrıntıdan da anlaşılacağı gibi, kesinlikle Göktürk devrine,
VII-VIII yüzyıllara kadar geri gidebilmektedir. Sonraki yüzyıllarda da zaman zaman
buna dair tarihî kayıtlar görülmektedir.
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Şu halde deve güreşini, Türkler binlerce yıldan bu yana severek seyretmektedirler.
Bunu biraz daha açabiliriz.
VIII. yüzyıla ait Göktürk çağında kayalar üzerine kazılı kitabeler arasında yapılan
kabartmalarda develerin başlarıyla birbirlerine hamle yaptığı görülmektedir(2).
O kayalar üzerindeki Göktürk yazıtları konusunda, 1990 yılında Haziran ayında,
Almaata’daki Türk-Sovyet kollokiumunda bir bildiri sunan Türk(Hakas) asıllı bilgin
S. R. Kızlasov’a şu soruyu yöneltmiştim. “Deve güreşi Türk âleminde bir seyirlik
vakıadır. Sizin söz konusu ettiğiniz yazıtların yanında, Türkiye’deki örneklerine
göre birbirleriyle mücadele eden, güreşen bu develer acaba ehlî midir, yoksa henüz
ehlileşmemişlerdir?”. Sayın Kızlasov, bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğini,
fakat tahmininin bu develerin ehlileştirilmiş olduğunu sandığını eklemişti.
Kendisine teşekkür ettim ve “Ben de o kanaatteyim” diye ekledim. Kızlasov, Göktürk
devri yazıtlarının bir seçkin uzmanı idi ve aramızda seneler öncesine dayanan bir
hukuk da mevcuttu. Göktürk çağı kaya kabartmalarında müşahede ettiğimiz “deve
çekişmesi”(güreşi?), konumuzun, şimdilik ilk örneği olmalıdır. VIII. yüzyıldaki bu
deve güreşi örneği, bunun kesinlikle Türkler arasında dikkate değer bir seyirlik
vakıa olduğunun ve kökeninin de en açık göstergesidir.
Deve güreşi ile ilgili, ikinci kanıtımız XVI yüzyıla aittir. Gerçi, Anadolu sahasına
gelen deve ile ilgili olarak yerli Hristiyanların tepkilerini XIII yüzyıl sonları ile XIV
yüzyılın başlarının insanı Seyid Harun Veli menakıbında da görüyoruz(3). Ancak
deve güreşi ile ilgili asıl bilgi, Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferi dönüşünde
Aydın-ovasında, daha doğrusu o devirlerdeki adıyla Menderes vadisinde iken deve
güreşini seyretmiş olmasıdır (4). 1522 Senesi yaz aylarında Kütahya-Denizli yoluyla
Marmaris’e ve oradan Rodos’a geçen Kanuni Sultan Süleyman, orasının 20 Aralık
1522 deki fethinin akabinde çok geçmeden dönüş yolculuğuna başlamış idi. Kış
aylarında (Ocak ayı içinde) Aydın ovasından geçen Kanuni burada deve güreşini
seyretmiş idi.
XVIII-XIX yüzyılda Batı Anadolu sahasındaki develerin güreşini, özellikle
seyyahlar kaydediyor. 1810-11 yılları kış aylarında Ch. R. Cockerell, Nif-Kemalpaşa
civarında bir mola yerinde develerin birbirlerine saldırdıklarını görmüş idi. Kış
mevsimindeki bu olay, muhtemelen bir deve güreşi idi. Fakat seyyahımız mahiyetini
bilemediğinden bunu develerin birbirine saldırması biçiminde algılamış olmalıdır
(5).
İzmir-Aydın Demiryolu vesilesiyle, bu yöreyi halka tanıtmak amacıyla bir kitap
yazıp 1863 de yayınlayan Hyde Clark, da deve güreşleriyle ilgili bilgi vermektedir.
Bunun halkın rağbet gösterdiği bir seyirlik vakıa olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla
halk bu deve güreşlerini seyretmek amacıyla demiryolunu kullanabilir. O yıllarda
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İzmir şehrinde deve güreşleri, kışla meydanında yapılırmış. Fakat bu meydan
çayırlık değil, kumluk bir alan imiş (6).
XX. yüzyılda bilinenler ise çok daha fazladır. Devenin ulaştırma ve taşıma
alanındaki ekonomik özelliği kaybolunca, develer, sadece seyirlik bir işin parçaları
olmuşlardır.
Deve deyince dikkati çeken kavramlardan birisi “havut”tur. Deve, Batı
Türklüğünde yalın ve çıplak olarak değil, üzerine binmek veya eşya taşımak için
yapılan özel tertibatıyla da bilinir. “Havut” denilen bu tertibat at ve eşekteki “eğer”
veya “semer”in yerini tutar. Havut, Türk hayatında da bir hayli etkili olup, onunla
ilgili birçok deyim de bulunmaktadır, “Deveyi havuduyla yutmak” gibi. Havud ile
ilgili olarak Prof. Dr. Özbay Güven’in, sözlü kaynaklara dayanan güzel bir araştırması
da vardır. (7)
Prof. Dr. Halil Çivi, deve güreşini çeşitli yönleriyle ala alarak incelemiştir. Bu
çalışmada esas olarak çağımız deve güreşleri alınmış fakat tarihçesine de temas
edilmiştir. (8)
Bu çalışmada, mahallî bilgilere dayanılarak deve güreşinin 200 yıllık olduğuna
işaret edilmekte, Munis Armağan’ın eserinden istifad ile II. Mahmud dönemine
(1808-1839) kadar gidilebilmektedir. Mahalli hafızanın bu kadar yakın zamana
inhisar etmiş olması yadırganamaz. Çünkü entelektüeller arasında o deve güreşinin
bir seyirlik gerçek vakıa olarak kabulü çok yenidir.
Develerin şimdiki ocak ayı ile şubat ayında, genellikle kış aylarında kızıştığı
bir gerçektir. Bu zamanlarda develer arasında, kontrollü olmasa da mücadele
veya güreş olabilmektedir. Birsen Kanat’ın İzmir’de Sosyal Hayat (1910-1911) (Ege
Üniversitesi 1992) adlı çalışmasında nakledildiğine göre 21 Ocak 1910 tarihinde,
“Kordon’un kışlaya bitiştiği noktada Dolma mevkiinde halkın tesadüf eylediği…
bir deve güreşi olmuştur. Saat alafranga 12 dolaylarında Pasaport tarafından gelen
tramvay arabası Dolma’ya yakın bir mevkide durdurulmaya mecbur olunmuştur.
Oradaki mağazaların birine palamut çuvalları nakletmiş olan develerden ikisi
ansızın birbirine hücum etmişler, biri diğerini altına alarak devecilerin tabiri ve
üslubuyla boyunduruğa vurmuş, zavallı hayvanı fena halde zorlamaya başlamış, bu
sebepten yol da geçici olarak kapatılmıştır ( Ahenk, 9 Kanunsani 1910’dan naklen ).
Yine bu günlerde Sultanhisar’da donanma ianesi için deve güreşi icra ettirilmiştir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, mahallî bilgilerin yetersizliğine rağmen, Deve
güreşi binlerce yıl geriye giden bir seyirlik vakıa, gerçektir. Anadolu sahasında bazı
beldelerin ona sahip çıkmasına gerek yoktur. Bu Türk’e has bir seyirlik gerçektir.
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• Dipnot
• 1. Deve güreşi ile ilgili olarak, şimdiye kadar bilinenlerin derli-toplu bir hulasası, T.C. Kültür
Bakanlığının internet sahifesinde bulunmaktadır.
• 2.Kaya resimlerinin neşri için bk. S.V.Kiselev, Drevnyaya İstoriya Yujnoy Sibiri, M.Leningrad,1949, MIA,9; s.357; Resim Hakasia’da Sulek Yazıtı olarak da bilinir.
• 3.Cemal Kurnaz, Makalat-ı Seyyid Harun, Ankara 1991, türlü yerlerde.
• 4. (M. Akif Erdoğru, “Kanuni Sultan Süleyşman’ın Rodos Seferi Ruznamesi”, (Ege Ünivesritesi
Edebiyat Fakültesi) Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/1 –Temmuz 2004, sh.55-71.
• 5. Ch.Robert Cockerell, Travels in Southern Europe and The Levant,1810-17,.. (London?) 1903;
bu eserin Batı Anadolu ile ilgili kesiminin çeviri ve incelemesi için bk. N.Şimşir, “Charles Robert
Cockerell’in Seyahatleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:102, Haziran 1996, sh.1676-176.
• 6. H. Clarke, Report on the Trafiic of Smyrne, London 1860, s.32.
• 7. ” Geleneksel Deve Güreşlerini Yaşatan Havutçu Ustalarından Kazım Özhavutçu” Bozdoğan,
Bozdoğan Kültür Kongresi Bildirileri, Yay. S. Sürgevil, İzmir,2010,II,384-400;
• 8. Halil Çivi, “Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarıyla Ege-Aydın Yöresinde Deve
Güreşleri”, Prof.Dr. Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı, (yay. M.Korzay- B. Himmetoğlu) İstanbul
1995, s. 122-129.
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BİGA’DA SEYA GELENEĞİNDEN ANADOLU VE
ORTA ASYA’DAKİ BENZERLERİNE

Dr. Ayhan SARI

Seya, Biga (Çanakkale) ve yöresinde ramazan ayı akşam veya gecelerinde
genellikle çocuklarca iftardan sonraki birkaç saati içinde kapı kapı gezilerek
söylenir. Amaç hoşça zaman geçirmenin yanında para veya hediye toplamaktır.
Zaman zaman büyüklerin de genellikle önceden belirlenmiş evlerin önünde
eğlence, şaka amacıyla söyledikleri görülür. Kimi zaman yazlıkta Biga Çanakkale
karayolunun 30-40. km’sinde bulunan ana yolda bir-iki otobüsün önünün kesilip
seya söylendiğine bizzat tanık olmuşumdur. Tabi ki ertesi gün o otobüs önü kesip
seya söyleyen arkadaşlarımızın jandarma tarafından traktör römorkunda karakola
götürüldüklerine de…Seyacılar teravih namazından sonra veya sahurda çoğun
çocuk-genç gruplar veya kadınlı erkekli-ailecek seya söylemeye çıkarlar. Her iki
grupta da toplanan para veya hediyeler eşit olarak paylaşılır.
Geleneğin ortaya çıkış öyküsü bilinmemekte ise de Kırgızistan’da Balkanlara
uzanan komşu coğrafyalarda varyasyon geleneklerine rastlanır. (Örneğin sözler
içinde geçen “hüt” kelimesi Özbekçe’de “bahar” anlamındadır.)

127

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Seya kelimesinin anlamına her ne kadar ilgili kaynaklarda rastlanamadıysa da
“seyyah (gezgin)” den türemiş olduğu kuvvetle tahmin edilebilir.
Seya, mani söyleme geleneğinin bir uzantısıdır. Zamanla değişime uğrayarak
anlamını kaybetmeye başlayan sözlerin sırası mahalle, köy hatta kişiden kişiye
değişebiliyor.
Çalgı olarak darbuka, dümbelek cinsinden olanlarının yanında ender olarak
keman veya klarnet görülebilirse de çalgı kullanımı zorunlu değildir. Belli bir
kostüm olmayıp gündelik rahat giysiler tercih edilir.
Gerçekleştirilen kişi dinlemelerinde müziğin temelde aynı, kısa süreli seslerde
ise küçük başkantı (varyasyon)lara uğradığı belirlenen “seya söyleme” veya bir başka
deyişe “seya’ya çıkma” geleneği yok olmak üzeredir. Günümüzde tek tük sadece
16 yaş altı küçük çocuklar tarafından yapay cam derisi ambalaj süs ipi ile gerilmiş
minik davul veya minik darbuka çalgıları eşliğinde sürdürülmekte ise de sözler ve
müzik artık unutulmuş, kimi yerde sadece ilk dört dize kalmıştır. Hatta geçtiğimiz
Ramazan ayında (2011) evimize gelen çocuklar hiç ezgiyi söylemeden sadece “seyacı
geldi” diyerek bu satırların yazarının şaşkın bakışlarına maruz kalmışlar, sonrasında
“Seya”nın içeriği ve sözleri hakkında öğretici bir derse tabi olmuşlardır.
Aşağıda aktardığımız sözlerde büyük harflerle yazılmış olanlar bazı mahalle ve
köylerde söylenmeyebiliyor. Notada çifter dikey çizgi arasına yazılan ezgiler başlı
başlarına birer bölmecik. Bunlardan “üç bülbül...” diye başlayanı “üşüdüm...” den
sonra gelebilir. Bu durumda “üşüdüm...”, “üç bülbül...”ün yerine geçer.
SEYACI (Sözleri)
Seyacı geldi duydun mu duydun mu?
Selam verdim aldın mı aldın mı?
BAKLAVA YEDİN DOYDUN MU DOYDUN MU?
Hütleme hüt, bir kaşık süt
Hane (AYRAN) taşı ne taşı, benim babam subaşı
Subaşının atları keşir keşir keşleri
Şakiratdan alalım, şakiratdan verelim
Üç bülbül, üç bülbül biri yerde biri gökde
Gökde güvercin uçar, kanatları kemer biçer
Üşüdüm, üşüdüm daldan elma düşürdüm
Elmacımı yediler, bana cüce dediler
Cücelikten çıktım, kapı kapı gezdim
Elmalı bostan, çıkmalı posttan
Gegeme, gegeme çıktım çakır dikene
Çakır diken boynumda, sultan kızı koynumda
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Hanım teyze merdivenden iniyor, iniyor
Bahşişimizi (HAKKIMIZI) getiriyor, getiriyor
-Biraz bekleme süresinden sonra bir şey verilmezse:
Kapı altında tencereler, işte geldi çingeneler
Ya verirsin hakkımı, ya kırarım kapını
-Yine bir şey verilmezse:
Çınar yaprağı kat kat, .ıçayım başına pat pat.
Diğer bir versiyonda sözlerin bitişi şöyledir:
Alacak, verecek,
Gelin kadın gelecek
Gelin kadının anahtarı Paşa’da,
Paşa Urumeli’nde..
Allah Paşa’yı Baaşlasın (bağışlasın) ,
Gene gene baaşlasın!
Seyacılar yaş sırasına göre ev halkını övmeye başlarlar.
Allah Ahmet Bey amcayı baaşlasın
Gene gene baaşlasın!..
Övgü, tüm ev fertleri için yinelenir. Ancak evde yeni doğmuş bir bebek
bulunuyorsa övgüye ondan başlanır. Yeni doğmuş bebek ve annesi için övgü
değişiktir:
Yengem kara kaşlıca,
Belden sırına saçlıca
Yengem bir oğlan doğurmuş,
Adını Muammer koymuş.
Allan onu baaşlasın,
Gene gene baaşlasın.
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Seyacıların başı olan çocuk bir taraftan da kapıyı dinlemeye başlar. Bir tıkırtı,
bir kıpırtı duyduğu zaman seyacı arkadaşlarına işaret eder ve sözlerin ritmi daha
hızlanır.
Hanım teyze geliyor, geliyor
Merdivenden iniyor, iniyor
Bize bahşiş getiriyor, getiriyor
Bir olmazsa iki olsu
Şeytanın gözü kör olsun
Şeytanın gözü kör olsun
Hedullah, Şeydullah
Şiş göbekli Beytullah
Bu da bittikten sonra, ev sahibi kapıyı açar. Onlara mevsime göre kuru-yaş
meyveler ya da yeteri kadar para verir.
Seyacılar, teşekkür ederek ellerindeki küfe veya sepet veya file ile başka bir
kapıya doğru yol almaya başlarlar ama bazen ev sahibi ağır davranır, o zaman da
Nazlandırma okuması devreye girer ve Seya okuma devam eder. Aşağıdaki sözlerin
birkaçı söylenir:
Kapı arkasında tencereler
İşte geldi çingeneler
Kapı arkasında boyunduruk
Söyleye söyleye yorulduk
Kapı arkasında kömürlük
Hanımlara ömürlük
Kapının açılması veya “hak getirme” daha da gecikirse, Seyacılar şu dörtlüğü
okurlar:
Kapı arkasında tırtıl
Ver hakkımı kurtul.
Ya verirsin hakkımı
Ya verirsin hakkımı
Kapı yine de açılmazsa sıra “yergi/tepki” ye gelir. (Bazan ev sahibinin çeşitli
seyacı gruplarının evlerine gelmelerinden bıkıp usanması nedeniyle tepelerine bir
bardak ya da kova su döktüğü görülmüştür. Bu hareket üzerine seyacılar yergilerini
esirgemezler, derler ki:
İncir yaprağı pat pat,
Sı.ayım başına pat pat.
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SEYACI (Notası)
Yöre: Biga/Çanakkale Kaynak Kişi: Ayhan Sarı
Notaya Alan: Ayhan Sarı Derleme Tarihi: 15.11.1985
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Anadolu Ve Asya’da Karşılaşılmış Benzer Gelenekler:
Benzer geleneklerinin Anadolu’daki karşılaştırmalarında iki temel geleneksel
uygulama vardır, birincisi konumuz olan ramazan ayındaki seya, ikincisi koyunların
kuzulama zamanı çıkılan saya geleneği… Birinde –e ile ikincisinde –a ile telaffuz
ediliyor. Kimi yerde mani söyleme, kimi yerde gezek âlemi… Hepsinin içerikleri
kendine özgü… Ama diğer bir tesbitimiz de Kırgızistan’da Özbek dilinde derlenmiş
“ya(ca) ramazan” geleneğinin hala bizdekilerle benzerlikler göstermesi…
Kastamonu yöresinde süslü kadın elbisesine “saya” denilmektedir.
Eskişehir’de Saya, öyle bir vaktin adıdır ki, ondan elli gün sonra köyün keçileri
yavrulamaya başlar. İşte o yavrulama zamanına da “döl” denir. Saya, döle elli gün
kala bir neşe gecesi olarak anılır.
Balkan göçmeni Çokçapınar köyü’nde (Bilecik, Bozüyük) “Cemalcık” adı altında
yaşatılan gelenek gerek uygulama gerekse sözler açısından benzerlik göstermektedir:
Önce uzun bir sırığın ucuna 5 - 10 tane zil ve çan bağlanır ve öylece evler dolaşılır.
Ezgili sözlerin söylenmesi sırasında her mısradan sonra da sırık sallanır, zil ve çan
sesi duyurulurdu.
Ca Ramazan”, Kırgızistan’da Ramazan ayında çocukların kapı kapı dolaşıp
manzum sözler söyleyerek para, meyve, şeker veya kuruyemiş almaları geleneğidir.
Özbekistan ve Çin/Uygur özerk bölgesinde de görülür.
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ZİLLİ ŞIH-BİR KADIN MEDDAH GÖSTERİSİ VE
UYGULAMA SÜRECİ
Uzun İnce Bir Yolda Deneysel Bir Çalışma

Nurhan TEKEREK1

Giriş
Meddahlık kökleri Ortaasya Şamanlığına, İslam kültürüne ve Anadolu
Coğrafyasına uzanan 17. Yüzyıl Osmanlısında Meddah ve Meddahlık adını almış
tek oyuncunun hünerine dayanan geleneksel hikâye anlatma sanatıdır. Yokolmaya
yüz tutmuş bu sanatı yeniden seyirciyle bir araya getirmek, ona anımsatmak ve
geleneksel estetiği aktüel olanla buluşturarak, mesajı ya da öğreneği, anlatı ve oyunla
ya da taklitle harmanlayarak yeni bir estetik dille sunmak meddahın günümüzde de
temel amaçlarından biri olmalıdır. Böyle bir hedefi gerçekleştirmenin önkoşulu da,
önce geleneksel meddah ve meddahlık sanatını bilmekten geçer.
Meddahlık ve Estetiği
Dünyada kaynakları Ortaçağlara kadar dayanan hikâye anlatma sanatının
Osmanlı Dönemi’ndeki çeşitlemesi olan Meddahlık sanatı halk hikâyeciliği,
ozanlık ve mukallidliğin iç içe geçtiği tek kişinin oyunculuğuna dayanan geleneksel
türlerimizden biridir.2 Her ne kadar Karagöz, Ortaoyunu sanatımız gibi Giriş
(Başlangıç), Açıklama (Serim), Ana Hikâye ve Bitiş gibi bölümlerden oluşan
1 Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Mudanya-BURSA
2 Özdemir NUTKU, “ Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri ”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara
1997, s. 265.
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parçalı bir yapıya sahipmiş gibi görünse de, diğer türlerden farklı olarak, taklitlerle
canlandırılan bütünlüklü bir hikâyeden oluştuğu ve bu yanıyla özdeşleyime hizmet
ettiği için diğer geleneksel türlerimizden ayrılır. 17. Yüzyıl Osmanlısı’nda meddah
adını aldığı ifade edilen3 bu sanat tek oyuncunun hünerine eşlik eden çok amaçlı
kullanılan mendil ya da peşkir (Makreme) ve değnekle sunulur. Makremeye İslam
kültüründe şedde denildiği, İslam dinine hazır olma sembolü tuğ ve süngünün
kaynaşmasından da meddahın değneğine geldiği varsayılır.4 Mendil ya da peşkir,
meddahın soluk almasına hizmet ettiği gibi, özellikle kadın taklitlerinde kullanılan
önemli bir aksesuvardır. Önemli bir diğer aksesuvar olan değnek, ses ve görüntü
efektleri olarak kullanıldığı gibi seyirciyi uyarmada da meddahın önemli bir aracıdır.
Meddahlık ve Meddah hikâyelerinin modernize edilmesi ve stand up’lardan
farkları konusuna değinen Hülya Nutku modern meddah ve meddahlık konusunda
Özdemir Nutku’nun görüşlerinden yararlanır. Özdemir Nutku, “1. Model alanlar
sahneye meddahın mumyasını getirmemeli; meddahın estetiğini çok iyi anlamaları
gerekli. 2. Çağdaş özle ilgilenip, seçtikleri konularla güncel olana hizmet etmeliler.
Uygarlık ve vahşetin yanyana olduğu dünyamızdaki çelişkileri daha iyi yansıtmalılar.
3. İçi kof taklitlerle yetinmeyip başlı başına sanat olan öyküyü öne alıp, öykü içindeki
taklitleri ustaca kullanmalılar, yani taklitten çok görevci, işlevsel yanı öne almayı ilke
edinmelidirler” 5 diyerek modern meddahla içi boş, eğlencelik tek kişilik gösterilerin,
bu ilkeler doğrultusunda ayrılması gerektiğini belirtmektedir. Bir başka kaynakta
da güncelliğin altını çizen Nutku meddah senaryolarında, konu hangi dönemde
geçerse geçsin; doğal olarak o hikâyeyi anlatanın kendi döneminin özelliklerini
kapsadığını söyler.6
Çağdaş Bir Meddah Senaryosu: Zilli Şıh
Zilli Şıh da, seksenli yılların toplumsal ortamına ayna tutan bir meddah
senaryosudur. Geleneksel senaryolardaki üstü örtülü yergi, Haşmet Zeybek’in
senaryosunda ironik bir üslûpla toplumsal yergiye dönüşmektedir. Zeybek, Zilli
3 Fuat KÖPRÜLÜ, “ Meddahlar ”, Türkiyat Mecmuası, I, İstanbul 1925, 1-2
Pertev Naili BORATAV, “ Halk Hikâyeleri ve Hikâyeciliği ”, Adam Yayınları, İst. I.B., Ekim 1998, s. 101. Nurhan
TEKEREK, “ Popüler Halk Tiyatrosu Geleneğimizden Çağdaş Oyunlarımıza Yansımalar ”, T. C. Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2001, s. 13.
4 Özdemir NUTKU, “ Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri ”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara
1997, s. 51. Ayşen Agniezska LYTKO, “ Meddah, Avrupa ve Doğu Tiyatro Geleneği Bağlamında ”, Tiyatro
Araştırmaları Dergisi, Türk Tiyatrosu Semineri, Sayı: 2, Yıl: 1995, s. 34.
5 Hülya NUTKU, “ Stand Up Comedy Tiyatro mudur? ”, Tiyatro Tiyatro Dergisi, (Mart 98), Sayı: 79, s. 29
Nurhan TEKEREK, “ Geleneksel Meddah’tan Modern Meddah’a- From Traditional Meddah to Modern Meddah:
Sheik with Bells, To be a Woman ”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 22, (Ağustos-Ekim 2004),
Journal Of Academic Studies, Volume: 6, Number: 22, (August- October 2004), s: 97..99.
Nurhan TEKEREK, “ Geçmişten Geleceğe Oyundan Seyirciye ”, U.Ü. GSF Sahne Sanatları Bölümü Yayınları,
No: 1, Bursa 2010, s. 106.
6 Özdemir NUTKU, “ Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri ”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara
1997, s. 106.
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Şıh’ta eleştirdiği toplumsal ve dünyasal erdemsizlik felaketini kendiyle yapılan
söyleşide şöyle dile getirmektedir: “Biz isteriz ki insan insanın kurdu olmasın.
İnsan insanın kaderini yazmasın. Ama bizi ve bizim güzelliklerimizi değil, kendi
kötülüklerini birbirlerinden aldılar. Çeşitli tanrılar, tanrıçalar ürettiler. İçlerinde
bazı Anadolu tanrıçaları uzun süre yaşadı; sonra ünleri, şanları, hikâyeleri sürdü.
Bunlar yüzünden şehirler birbirine girdi. Adalet, eşitlik bozuldu. Eşitlik, özgürlük,
kardeşlik hep aranan, ama bulunmayan nesne oldu. Masal oldu, destan oldu! Biz
meddahlara da bunları anlatmak düştü. Teknoloji gelişti. İnsanlar birbirleriyle
haberleşmeye, birbirleriyle boğuşmaya başladı. Küçük âlemler, büyük âlemlerden
koptu. Küçük kıyametler, büyük kıyameti unutturdu. En büyük şeytan Amerika,
bir yılan olup dünyayı yuttu. Tribün analiz diye bir taktik geliştirdi. Devletleri içten
çökertti, din diye, ırk diye, mezhep diye, tarikat diye böldü böldü yönetti. Pandora’nın
Kutusu’nu Pentagon’a yerleştirdi. Ülkenin istikrarını bozacak, ahlakını silecek,
herekesi korkutacak teröristleri yetiştirdi. Silah, uyuşturucu sattırdı. İnsanları
yoldan çıkarttı. Dünyayı bir kargaşaya sürükledi. Savaşı, açlığı, yokluğu körükledi.
Yalan, riya, hayal üzerine bir Amerikan rüyası, bir yaşama tarzı oturttu. Her ülkenin,
her sorunun içine ellerini soktular. Fitne, fesat tohumları ektiler. Nesilleri okuttular,
eğittiler, sonra da onları bir güzel seyrettiler. Tanrı bunlardan, olanlardan hoşnut
değil! Öyleyse gelin Allah aşkına seyreyleyin gündemi. Yukarıdaki al gülüm ver
gülüm!... Aşağıya böyle yansıyor!...”7
Yazarının da vurguladığı gibi, seksen sonrasındaki önemli insani sorunlar ve
yozlaşan değerler üzerine bir öğrenek sunan, namus, ahlâk, yalan, doğru, erdem,
erdemsizlik gibi etik kavramları yergisel bir üslupla yeniden sorgulayan bir metindir
Zilli Şıh.
Geleneksel meddah senaryolarında olduğu gibi Giriş, Açıklama (Serim) ve Ana
Hikâye bölümlerini de bulmak mümkündür Zeybek’in metninde. Açılış:
Hay hak!
Hak Dostum Hak.
Bir çuval altın bırak
Hamal parasını da ayrı bırak
Kimseler alınmasın
Bizimkiler salınmasın
Görevliler gocunmasın
Seyircimiz ocunmasın
İsim isme kisim kimse cisim cisme semt semte benzer.
Yalnız bizim anlatacaklarımız ne şu devirde
7 Haşmet ZEYBEK, “ İçimizdeki Meddah ”, Röportaj, Röportajı Gerçekleştiren: Meliha SAVAŞ, Tiyatro Tiyatro
Dergisi, Eylül 2005, Sayı: 157, s: 46.
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Ne bu devirde ne şu devirde
Ne eski devirde, ne yeni devirde
İnsanı evirde çevirde
Biçimlendiren erdemlerde…8
cümleleriyle yapılır. Ardından Açıklama (Serim) bölümü gelir. Bu bölümde
erdem, namus, ahlak üzerine Zeybek’in görüşlerine tanık oluruz. Özellikle seksen
sonrası dönemde Atatürkçü, Müslüman, Milliyetçi, Solcu görünüp köşeyi dönenlere
ses ve söz uyumuyla göndermeler yapılır:
“İşte Böyle Başlıyor Kıssamız
Kısacası Şudur Hissemiz,
Hemen Okları Fırlatırız Bunlara
Nasıl Dinler Bunları Fakir Fukara?
Sen Sen Ol Derim,
Bütün Aşırılıkların Altında Bir Şeyler Ara.
Duydun Mu Bu Sözleri
Araştır Bakalım Neymiş Özleri:
İkide Bir
Yerli Yersiz
Sıralı Sırasız
Paralı Parasız
Aralı Arasız
“Elhamdülillah Müslümanım”
Dedi mi, Mim Koy!
Sırlı Sırsız
Arlı Arsız
Yollu Yolsuz
Sollu Solsuz
“Ben Solcuyum, Hemi de En Solcuyum”
Dedi mi, Ona da Bir Mim Koy!
8 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, Çalışma Metni, Bursa 2005, s. 2.
Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, İlgi Yayınları, İstanbul 1984.
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Enli Ensiz
Denli Densiz
Benli Bensiz
Bizli Bizsiz
Sizli Sizsiz
“Ben Kemalistim, En Kemalistim, Mustafa Kemal’den de Kemalistim”
Dedi mi, Ona da Bir Mim Koy!
Kanlı Kansız
Canlı Cansız
Ünlü Ünsüz
Yönlü Yönsüz
Köklü Köksüz
Yurtlu Yurtsuz
“Ben Milliyetçiyim, En Milliyetçiyim. Milletten de Milliyetçiyim”
Dedi mi, Ona da Bir Mim Koy!
İster Oğlun Olsun, İsterse Kızın, İsterse Daha Yakının,
N’olur, N’olur Böylelerinden Sakının!
Böyleleri Sadece İzinden Gittiklerinin Kemiklerini Sızlatır.
Bunların Hakkıdır
Bazen Kırk Katır
Hiç Sormazlar Hal Hatır,
Böyleleri Adamın Anasını Ağlatır ” 9
örneğinde de görüldüğü gibi.
Serimin ardından ana hikâyeye geçilir. Hikâyede olayların tanığı ulu dut ağacıdır.
Dut ağacı, görmüş geçirmişliği, dolayısıyla bilgeliğiyle adeta yazanı ve ozanı temsil
eden bir simgedir. Safinaz yangılısı Bakırcı’yı göremiyor diye Zilli Şıh’ı ikna edip
adeta kasabanın şemsiyesi olan bu ağacı kestirtir kocası Şıh’a. Zilli Şıh ise geleneksel
senaryolardan Hacı Vesvese’yi ve halk arasında bilinen Karıncaezmez Hoca’yı
9 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, Çalışma Metni, Bursa 2005, s. 5-6-7.
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anımsatan bir tiptir. Gerçekten yerde börtü böcek varsa kaçsın diye ayağına ziller
takar. Kırklara karışır, hülyalara dalar, uçar, muska yazar ve çok fazla namusludur
görünürde. Kendi de, karıları Safinaz, Binnaz, Gülnaz, Feleknaz da. Oysa Binnaz ve
Gülnaz Dilencilerle, Safinaz Bakırcı’yla kırıştırır. En yaşlıları olan Feleknaz’ın da yaşı
yetmiş işi bitmiş olduğu için kendini dine-yoksula vermiştir sözde. Mırzık Abdi’nin
Yosma Dulu ateş basmalarına çare bulmak üzere Zilli Şıh’dan yardım ister. Şıh da
fırsatı değerlendirir ve onunla kırıştırır. Bütün bunlar kasaba esnafının gözü önünde
olur ve hiç kimse sesini çıkartmaz olanlara. Şıh tarafından dükkânları soyulsa dahi.
Görmezden gelirler olanları, duymazdan. Hırsızlıkla suçlanan suçsuz bîçareler
asılır birer birer. Yine de ses çıkmaz. Kolları dalları kesilmiş dutun yaprakları dile
gelir ama o dili de kimse anlamaz. Bir gün bir Üzümcü’nün yolu düşer kasabaya ve
gerçeği o görür. Sözü hiç uzatmadan haykırır Şıh’a. Görüp de görmezden gelinen
gerçeği. Geleneksel meddah senaryosundaki gibi kısa olan kıssadan hisse-öğrenek
onun dudaklarından dökülür kasabalılar ve elbette seyirciler için:
Siz siz olun değerli insanoğlu
Biri bir şeyden fazla bahsederse
Bilin ki o şeyden zoru vardır.
Onun altında mutlaka bir bit yeniği arayın.
İkide bir namustan bahsedenin
Bilin ki namustan kuşkusu vardır.
Onun için her şeyin üzerinden örtüyü kaldırın
Altına bakın.
Ne kadar sürç-i lîsan ettiysek affola…10

Kadın Meddah ve Bir Deneysel Uygulama Süreci
Haşmet Zeybek’in Zilli Şıh senaryosunu ilk kez 1984 yılında okumuştum. İlk
okuduğumdan ikibinli yıllara dek bu meddah metninin bir kadın oyuncu tarafından
canlandırılıp canlandırılmayacağını düşündüm. Meddah geleneğimizde hikâye
anlatıcıları mekân olarak kahveleri seçtikleri için doğal olarak meddahlar da erkek
olmuş geçmişte. Ayrıca henüz yirmili yaşlarda toy bir tiyatrocu olan beni, tek kişilik
bir metin olmasından ötürü heyecanlandırdığı kadar ürkütmüştü de. Geleneksel
tiyatro üzerine bilgim DTCF-Tiyatro bölümündeki eğitimim sırasında edindiğim
bilgilerle sınırlıydı. Dolayısıyla önce geleneksel tiyatromuz üzerine bilgilerimi
derinleştirmem, uygulamalada deneyim sahibi olmam gerekiyordu. Süreç içinde,
10 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, Çalışma Metni, Bursa 2005, s. 43.
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özellikle doktora ve sonrasında kent ve köy bağlamında geleneksel tiyatro
türlerimizden meddah, karagöz, ortaoyunu, köy seyirlik oyunları, cem törenleri,
ahilik ve yaren sohbetleri üzerine teorik ve pratik açıdan derinleşme olanağını
buldum.
Sonunda 2005 yılında Zilli Şıh’ın hikâyesini meddah geleneğinden esinlenerek
bir kadın meddah olarak anlatmaya karar verdim. İki aşamadan oluşturmayı
tasarladım bu gösteriyi. Birinci Aşama: Okuma Tiyatrosu formunda hikâyeyi
taklitlerle anlatma-okuma. Ardından seyircili dramaturji ya da söyleşi. İkinci
Aşama: Birinci Aşamada elde edilecek verilerle senaryonun tek kişilik oyuna
dönüştürülmesi. Zeybek’in metni üzerinde dramaturji çalışmasının ardından
metni defalarca okudum. Anlatım ve taklit bölümlerini ayırdım. Taklitlerdeki
diyalogları incelediğimde Zeybek’in uzun konuşmalardan daha çok kısa diyaloglar
tercih ettiğini saptadım. Hattâ kimi sözler yalnızca nidâlardan ya da tek sözcüklük
cümlelerden oluşmuştu. Bu çerçevede Meddah’ın peşkiri ya da mendili veya kumaş
parçasının değişik formlara girerek taklitlerde kullanılması zamanlama açısından
oyuncu-anlatıcıyı sıkıntıya sokacağından ve tempoyu yavaşlatacağından, mendil ve
değnek yerine, geleneğin diğer türlerini de anımsatacağı ve aynı zamanda uyarıcıvurgulayıcı ritmler vurabilecek, yeri geldiğinde türkülere de ritmle eşlik edebilecek
Tef kullanmaya karar verdim. Hikâyeyi Tef ve türkülerle harmanlayarak okurken
bu okuma sürecine seyirciyi de dâhil etmenin hikâyenin dramaturgisine katkıda
bulunacağını düşünerek metni seyirci karşısında okumaya-canlandırmaya karar
verdim. Ardından yapılacak meddahlık, hikâye anlatma ve dinleme geleneği üzerine
yapılacak sohbetle seyirci hikâyenin içine dâhil edildiği gibi, tasarladığım İkinci
Aşamayı oluşturan tek kişilik oyun sürecine katkıda bulunacak canlandırmalara
hizmet edecek verileri seyirci aracılığıyla elde edecektim. Bu nedenle, senaryonun
yazarı Haşmet Zeybek’le de görüş birliğine vararak Zilli Şıh hikâyesini Okuma
Tiyatrosu formunda sunmaya karar verdim. Bu form aynı zamanda Zeybek’in
meddah senaryosunu da öne çıkartacak ve eser üzerinde estetik ve içerik açısından
tartışmayı sağlayacaktı.
Neden Okuma Tiyatrosu?
Okuma Tiyatrosu ülkemizde, özellikle son dönemde sıkça kullanılmaya başlayan
bir form. “ Adıyla aynı zamanda bir tarzı da ifade eden Okuma Tiyatrosu tekst üzerinde
güçlü bir yoğunlaşma anlamına gelmekte. Tekst okuma tiyatrosunda temel consepttir.
Bu tür bir performansta yükselen bir değer olarak tekst otoriter bir yer kaplar. Okuma
tiyatrosunun hedefi bir edebiyat çalışmasını sunmaktır ve bu doğrultuda seyircinin
dikkati yazarın yaratıcılığına yönlendirilir. Performans için seçilen tekstler öncelikle
dramatik olmayan-nondramatic çalışmalardır. Lelie Irene Coger ve Melvin R. White
okuma tiyatrosunu; seyircinin edebiyat deneyimine katkı sağlayan iki ya da daha
fazla yorumcunun ses ve söz kullanımına dayanan bir medyum olarak değerlendirir.
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Okuma tiyatrosunda sunum konvansiyonel-alışılmış oyundan çeşitli açılardan
farklıdır. Bu farklardan biri sahne gerçeği duygusunun yaratılmamasıdır. Bu anlamda
okuma tiyatrosu yeniden canlandırmadan daha çok doğrudan sunumdur. İmgeler
sahnelerde değil de seyircinin kafasında biçimlenir ve okuyanın kendinde oluşur.
Yorumcunun seslendirmesi yalnızca seyircinin teksti yaşaması adına bir uyarıcıdır.
Bu yüzden seyirci okuyanlar kadar performansın içindedir. İyi bir okuma tiyatrosu
deneyimini yaratmaya yardımcı olan birkaç çeşitli öğe vardır. En belirgin öğe tekstin
sahnedeki fiziksel varlığıdır. Okuyanın ezberinde olsun ya da olmasın fark etmez
tekst seyirciye görünür veya seyircinin görmesi sağlanır. Böylece seyirciye sürekli
performansın temel kaynağının tekst olduğu hatırlatılır. Sahnede dekor yoktur ya da
minimal düzeydedir. Sahne katılımcıların (Seyirci-Okuyanlar) imgelemine yerleştiği
için fiziksel öğeler duyuşsal öğeler kadar önemli değildir. Bu yalnızca fiziksel öğeler
(sahne dekorları) için değil aktörlerin aksiyonları için de geçerlidir. Okuyucular
tekstlerin üzerine konulduğu sehpa ya da ayaklıkların ardındaki tabureler otururlar.
Uygulayıcılar kostüm kullanmadıkları gibi (resmi ya da gayriresmi) siyah giysiler
giyerler. Her okuyucu bir ya da daha çok karakter uygulayıcısı-canlandırıcısı lehine
bir davranışa girmez. Bunun yerine okuyucu bir karakterden diğerine geçerken
ışıklandırma kullanılır. Okuma tiyatrosu yapanlar seyirciyle ilişkiyi geliştirmeye
çalışır. Okuyucu ve seyirci arasındaki karşılıklı ilişki seyircinin ilgisinin edebi değer
taşıyan tekste yoğunlaşmasına yardımcı olur. Özetle okuma tiyatrosu ezber ve
dış aksiyon olmadan minimize edilmiş çevre düzeni içinde bir tekstin dramatik
okunmasıdır. Alışılmış tiyatronun tersine vurgu, eylem ve kostümden ziyade
okuma parçasının sözel ifadesindedir. Bu anlamda öğrencilerin gelişimine katkı
sağlamak amacıyla da kullanılabilir. Okuma tiyatrosu öğrencilerin bir tekste
hayat vermelerini sağlar ve güçlü bir yorum ortaya çıkartır. Okuma tiyatrosu
okuyan kişide güçlü bir alt metin oluşmasını sağlar, öğrencilerin okuyucu, yazar,
dinleyici, konuşmacı gibi farklı alanlardaki becerilerini açığa çıkarmasına yardımcı
olur.11 Zill Şıh’ın Okuma Tiyatrosu formunda sunulmasının nedenleri de kuşkusuz
bu tür tiyatronun öğeleriyle, Unesco tarafından geçen yıl maddi olmayan kültürel
varlıkları koruma programı çerçevesinde korumaya alınmış meddah geleneğimizin
özelliklerini bir kavşakta buluşturmak. Zilli Şıh’ın yazarı Haşmet Zeybek bir söyleşide
şunları söylüyor meddah geleneği hakkında; ‘ (…) Öncelikle, meddah kökünden,
bütün taklitleriyle bir gırtlak adamıdır. İşte meddahın gölgeye çıkması, Karagöz’ü
meydana getirir. Yani Karagöz’ün tiplerinin arkasındaki yine bir meddahtır. Açıkçası
bir gırtlaktır. O gırtlak ne kadar genişse, ne kadar tipleme yapabiliyorsa, Karagöz
oyunu o kadar gelişmiş olur. Sonra bunun kostüme bürünmesi, sahnede görünmesi
de Orta Oyunu’dur. Orta Oyunu’na geldiğimiz zaman, meddah Pişekâr olur. Yani
11 http://www.comm.unt.edu/histofperf/rt2.htm, http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/readerstheatre,
http://www.cdli.ca/CITE/langrt.htm, Erişim Tarihi: 15.01.2006.
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nedir? Oyunu yazan, oyunu yöneten ve oyunun iç yönetmeni olur… İşte çağdaş
tiyatroda, tiyatronun olmazsa olmazı, oyuncu ve seyircidir ve bu düzenek doğal
olarak kurulmuş, doğal olarak yaşamıştır(...)’12. Oyuncu ve seyircinin iç içeliği ve
meddah geleneğindeki, okuma tiyatrosunda olduğu gibi alışılmış tiyatronun tersine,
vurgunun eylem ve kostümden ziyade metnin sözel ifadesinde olması ve kuşkusuz
okuyan kişide güçlü bir alt metin oluşturması ve bu alt metnin dinleyici-seyircinin
tasavvur gücünü de harekete geçirmesi gibi nedenler Zilli Şıh’ın okuma tiyatrosu
formunda sunulmasını getirdi. Çünkü meddah, Zeybek’in de dediği gibi bir gırtlak
adamıdır ve canlandırmayı “taklit” yoluyla yapar. Hikâyeyi sunarken yardımcı araç ve
gereçler kullanmaz. İşlevsel olarak kullandığı sopası ve peşkirinden başka teknik aracı
yoktur. Bu anlamda sesi, taklit yeteneği ve kurgu ustalığıyla seyirciyi bir yanılsamaya
sokar ve seyircinin kendince bir atmosfer yaratmasına yardımcı olur. Ayrıca Haşmet
Zeybek’in geleneksele yakın metni -meddah anlatısının doğaçlamaya dayanmasına
rağmen- öne çıkartılmak istendi. Doğaçlama; bütündeki yorum temelinde, metnin
tamamlanmış statik bütünlüğünü engellemek adına kullanıldı. Her gösteride farklı
renkler, canlandırmalar, tonlar, vurgularla sınama anlamında kullanıldı. Dolayısıyla
hikâye-anlatı seyircinin niteliğine göre dinamik bir sunum niteliğini kazandı. Amaç;
Haşmet Zeybek’in dili kullanma tarzını da aktararak bir meddah metninin okuma
tiyatrosu formunda seyircide gereken etkiyi bırakıp bırakmayacağını denemekti .”13
Uzun İnce Bir Yolculukta…
Masabaşı çalışmalarıyla iç içe geçen prova sürecinde ayrıntılarla seyirciyi
yormamak, dikkati dağıtmamak, seyirciyi anlatılan hikâyeye daha çok
yoğunlaştırmak adına kostümde siyah pantolon ya da koşullara göre etek ve siyah
tişört ya da gömlek tercih edildi. Ufak renkli boncuklarla yapılmış, oldukça sade bir
gerdanlıkla veya kırmızı desenli bir yazma-fularla –hep erkek olan meddahın kadın
meddah olduğunu vurgulamak adına- kostüm zenginleştirmeye çalışıldı.
Bir kıssadan hisse-öğrenek sunmak adına zengin bir senaryo dağarcığına ve
taklit becerisiyle oyunculuk hünerine de sahip olan, birikimli, nüktedan, görmüş
geçirmiş ve hattâ bilgelik gibi özellikleriyle dervişleri de çağrıştıran Meddah ve
estetiğine uygun düşen Aşık Veysel’in deyişiyle başlandı bu yüzden Zilli Şıh’a.
Adeta Karagöz’deki göstermeliği çağrıştıran bir derviş deyişiyle girildi gösteriye. İki
aşamadan oluşacak böylesi bir deneysel çalışma ve her defasında farklı mekânlarda,
farklı özelliklerde seyirci-dinleyiciyle paylaşma hedefi Zilli Şıh gösterisini de adeta
bir yolculuğa uğurluyordu uzun ince bir yolda. Kerndiliğinden dökülüverdi Veysel’in
dizeleri prova yaparken ağzımdan:
12 Haşmet ZEYBEK, “ İçimizdeki Meddah ”, Röportaj, Röportajı Gerçekleştiren: Meliha SAVAŞ, Tiyatro Tiyatro
Dergisi, Eylül 2005, Sayı: 157, s: 46.
13 Nurhan TEKEREK, “ Bursa’da Bir Meddah Uygulaması: Erdemsizlik Sefaletine Eleştirel Bir Gönderme: Zilli
Şıh ”, www.sehirtiyatroları.com, Mart 2006.
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Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Yürüyorum gündüz gece
Şaşar Veysel iş bu hale
Gâh ağlayı gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece14
Popüler ve ritmik halk türkülerinden kimilerini, örneğin “Dere Geliyor” türküsü
ironik ve yergisel imlemeler yapmak adına kullanıldı. Örneğin:
Görüyorsunuz konumuz gereği
Her şeyin altından aşırılıklar çıkıyor
Her şeyi bu aşırılıklar yıkıyor
İnsan gözü gibi sevdiğinden bıkıyor
Ya da sevdiği şeyden korkuyor.
Bundan ötesi söylemeye sıkıyor.
Sıkı mı?
Sıkı…
Kimin çıkabilir gıkı?...
Almadan salonu bir koku hemen aşıralım zamanı
Amanı bilin mi amanı?15
(Tef eşliğinde ritmik)
		
Amanın aman aman
		
Yamanın yaman yaman
		
Bizim düğün ne zaman terelelliiii…16
		
Geçelim hemen eski zamana
Düşmeyelim amansıza
Apansıza, amana…
Amanı bilin mi amanı?17
14 Nurhan TEKEREK, “ Zilli Şıh ”, Reji Defteri, Bursa 2008.
15 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, Çalışma Metni, Bursa 2005, s. 8-9.
16 Nurhan TEKEREK, A.g.d., Bursa 2008.
17 Haşmet ZEYBEK, A.g.ç.m., Bursa 2005, s. 9.
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(Tef eşliğinde ritmik)
		
Amanın aman aman
		
Yamanın yaman yaman
		
Bizim düğün ne zaman terelelliiii…18
Aynı ritmik türkü çarşı esnafı, dut ağacı ve Safinaz’ın işleri bölümlerinde geçiş
türküsü olarak da söylendi. Serim bölümünün sonuna doğru şu sözlerdeki yiğitlik
temasıyla Drama Türküsü’nün örtüşeceği, ritm eşliğinde ve bilinen bir türkü
olması itibariyle seyirciyle birlikte söyleneceği de düşünülerek “Drama Türküsü”
yerleştirildi.
Sakla zamanı gelir zamanı
Yanıyor bir ateş şuramda
Çıkmıyor dumanı
Nice Koçyiğitler geldi geçti bu meydandan
Eğildi içti bu çeşmeden
Zalim bağrını deşmeden
Silindi adı sanı
Kaldı yiğitlik ve özveri destanı
(Tef eşliğinde ritmik)
Drama köprüsü Hassan
Dardır geçilmez bre Hassan
Dardır geçilmez
Soğuktur suları da Hassan
Bir tas içilmez
Anadan geçilişr Hassan
Yardan geçilmez bre Hassan
Yardan geçilmez
At martini de bre Hassan
Dağlar İnlesin
Drama mahpusunda Hassan
Dostlar dinlesin.19

18 Nurhan TEKEREK, A.g.d., Bursa 2008.
19 Nurhan TEKEREK, “ Zilli Şıh ”, Reji Defteri, Bursa 2008.
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Yurt ve vatan sevgisini imleyen Kurtuluş Savaşı’nın adeta simgesi olmuş
“Ankara’nın Taşına Bak Türküsü” şu sözlerin ardından geldi. Yine katılmak isteyen
seyirciler olabilir düşüncesiyle:
		
Anlatacağım hikâyeye iyi bak
Zamanı tanı
Adamsız bak
Adamı Tanı
Yan’sız bak
Yanı tanı
Anadolu bir yiğitlik vatanı.20
			 Ankara’nın taşına bak
			
Gözlerimin yaşına bak
			
Biz düşmanı esir ettik
			
Şu feleğin işine bak21
Ulu Dut, Esnaflar ve Çarşı, Zilli Şıh ile karıları ve ilişkilerini içeren ana hikâyeye
geçilmeden önce Zeybek önce Aşık Yunus’tan bir destur alınması gerektiğini
vurgular. Şöyle ki:
Öyle başlayalım deyince başlanmaz
Her önüne gelen taşlanmaz
Kuralım bir dünya.
Aşık Yunus’tan alalım bir destur.
Ahı bizi tutmasın
Adı yerde kalmasın.22
Yunus’un şu sözlerden oluşan deyişi tef eşliğinde ilahi formunda söylendiğinde
yukardaki sözleri ana hikâyeye bağlayacaktı.
Adem vardır cismi temiz
Alır abdest olmaz temiz
Halkı tân eylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Teni tenden geçip gezer
Softa bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir.23

20 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, Çalışma Metni, Bursa 2005, s. 10.
21 Haşmet ZEYBEK, A.g.ç.m., s. 10.
22 Haşmet ZEYBEK, A.g.ç.m., Bursa 2005, s. 10.
23 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, Çalışma Metni, Bursa 2005, s. 10.

144

MÜZİK OYUN VE EĞLENCE

Hikâyeye geçilip Safinaz’la Yangılı’nın taklitli konuşmalarının hemen ardından
yine “Dere Geliyor Türküsü” yerleştirildi. Safinaz’ın, aslında komşu köyün
pazarından getirdiği bakır sinileri, hamam taslarını, tepsileri - ben yapıyorum! diye
ona yutturan Bakırcı sevgilisini daha iyi görmek için kestirttiği Ulu Dut’un kesimi
yarılandığında, Safinaz’ın kulağındaki Bakırcı’nın “Tın Tın” öten seslerine “Tin Tin
tini mini hanım, Seni seviyor canım, Tin tin tini mini hanım, Seni istiyor canım”
şarkısı alaycı bir tavırla eşlik etti.24
Çarşı esnafını soyan Zilli Şıh yerine günahsızların asıldığı ve Ulu Dut’un da
tamamen kesildiği bölümün bitimi olan:
Üçüncü günün sonunda tümünü astılar.
Dut ağacını da kestiler.
Bütün destan da onlarla gitti.
Akşamla birlikte her şeyin üzerine siyah bir perde çekildi.
Çarşı esnafının üstünden çıplakken yorganı alınmış gibi oldu.
Hepsi tedirgindiler.
Çoğu dükkânını bir daha açmamak üzere kapadı.25
sözlerine Nesimî’nin şu deyişi eklendi:
Bir gülün çevresi dikendir hardır
Bülbül gül elinde ah ile zârdır
Ne de olsa kışın sonu bahardır
Bu da gelir bu da geçer ağlama.

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Göklere erişti figânın âhın
Bu da gelir bu da geçer ağlama.26

Enstruman çalabilen ya da doğaçlama eşlik etmeye gönüllü müzisyenlerin
bulunduğu mekânlarda bir bağlama-saz ya da keman veya gitar yukardaki türkülere
eşlik ederken, kimi zaman da fon müziği olarak gösteriye katkıda bulundu. Örneğin
Ekin Cep Sahnesi’nde, Mustafakemal Paşa’daki cafe etkinliğinde ve ODTÜ Türk
Halk Bilimi Topluluğu Salonu’ndaki performanslara gönüllü sazendeler, Koza
Han’daki gösteriye keman eşlik etti.27
24 Nurhan TEKEREK, “ Zilli Şıh ”, Reji Defteri, Bursa 2008.
25 Haşmet ZEYBEK, “ Zilli Şıh ”, A.g.ç.m., Bursa 2005, s. 37.
26 Nurhan TEKEREK, A.g.d. Bursa 2008.
27 Nurhan TEKEREK, “ Geçmişten Geleceğe Oyundan Seyirciye ” , U.Ü. GSF Sahne Sanatları Bölümü Yayınları,
No: 1, Bursa 2010, s. 254.
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Tef türkülere eşlik ettiği gibi kimi sözleri vurgulamak adına da kullanıldı.
Örneğin:
İsterseniz,
Bugün erdem üzerine açalım gündemi.
Görelim nasıl bir konu
Nedir önemi…
Özgür düşünün sizler kurun atmosferi.
Olmasın ne şunun ne de bunun dönemi
Sınırlı ömrüyle insanı değil de
Sınırsız ömrüyle anlatalım erdemi…
Çoğumuzun erden mücadelesi verdiğimiz şu günlerde…(TEF TREMOLA)
Ha… Efendim öyle mi?
Öyle değil mi?
Aman canım gene mi?
Ne yapayım tutamıyorum çenemi…
Açıyorum bayramlık ağzımı
Sözlerimi seyirciler razı mı? (TEF TREMOLA)
Durun yahu ne oluyoruz?28
Ya da:
Aşırı sağcı (TEF-BİR VURUŞ)
Aşırı solcu (TEF-BİR VURUŞ)
Aşırı ortacı (TEF-BİR VURUŞ)
Aşırı tarafsız (TEF-BİR VURUŞ)
-En büyük taraf tarafsızlıktırTaraflı bir taraf
Tarafsız her taraf
Laf laf laf
Sürç-ü lîsan edersek peşinen af (TEF TREMOLA)29
bölümlerindeki gibi.

28 Nurhan TEKEREK, “ Zilli Şıh ”, Reji Defteri, Bursa 2008.
29 Nurhan TEKEREK, A.g.d., Bursa 2008.
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Oyun Yerleri ve Tarihleri
Şimdiye dek Zilli Şıh, Klasik Batı Tarzı Tiyatro’nun ihtiyaç duyduğu çerçeve ya
da kutu sahnede ya da seyirciden uzak ve yüksek bir platformda hiç sunulmadı.
Çoğunlukla oyuncu-anlatıcı ve seyirci-dinleyici kadın meddahın en fazla 1 m.
uzağına ve aynı düzeye yerleşti. Daha çok üç tarafı seyirciyle çevrili – dört tarafının
seyirciyle çevrili ender durumlar da oldu-, dairesel ya da yay gibi oturma düzeninin
tercih edildiği mekânlarda sunuldu. Çay-kahve her gösteride serbest bırakıldı.
Kadın Meddah da seyirciyle birlikte belli yerlerde çayını yudumladı.
Zilli Şıh’ın ilk gösterisi Bursa’nın uzun soluklu bir amatör tiyatrosu olan Ekim
Tiyatrosu’nun salonunda yapıldı. Yaklaşık 4x10 boyutlarında sahnesi olmayan bir
salon düzenleme yapılarak cafe durumuna getirildi. Masalar sandalyeler, küçük
masa ve tabureler mekâna serpiştirilerek yaklaşık 50 kişinin izleyebileceği bir
mekân oluşturuldu. Masa örtüleri ve perdeler geleneği anımsatacak biçimde özenle
yeniden tasarlandı. Genel aydınlatmaya masalarda yakılan mumlar eşlik etti.
Masalara dağılan seyirciye önden çay ve kahve ikram edildi. Onlar çayını-kahvesini
yudumlar ve aralarında sohbet ederken bağlamayla derinden müziğe başlandı. Son
türkü birlikte söylenerek Tef tremola ve ardından üç vuruşla hikâyeye başlandı.
Efkâr Cafe Bursa’nın Altıparmak Caddesi’ne açılan dar sokaklardan birinde
konuşlanmış ahşap bir bina. 2 katlı, genelde üniversite öğrencileri ve türkü sevenlere
seslenen bir kahve. Alt katta yiyecek içeceklerin hazırlandığı bir Amerikan mutfak
ve birkaç tahta masa ve sıra, üst katta türkü söylenen 1 metrekare bir boş alanın iki
yanında sıralanmış tahta masalar ve sıralardan oluşmakta. Tüm masalar dolduğunda
yine yaklaşık 50-60 kişinin sığabildiği bir mekân. Dar bir sokak olduğundan şansınız
yaver gitmediğinde dışarıdaki istenmeyen gürültülerin, yüksek seslerin, bağırış
çağırışların ya da korna seslerinin baskınına da uğramak mümkün.
Uludağ Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün de kullandığı Villa Biçen adı verilen
salon Görükle yerleşkesinin tam da merkezinde. Yemekhane ve alışveriş mekânları
da çevrede olduğu için öğrencilerin ulaşması kolay bir mekân. 27 Mart 2006’da
Tiyatro Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen bu gösteri başlamadan önce
yine mekân düzenlemesi yapıldı. Kadın Meddah’ın masası ve sandalyesi ortada,
seyirci çepeçevre etrafında. Öğrenci tiyatro topluluğu da dâhil olmak üzere yaklaşık
100 seyirci kapasiteli bir mekân oluşturuldu Villa Biçen’de.
Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu oyuncularının organizasyonuyla
gerçekleştirilen Zilli Şıh gösterisi bu kez yeniden restore edilmiş ahşaptan Tepebaşı
Sahnesi’nin fuayesinde sunuldu.
U.Ü. Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi kafelerinde yapılan gösterilerde
kafelerin düzenini pek de fazla bozmadan salonun merkeze yakın bir masası tercih
edildi. Seyirci de meddahla ve hikâyeyle bütünleşebilmek için kendiliğinden
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meddahın çevresine yerleşti. Bu kafeler yaklaşık aynı anda 200 öğrenci alabilecek
kapasiteye sahip mekânlardı. Ancak gösteri sırasında, özellikle Eğitim Fakültesi
cafesinde seyirci kendiliğinden yerleşme düzenini sağladı.
Bursa’nın bir ilçesi olan Mustafakemalpaşa’daki gösteriyi Mustafakemalpaşa
Kültür Derneği organize ettiği ve önceden iletişim kurulduğu için mekân konusunda
yeniden düzenlemeyi gerektirecek bir sorun yaşanmadı. Mustafakemalpaşa’nın
merkezinde Saklıbahçe Cafe diye bir mekânda gerçekleştirildi gösteri. Cafenin
en dikkati çeken köşesindeki televizyon siyah bezle kapatılmış ve meddahın
masası ve sandalyesi onun önüne yerleştirilmişti. Seyircilerin masaları da organik
olarak meddahın masasının önüne sağına ve soluna organik olarak dağıtılmıştı.
Mustafakemal Paşa ilçesinin kültür sanat çevresini kimi zaman yapılan etkinliklerle
kendine bağlamış Saklıbahçe Cafe’de yapılan gösteri, öncesindeki hazırlık ve
düzenlemeden ötürü hedefine en çok ulaşan gösterilerden biri oldu bu yüzden.30
Bir başka Zilli Şıh gösterisi de Bursa’nın tarihi hanlarından biri olan Kozahan’da
açık havada gerçekleştirildi. Kozahan, Bursa’nın en önemli tarihi hanlarından biri.
Han girişindeki tabelada da belirtildiği üzere “huzur ve sükûnete” hafif rüzgârla
çınar yapraklarının hışırtılarının eşlik ettiği, banklarında adeta ev sahibi güveniyle,
sere serpe uzanmış kedileriyle ve en önemlisi kimi zaman bir söylenceye dönüşen
tarihin o mistik atmosferiyle kucaklaşan taş duvarlarıyla gerçekten insana, kaynağı
bilinmedik bir huzur veren bir han. Üst kattaki 50 dükkânla aynı zamanda Bursa
İpekçiliğinin merkezi olan Koza Han’da altta da, bugün çoğunlukla cafe olarak
insanların hizmetine sunulan 45 oda var. 1492 yılında, İstanbul cami ve medresesine
gelir temin etmek üzere II. Bayezıd tarafından yaptırılan hanın mimarının Abdül-ula
bin Pulad Şah olduğu söylenmekte. Üç ana kapısı var Koza Han’ın. Kuzey’deki taç
kapı büyük taştan kabartma süslerle yapılmış olup muhteşem bir görünüşe sahip.
Üst katta Güney’e açılan kapısı, avludan ilave kapılara açılan geniş kapı ve buradan
da Orhan Cami tarafına açılan bir kapısı var. Hanın iç kısımdaki geniş avlunun
merkezinde mescid yer almakta. Mescid sekiz cephelidir, köşelerdeki ve ortadaki
bir ayak üzerine oturmakta. Alt kısmı şadırvan şeklinde. İşte Zilli Şıh’ın gösteri yeri
de bu mescidin merdivenlerinin hemen önüne yerleşmiş cafe oldu. Spontane olarak
mescidin merdivenleri de Koza Han’da satıcılık, boyacılık yapan çocuklarca bir seyir
yerine dönüştürüldü hikâye boyunca. Koza Han sık sık ziyaret edildi gösteriden
önce. En uygun saati saptamak ve genel atmosferi gözlemlemek adına. 17.10’da ezan
okunuyordu ve hanın hemen bitişiğindeki Orhan Cami ve Ulu Cami’den yankılanan
ezan sesleriyle yarışmanın hiç de gereği yoktu. Bu yüzden gösteri 17.45’e, güneşin de
vedalaşma hazırlıkları içinde olduğu bir saate koyuldu. Aşağıda mescidin önündeki
cafede Zilli Şıh hikâyesi anlatılırken, çevre cafelerdeki müşterilerle birlikte, hanı
çepeçevre kuşatan ikinci kat balkonundan sarkan esnaflar da dinlemeye çalıştı
30 Nurhan TEKEREK, “ Geçmişten Geleceğe Oyundan Seyirciye ” , U.Ü. GSF Sahne Sanatları Bölümü Yayınları,
No: 1, Bursa 2010, s. 248...252.
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Zilli Şıh’ı. Ancak gösterinin açık havada yapılması, mekânda daha önce böyle
bir etkinlik yapılmamış olması, satıcıların ve hana giren çıkan insanların sürekli
kontrol edilemez olmasının, hikâye anlatımını çoğu zaman sokak tiyatrosu tarzına
da dönüştürdüğü de belirtilmeli.31
Benzeri bir açık hava etkinliği İzmir Konak Belediyesi’nin organize ettiği
III. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali’nde Konak Meydanı’ndaki parkta
gerçekleştirildi. Festival konukları, festivali izleyen vatandaşlar ve meraklılarla
birlikte –ne olduğunu merak edip bir sure izleyip uzaklaşanların dışında- yaklaşık
100 kişiyle paylaşıldığını saptandı Zilli Şıh’ın. Hikâye anlatıcısı olarak açık havanın
getirdiği sorunlar yine yaşanmakla birlikte ilgiyle ve merakla hikâyeyi dinleyenlerin
sayısı azımsanmayacak ölçüdeydi. Bir başka açık hava gösterisi İstanbulBahariye’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 250 metrekarelik ağaçlıklı bir alana organik olarak dağılmış masaların
ortasında, 20 cm. yüksekliğindeki bir yükseltinin üzerine meddahın masası ve
sandalyesi yerleştirildi.
Adana Cumhuriyet Gazetesi Toplantı Salonu, Rengahenk Kültür-Sanat Evi ve
Küba Dostluk Derneği’ndeki mekânlar da yine 40-50 kişinin sığabildiği küçük
salonlardı. Ancak gösteri bir meddah hikâyesi olduğu ve ardından da söyleşi
yapıldığı için mekânlar ve seyirci sayısı hedeflenene uygun oldu.
Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro-Uygulama
Salonu ise eğitim-öğretim sürecinde yapılan uygulamaların en fazla 50 seyirciyle
paylaşıldığı, yedigen bir oyun alanına sahip. Seyircinin aynı seviyede –yeri geldiğinde
dört ya da üç taraf, yeri geldiğinde de cepheden oyun-gösteri izleyebildiği- yerleştiği
küçük bir salon. Bu tür bir uygulama salonu Zilli Şıh gösterisine tam da denk
düşen sıcak bir salondu. Dolayısıyla bu salonda sunulan Zilli Şıh gösterisinde,
gerek sunum, gerek hikâyenin seyirciyle paylaşımı açısından arzu edilene yakın bir
performans sağlandı.
Zilli Şıh gösterisi, hâlâ Okuma Tiyatrosu formunda, ardından söyleşilerle devam
etmektedir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen etkinlikler, tarih ve yerleriyle şöyle
sıralanabilir:
21 Ocak 2006, C.tesi, Saat: 20.30, Ekim Tiyatrosu Cep Sahnesi, Bursa.
28 Ocak 2006, C.tesi, Saat: 20.30, Ekim Tiyatrosu Cep Sahnesi, Bursa.
11 Şubat 2006, C.tesi, Saat: 20.30, Ekim Tiyatrosu Cep Sahnesi, Bursa
18 Şubat 2006, C.tesi, Saat: 20.30, Efkar Cafe, Bursa.
31 Nurhan TEKEREK, A.g.e., s. 253-254.
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25 Şubat 2006, C.tesi, Saat: 20.30, Ekim Tiyatrosu Cep Sahnesi, Bursa.
26 Mart 2006, Pazar, Saat: 13.00, Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu Tepebaşı
Sahnesi, Eskişehir.
27 Mart 2006, P.tesi, Saat: 15.00, Uludağ Üniversitesi-Öğrenci Kültür
Merkezi(Villa Biçen), Bursa.
03 Mayıs 2006, Çarş., Saat: 15.00, U.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Cafesi, Bursa.
10 Mayıs 2006, Çarş, Saat: 16.00, U.Ü. Eğitim Fakültesi, Mimoza Cafe, Bursa.
30 Haziran 2006, Cuma, Saat: 20.00, Mustafakemalpaşa Kültür Ve Sanat Derneği
Adına, Saklıbahçe Cafe, Mustafakemalpaşa-Bursa.
02 Ağustos 2006, Çarşamba, Saat: 17.45, Koza Han (Açık Hava Gösterisi), Bursa.
31 Mart 2007, C.tesi, saat: 16.00, Cumhuriyet Kültür Sanat Merkezi, Adana.
08 Mayıs 2007, Salı, Saat: 14.00, İstanbul Kültür Üniversitesi, Prof.Dr. Önder
Öztunalı Salonu, İstanbul II. Geleneksel Türk Tiyatrosu Günleri, İstanbul.
19 Mayıs 2007, C.tesi, Saat: 18.00, Bursa-Eğitim Sen Şubesi, Bursa-Eğitim Sen.
Konferans Salonu, Bursa.
23 Mayıs 2007, Çarşamba, Saat: 20.00, ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu, THB
Topluluğu Barakası, Ankara.
14 Temmuz 2007, C.tesi, Saat: 21.00, Tiyatral İstanbul yararına, Nazım Hikmet
Kültür Merkezi, İstanbul.
22 Mart 2008, C.tesi, Saat: 17.00, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Festivali, 19 Mart-7
Nisan 2008, Konak Kültür Merkezi, Dans Salonu, Bursa.
19 Nisan 2008, C.tesi, Saat: 14.00, Rengahenk Kültür Sanat Evi, İstiklal Caddesi,
İstanbul
6-7 Haziran 2008, Cuma, C.tesi, 2 Açık Hava Oyunu, İzmir Konak Belediyesi, III.
Mehmet Ulusoy Sokak Tiyatrosu Festivali, İzmir.
20 Mart 2010, Saat: 15.00, OYÇED Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri,
Küba Dostluk Derneği Salonu, İstanbul.
13 Ekim 2010, Saat: 15.00, T.C. Kültür Bakanlığı, Folklor Araştırma Dairesi Görüntü
Kaydı için, U.Ü. GSF Uygulama Salonu, Mudanya.
6 Kasım 2010, Saat: 14.00, Eğitim-Sen Mudanya Şubesi için, Mudanya Öğretmenler
Lokali, Mudanya.
21 Aralık 2010, Saat: 20.30, T.C. Kültür Bakanlığı-UNESCO Meddah Çalıştayı
Açılış Oyunu, Hotel İçkale Toplantı Salonu, Ankara.
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Seyirci
Zilli Şıh, bir kadın meddah-akademisyenin deneysel-uygulamalı çalışması
olduğu için hiçbir etkinlikte ticarî amaç güdülmedi. Tersine hem oynayan, hem
de seyreden açısından “gönüllülük” esas alındı. Seyircinin, tiyatro salonunun
gerektirdiği katı kurallardan daha çok hikâyenin seyrine göre kendi kuralını kendi
koyması tercih edildi. “ Eğer hikâye ilginç gelmişse ve gelişimini merak ediyorsa,
birlikte türkü söylemek hoşuna gidiyorsa ve en az iki saat bir hikâye anlatıcısıyla
tiyatro atmosferini gerçekten paylaşmak istiyorsa paylaşır ” düşüncesinden yola
çıkılarak her gösteride az sayıda –kitle olmayan- seyirci hedeflendi. Bu nedenlerle,
Zilli Şıh’ın her gösterisi yukarıda da sözü edildiği üzere farklı mekânlarda, farklı
seyirci topluluğuna sunuldu.
Prömiyeri Ekim Tiyatrosu’nun küçük salonunda yapıldı. Ardından yine aynı
mekânda yinelenen gösterinin her defasında yaklaşık 50 seyircisi vardı. Örtüleri,
perdeleri, kadın meddahın oturacağı küçük kanepe, kilim desenli yastığı ve her
masada yakılan mumlarla ışığın desteklendiği bu sıcak cafe atmosferinde sunulan
gösterilerde, özellikle hikâye içinde sorulan sorulara yanıt alındığı gibi, daha
da uzayan karşılıklı diyaloglarla sorunun nedenleri üzerine de tartışıldı. Hikâye
bitişinin ardından yapılan hikâyenin nasıl algılandığı, geleneksel meddah sanatımız,
kadın meddahın olabilirlik alanı ve dolayısıyla meddahın bugün ne ifade ettiği, neyi
nasıl ifade etmesi gerektiği konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. Böylesi
verimli bir buluşma farklı mekânlarda farklı seyirci gruplarıyla da gerçekleşebilir mi
sorusunun yanıtları Zilli Şıh’ın farklı buluşmalara doğru yol almasına neden oldu.
Ticari bir işletme olan, Bursa Altıparmak Caddesi’ne açılan dar ve arka
sokaklardan birinde ahşap bir binada konuşlanmış Efkâr Cafe, müşteri profilini
çoğunlukla üniversite öğrencileri ve türkü sevenlerin oluşturduğu bir mekândı.
Ön araştırma yapılarak tercih edilmiş bir yerdi. Zilli Şıh bu mekânda dinlenmek,
eğlenmek, sohbet etmek ya da türkü dinlemek üzere toplanmış müşterilere,
önceden haber vermeden, doğrudan sunuldu. Türkü molasında, müşterilerin
onayı alınarak, çoğunluğun aşina olduğu “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü birlikte
söylenerek türküden hikâyeye yumuşak geçiş yapıldı. Daha önce de tanık olunan
coşku ve ilgi yerini, ilk kez bir meddah, hem de bir kadın meddahla karşılaşmanın
şaşkınlığına bıraktı. Bu şaşkınlık genelde gösterinin başlangıcında pek çok yerde
yaşandı. Ve gösteri sonrasındaki söyleşide gelenekte kadın meddah olup olmadığı
seyircilerce sorgulandı. Şaşkınlığın ardından hikâyeyle ilgilenmeye ve dinlemeye
başladı seyirci. Ancak o şaşkınlığın seyircinin yüzünde hikâye boyunca sürdüğünü
belirtmeliyim. Hikâye içindeki türkülere bilgisi ve cesareti ölçüsünde katıldı
seyirci. Ancak hikâye içindeki sorulara ve söyleşi bölümünde meddahlık ve hikâye
anlatımı ve Zilli Şıh’ın dramaturjisine ilişkin sorulara karşı cesaretsiz ve gönülsüz
oldukları gözlemlendi. Biraz cesaretsizlik, biraz korku, biraz alışılmamış bir tiyatral
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anlayışla yüz yüze gelmenin verdiği tedirginlik olarak da ifade edilebilirdi seyircinin
bu tutumunun nedeni. Gösteri ve söyleşi boyunca kuytu masalarda, gösteriyle hiç
ilgilenmeyen kendi âleminde çiftlerin var oldukları da belirtilmeli.
27 Mart Dünya Tiyatro Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde U.Ü. Tiyatro
Topluluğu’nun organize ettiği ve Görükle Yerleşkesi’nin merkezinde Villa Biçen adlı
salonda yapılan gösteriye Zilli Şıh’ın yazarı Haşmet Zeybek de katıldı. Seyirciyle
kurulan diyalog Ekim Tiyatrosu’ndaki etkinlikleri aratmayacak ölçüde başarılı ve
verimli oldu. Üniversite tiyatro topluluğu üyeleriyle birlikte diğer fakültelerden
öğrencilerin izlediği ve paylaştığı gösterinin ardından Haşmet Zeybek’le birlikte
gerçekleştirilen insanlığın ortak mirası kültür, gelenek, meddah ve söz sanatı
üzerine yapılan sorulu-cevaplı söyleşiden de bir hayli memnun kaldı seyirci. İlginç
olan sorulardan biri; hikâye içindeki soruların önceden tasarlanmış cevaplarının
olup olmadığına ilişkin soruydu. Seyircilerden biri seyredenlerin arasına önceden
soruları cevaplayacak yardımcı oyuncular yerleştirildiğini sanmıştı. Böylesi bir
uygulamanın gerekli olup olmadığını sordu bu yüzden. Oysa böyle bir girişimde
bulunulmamıştı. O anda seyirciden nasıl bir cevap geliyorsa diyaloğun seyri ona
göre devam ediyordu. Elbette hikâyeye istenilen noktada geri dönülüyordu ama
soruların cevapları spontane alınıyor ve tartışılarak hikâyeye bağlanıyordu. Soruyu
soran seyirci uygun bir biçimde, böyle bir uygulama yapılmadığı, seyirciyle kurulan
her diyaloğun o anda geliştiği konusunda, güç de olsa, ikna edildi.
Görükle Yerleşkesi Eğitim Fakültesi cafesinde sunulan Zilli Şıh gösterisi,
seyircinin çoğunluğunu öğretmen adaylarının oluşturması, bu adayların drama ve
tiyatro teknikleri üzerine az çok bilgi sahibi olmalarından ötürü – aynı fakültede
drama eğitmenliği de yapmamdan olsa gerek- kadın meddahla seyircinin arzu
edilen buluşmasının sağlandığı bir etkinlik oldu yine. Özellikle Okul Öncesi,
Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği alanlarından öğrencilerle meddah
ve meddahlık sanatı, hikâye-masal-deneme-düz bir metin ve canlandırma ilişkisi
üzerine sıcak, coşkulu ve verimli bir buluşma sağlandı. Aynı verimi Fen-Edebiyat
Fakültesi cafesinde sağlamak pek mümkün olmadı. Fakültenin yöneticileri de
gösteriyi dinlemek ve izlemek üzere cafede bulunmalarına rağmen, hiçbir maddi
talepte bulunmadan kendileriyle bir performansı ve bir düşünceyi paylaşmak üzere
gelmiş oyuncu-akademisyeni, ciddi olarak seyirci problemi üzerinde düşündüren ve
sorgulamasına neden olan bir seyirci yığınıyla karşı karşıya kalındı. Yüksek volümde
sesler ve afallatan bir uğultu eşliğinde, ilgisiz, habersiz –dahası cep telefonlarıyla
hiç istifini bozmadan inadına bağırarak konuşan-, neye, neden tepki koyduğu
belli olmayan üniversite öğrencilerinden oluşan bir seyirci yığını karşısında bir
hikâyeyi taklitlerle anlatmak olağanüstü ve belki de yersiz -seyirci böyle bir çabayı
haketmemişti çünkü- bir çaba gerektirdi. Yığına dönüşmüş bir seyirciyi tanımak
açısından ilginç bir gösteri oldu denilebilir bu etkinlik için.
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Eğitim-Sen Bursa Şubesi Salonu’nda yine öncesinde mekân düzenlemesi
yapılarak sunulan gösterinin seyirci tarafından biraz yadırgandığı gözlemlendi.
Seyirci tüm hikâyeyi daha çok izlemeyi ve dinlemeyi tercih etti. Özellikle 4050 yaş ortalamasına sahip eğitimcilerin bildikleri var sayılan türkülere, birkaç
cılız eşliğin dışında uzak duruldu. Gösterinin ardından yapılan söyleşide, bir
yandan bu uzaklığın ve yadırgamanın, salt mum ışığıyla yapılan aydınlatmadan
kaynaklanmış olabileceği düşünülmekle birlikte, öğretmenlerin ifadesiyle genel
bir yabancılaşmadan kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü birçok seyirci, artık
birlikte türkü söylemeyi –baskılar, yabancılaşma ve değişen değerlerden ötürüunuttuklarını bizzat ifade etti. Öğretmenlik mesleğinin verdiği, temelini yanlış
yapma kaygısından alan formalitelerden kaynaklanmış bir çekimserliğin de etkili
bir faktör olduğu söylenebilir.
Oysa ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu’nun Barakası’ndaki Zilli Şıh etkinliği,
eğitimcilerin tersine, Halk Bilimi Topluluğu üye öğrencilerinden ve diğer ODTÜ’lü
öğrencilerden oluşan seyircisiyle bütünleşen, hedeflenen organik bağın rahatlıkla
oluştuğu canlı ve sıcak bir atmosfer içinde gerçekleştirildi. Katılımcıların
çoğunluğunun ODTÜ’nün sosyo-kültürel geleneğine sahip çıkmaya çabalayan
Halk Bilimi Topluluğunun üyelerinden, ortalamanın üstünde duyarlığa sahip
öğrencilerden oluşması, senaryo içindeki soruların cevaplarının çok boyutlu
alınmasını sağladığı gibi, hikâyenin ardından geleneksellik ve güncellik arasındaki
bağlantı üzerine oluşturulan tartışma platformunun katılımcı ve karşılıklı verimli
geçmesine neden oldu.
Coşku ve ilginin egemen olduğu benzeri bir etkinlik de Mustafakemal Paşa
Kültür Derneği’nin Bursa’nın Mustafakemal Paşa ilçesinde Saklıbahçe Cafe’de
organize ettiği Zilli Şıh etkinliğiydi. Cafe sahibinin ata mesleği sinemacılıktan
gelmesi dolayısıyla bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklere cafesinde zaman
zaman yer vermesi kendine özgü, duyarlı, coşkulu ve ilgili bir kültür-sanat çevresi
oluşmasına da yol açmış olacak ki, yaklaşık 60-70 civarındaki seyirci, bir yandan
çaylarını, kahvelerini, meşrubatlarını yudumlarken bir yandan da hikâyeyi tüm
samimiyetiyle, can kulağıyla dinledi. Sorulan sorulara verilen ve güncel gerçeklere
ironik göndermeler yapan cevaplar ve tartışmalar, aktüel olanla ne kadar ilgili ve
duyarlı olduklarının bir kanıtıydı. Bu duyarlık ve ilgi hikâye sonrasındaki söyleşide
hikâyenin alt metni ve yazılış nedenleri, dinleyici üzerindeki etkileri, genel tiyatral
ve politik sorunların tartışılmasına dek geniş bir alana yayıldı ve yaklaşık üç saat
sürdü.
Zilli Şıh’ın iki açık hava etkinliğinden biri Bursa’nın tarihi hanlarından biri olan
Kozahan’da gerçekleştirildi. Hikâyenin hazırlık bölümü bu kez keman eşliğinde bir
Hüseyni taksim ve Çerkes havasıyla başladı. Hikâye ilerledikçe dinleyici-seyircimiz
de arttı, çevremizde birikmeye başladılar. Koza Han’ın üst katındaki esnaflar da,
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işlerinin izin verdiği ölçüde balkonlardan sarkarak dinlemeye çalıştılar hikâyeyi. Bu
arada çarşıyı gezerken bir kahve-çay içimi soluklanmak üzere gelen konuklara simittesbih-oyuncak-mendil-ciklet vs. gibi şeyler satan satıcılarla, kimi zaman adeta
rekabete girildiği de belirtilmeli. Kimi zaman bağırma katsayıları her zamankinden
iki kat fazla oldu ve sıklaştı da bazen. İzleyiciler sayesinde sakinleştirildi bu
seyyar satıcılar. Mendil-ciklet vs. satan ve boyacılık yapan Doğulu çocuklarımıza
hikâye ilginç gelmiş olacak ki, onlar satışı bırakıp, hemen meddahın karşısındaki
mescidin merdivenlerine oturarak ilgiyle hikâyeyi dinlemeye başladılar ve çoğu
zaman katılımcı birer seyirci oldular. Bazen garsonların çay-kahve ikramı biraz
gürültülü de olsa, çoğu seyircinin ilgisi ve dikkati, onların da süreç içinde hikâyenin
farkına varmasına ve işlerini daha sessiz yapmasına neden oldu. Hikâye aralarında
kemanla ve eğlenceli parçalarla bir solukluk molalar verildi. Seyirciye sorulan tüm
soruların neredeyse tamamına seyirciden cevap geldi. Açık hava koşullarının ve
sözünü ettiğim dış koşulların etkisiyle kapalı mekândan çok daha farklı, neredeyse
sokak tiyatrosu üslubuyla sunulan Zilli Şıh’ın, şartların güçlüğüne ve Kozahan’daki
ilk tiyatro etkinliği olmasına rağmen görevinini yaptığını söylemek hiç de yanlış
olmayacaktır.32
Bir başka açık hava gösterisi İzmir Konak Meydanı’ndaki parkta gerçekleştirlidi.
III. Mehmet Ulusoy Sokakta Tiyatro Festivali’nde. Gösterinin başlamasıyla birlikte
seyirci sayısının daha da arttığı, hikâyeyi sonuna dek izleyen seyircinin yanında,
ne olduğunu merak edip bir süre izleyip yoluna devam eden meraklılarla birlikte
amaçlananın çok üstünde bir seyirci kitlesine sunulan bu etkinlik de şartlar gereği
meddah üslubundan çok sokak tiyatrosu tarzına dönüştü.
İstanbul Bahariye’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahara eşlik eden
bahçesinde, akşam 21.00’de sunulan Zilli Şıh’ın seyircisi ilgili, bu tür etkinliklere
açık ve dinamik bir seyirciydi. Yazarı Haşmet Zeybek’in de aynı mekânda söyleşiye
katkıda bulunmak üzere var olması da coşkuyu tetikleyen önemli bir faktördü.
Her ne kadar Zilli Şıh, karıları ve esnaflar arasındaki çarpık ilişkiyi anlatan eski bir
konudan ibaretmiş gibi görünse de senaryonun özellikle giriş ve serim bölümüdeki
toplumsal ve bireysel güncel gerçeklere yapılan göndermeler, taşlamalar, hikâyedeki
simgesel motifler ve sunduğu öğrenek ve ardından Haşmet Zeybek’in de katılımıyla
gerçekleşen çok boyutlu sohbet seyirciler için tüm etkinliği bir hayli ilginç, sıcak ve
güncel hale getirdi.
Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED) adına Dünya Tiyatro Günü
Kutlama Etkinlikleri kapsamında “Geleneksel Tiyatro ve Oyun Yazarlığımız”
konulu panel öncesinde Küba Dostluk Derneği’nde yaklaşık 40 kişi kadar küçük bir
32 Nurhan TEKEREK, “ Geçmişten Geleceğe Oyundan Seyirciye ” , U.Ü. GSF Sahne Sanatları Bölümü Yayınları,
No: 1, Bursa 2010, s. 254-255.
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seyirci topluluğuna sunulan Zilli Şıh’ın seyircisi doğal olarak OYÇED çevresinden
konuklardı. Tiyatro için hedefleri ortak olan bir topluluğun, bir hikâye üzerinden
geleneksel ve oyun yazarlığımız hakkında, uğraşısı tiyatro olan gönüllülerinin görüş
alışverişinde bulunduğu bir etkinlik oldu.
Sonuç
Meddahlık geleneğimizin güncel bir yansıması olan Haşmet Zeybek’in Zilli Şıh
adlı hikâyesinin kadın meddah olarak sunumu şimdilerde de sürdürülmektedir.
Amaç meddah estetiğinin günümüz insanına ne kadar yakın ya da uzak geldiğini
saptamak ve bu saptamanın nedenlerini tartışırken seyirciye meddah sanatımızı
da bir kez daha ve yeniden anımsatmaktır. İçinde yaşadığımız coğrafya ve kültürde,
her dönem ve koşulları kendi meddahını yaratmıştır kuşkusuz. Sosyal yaşamda ve
dolayısıyla kahve kültüründe kadının erkek gibi yer almadığı Osmanlı Dönemi’nde
doğal olarak kadın meddaha rastlanmaz. Ancak günümüzde kadının hayatın her
alanında erkekle yan yana var olmak için katettiği yol göz önüne alındığında, bir
kadın meddahtan söz etmek Zilli Şıh örneğinde de görüldüğü üzere mümkündür,
mümkün olmalıdır da. Şimdiye kadar yapılanlar henüz Zilli Şıh’ın Birinci Aşamasında
olduğunun göstergesidir. Birkaç gösterinin ardından elde edilen verilerden yola
çıkılarak İkinci Aşama sürecine doğru -yani tek kişilik bir oyuna dönüşme süreciyolculuğuna devam etmesi umulmaktadır.
Özetle kadın meddahın ve Zilli Şıh’ın yolculuğu devam ediyor. Ve diyor ki
kadın meddah:
Nefesimiz, söz olsun dolaşsın dilden dile keskin kılıçtan güçlü türkü misali,
pınar olsun aksın gönülden gönüle tertemiz kaynak misali. Erdemsizlik
bataklığına inat… Arınalım istiyoruz kendimiz de dinleyicimizle nefesten
nefese ve de köprü kuralım diyoruz yürekten yüreğe.
Dil olsun söze dökülsün gönlümüzdeki
Yol olsun sele dönüşsün aklımızdaki…
Umut olsun yele dönüşsün oyunumuzdaki
Ve kalksın cafcaflı örtüler birer birer
Görülsün esas gerçek altındaki…
Ne kadar sürç-i lîsan ettiysek affola…
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Bursa Ekim Tiyatrosu Gönüllüleri Zilli Şıh Prova ve Mekân Hazırlığı (Ocak 2006)

Zilli Şıh, Uludağ Üniversitesi Villa Biçen
Salonu (27 Mart 2006)

Uludağ Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak.Cafesi
(3 Mayıs 2006)

Mustafakemalpaşa Kültür Derneği-Saklı Cafe
(30 Haziran 2006)

Zilli Şıh Koza Han’da (2 Ağustos 2007)
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ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu Geleneksel
Türk Tiyatrosu Festivali (23 Mayıs 2007)

ZİLLİ ŞIH, 31 MART 2006, Cumhuriyet Kültür
Sanat Merkezi, ADANA
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KARAGÖZ’ÜN TARİHİNDE YENİ BELGELER

Alpay EKLER*

1.Giriş
Karagöz oyununun kaynağı hakkında rivayetlerden oluşan önemli bir külliyat
vardır. Sultan Orhan zamanında Bursa’da cami yapımında birlikte çalışmaları ile
başlayanı en ünlüsüdür. Pek çok zanaat ve sanatı bir Pîr’e bağlamak geleneği ile bu
konuda üretilmiş mitoloji sayısı benzerlerinden çok fazladır. Bu mitos dağarcığı bir
yana, araştırmalara dayanan iddialar da mitoslarla yarışır sayıdadır.
Kimlerine göre Orta Asya’dan pastırma ile birlikte at üstünde getirdiğimiz,
anlı şanlı tarihimizin derinliklerinde bir kahkaha, kimilerine göre İspanya’dan
göçen Musevilerin sanatı, kimlerine göre de Mısır Memluk gölge oyununun
Osmanlıca’sıdır. Bu iddialar birbirine adeta sırtını düello edecek gibi dönmüşlerdir.
Daha da ötesinde taraflar halkbiliminin, edebiyat tarihinin ve sanat tarihinin hiç bir
yaklaşımında olmadığı kadar kesin ve reddedilemez olarak adlandırdıkları kanıtlar
öne sürmektedirler.
Karagöz’ü ve onun atası olarak kabul gören gölge oyununu, Orta Asya Türk
kültürünün doğrudan bir uzantısı olarak gören ve Siyahkalem minyatürleri ötesine
geçemeyen kanıtlarıyla ortaya çıkan tezlerin inandırıcılıktan uzak olduğu ortadadır.
Bu geleneği İspanya’dan Musevilerin getirdiği iddiası ise yalnızca Musevi karagöz
oynatıcılarının varlığına dayanmaktadır. Oysa hemen hemen her dine mensup
kişilerin bu sanatla uğraştıkları bilinmektedir.1
1 Selim Nüzhet Gerçek “Türk Temaşası” adlı kitabının 89. sayfasında ünlü Karagözcü Kâtip Salih’in ustasının
Arsen isimli bir Ermeni olduğundan bahseder.
* Alpay EKLER Karagöz Sanatçısı ve Kocaeli Ünv. G.S.F. Sahne Sanatları, Öğr. Gör.
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Bu iddialardan en kesin ifade ile kanıta dayandığını iddia eden, profesör Metin
And’ın gölge oyunu tekniğinin Mısır kökenli olduğuna ilişkin olanıdır. Sayın And
Mısırlı tarihçi İbn İyas’ın eserinden bir alıntıyı kesin kanıt olarak göstermiştir.2
Yaklaşık elli yıldır, yani yarım asırdır kabul gören bu iddia, bu bildirinin ana
konusudur. Sayın And bu iddialarını ilk kez Türk Dili dergisinde yayınlamıştır.3 Yazı
başlığı “Karagöz Üzerindeki Bilgilere Yeni Katkılar” adını taşıdığından, adı geçen
makaleye nazire olarak “Karagöz’ün Tarihinde Yeni Belgeler” makaleye başlık olarak
seçilmiştir.
2.Mısır Memluk Ve Osmanlı Türk Kavramları
Mısır İslam İmparatorlukları içinde önemli sayılabilecek ve ilginç siyasi yapısı ile
dikkat çeken bir imparatorluk tarihine sahiptir. Bu İmparatorluk siyasi örgütlenişi
nedeniyle Kölemen ya da Memluk adıyla da anılır. Aslen Mısırlı ve Arap olan bir
soylu aristokrasi ile askeri aristokrasi arasında kurulmuş dengeler imparatorluğudur.
Askeri aristokraside başlangıçta Türkçe konuşan Asyalı halkların egemen olduğu
görülür. İmparatorluğun son iki yüz yılında ise Kafkas kökenli Çerkez aileler öne
çıkar. Bu açıdan bakıldığında Memluk İmparatorluğu için homojen bir kültürel
yapıdan söz etmek oldukça zordur. Etnik kimliğin günümüzden çok farklı algılandığı
bu dönemde Memluk sanatını da, ne Arap ne Çerkez ne de Türk olarak tanımlamak
olanaksızdır. Elbette baskın kültür din üzerinde yükselmiş ve resmi dil olarak Arapça
öne çıkmıştır. Osmanlı sultanı Yavuz Sultan Selim’in fethi sonuçlandıran savaşı
Memluk ordusunun başındaki Tumanbay ile olmuştur. Tumanbay etnik köken
olarak Çerkez olmasına rağmen adı Türkçe’dir.
Sayın And iddiasını şu cümle ile kesinleştirir. “ Gölge oyununun Türkiye’ye XVI.
Yüzyılda Mısır’dan gelmiş olduğu üzerine kesin kanıt vardır.”4 Ve devam eder : “
Mısır Memluk gölge oyunu yalnızca bir teknik olarak ele alınmış, Türk kültürü ve
teknolojisi ile yoğrularak XVII. Yüzyılda Karagöz olarak bildiğimiz biçime ulaşmıştır:
İçeriği, oyunları, mizah ve nüktesi, her şeyiyle Türk kişiliğini almıştır.”5 And’ın
günümüz kavramları ile tarihi olguları yorumladığı görülmektedir, Osmanlıyı Türk,
Mısır’ı ise Arap kabul etmektedir. Bu tanımlarını etnik olarak mı yapmaktadır
yoksa kültürel olarak mı bilemiyoruz. Böyle bir ayırıcı tanımlamaya eserinde
rastlayamıyoruz. Bu cümlesini yorumlarken hangi referansı kullanmış olursa
olsun durum değişmemektedir. Askeri aristokrasisi ve buna bağlı kültürü Türk
ve Çerkez olan Memluk İmparatorluğu’nu Arap, Osmanlı’yı ise Türk olarak kabul
etmek bugün tarih bilimi dışında tanımlar koymak demektir. Daha da ötesinde
ilginç olan, Anadolu topraklarının da önemli bir bölümüne hükmeden Memluk
2 Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, İş Bankası Kültür yay., Ankara, 1977, s.251
3 Metin And, Karagöz Üzerindeki Bilgilere Yeni Katkılar, Türk dili Dergisi, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı,
Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 497-518
4 Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, İş Bankası Kültür yay. ,Ankara, 1977, s.250
5 Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, İş Bankası Kültür yay. ,Ankara, 1977, s.258
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İmparatorluğu’nun egemenlik alanı tarihi belgelerde “al Dawla al Türkiyya”6 (Türk
devleti) ya da “Dawla al Atrâk”7 (Türkler’in devleti) olarak geçmektedir. Osmanlı
günlük hayatında ise “Türk” sözcüğü 18.yy.a kadar kaba görgüsüz anlamında bir
aşağılama olarak kullanılmıştır. Üzerinde tartıştığımız tarihlerde ne Memluklar
kendine Arap ne de Osmanlı kendine Türk demektedir. Bu basit bir terminolojik
sorun olarak geçiştirilebilirmi bilemem, fakat dönemin algısını karmaşıklaştırdığı
ortadadır.
3.Tarihte Örneği Olmayan Çıkarsama
Bu tezin tarih metodolojisi yanında sosyal bilimler açısından da sorunlar taşıdığı
görülmektedir. İddiaya göre Mısırlı gölge oyuncusu Sultan’ın oğluna da gösteri
yapmak için İstanbul’a getirilmiştir. Dolayısıyla gölge oyunu sanatı önce Osmanlı
saray elitinin beğenisine sunulmuştur. Bu beğeninin daha sonra halk tarafından
benimsenip, bir halk sanatı haline dönüşmesi sosyolojik olarak tarihin hiçbir
noktasında karşımıza çıkmaz. Halkbiliminde de benzer bir örnek bulmak hemen
hemen olanaksızdır. Yönetici seçkinlerin beğenisi kimi kez halk sanatını etkilemiş
olabilir. Mısır’dan gelen gölge oyunu ile Karagöz arasındaki farka baktığımızda
ortaya çıkan gerçek, bu halk sanatının hem edebi, hem de teknik açıdan seçkinlerin
sanatından çok daha üstün olduğudur.

Resim 1 Memlük tasvirleri 8

6 Abussamed Diyarbekri, Tercüme-i en-nüzhe es-seniyye fi zikr el-hulefa ve’l-müluk el-mısriyye, Yazma Eser,
İstanbul, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu Tarih 596, 67B
7 Edited by Prof. Roland Anthony Oliver The Cambridge History of Africa: From c. 1050 to c. 1600,
Cambridge Universty Press, Cambridge, 1977, ISBN O 521 20981 1(v.3), s 41
8 Offenbach deri Müzesi(Ladermuseum Offenbach), Frankfurt-Main, Almanya
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4. Karagöz Kelime Anlamı İle Gölge Oyunu Mudur?
Nedir bu üstünlükler? Her şeyden önce Karagöz oyunun deriden kuklaları şeffaf
derinin renklendirilmesi ile yapılır. Oysa bugün müzelerde bulunan örneklerinden de
kolayca görüleceği gibi Memluk gölge kuklaları ışık geçirmez deriden yapılmışlardır.
Hatta denilebilir ki Karagöz bir gölge oyunu değil, bir resim yansıtma oyunudur.
Çünkü perdeye gölgeler değil yapılan kuklaların bizatihi kendileri, renkleri ve
çizgileri resim olarak yansır. Bu teknik gelişme yüzyıllardır yaşayan Arap gölge
oyununda ortaya çıkmazken nasıl olup da Osmanlı sarayından çıkıp halk arasında
yaygınlaşan gölge oyununda ortaya çıkmıştır? Karagöz’ün yansıtma tekniği ile Mısır
Memluk gölge oyunu arasında hiç bir benzerlik yoktur.
5. Kronolojik Karışıklık
Karagöz’ün gölge oyunu tekniği olarak Mısır’dan Osmanlı sarayına getirilmiş
bir gölge oyuncusundan esinlenilerek, İmparatorluk başkentinde yaşayan halk
tarafından üretilmesi süreci kronolojik sorunlar da taşımaktadır. Profesör Metin
And’ın iddia ettiği gibi 1517-1518 yılları arasında Mısırlı gölge oyuncusu İstanbul’a
gelmiş ise, nasıl olup da 16yy.’a ait bir Osmanlı belgesinde oyuncuların adını veren
detaylı bir kayıta rastlanabilmektedir.9 Bu belgenin yanında Sürname-i Hümayun’da
da 1582 yılındaki şenlik anlatılırken gölge oyunundan uzun uzun söz edilmektedir.10
Aradaki süre yalnızca 66 yıldır. Bu süre içinde hem Osmanlı saray seçkinlerinin
bir yabancı ülkeden getirttiği oyunun halk sanatına dönüşmesi, daha da ötesinde
siluet tekniği ile yapılan gösterinin renkli resim yansıtma tekniğine gelişmesi hiç
akla yatkın gelmemektedir.
Karagöz hem edebi içeriği hem de seyirciyle
buluşma biçimi çerçevesinde ele alındığında,
yani karakterlerin işlenişi, olay örgüsü, üslup ve
icrası ile apaçık bir yerleşik kültür olgusu içinde
tanımlanabilir. Hatta üslup, zaman ve mekan ilişkileri
bu tanımı daha da daraltır. Karagöz bir imparatorluk
başkentinin kendine özgü sanatıdır. İstanbul’da
doğup büyüdüğü, imparatorluğun tüm unsurlarının
başkentte yansımasına paralel olarak, periferi kültürü
de sentezlediği görülmektedir. Bu kültür zaten
başkentin halk kültürüdür. Daha sonra Osmanlı
egemenliğindeki topraklarda yöresel
nitelikler
kazanarak yaygınlaşmıştır. Mısır’ın geçmişteki
oyununun yerini alacak kadar da güçlü bir etkiyle,
Afrika kıtasında da kendini göstermiştir.
					

Resim 2 Karagöz 17.yy11

9 Metin And Dünyada ve bizde Gölge Oyunu çalışmasının 261 sayfasında bu belgeye değinmekte ve Karagöz
ustalarının adını vermektedir. Kaynakla ilgili dipnotu: Topkapı Sarayı Arşivi, D 10022 dir.
10 Sürname-i Hümayun, Topkapı Sarayı Müzesi, no. H. 1344, v 45a-45b
11 Bianly Museum, Paris
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6. Efsanelerin Benzerliği
Sayın And’ın Karagöz’ün gölge tekniği olarak Mısır’dan geldiği idiasını derli
toplu olarak oraya koyduğu ilk eseri “Dünya’da ve Bizde Gölge Oyunu” 12adlı
kitabıdır. Kitap dünya gölge oyunlarının Çin’de, Endonezya’da, Hindistan’da ve
Mısır’da ortaya çıkış biçimleri ve tarihi hakkında bilgiler verir ve en son bölümü
de Karagöz’e ayrılmıştır. Bu türler kitabın içinde siyah beyaz sonunda ise renkli
resimlerle örneklenmiştir. Kitabın kurgusu da savunulan teze uygun düzenlenmesi
de çok önemli bir unsurdur. Memluk gölge oyununun anlatımının hemen ardından
Karagöz gelmektedir. Kitap gölge oyunu için bir yol haritası da betimlemekte ve
bu kurguyla da örtüşmektedir. Endonezya’da başlayan yolculuk, Hintlilere oradan
Araplara ve Memluklulara geçmekte, son olarak da bir gölge oyunu ustasının Mısır’dan
İstanbul’a getirilmesi ile yol haritası tamamlanmaktadır. Çin gölge oyunu ise “Uzak
Doğu Asya” başlığında Japon ve Tayvan gölge oyunları ile birlikte ele alınmıştır.
Aşağıda açacağımız paragraflara ait içeriğin bir kısmı bu eserde de bulunmasına
rağmen kitabın kurgusu birbirleriyle ilişkilendirmeyi zorlaştırmaktadır.
Halk sanatlarının doğuş efsaneleri vardır. Karagöz’ün de birden fazla doğuş
efsanesi var. Bu efsanelerdeki ortak nokta, ölmüş ya da öldürülmüş (Karagöz ile
Hacivat) kahramanların yasıyla üzülen bir Sultan’ın oluşudur. Onu teselli etmek
için bu karakterleri canlandıran bir de hüner sahibi ortaya çıkar ve o da sanatın ilk
kurucusudur.. En bilinen rivayet Sultan Orhan Caminin yapımında her ikisinin de
çalıştıklarıdır. Cami yapımının yavaş gitmesinin sorumluları olarak idam edildikleri,
fakat sultanın sonradan pişman olup üzülmesi ile Şeyh Tüşteri’nin (Gerçek’e göre
Tüsteri)13 beyaz bir bez üstüne ışık yardımı ile resimlerini düşürerek Sultan’ı avutma
hikâyesidir.
Çin Gölge oyununun de bir doğuş efsanesi vardır. Bu efsaneye göre Han
soyundan imparator Wu (MÖ. 1. yy.) karısı Li’nin ölümünden acı çekmektedir.
Saraya gelen Shao-weng adlı bir büyücü (Tao rahibi) bir perde arkasından karısını
gösterebileceğini, fakat yaklaşamayacağını söyler. Gelen kişi şeffaf taştan bir yontu
yapar ve ardından ışık vererek konuşturur.14 Çin geleneği da kendini bu efsaneye
bağlamaktadır. Görüldüğü gibi iki efsane de aynı izlek üzerine kurgulanmıştır.
Sanatın kurucusu iki söylencede de dini kimliği olan kişilerdir. Bu benzerlikler
rastlantısal mıdır? İstanbul ile Çin’in coğrafi uzaklığı rastlantısal olmayan bir
kültürel ilişki düşünmemize engel midir?
Gangzhu (orta doğudaki adıyla Kanfu, Avrupa’daki adıyla Kanton) Çin’in
güneyinde Milattan önce ikinci yüzyıldan beri İpek Yolu’nun doğudaki başlangıcı
sayılan önemli bir ticaret kentidir. Kent başta inci olmak üzere doğu ticaretinin en
önemli limanıdır. “Yedinci yüzyıldan beri Fars ve Arap tüccarların Kanfu(Canton)’da
12 Metin And, “Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu”, İş Bankası yay. 174, Ankara, 1977
13 Selim Nüzhet Gerçek, Türk Temaşası, Matbaai Ebuziyya, İstanbul, 1930, s.56
14 Fan Pen Li Chen, Chinese Shadow Theatre: history, popular religion, and women warriors, Mc-Gill_Queen’s
Universty Press, London, 2007, ISBN 0773531971, 9780773531970, s. 22
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kolonileri vardı…”15 Arap tarihçi Ebu Zahid Hasan’dan 878 yılında Çin ayaklanmacı
Huang Çao’nun kenti ele geçirip çok sayıda Arap, Fars ve Yahudi tüccarı katlettiğini
öğreniyoruz. 16 Avrupa’nın bu merkezi fark etmesi ve doğrudan ticaretin başlaması
16.yy da olmuştur. Kentin ana limanları körfezin iki yakasında yer alan Hong Kong
ve Mecau dur. İpek yolu kara(doğu) ve deniz yolu olarak ikiye ayrılır. Deniz yolu
da iki bölgede karaya çıkarak devam eder. Bunlardan biri İran Körfezi üzerinden
Arabistan, Mezopotamya ve Anadolu üzerinden İstanbul’a, diğeri Kızıl deniz’den
Mısır ve İskenderiye’ye ulaşır.
İpek Yolu ve Konfu kentinin konumuz açısından önemi ise İpek Yolu üzerinde
bulunan bu kente özgü gölge oyunudur. Bu güne kadar yayınlanmış kaynaklarda
nedense bu oyun ve oynatım tekniği ele alınmamış, resimlerle de örneklenmemiştir.
Bilinen ve pek çok yayında resimlerle örneklenen Çin geleneğinde tasvirler
alttan hareketlendirilmesine rağmen Konfu ve çevresinde uygulanan teknikte
hareketlendirme, Karagöz’de olduğu gibi tasvire dik olarak takılan değneklerle
yapılmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuçlar şunlardır: Karagöz’ün ortaya çıkışından
önce, ne Memluk gölge oyununda ne de yakın coğrafyasında oynatılan diğer
oyunlarda var olmayan bir teknik Doğu’da vardır. Bu teknik Güney Çin’de 1999
tarihine kadar yaşayan bir oyunda kullanılmıştır.17 Ve oyunun oynandığı bölge Arap,
Fars ve Yahudi tüccarlar aracılığı ile Asya’nın batısı ile de ilişkilidir.

Resim 3 Konfu tekniği 18
15 R. A. Donkin, Beyond Price: Pearls and Pearl-fishing : Origins to the Age of Discoveries, Diane Publishing,
1998, s. 203
16 Gabriel Ferrand, ed (1922). Voyage du marchand arabe Sulaymân en Inde et en Chine, rédigé en 851, suivi de
remarques par Abû Zayd Hasan (vers 916). s 76.
17 Fan Pen Li Chen, Chinese shadow theatre: history, popular religion, and women warriors, Mc-Gill_Queen’s
Universty Press, London, 2007, ISBN 0773531971, 9780773531970, xiii Illustrations bölümünde 8. resim
altında Gangzhou oyununun yaşayan son temsilcisinin 1999 yılında yapılan ropörtajdan sonra öldüğü
yazılıdır.
18 A.g.e. aynı yerde.
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Resim 4 Konfu karşısında Taiwan Adasında uygulanan teknik.19

7. Çin ile benzerlikler:
Çin coğrafyasında oynatılan ve kuklalar şeffaf deriden yapılmaktadır. Bu kuklalar
bir ışık kaynağı önünde kuklanın gölgesi olarak değil, derinin üzerine çizilmiş ve
renklendirilmiş resimler olarak yansır. Memluk ve daha önceki Arap gölge oyununda
ise şeffaf olmayan deriler kullanılmıştır. Başka değişle bu oyun “hayal el zıll”, tam da
sözcük anlamı ile “Gölge Oyunu” dur. Oysa Karagöz ve Çin geleneği için bu tanım
yetersiz bir tanımdır. Arap kaynaklarında Hayal-el Zıll olarak geçen gölge oyununun
yanında Evliya Çelebi Hayal-i Zıll-ı Tasvir tanımını kullanır. Prof. Metin And bu
terimi anlamlandırırken, en eski seyahatname çevirisini referans alır ve “Magik
Lantern” terimi ile renkli resimler oynatılan bir araç olarak yorumlar. Karagöz’ü bir
“Resim Yansıtma Tiyatrosu” olarak Gölge Oyunu kavramından ayırmamızın nedeni
de budur. Karagöz hakkındaki pek çok bilgiye kaynaklık eden yabancı tanıkların da
bu ayrımı vurguladıkları görülür.
“Minyatür aktörler gölgelerinin yansıtıldığı (projected) parlak zemin, sabırsız
bakışlar arasında ve büyüyen karanlıkta parlıyordu. Az sonra bir figür ışık ve perde
arasına getirildi ve renkli, yarı saydam gölge parlak zeminin ortasına savruldu.”20
“Bir çeşit Çin gölgesi olan gösteri, çoğu genç erkeklerden oluşan bir kalabalıkla
dolu, oldukça kirli kahvenin bir köşesinde yapılıyordu”21.
19 Münih Kent Müzesi(Müncher Stadtmuseum), Münich, Almanya
20 Théophile Gautier, Constantinople of To-day, David Bogue, London,1854, s. 173
21 John Cam Hobhouse Broughton, Travels in Albania and other provinces of Turkey in 1809 & 1810, Murray,
London, 1858, Cilt 1, s. 154
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Karagöz’ün Mısır’dan geldiği tezine tekrar dönelim; Karagöz ustalarının Osmanlı
arşivlerinde kayda girişi, oyunun şenlik ve düğünlerde ortaya çıkışı(1582) ile Mısır’dan
bir gölge oyunu ustasının geliş tarihleri (1517) arasında yaklaşık yarım yüzyıllık bir
fark ortaya konmaktadır.22 Osmanlı toplum hayatında şeffaf deriden resim yansıtma
tiyatrosu hakkında olası bir birikimi yok sayıp, elli yıl içinde bu tekniği geliştiren bir
halk ve bu tekniğin üzerinde yükselen bir halk tiyatrosu varsaymak yalnızca bilim
dışı değil, aynı zamanda us dışıdır da.
Acaba teknik ve doğuş efsanesi çerçevesindeki bu Çin ve Türk resim yansıtma
tiyatrosu geleneğinin örtüşmesini kültürel etkileşimler ve tarihle de desteklemek
söz konusu olabilir mi? Ya da ipek yolu üzerinde bu kültürel etkileşime başka
örnekler bulunabilir mi?
8. Tarihsel Belgenin Tartışılması:
Sayın And’ın Karagöz’ün Gölge oyunu tekniği olarak Mısır’dan geldiğine kanıt
olarak gösterdiği belge Ibn Iyas’ın Mısır tarihidir. Yayınladığı makale ve kitaplarda,
kitabın adını metin içinde zikreder ve dipnot olarak “Kahire, Bulak, 1311” ibaresini
kullanır.23

Resim 5 Metin And’ın dipnotları
Bu dipnottan Ibn Iyas’ın eserinin neresinde bu belgenin geçtiği belli değildir.
Ve yine “a.e.” aynı eser kısaltması ile dört dipnot daha sıralanmıştır. Daha sonraki
yayınlarda sayın And sayfa numarası vermiştir vermesine ama ilk yayınında olduğu
gibi tam künye yazmamıştır. Asıl şaşırtıcı olan Karagöz’ün Mısır gölge oyunundan
türediği ve geliştiğine kesin kanıt olarak sunulan kaynağın sayın And’ın yayınladığı
kitapların hiçbirinin bibliyografyasında bulunmamasıdır. Gerek “Dünyada ve
Bizde Göge Oyunu”, gerekse “Geleneksel Türk Tiyatrosu” adlı çalışmalarında ve ilk
yayınnladığı makalede anlatım dikkatle takip edilirse, aslında sayın And’ın belge
olarak sunduğu kaynağı hiç görmediği, 16. yy. Arapçası ile yazılmış bu kaynağın, ne
orjinalini ne de başka dillere yapılmış olan çevirilerini incelemediğini anlarız. İlk
yayını, yani makalesindeki dipnotlarında da aynı eser, yani a.g kısaltmasının Georg
Jacob’un eserine işarete ettiği ortaya çıkar. Sonuç olarak Sayın And’ın kesin kanıt
olarak bize sunduğu Ibn Iyas alıntısı ikinci elden bir kaynak kullanımıdır. Jacob’un
22 Metin And, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, İş Bankası yay. 174, Ankara, 1977, s.261
23 Metin And, Karagöz Üzerindeki Bilgilere Yeni Katkılar, Türk dili Dergisi, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı,
Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 497-518
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“Türkishe Volkslitteratur” adlı çalışmasında yaptığı Almanca çeviriyi, Türkçeye
aktararak bize kanıt olarak sunmaktadır.
Tüm dünya gölge oyunları üzerine eserler vermiş Georg Jacob’un ayrıca gölge
oyunu üzerine iki bibliyografyası bulunmaktadır.24 25Hem biblyografyasında hem de
yayınladığı eserlerde Ibn Iyas’da, biri farklı ciltte olarak, iki yerde daha gölge oyunu
bahsine rastladığını yazmıştır. Kaynağı baştan sona tarayan Georg Jacob nasıl
olmuş da Metin And’ın gölge oyununun Mısır’dan Osmanlı’ya geldiği ve Karagöz’e
dönüştüğü fikrine ulaşamamıştır. Cevap gayet açıktır: Çünkü bahsedilen kaynağın
tartışılmayacak iki özelliği vardır; birincisi Iyas’ın acımasızca taraflı oluşu, ikincisi
ise anlatılanın Ibn Iyas’ın tanık olmadığı bir olay, sadece bir rivayet oluşudur.
Bir tarih yazılırken, sultanın gölge oyunu seyretmesi ile ilgili bir ayrıntı neden
yazılır? Bu eserde neden yazılmıştır? Kaynak incelendiğinde durum apaçık ortaya
çıkmaktadır.
Kaynağı ele almadan önce Georg Jacob’un, Metin And tarafından tercüme edilen
bölümüne dikkatle bakalım. Jacob Arapça metni özetledikten sonra birebir tercüme
ederek alıntı yapar. Sultan Selim’in gölge oyunu oynatıcısını hem para hem de
değerli bir kaftanla ödüllendirdiğini anlattıktan sonra, “sen de bizimle İstanbul’a
gel, bunu oğlum da seyretsin” diye tercüme eder. Ve ardından ekler: “Süleyman o
sırada 21 yaşındadır.” Yani Jacob demek istemektedir ki: Bu kaynakta gölge oyunu
geçen bir yer var ama inandırıcı değil. Çünkü Süleyman o sırada 21 yaşında yetişkin
bir şehzadedir ve her yetişkin şehzade gibi İstanbul’da değildir. Jacob bu ibare ile
Ibn Iyas’ın anlattıklarını çok inandırıcı bulmadığını ima etmektedir.

Resim 6 Jacob’un Ibn Iyas’tan alıntısı ve almanca çevirisi 26
Kanıt olarak bahsolunan eseri çok fazla aramaya da gerek yoktur. Eser
Süleymaniye Kütüphanesinde
Yeni Cami bölümünde 822 demirbaş olarak
kayıtlı ve hicri 1094 tarihli yazma olarak, yani Jacob’un kaynağından çok daha
eski bir nüsha olarak mevcuttur. Ibn Iyas Bedaiu’z Zuhur adlı eserinde Selim Şah
olarak zikrettiği Sultan Selim hakkında, kana susamış, gözü dönmüş cani gibi
sıfatlar kullanmaktadır. Sayfalarca yeniçerilerin barbarlıklarını ve zalimliklerini
24 Georg Jacob, Bibiographie über das Schattentheater, genişletilmiş ikinci baskı, 1902
25 Georg Jacob, Erwähnungen des Schattentheaters in der Welt-litteratur, Mayer&Müller, Berlin, 1906
26 Georg Jacob, Türkische Volkslitteratur, Ein erweiterter Vortrag, Mayer&Müller, Berlin, 1901, s.32
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anlatmaktadır. Osmanlı geleneğine aykırı olarak, sivil halka karşı günlerce süren
bir yağmadan söz etmektedir. Bir Memlük, kimi kayıtlara göre Türk olan Ibn Iyas’ın
Osmanlı’ya karşı öfkesi kalemine oldukça sert bir üslupta yansımıştır. Gölge oyunu
seyretmekten dönen Mısırlıların yeniçeriler tarafından rahatsız edilmeleri bahsinde
Yavuz Sultan Selim’in ne kadar gaddar ve acımasız bir sultan olduğunu anlatmak
amacı ile, böyle bir hadiseden bahsetmiştir. Eserin tümüne hakim olan Jacob bu
nedenle Metin And’ın kullandığı alıntıyı yaptıktan sonra, “sen de bizimle istanbul’a
gel, oğlum da seyretsin” cümlesinden sonra“Süleyman o zaman 21 yaşındaydı”
notunu ekleyerek Iyas’ın anlatımına kinaye yapmaktadır. Pekiyi bu Mısır tarihi le
ilgili önemli eser Jacob’a sadece Süleymanın yaşı nedeniyle mi inandırıcı gelmemiş
ve Karagöz’ile bağlantı kurmamasına yol açmıştır?
Metin And orjinal kaynağa hakim olmadan ve Jacob’un kinayesini belki de
anlamadan, alıntıyı kullanmıştır. Üzücü olan 1921 tarihli Oriental Translation Fund
serisi içinde eserin büyük bir bölümü ingilizceye de tercüme edilmiş olduğudur.27
Kinayeyi, anlamış olsa idi, kaynağın orjinalini bizzat kendi inceler ve asıl önemli
bölümü gözden kaçırmazdı. Şimdi bu metne bakalım:

“O ay içinde bir söylenti yayıldı. Sultan Selim Şah bazı gecelerde gölge oyuncusu
getirttirirdi. Ne zamanki ferahlamak/seyretmek için oturdu. Denildi ki; Hayalci
Züveyle kapısının suretini ve Sultan Tumanbay’ın suretini yaptı. Ne zaman ki,
Sultan Tumanbay asıldı ve ip iki kez koptu; Osmanoğlu bunun için sevindi. Ve
hayalciyi o gece seksen dinarla ve altın işlemeli kadife kaftanla mükafatlandırdı. Ve
ona dedi ki; İstanbul’a sefer yapacağımız vakit, sende bizimle gel, oğlum da bunu
seyreder. “ 28
Görüldüğü gibi “ ”عيشsöylenti, dedikodu kelimesi ile bizzat Ibn Iyas aktardığı
olayın gerçekliğinden kendisi şüphededir. Iyas bu olayı yaşanmış bir vaka olarak
anlatmıyor. Tüm yanlılığına rağmen tarihe karşı dürüstlüğünü koruyor. Sultan
Süleyman’ı Mısır halkı gözünden yansıtmaya çalışıyor. Fakat burada da Tumanbay’ı
astırmakla yetinmemiş, onun ölümünü bir de gölge tiyatrosunda seyrederek zevk
almış bir sultan Selim algısı ile taraflılığı karışmaktadır.
Mısırlı incelemeci Abdul Hamid Yunus da Karagöz’ün kaynağı konusunu ele
almıştır. Yunus konuyu “Hayal-el Zıll” adlı eserinde tartışmakta ve Jacob’un yaptığı
27 W. H. Salmon, An Account of The Ottoman Conquest of Egypt, ( Translated from the III. Volume of Arabic
Chronicle of Muhammed bin Ahmed ibn Iyas), Royal Asiatic Society, London, 1921,s 116
28 Ibn Iyas, Muhammed bin Ahmed bin İyas el Hanefi el Mısrî, Bedaiu’z Zuhur fi Vakai’i’d Duhur, (arapça
el yazması) Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami bölümü, demirbaş 822, H.1094(yazmadan çeviren: Enis
ERGÜN) yaprak 374
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alıntıyı değerlendirmektedir. Yunus Ibn Iyas’tan yapılan bu alıntıyla “Osmanlılar
gölge oyununu bilmiyordu, ya da az biliyordu denebilir“29demektedir.
Hem Bedaiu’z Zuhur’un tümünden, hem de Metin And’ın kanıt olarak sunduğu
bölümden Yavuz Sultan Selim’in gölge oyununu bilmediği, ilk kez böyle bir gösteri
seyrettiği çıkmamaktadır. Tersine seyretmek ve ferahlamak gibi çift anlamlı bir
sözcük kullanan İbn İyas, zaten bilinen ve sık sık yapılan bir gösteriden söz ediyor
gibidir. En azından bu tarz bir anlatım Sultan Selim’in Mısır’da seyrettiği ilk bu
oyun değildir çıkarsamasını da içerir. Bu anlamda söylentide “Osmanoğlu sevindi”
“oğlum da bunu seyreder” sözleri ile olarak ifade edilen şey “zıll-ı Hayal” değil,
oyunun konusu yani Tumanbay’ın asılışıdır. Bu da Sultan Selim’in daha önce de bu
tür gösterilere aşina olduğu iddiasını mümkün kılar.
Ibn Iyas’ın bu ifadesinin bir söylentiye dayanması, bir vaka’nın değil bir
dedikodunun, Osmanlı’ya Mısır’dan gelen bir Gölge Oyunu tekniğine kanıt
olmaktan çok uzaktır.

Resim 7 Bedaiu’z Zuhur el yazması

29 Abdül Hamid bin Yûnis, Hayal-el zıll, (arapça) Kültür Saraylar Genel Müdürlüğü yay, Kahire, 1997,s.27-28
(kitabı tarayıp ilgilibölümü çeviren: Enis Ergün)
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9.Sonuç
Belki içeriği kadar, sunumu da bilimsellikten uzak 1960’lı yılların tezlerine bir
refleks olarak ortaya çıkan Sayın And’ın tezi yaklaşık otuz yıldır kabul görmektedir.
Bu konuda yeni açılımlar getiren hiç bir çalışmanın olmayışı bir yana, yapılan
çalışmaların bilgi tekrarı oluşu da bir gerçektir. Kaynakların yeniden gözden
geçirilmesi, açılan veya oraya çıkan yeni arşivlerin incelenmesi ile konunun yeni
açılımlar kazanabilmesi olasıdır. Daha da önemlisi konu hakkında dünya’da yapılan
çalışmaların da araştırmacılarımızın gözünden kaçtığı ortadadır. Ülkemizde bir
sempozyumda30 bildiri sunan Fan Pen Li Chen’in Dünya gölge oyunları ile ilgili
uzun makalesi31 ile Çin Gölge Oyunu adlı 343 sayfalık karşılaştırmalı çalışması32 bu
konuda yeni bulgular üzerine geliştirilmiş açılımlar sunmaktadır.
Karagöz’ün gölge oyunu tekniği olarak Mısır’dan geldiğini iddia etmek ,
bizzat iddianın dayandığı kanıtın gösterdiği gibi olanaksızdır. Üzerinde durulup
araştırılması gereken asıl konu, Konfu tekniği ile birebir benzerlik gösteren
Karagöz’ün, İpekyolu ve Türklerin Anadolu hedefli göç yollarıyla kesiştiği noktada
olgunlaşıp olgunlaşmadığıdır. Hem coğrafi hem de kültürel bu kesişim bizi
Horasandan başka yere götürmez.

30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü tarafından
düzenlenen, 7-12 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Karagöz Sempozyumu./bildiriler
basılmamıştır)
31 Shadow Theaters of the World, Fan Pen li Chen, Asian Folklore Studies, October 01, 2003
32 Chinese Shadow Theatre, Fan Pen li Chen, McGill-Queen’s Universty Pres, London, 2007
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KARAGÖZ SANATININ “SÜNNET OYUNU” ÖRNEĞİNDE
HALKBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL1

Karagöz oyun dağarcığındaki söz ve konu zenginliği, insan çeşitliliği, sunum
(oynatım), giyim-kuşam, müzik, dans, tiyatro ve el sanatı gibi bir çok öğeyi
bünyesinde birleştiren özgün yapısıyla kültürel çeşitliliğimizi en iyi yansıtan görsel
sanatlarımızdandır. Köklü bir geçmişe sahip olup, her dönemde toplumun günlük
yaşayışını, sosyal olaylarını, kültürel yapısını yansıtan bir sanat olmuş, oyun
metinleri ve tasvirler ile de bunu kayda geçirmiştir.
Karagöz oyunlarında tarihi konular, halk hikâyeleri, mitoloji, günlük yaşam,
etik değerler ve meslekler konu edilmiştir. Bu oyun metinleri, tiyatronun yanı
sıra edebiyat alanında da önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Karagöz
oyunlarında tekerlemeler, bilmeceler, şive taklitleri, diksiyon bozuklukları, çifte
anlamlı ve ses benzeşmeli kelimelerle yapılan söz oyunları sayesinde dil yetkin
olarak kullanılmaktadır. Bu da kültürün aktarımında önemli bir işlevi olan dilin
canlılığının korumasına katkı sunmakta, oyun içinde yer alan tipler yerel dil
özelliklerine göre konuşturulduğundan dilbilimine de kaynaklık etmektedir. Aynı
zamanda oyunlarda, masal, hikâye, efsane, mitoloji, müzik, dil kullanımı ve tasvir
sanatı ile kültürün sürekliliğini sağlamaktadır.
Karagöz,Türk toplumunun kültürel değerlerini ve sosyal yaşamını yansıtan
işlevsel bir sanattır. Bu değeri ise içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini
iyi bilen, halk felsefesinden haberdar, entelektüel birikimle, birçok yeteneği kendi
kişiliğinde birleştiren Karagöz sanatçıları yani “Hayaliler” yaratmıştır. “Hayaliler”
1 Folklor Araştırmacısı

173

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

yeni oyunları yaratmada, halkın ihtiyaçlarını belirlemede önderlik etmiş yazar,
yönetmen, müzisyen, oyuncu ve tasvir yapımcısı kimlikleri ile çok yönlü sanatçı
özelliği taşımaktadırlar. Karagöz sanatçılarının bu özelliklerini ise Sabri Esat
Siyavuşgil:
“Karagözü yaratan halk espirisi, kendi içinden olsun çeşit çeşit insanların
değişik karakterlerini, hadiselerin mihegine sürte sürte tesbit etmesini
bilmiştir. Bu bakımdan perdenin meçhul sanatkârını, memleketimizin
ilk karakter psikoloğu olarak selamlayabiliriz.”2 demektedir.
Karagöz; yaşanılan döneme tanıklık etmesi nedeniyle tarih, sosyoloji ve etnoloji
gibi bilim dallarına kaynaklık ettiği gibi, oyunları oluştururken de bu bilim
dallarından özelliklede folklor biliminden yararlanmaktadır.
Bildirimize konu olan “Sünnet oyunu” sünnet geleneği ve törenini konu
edinmesi ve bu törende yer alan eğlence araçlarından biri olması nedeniyle iki yönlü
değerlendirilecektir.
Bu değerlendirmelere geçmeden önce ülkemizdeki sünnet ve sünnet etrafında
oluşan gelenek konusuna da kısaca değinmek istiyorum.
Sünnet, sözlük anlamıyla yol-gidiş, tabiat, şeriat, yüz, yüzün görünen yeri,
alışılmış yol. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinin bütününü ifade eden terim.
Kur’ân-ı Kerim’de dört âyette “öncekilerin sünneti” ifadesi “önceki ümmetlerin
izlediği yol” veya “önceki ümmetlere uygulanan hüküm” anlamında kullanılmıştır
(el-Enfâl, 8/38; el-Hicr, 15/13; el-Kehf, 18/55; Fâtır, 35/43).
- Erkek üreme organının uç kısmında bulunan deri parçasının kesilmesi, hitan.
Kur’ân’da “Sünnet” (hıtan) ile ilgili bir âyet bulunmamakla birlikte, Müslümanlığın
simgesi olarak kabul edilmiştir. Geçmişi Hz. İbrahim’e kadar varan sünnet, Câhiliye
Devri Arapları arasında da devam edegelen bir âdetti.3
Rivâyete göre sünnet, Hz. İbrahim’in seksen yaşlarında kendine tatbikiyle
başlamıştır. Bir rivayete göre İbrahim (a.s)’ın Kur’ân’da sözedilen bazı kelimelerle
sınanması (el-Bakara, 2/124) temizliğe dair sorularla olmuştur. 4

2 (Karagöz Hakkında Sabri Esat Siyavuşgil, Cumhuriyet Halk Partisi yayını, Karagöz Seneryosu:1 1941 Ankara)
3 Sünnet işleminin dinsel kural olarak yer aldığı din Yahudiliktir. Bu dinin kutsal kitabı olan Tevrat’da
(1.Kitap, Bap 17), Tanrının İbrahim Peygamberden ve yakınlarından sünnet olmalarını istediği buyruk olarak
bildirilmektedir.28 Böylece sünnet Yahudilerde Yehova’nın, yani Tanrının birliğinin bir belirtisi, İşareti
sayılmıştır. Sünnet pratiği, İslam ve Yahudi dinlerinin dışında kalan birçok toplumca da uygulanmaktadır.
Avustralya’da, çeşitli biçimlerde ve çeşitli amaçlarla uyguladıklarını biliyoruz. 29.”
Sünnet, üreme organının uç tarafını kapatan derinin çepeçevre kesilerek çıkarılması işlemidir. Sünnet
pratiğinin kızlara uygulandığı yerler de vardır. Doğu Afrika’da, Arabistan’da kızlar da kızlar da sünnet
edilmektedir. Kızların sünnetinde klitorisin bir parçası ya da küçük dudakların bir parçası kesilir.
4 İslam Ansiklopedisi, S maddesi
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Geleneksel özellikler taşıyan toplumlarda, anne babanın, boynuna borç olarak
görülen sünnet işleminin yerine getirilmesi evlatların mürüvveti (evlilik gibi) olarak
görülmektedir. Erkekliğe geçiş töreni olarak da kabul edilmektedir. Toplumsal
yapı içerisinde önemli bir yere sahip olan sünnet etrafında birçok gelenek ve pratik
oluşmuştur. Ülkemizde sanal akrabalık türleri içinde yer alan toplumsal yaşamın
düzenlenmesinde önemli işlevlere sahip “kirvelik” kurumu, sünnet etrafında
oluşmuş bir gelenektir. Sünnet dinsel bir buyruk olmamakla beraber halk arasında
bu konudaki inanışlar ve bunlara ait söylenceler bulunmaktadır.
“İbrahim peygamberin oğlu olmaz, ikinci kez evlenir. Tanrıya yalvararak eğer
bir çocuğu olursa hak yolunda kurban edeceğini vaat eder. İbrahim Peygamberin
dileği kabul olur ve bir erkek çocuğu olur. Adını İsmail koyar, çocuk büyüyünce
Cebrail bir nida getirerek İbrahim peygambere İsmail’i kurban edeceği sözünü
hatırlatır. İbrahim peygamber İsmail’i alıp Arafat Dağına götürürken yolda Şeytana
rast gelir. İbrahim peygamberi caydırmaya çalışırken İsmail’in o anda yediği
hurmanın çekirdeğini babasını caydırmaya çalışan şeytanın gözüne atar, şeytanın
gözü kör olur. Bu nedenle “ kör şeytan” denilmektedir. İbrahim peygamber, Arafat
Dağında İsmailin gözlerini bağlar bıçağı çıkarıp kurban etmek ister, fakat bıçak
kesmez. O anda Cebrail bir koç getirir, o bıçak ta konuşmaya başlar “haktan izin
yok, İsmail’in bir tüyünü kesemem” der. Koç İsmail’in yerine kurban edilir. Kesilen
kurbandan 90 kişi yer, o zaman karıncalar gelir “Ya İsmail bizim payımız nerede”
derler karıncalar davacı olur, Cebrail Haktan nida getirir. “Ya erenler dişlerinizin
arasını karıştırın, onu da karıncalara verin” der herkes dişlerinin arasında olan eti
karıncalara verir karıncalar davalarından vazgeçerler. Karıncalardan sonra bu defa
toprak davacı olur. “kurban kesip yediniz, kanını bana akıtmadınız” der. Kimse cevap
vermez, Cebrail gene Haktan bir nida getirir. “Ey erenler Allah’ın emri şu ki, İsmail’in
bileğini kesin, kan toprağa aksın, toprak razı olsun” der. O zaman İsmail sünnet
edilerek kanı toprağa akıtılır.5
Sünnetin ortaya çıkışı ile ilgili inanış çerçevesinde anlatılan en yaygın söylence
bu şekildedir.
Bazı yörelerde, sünnette kesilen parçanın yere gömülmesi ve sünnet yapıldıktan
sonra üç damla kanın yere akıtılması âdetinin bu söylenceye bağlı olarak ortaya
çıkıp sürdürüldüğü düşünülmektedir.
Sünnetin gösterişli bir düğünle yapılması ailenin mensup olduğu grup içinde
saygınlığını tazeleme ve arttırmasına neden olmaktadır. Sünnet geleneği etrafında
bu işi yapan “sünnetçilik” adıyla geleneksel bir meslek oluşmuştur.
5 http://toplumvetarih.blogcu.com/erkek-cocuk-sunneti-uzerine-3/599611
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Sünnet töreni (kına, mevlit, düğün, sünnet çocuğunun gezdirilmesi) hazırlanması
gibi uygulamalara, sünnet kıyafetleri, sünnet yatağı hazırlanması konusundaki
gelenekler eşlik eder. Sünnet çocuğunun yatağı gelin odası gibi süslenir. Başucuna
işlemeli bir mahfaza içinde Kur’ân-ı Kerim asılır. Etrafına güzel kokular serpilir.
Ailenin maddî durumuna göre çocuk sırmalı, işlemeli, nazarlıklı başlık ve elbise
giyer. Külah ve omuzdan koltuk altına uzanan bir kuşak üzerinde Maşaallah yazılır.

Sünnet Yatağı ve sünnet elbisesi

Günümüzde kullanılan sünnet yatağı örnekleri ve kapı süsleri.
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Sünnet için getirilen hediyeler de özel bir öneme sahiptir. Altın ve paranın yanı
sıra oyuncaklarda getirilir. Ancak sünnet törenlerinin olmazsa olmazı eğlencedir.
Çocuğun oyalanması, eğlendirilmesinde özellikle İstanbul ve çevresindeki sünnet
törenlerinde Karagöz, kukla ve hokkabaz eğlencelerin önemli bir bölümünü
oluşturmuştur. Bu çerçevede sünnet düğünlerinde Karagöz, kukla, hokkabazlık ve
ateşbazlık gösterileri yer almıştır.
Osmanlı döneminde, sünnet düğününe (sur-ı hitan) denilip, özellikle saraydaki
şehzadelerin sünnet düğünleri önemli eğlenceler eşliğinde yapılmaktaydı. Sünnet
nedeniyle yapılan eğlencelere ise ‘donanma’ adı verilmekteydi. Kaynaklara göre bu
donanmalarda ‘hayalilerin’, cambazların, hokkabazların, curcunabazların da yer
aldığı bilinmektedir. Günlerce süren eğlencelerin sonunda halktan çocuklarında yer
aldığı sünnetler gerçekleştirilmekte idi. Bu törenler “Surname” adı verilen eserlere
konu edilmiştir6.

Sünnet Törenini Konu Eden Minyatür Örnekleri

6 “1675 yılında yapılan, sünnet 4. Mehmet, büyük oğlu II. Ahmet için görkemli bir sünnet düğünü şenliği
düzenlemiş bu şenlikleri birçok yabancı konuklar da izlemiştir. Bu şenliklerde halk çocuklarının yanında
sonradan Müslüman olmuş 200 kadar genç ve orta yaşlı erkeğin de sünnet edildiği bildirilir.” s 1582 yılında
yapılan düğünde 600 den fazla erkek çocuk sünnet edilmiştir. Çocukların hepsine yeni kıyafetler alınmış ve
hediyeler verilmiştir. Minyatürlerde de görüleceği üzere sünnet çocuğu için eğlenceler kadar yatak süslemeleri
ve tören kıyafetleri de önemlidir. Resim girecek. Sünnet oyununda, sünnet töreni etrafında yapılan eğlenceler,
uygulamalar konu edilmekte, kıyafetler, yatak süslemeleri tasvirlere de yansımaktadır. (Tezcan Hülya
Osmanlı Sarayının Çocukları s.129-147 Ocak 2006)
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Osmanlı döneminde şehzadeler için düzenlenen sünnet düğünlerinde yapılan
şenliklerin ‘donanma’ halkın katılımı ile yapılması nedeniyle İstanbul’da ki sünnet
geleneğinin oluşmasına etki ettiğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede özellikle İstanbul
yaşamını yansıtan, kar-i kadim oyunlar arasında sayılan “sünnet oyununun” da
İstanbul halkının sünnet geleneğini ağırlıklı yansıttığı kanaatini taşımaktayız.
“şenliklerde şehzadelerle birlikte binlerce halk çocuğu da sünnet edilmekteydi7
Çünkü gelenek ve görenekler varlıklı kimselerin kendi çocuklarıyla birlikte yoksul
çocukları da sünnet ettirmelerini gerektiriyordu. Çocuklar genellikle beş yaşından,
on iki yaşına kadar sünnet ediliyorlardı. Sünnet düğünlerinde Karagöz, hokkabaz ve
curcunabazlar 16. yydan itibaren çocukların en çok istedikleri gösteriler olarak yer
almıştır.
Sabri Esat Siyavuşgil Karagöz adlı eserinde “Türk Folklorunun harikulade
zenginliği ve bu sahada yapılan araştırmaların kifayetsizliği, bizi bütün
folklor hadiselerini ihtiva edecek bir tahlil ve terkipte bulunmaktan menettiği
için, mesaimizi halk tiyatrosu ve hasetsen Karagöz mevzuu üzerine topladık.
(Siyavuşgil 1941:19)” “haddı zatında bir folklor hadisesi olan Karagöz
oyunlarında, çevresi ve tarihî tekâmülü belli bir halk tabakasının yalnız nüktesi
(humour) değil, ayni zamanda muhtelif cemiyet hadiseleri karşısındaki hissî ve
zihni davranışları da, muayyen bir senbolizim dahilinde, tezahür eder. Karagöz
oyunları, muayyen bir halk zihniyetinin makesidir.8”
Dedikten sonra Karagöz oyunlarının İstanbul halkını yansıttığını, bu tespitlerin
İstanbul halkını tanımlayacağını da vurgular. Kısacası İstanbulla sınırlasa da Karagöz
oyunlarının bir toplumun kültürel özelliklerini yansıttığına dikkat çeker.
Sünnet oyunu, Karagös-Türkısche Schattenspıele Helmut RİTTER- Andreas
TIETZE Cevdet KUDRET’in Karagöz adlı 3. ciltlik eserinde ve Milletlerarası Kukla
ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye Milli Merkezi tarafından yayınlanan
Klasik Karagöz Oyunları adlı görsel yayınındaki Tacettin DİKER’in oynattığı sünnet
oyunu örneklerinde incelenmiştir. Sünnet oyununu oynatma geleneği hakkında
2010 yılında Karagöz sanatçısı ve Yaşayan insan Hazinesi (YİH) Hayali Metin
ÖZLEN’le, yine Yaşayan İnsan Hazinesi olan Karagöz Sanatçısı Tacettin DİKER ve
sanatçı Duygu TANSI (geleneksel tiyatronun öncelikle kukla alanında tanınmakta
olup hokkabazlık, ortaoyunu ve Karagöz de oynatmaktadır.) ile 2011 yılı Ağustos
ayında İstanbul da yaptığımız çalışmalarla destekledik. Duygu TANSI, bu sanata
7 Çocuklar her gün iki yüzer ya da üç yüzer kişi olarak mehter takımı ve nahıllarıyla sûr-i hümüyûn (saray
düğünü) emini tarafından önce Bâb-ı Hümayûn (sarayın giriş kapısı) önüne getiriliyor, burada dua edildikten
sonra sadrazamın önünde dua ediliyor ve sonra da sünnet ediliyorlardı. 1582 Şenliği’nde III. Murat’ın
şehzadesi sünnet edilirken 1500 çocuk da birlikte sünnet edilmişti. (NUTKU, Özdemir; Osmanlı Şenliklerinde
Çocuk, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyum Bildirileri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1994, İstanbul,sf 57-63)
8 Makes: akseden yer akis yeri, F.Develioğlu, Türkçe Osmanlıca Sözlük
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çocukluk yıllarında başlayan, sanatçı bir ailenin üyesi olup, ünlü Hayali Camcı İrfan
Açıkgöz’ün torunu ve Nevzat Açıkgöz’ün yeğenidir. Aynı zamanda her iki sanatçının
da yardaklıklarını yapmıştır. Babası ve amcası da Karagöz ve kukla sanatçısıdır.
Sünnet Oyununun Akışı
Sünnet oyununda, Karagöz’ün karısı çocukları sünnet ettirmek ister, Karagözde
nerede büyük bir cemiyet olursa, biz de orada kestiririz der. Karısı cemiyet kurmak
istediğini belirtir, Karagöz ise bunun mümkün olmadığını söyler. Karagöz bu
sıkıntısını Hacivat’a açar. Hacivat’ta mahallede cemiyet kuracak olan Abid Bey’e
bu durum iletilir. Abid bey bu isteği kabul eder. Karagöz’e haber verilir. Cemiyet
için hazırlıkları Hacivat’ın yapmasını ister. Önce sünnetçi ile daha sonrada hayalci
ile anlaşılır. Hokkabaza da haber vermesini ister, Karagözcü gelir, sünnetin saati
ayarlanır, önden para ister, pey akçesini alır gider. Hacivat hayaliye hayal zembili
ile adamlarını saat 12 de göndermesini ister. Arkasından hokkabazlar gelir. Onlara
da saat söylenir ve takımları ile gelmeleri tembihlenir. Hacivat sünnet yapan Bey’e
haber verir. Ev sahibi de Hacivat’a siz gidin Karagöz’e haber verin, yarın sabah
çocuklarını alsın gelsin der. Hacivat Karagöz’e haber verir arkasından perdeye
şarkı eşliğinde sünnet karyolası konulur. Hacivat, curcunabazlar, hokkabazlar,
hazır mısınız diye sorar. Çocuklar sünnet olacak! Hepsi bir ağızdan makam ile
“Ten tere la, ten tere la, tere lele la, tere lele la, tere lele la, Dağda keçi/sivridir kıçı/
Haspenin piçi/ A canım, bunda bir iş var. Tere lele lela, tere lele lela ala bida ala
ala hey denilir. Çocuklar bu arada kaçarlar. Çocukların yerine yalandan Karagöz
sünnet edilip yatırılır. Hokkabaz oynar, çırak tef çalar, Hacivat, Karagözün yanına
gelip geçmiş olsun der. Karagöz nedir bu başıma gelen, diye sorar. Hacivat çocuklar
kaçtı onların yerine sen sünnet oldun der. Ne arzu edersin ahenge dair diye sorar.
Karagöz köçek isterim der, köçekler şarkı eşliğinde meydana gelirler. Köçek biter,
Hacivat gelir. Karagözüm nasıl eğlendin mi, başka isteğin var mı diye sorar. Karagöz
hayal ister. Perde içine perde velvele ile kurulup, hayal oyunu başlar. Küçük Hacivat
perde gazeli ile gelir, gelgeç muhaveresi ile devam eder. Hacivat tekrar gelir sorar.
Nasıl eğlendin mi? Karagöz hayal seyrettim der. Hacivat’ta beğenip beğenmediğini
sorar. Karagöz beğendim der. Hacivat Başka bir şey ister misin diye sorar. Karagöz
ortaoyunu da ister. Perdeye Kavuklu ve Pişekâr gelir. Onlarda söyleşir. Sonunda
Karagöz, Hacivat’a seslenir. Hacivat gelip sorar Karagözüm nasılsın? Ben iyi oldum
canım sıkılıyor eve gideyim de gelirim der. Gider kendi urbası ile gelir, Hacivat’la
perdeyi kapatır.
Farklı bir varyantta hayal izlerken, Muhacir Pehlivanla, Kambur Pehlivanın
güreş tutması sırasında Kambur Pehlivanın yenilmesine üzülüp yataktan kalkar
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ve Muhacir Pehlivanla güreş tutar ve onu yener, kambur pehlivanı sırtına alarak
perdeden çıkar, tekrar kendi elbiseleri ile döner ve oyunu bitirir.
Karagöz’de Sünnet Oyunu Oynatma Geleneği
Sünnet yaptıracak kişi düğününde Karagöz’e yer vermek isterse önceden hayalî
ile “Pey” adı verilen ücretle anlaşılırdı. Bu anlaşma, Karagözcülerin yapacakları
gösterileri planlayan “Kahya” (baba)9 ile yapılırdı. Daha sonraları bu meslek
grubunun eski önemini kaybetmesi sonucu “kahyalık” işlevini kaybetmiştir.
Özellikle günümüzde bu anlaşmalar sanatçının kendisi ya da bağlı olduğu bir ajans
var ise onlarla yapılmaktadır. Karagöz sanatçısı takımı ile birlikte düğün günü,
bir kılavuz eşliğinde düğün mekânına gider. Sünnet düğünlerine giden bu takımın
içinde kukla oynatan, hokkabaz gösterisi yapan ve Karagöz oyununa da yardım
eden yardak ve çalgıcılar da bulunur. Bu takım önce sünnet törenindeki çocukları
eğlendirmek için kukla ve hokkabaz gösterileri yaparlar. Hokkabaz’ın pisküvit10,
şerbet11, cemakan12 ve yumurtadan mendil çıkarma oyunları yapılır. Sünnet
sırasında “deniz minaresi” de denilen hokkabaz düdüğü ve tef eşliğinde oldu da bitti
maşallah sözleri eşliğinde vaveyla adı verilen eğlence yapılır. Bu sünnet çocuğunun
korkmasını önlemek, dikkatini dağıtmak amaçlı yapılan bir eğlencedir. Sünnet yani
kesme işlemi gerçekleştikten sonra yardak tefle çocuğun anne babası başta olmak
üzere konuklardan “parsa” adı verilen bahşiş toplar. Toplanan bahşiş oyuna giden
takım elemanları arasında eşit paylaşılır. Daha sonrada ‘hayalî’ sünnet oyununu
oynatır. Oyun Hacivat’ın perdeye semai söyleyerek gelip, perde gazelini okumasıyla
başlar. Daha sonra muhavere adı verilen bölümde Karagözle söyleşir ve fasıl adı
verilen oyunla devam eder. Fasıl’da yalandan sünnet olan Karagözü eğlendirmek
için perde içinde, küçük bir perde kurulur. Buna “hayal içinde hayal” oynatmak
denilir. 10-12 cm boyutlarındaki tasvirlerle bu perdede Karagöz, kukla, ortaoyunu
ve hokkabaz oynatılır. Oyunun sonunda Muhacir, Pehlivan ve Kambur Pehlivan
davullar eşliğinde güreştirilir. Muhacir Ppehlivan, Kambur Pehlivanın sırtını yere
getirir. Karagöz buna çok üzülür sünnet karyolasından kalkarak Muhacir Pehlivanla
güreş tutar. Muhacir Pehlivanının sırtını yere getirip yenince Kambur Pehlivan
Karagöz’ün omzuna çıkar bu şekilde oyundan çıkarlar. Oyunu, çengi oynatarak
bitirenler de vardır. Karagöz oyunlarında, perde içinde perde kurmak yalnızca
sünnet oyununda görülen bir uygulamadır. Bu uygulamanın başlangıcı hakkında
Evliyâ Çelebi “hayal-i zılcı Kör Hasan-zade Mehmet Çelebi”den söz ederken şöyle
9 Osmanlı Âdet Merasim ve Tabirleri İnsanlar İnanışlar, Eğlence, Dil Abdülaziz Bey Türk Tarih Vakfı Yay.İst.
1995 Sanatta ustalaşan kişilere “baba” denildiği, bu kişilerin meslek örgütü içinde, Karagözcülerin gösteri
için nerede ne şekilde gösteri yapacağına, gösteri ücretine karar verdiğinden söz edilmektedir.
10 Pisküvit:Cinkodan üst üste geçen bir kabın içine un, yumurta, şeker konulup ağzı kapatılıp karıştırılır. Ağzı
açılanca içinden bisküvilerin dökülür.
11 Şerbet: Bir çocuk çağrılır, ibrikten şerbet içirilir.Şerbet bitince içilen şerbet çocuğun göbeginden tekrar
akıtılır.
12 Cemekandan, geçen top oynatılır.
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der: “Hayâl-i zıl perdesi içinde bir küçük perde daha kurup gayet hurde[küçük=]
tasvirlere hayâl-i zıl oynatmak onun icadı idi.”13 Demektedir. Buna göre sünnet
oyununun 17. yy da bilinip oynatılmaktadır. Ancak, Hayali Metin Özlen ile
yaptığımız çalışmada Sayın ÖZLEN bu fikrin Kâtip Salih’e ait bir fikir olduğunu,
ancak uygulamanın Hayali Memduh’la başladığını belirtmiştir. Bu uygulamanın ne
zaman başladığı konusunda kesin bir tarih verilemese de sünnet oyununda “hayal
içinde hayal perdesi” kurulması gelenekselleşmiş bir uygulamadır. Değerlendirme
yaptığımız oyun metinlerinin tamamında hayal içinde hayal perdesinin kurulması
yer almakta, tamamında sünnet törenine “cemiyet” denilmektedir.
Sünnet için çağrılan Karagöz sanatçısına takımı ile birlikte hazırlık yapması için
bir oda tahsis edilir, bu hazırlıklar sırasında Karagöz takımını yani perde arkasını
kimsenin görmesine izin verilmezdi. Karagöz sanatçısına perde arkasında küçük
bir sofra hazırlanması da adettendi. Bu sofrada içki de sunulmakta ancak; içkiyi
yalnızca takımın başkanı konumundaki Hayali içmektedir. Oyunun sonunda ekibin
tamamına “et pilav ve zerdeden” oluşan bir sofra daha kurulmaktadır. Yemek sonrası
anlaşılan ücret ve ev sahibinin durumuna göre Karagöz sanatçısına armağanlar da
verilmektedir. Bu armağanlar, saat, kalem, biblo, tablo vb. şeylerdir. Alınan ücretin
ne şekilde paylaşılacağını da gelenek belirlemiştir. Ücretin % 65.ni ‘hayali’, %20.
hokkabaz, %15.çalgıcılar almaktadır. Karagöz’e yardım eden yardağa ise ustası ne
kadar isterse o kadar ücret ödemektedir. Yardak da aldığı paranın içinden cilbentçi
denilen sandığı ya da zembili taşıyan kişiye ücret ödemektedir.
Sünnet düğünlerinin 1960 yıllarda da evlerde yapıldığı ve Karagözcülerin evlere
gittiği bilinmektedir. Ancak aynı yıllarda salonlara taşınan sünnet düğünlerinde
de Karagöz, kukla ve hokkabazlık gösterilerine yer verilmektedir. İstanbul’daki
ünlü sünnetçi Kemal ÖZKAN’IN sünnet kliniğinde yapılan sünnetler daha sonra
düğün sarayında eğlenceler eşliğinde gerçekleştirilmeye başlamıştır. Sanatçı
İhsan DİZDAR 1960’lı yıllardan itibaren 2000 yılına kadar Kemal ÖZKAN’ın
sünnet sarayındaki, sünnet düğünlerinde Karagöz ve kukla oynatmış, yardağı Rıfat
GÜRKAŞ ile hokkabazlık yapmıştır. Tacettin DİKER’in verdiği bilgilere göre “sünnet
düğünlerinde Karagöz gösterisi yaptırmanın çok önemli olduğunu, sünnet yapan
bazı ailelerin önceden anlaştığı Karagözcünün adını sünnet davetiyesine yazdırdığını
belirtmiştir. Günümüzde birçok organizasyon firması sünnet düğünlerinde Karagöz
oynatsa da bunlar gelenekte yer alan sünnet oyununun oynatılması şeklinde değildir.
Halk tiyatrosu içinde, türler arasında hiyerarşik bir yapı da dikkat çekmektedir.
Çalışma yaptığımız üç sanatçının verdiği bilgilerde Karagöz sanatı diğerlerinden
daha üstün tutulmaktadır. Sünnet törenlerinde ise en son Karagöz oynatılmaktadır.
Karagöz sanatçısı ‘hayali’ diğerlerinin üstünde usta kabul edilmektedir.
13 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 1. Kitap, C.1,1314, s.654 İstanbul, Haz. Orhan Şaik GÖKYAY, YKY, İstanbul, 1996
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Halkbilimsel Değerlendirme
Sünnet Oyununa ait metinlerde, diğer Karagöz oyun metinlerinde olduğu gibi
dil çok yetkin kullanılmıştır. Hadid ül mizaç, “paçaçı damı14 kasım fırtınası, gözden
düşmek, ağzınla kuş tutmak, el öpmeyle ağız aşınmaz, çulha mekiği gibi git gel,
eskici yalağından su içmek, sahtiyan-i atîk gibi deyimler ile “Ten tere la, ten tere la,
tere lele la, tere lele la, tere lele la, Dağda keçi/sivridir kıçı/ Haspenin piçi/ A canım,
bunda bir iş var. Tere lele lela, tere lele lela ala bida ala ala hey”, hokkabazlar oyuna
girerken söylenen “ Ande vamoz el de aki/ Yo kero por aki/ Kaminamoz el Balata/
Cümbüy kon salata/ Ande Ande el Balata” şeklinde tekerleme,
Ninni ninni ninnice

Bu oğlanı kimler doğurdu

Bol sovanlı börülce

Ne olaydı sekiz olaydı

Oğlum yesin doyunca

Bir evde dokuz olaydı

Bir kova torba yoğurdu,

Annesi poh poh edeydi
Babası da vak vak güleydi.

gibi ninniler, s.ktir kerata, köftehor, ulan, budala gibi argo sözler ve küfür, elin
ayağın kırılsın, ölmüş kargalar gözünü oysun gibi ilenme sözleri, Hak bereket
versin, geçmiş olsun, eksik olma, eline sağlık, sefa geldin, sefâ bulduk, nûr-i aynım,
aferin gibi iyi dilekli söz kalıpları yer almaktadır.
Bunların yanı sıra “hayal içinde hayal” bölümünde küçük Hacivat ve Küçük
Karagöz arasında “gel geç muhaveresi” yapılır. Bu da dil açısından halkbiliminin
çalışma alanlarından Halk edebiyatına kaynak oluşturmaktadır.
Oyunun başında Hacivat ve Karagöz arasında geçen söyleşme bölümünde tavla,
domino, peçiç, satranç, yüzük gibi geleneksel oyunlardan söz edilmektedir.
Oyunda, yahni, paça, işkembe çorbası, pilav, zerde, baklava, kaymaklı güllaç,
kaşar peyniri, akşam simidi ve kahveden söz edilmektedir. Türk Mutfağı içinde
muteber olan, tören yemekleri olarak da bilinen birçok yemek çeşidi konu edilmiş,
nerelerde bu yemeklerin kullanıldığı konusunda da bilgi aktarılmıştır.

14 Eskiden paçacı damından düşmek deyimi
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Karagöz’de (Sünnet) Oyununda Ritüel Özellikler
Ritüel, kalıplaşmış, davranışlar ve töreler bütünü olarak veya duygu ve eylemin
söze dönüşmesi olarak da tanımlanmaktadır.
Roy A.Rappaport ise ritüelin özelliklerini;
1.Ritüel, birbiriyle ilişkili az çok sabitleştirilmiş kişiliklerin ya da özelliklerin
bir bütünü, bir kalıp veya şekil olarak anlaşılır. Hem söz hem hareketi kapsar.
2.Temsil ortaya koyan uygulamanın bir görünüşüdür. Söz ve hareketin her
ikisi üzerindeki güven ritüelde ayrıca bir öneme sahiptir.
3. Ritüeli meydana getiren ifade ve biçimsel hareketlerin sıralarının
değişmezlik şartı olsa da bu durum bazen değişir. Değişmezlik şartı sadece
temsildeki eksikliğe izin vermez. Değişmezlik, onun kutsiyetinden gelmektedir.
Şeklinde sıraladıktan sonra ritüeli “ sosyal uzlaşmanın sahneye konmasıdır”
diyerek tanımlar.
Karagöz oyunlarında yer alan tiplerin giyimleri, konuşmaları, perdeye
gelirken kullanılan müzikler ve oyunların oynanış şeklinin değişmezliği ritüel
niteliğini oluşturmaktadır. Ritüel özellik, sanatçının yetişmesi ve perde açması
ile Ramazan ayında yapılan gösterilerde de görülmektedir. Ancak, bu konunun
müstakil bir çalışmaya konu edilerek daha detaylı irdelenmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Sonuç
Karagöz, halk kültürünün geçiş dönemleri içinde yer alan sünnet geleneğini,
oyuna konu ederken, bu oyunun ne şekilde nerelerde, kim tarafından, kimlere
oynatılacağı konusunda gelenek oluşturmuştur. Bu gelenek detayları ile yukarıda
incelenmiş, bunun sonucunda Sünnet oyunu (Mecruhun Meserreti) adlı oyun
oluşturulurken, halk arasındaki sünnet geleneği içinde yer alan uygulamalar,
inanışlar pratikler, giyim kuşam, yeme- içme ve eğlenme biçiminin oyunlarda da
yer aldığı görülmüştür. Sünnet törenlerinde yer alan, geleneksel eğlence türleri,
hokkabaz, ortaoyunu ve Karagöz oyunun içinde gerçek yaşamın bire bir yansıması
olarak yer almıştır. Tacettin DİKER’in oynattığı sünnet oyunlarında, düğün
salonlarındaki balon satıcısı, simitçiye de yer verilmiş, sünnet çocuğu döneme
göre fayton veya arabalarla perde de gezdirilmiştir. Sünnet yatağı, sünnet kıyafeti
ise örneklerde de görüldüğü gibi neredeyse geçek yaşamdakilerle bire bir aynılık
göstermektedir. Sünnetle ilgili olarak sünnet yaşı, hediyeler, toplumsal dayanışma,
varlıklı birinin, yoksul bir çocuğu sünnet ettirerek hayırda bulunması, tek çocuğun
sünnet ettirilmeyeceği inanışı, bu durumlarda horoz ve kurban kesilmesinin
gerekliliği konuları oyunda yer almaktadır. Oyunlar aracılığı ile ülkemizdeki
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sünnet geleneği hakkında doğru bilgi edinmenin mümkün olduğu görülmüştür.
Bu nedenle “sünnet oyununun” oluşturulma ve günümüze kadar gelen değişim
sürecinde halkbiliminin ( halk kültürü ürünlerinin) doğrudan kaynaklık ettiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra Karagöz’de, sünnet oyunu oynatama
geleneği ile halkbilimine geleneksel gösteri sanatları alanında malzeme sağlamış,
kaynak oluşturmuştur.
Karagöz’ün zamanına tanıklık etmesi özelliği bu oyunda da görülmüştür.
Oyunun geçtiği zaman hakkında bilgiler, mekânı tanımlayan yer isimleri semtler,
oyunda yer alan tipler vasıtası ile toplumsal yapı içindeki etnik gruplar ve bunların
konuşmaları ve yaşamları hakkında bilgi edinilebilmektedir. Hediye gelen oyuncak
tür ve isimlerinden hem dönemin oyuncak kültürü hakkında bilgi edinmekte, hem de
oyuncaklar aracılığı ile oyunun geçtiği dönemi belirleme imkânı bulunabilmektedir.
“…bir davul, bir gümüş saat, hacı yatmaz, alaca kaytanlı borazan, mavi çiçekli hokka
takımı, bir patlangaç, teneke şimendifer, aynalı Eyüp arabası, altın kalem” gibi.
Karagöz oyunlarının, halk kültürü alanında yoğun bilgi aktarması ve
zamanına tanıklık etmesi nedeniyle halkbiliminin kaynakları arasında yer aldığı
gerçeğinin yeniden hatırlanarak bütün oyun metinlerinin halkbilimsel açıdan
değerlendirmelerinin yapılması, hem Karagöz sanatı hakkında daha fazla bilgiye
sahip olmayı, hem de halk kültürü alanındaki önemli bir kaynağın değerlendirilmesi
yönünde yararlı olacaktır.
Tahir ALANGU, Karagöz Tetkikleri adlı makalesinde
“Bizi alakadar eden cihet, gölge tiyatrosunun menşeinden ziyade, Karagöz’ün
İstanbul muhitinde teşekkülünden sonraki safhasıdır.” diyerek Karagözün
halkbilimine kaynaklık eden yanına dikkat çekmektedir.15 Karagöz konulu
yapılan çalışmalar incelendiğinde menşei hakkında yapılan çalışmaların
yoğunluğu dikkat çekmektedir. Diğer dikkat çekici bir husus ise, metinlerin
ve tasvirlerin incelenerek yeni bilgilere ulaşmak yerine, Cumhuriyetin ilk
yıllarında Karagöz hakkında çalışma yapmış, fikir üreten birkaç araştırmacının
bilgilerinin tekrarından oluşan birçok yayına rastlamaktayız. Köklü bir
geçmişe sahip olan Karagöz’ü menşei tartışmalarının dışına çıkararak, bize ait
hangi değerleri ne şekilde kullandığı, bunların bize kazandırdıkları üzerinden
objektif değerlendirmelerin yapılması, yeni bilgilere ulaşmayı sağlayacaktır.
Karagöz üzerinden yapılan sansasyonel tartışmalardan, bizim- sizin eksenli
yüzeysel çekişmelerden uzaklaşılarak derinlemesine bilimsel çalışmaların
yapılması, elde edilen bilgilerin disiplinler arası değerlendirilmesi Karagöz’ün
daha iyi anlaşılmasına, tanınmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak
bir yaklaşım olacaktır.
15 Alangu Tahir; Karagöz Tetkikleri, Türkiye Folklor El Kitabı, Adam Yayınları, İstanbul,1983 s171-176
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Mehmet Muhittin Sevilen (Hayali Küçük Ali)’e ait sünnet yatağı tasvirleri

Kemalettin Sevilen’e ait sünnet yatağı tasvirlerinden örnekler

Sünnet Oyununda kullanılan
sünnet kıyafetli Karagöz
tasvirlerinden örnekler

Sünnet Oyununda Kullanılan
Sünnetçi Tasvirlerinden Örnekler

Deniz Minaresi
Hokkabazlar
sünnet
törenlerinde
kullanırlar.
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POMAK HALK ŞARKILARININ MÜZİKSEL ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. E. Filiz DÜRÜK

1. Giriş
Pomaklar nüfusça yoğun olarak Balkanlar’da yaşayan, ana dili Pomakça olan
Müslüman bir topluluktur. Bir yanda Pomakçanın Slav diline yakınlığı, öte yanda
topluluğun Müslümanlık dinine bağlı olması, kökenleri hakkında kesin tarihsel bilgi
bulunmayan Pomakların, içinde yaşadıkları ulus-devletler tarafından geçmişten
günümüze çeşitli baskılar görmelerine yol açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
Balkanlar’daki egemenliğini kaybetmeye başlamasının ardından bağımsızlığını
kazanan devletlerin, Pomakları kritik sınır bölgelerine yerleştirmeleri ve Pomaklara
yönelik din ve isim değiştirme kampanyaları uygulamaları, çoğunluğu Rodop
bölgesinde bulunan Pomakların Anadolu’ya göçünün başlamasında başlıca etken
olmuştur. Pomakların kitlesel göç hareketleri, Balkanlardaki Müslüman (Türk,
Roman, Pomak) nüfusun göç hareketleri içinde yer almıştır. Bunlar başlıca; OsmanlıRus Savaşı (1877-78) sonrasında, Balkan Savaşları (1912-13) sonrasında, Kurtuluş
Savaşı sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında imzalanan Lozan
Antlaşması’nda (1923) yer alan mübadele sözleşmesi çerçevesinde ve 1980’lerde
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Bulgar Hükümeti’nin Müslüman azınlığa uyguladığı baskıcı politikalar sonucunda
gerçekleşmiştir (Şahinbaş, 2007:15-38).
Bu çalışmada halk şarkıları incelenecek olan Pomak topluluğu, “93 Harbi” diye
de bilinen Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) sonrasında, diğer Müslüman topluluklarla
birlikte Bulgaristan’dan Anadolu’ya ilk kitlesel göç içinde gelen topluluklardan olup
İzmir ili, Bayındır ilçesine bağlı Çınardibi köyüne yerleşmiştir. Çalışmada müziksel
analizi yapılacak olan Pomak halk şarkıları, 2002-2007 yılları arasında Çınardibi
köyünde yapılan alan çalışmasında1 kaydedilmiştir. Çınardibi köyü topluluğu,
göç sonrasında uzun bir süre izole yaşamış, 1980’li yıllarda devlet tarafından köye
yol, eğitim, kitle iletişim araçlarının ulaştırılmasından sonraki dönemde, Türk
toplumu ile hızlı bir şekilde kültürleşmeye başlamıştır. Alan çalışması kapsamında
müzikleri dışında giyim-kuşam, evlilik modelleri, geçim modelleri, kutlamaları,
dünya görüşleri de incelenen topluluğun, ev sahibi toplum olan Türk toplumu ile
entegrasyona yönelik kültürleşme stratejisini benimsendiği gözlenmiştir. Bunun
sonucunda topluluğun dil, müzik, örf-adetler, dünya görüşü gibi kültürel alanlarda
Türk kültürüne adapte olarak kültürel değişim yaşadığı görülmüştür. Bu davranışın
temelinde, topluluk üyelerinin kendilerini tanımlarken kullandıkları “Türk’üz
elhamdülillah” sözlerinin ifade ettiği gibi, Türklüğü Müslümanlıkla bağdaştırmaları
bulunmaktadır.
Pomak halk şarkıları, topluluğun Türk toplumuna entegrasyonu doğrultusunda
yaşadığı kültürel değişim sürecinde bağlam değişimine uğramış ve günlük yaşam
içindeki kullanımını kaybetmiştir. Şarkılar, orijinal bağlamında “mece” olarak
adlandırılan, kadınların yün tiftme ve eğirme toplantılarında; “muhabbet” olarak
adlandırılan, erkeklerin içkili ev toplantılarında ve düğün, bayram gibi kutlamalarda
köy meydanlarında seslendirilmekteydi. Bugün ise yalnızca Pomakça konuşan
ihtiyarlar tarafından geçmişi hatırlama ve yeniden yaşatma duygusunun oluştuğu
belirli zamanlarda ev, kahve veya bağ gibi ortamlarda, sayıca az gruplar tarafından
kendi içine kapalı şekilde seslendirilir hale gelmiştir. Pomak halk şarkıları günlük
yaşamdaki kullanımını kaybetmesine karşın, topluluğa ait yaşanmış olayları
konu alması ve bunları Pomakça diliyle anlatması yönleriyle etnik kimliğin ifade
edilmesinde önemli bir konuma sahiptir. Şarkıların ihtiyarların belleğinde korunuyor
olması, dağara yeni şarkılar eklemek yerine mevcut dağarın adeta dondurulması ve
Pomak olmanın bir ifadesi olarak dışarıdan gelen gözlemcilere sunulması durumu,
Pomak halk şarkılarının “sembolik etnisite” (Gans, 1979; Alba, 1990; Waters, 1990;
Keefe, 1992) teorisi zemininde Pomak etnik kimliğini sürdürmede etkin bir rol
oynadığını göstermektedir (Dürük, 2007).
1 Bu alan çalışması yazarın doktora tezi (Dürük, 2007) kapsamında yapılmıştır ve Çınardibi köyünün yanı
sıra aynı bölgedeki diğer Pomak köyleri olan İzmir-Kemalpaşa’ya bağlı Kamberler ve Beşpınar köylerini de
içermektedir. Bu yazıda ilgili tezde yer almayan bilgiler mevcuttur.
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2. Pomak Halk Şarkıları
Çınardibi köyü topluluk üyeleri kendilerine özgü halk şarkılarını Pomakça
“Urumeliska pesne” veya yalnızca “pesne” ; Türkçe “Pomakça şarkı” veya “Pomakça
türkü” olarak adlandırırlar. Bu çalışmada kullanımda yalınlık ve yerel terminolojinin
yansıtılması açılarından Pomak halk şarkılarını ifade etmek için “pesne” sözcüğü
kullanılacaktır. Pomakça “pesne” sözcüğü, “şarkı, türkü” sözcüklerini karşılar
ve “şarkı söylemek” anlamına gelen “pey” fiilinden türemiştir. Pesneler, Pomak
topluluğuna ait yaşanmış olayları anlatan öyküsel şarkılardır. Topluluk üyeleri
tarafından “sevda şarkıları” olarak da adlandırılan pesneler aşkını ilan etme,
sevenlerin birbirlerine kavuşamaması, karşılıksız aşk konularının yanı sıra askerlik,
ölüm gibi nedenlerle âşıkların birbirlerine veya annenin çocuğuna duyduğu özlem
konularını işler.
Bu çalışmada pesnelerin genel müziksel özelliklerini belirlemek için İzmirBayındır’a bağlı Çınardibi Köyü’nde yapılmış olan alan çalışmasında (2002-2007)
kaydedilen toplam 25 pesnenin2 müziksel analizinden yararlanılacaktır. Hem kadın
hem de erkeklerden şarkı kaydedilebilmiş olmasının yanı sıra topluluk üyelerinin
Türkçe bilmesi, alan çalışmasında avantaj sağlamıştır. Şarkıların müziksel analizini
yaparken kaydedilen bütün şarkıların özellikleri göz önünde bulundurulacak, ancak
burada 5 adet pesne örneğinin notasyonu üzerinden açıklama yapılacaktır. Ezgiler,
birbirleriyle karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla karar sesi olarak d perdesi
üzerinden notaya alınmıştır. Ezgilerin göçürüleceği perdenin d olarak seçilmesinde
pesnelerin vokal bir pratik olması, kaynak kişilerin ezgileri söyledikleri gerçek karar
sesi sınırlarının çoğunlukla d perdesi ve civarında bulunması ve pesne ezgilerinin
Hüseyni makamını andırması belirleyici olmuştur. Notasyonda tril, süsleyici gibi
geçici seslerin ayrıntılı gösterildiği “prescriptive notation” (yerleşik notasyon)
kullanılmıştır. Bunun sebebi, pesne dağarını oluşturan ve konularına göre nükteli
ve ağır olmak üzere iki sınıfa ayrılan pesnelerin arasındaki müziksel farkları ortaya
koymada elverişli olmasıdır.
2.1. Pesne Metinleri
Topluluk üyeleri tarafından “sevda şarkıları” olarak da adlandırılan pesneler,
topluluğa ait yaşanmış olayları anlatan öyküsel bir kurguya sahiptir. Pesneler aşkını
ilan etme, sevenlerin birbirlerine kavuşamaması, karşılıksız aşk konularının yanı
sıra askerlik, ölüm gibi nedenlerle âşıkların birbirlerine veya annenin çocuğuna
duyduğu özlem konularını işler. Pesnelerdeki anlatım biçemi, halk edebiyatımızdaki
karşılıklı veya dialoglu türküler (Emnalar, 1998) içinde sınıflandırılabilir. Pesnelerde
anlatım biçemi monolog, dialog, anlatıcının aktarımında diyalog olmak üzere üçe
ayrılır.
2 Bunlardan 5 tanesi aynı pesnenin farklı kayıtlarıdır.

189

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Monolog biçeminde olan pesne metinlerinde kişi yaşamış olduğu olayı bir
başkasına hitap yoluyla anlatır. Anlatımda kişinin içsel duygularının yanı sıra
yaşanan olayın tasviri ön plana çıkarılır. Diyalog biçeminde olan pesne metinlerinde
olay, onu yaşayan kişilerin birbirleriyle konuşmalarını içeren diyaloglar yoluyla
tasvir edilir. Bu anlatım biçeminde, pesneler bir anlatıcıya gerek olmadan doğrudan
kişiler arasında geçen diyaloglar üzerine kurulur. Anlatıcının aktarımındaki
diyalog biçemindeki pesne metinlerinde, olayı yaşayan kişiler arasında geçen
diyaloglar bir anlatıcı (üçüncü şahıs) tarafından aktarılır. Bu biçemde genellikle
başlangıçtaki dizelerde veya ilerleyen dizelerde anlatıcının ağzından olay hakkında
açıklayıcı bilgiler verilir. Pesne metinleri yaşanmış olayları ayrıntılı bir şekilde
anlatır, dolayısıyla metinler genellikle uzundur. Özellikle anlatıcının aktarımındaki
dialog biçemindeki pesnelerde olayların diğerlerine göre daha ayrıntılı anlatıldığı
dolayısıyla daha uzun olduğu saptanmıştır.
“Pesne metinleri, her biri eşit hece sayısına sahip dize sıralarından oluşur. Ayrıca
dizelerin her biri yine kendi içerisinde birbirleriyle eşit hece sayısına sahip iki ya da
üç sözcük öbeğinden oluşur” (Dürük, 2007:31). Dizelerin son sözcük öbekleri tipik
olarak kendisinden sonra gelen dizede tekrar eder. Örneğin, ab bc cd... veya abc
cde efg ... gibi (bkz. Şekil 3, 4, 5, 6, 7). Pesne dizeleri yapı bakımından zincirleme
bir görünüm çizdiği için beyit, dörtlük veya kıta olarak sınıflamak yerine, her
biri birbirini izleyen dizelerden oluşan bir metin yapısı içinde değerlendirilebilir.
Pesnede anlatılan olayın başlangıç, gelişme ve sonuç kurgusu içinde verilmesi de
pesne dizelerinin metin yapısını destekleyen bir diğer etkendir.
Analizi yapılan 25 pesne içerisinde birbirinden farklı olan 20 pesneden 17
tanesinin dize yapısı iki sözcük öbeğinden oluşur. Bunlardan 14 tanesi 8+8 hece
sayısına, 1 tanesi 10+10 hece sayısına, bir tanesi 11+11 hece sayısına, bir tanesi 13+13
hece sayısına sahiptir. 11+11 hece sayılı pesnede, Pomakça “yavrum” anlamına gelen
“pilentze” sözcüğü, 13+13 hece sayılı pesnede, Pomakça “sevgilim” anlamına gelen
“momlele” sözcüğü her sözcük öbeğinin belirli yerlerinde tekrar ederek hece sayısını
çoğaltan bir konumdadır (bkz. Şekil 4). Pesnelerden 3 tanesi dize yapısı olarak üç
sözcük öbeğinden oluşur, bunlardan üçü de 8+8+8 hece sayısına sahiptir.

2.2. Ezgi-Metin İlişkisi
Dizelerin sözcük öbekleri ile pesnenin ezgi yapısı bağlantılıdır. Örneğin, dizeleri
ikişer sözcük öbeğinden oluşarak 8+8=16 hece sayısına sahip olan bir pesne, yine iki
söylemden oluşan bir ezgi çizgisiyle söylenir; veya dizeleri üçer sözcük öbeğinden
oluşarak 8+8+8=24 hece sayısına sahip olan bir pesne üç söylemden oluşan bir ezgi
çizgisiyle söylenir.
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Pesne metinlerini oluşturan dizelerin her biri ilk dizede söylenen ezginin
değişmeden tekrar edilmesiyle veya varyantlarıyla söylenir (bkz. Şekil 3, 4, 5, 6,
7). Metinlerin genellikle uzun, ezgi çizgisinin ise tek olması, metinlerin ezgiye
göre vurgulanan konumda olduğuna işaret eder. Pesne seslendirmelerinde
pesne metinlerinin ezgiden bağımsız olarak şiir formunda baştan sona rahatça
sıralanabilmesi ve bunun pesne seslendirmelerinin bir parçası olması durumu da
metinlerin ezgiye göre vurgulanan konumunu pekiştiren bir veridir.
Kaydedilen pesnelerde aynı ezgi çizgisine bağlanarak söylenen farklı pesne
metinleri olması, metin ile ezgilerin vezin düzeninin sınırları içinde birbirlerinin
yerine geçebilecek bir yapıda olduğunu gösterir. Örneğin, Pomakların ninni olarak
söyledikleri ezgi, Şekil 6’daki pesnenin ezgisiyle tamamen aynıdır. Ayrıca Şekil 3
ve Şekil 7’deki pesne ezgileri de başka metinlere bağlanarak söylenmiştir. Bununla
beraber belirli bir metin, farklı kişiler tarafından söylendiğinde genellikle aynı ezgi
çizgisine bağlanarak söylenir. Başka bir deyişle, bir pesne metni belirli bir ezgi
çizgisine bağlanarak söylenir, ancak aynı ezgi çizgisi diğer bir metne de bağlanabilir.
Burada ezgideki varyantların ezgi çizgisini başkalaştırmadığının vurgulanması
gerekir.
Metin ve ezgi arasındaki ilişki konu bakımından değerlendirildiğinde, ciddi
konulu ağır pesnelerin (Örn.Şekil 3, Şekil 4) serbest ritmli ve hecelerin sıklıkla
uzatılarak süslemelerle zenginleştirildiği süslemeli (melismatik) tarzda olduğu;
buna karşın eğlendirici sözlere sahip nükteli pesnelerin (Örn.Şekil 5, Şekil 6,
Şekil 7) ritmli ve heceli (syllabic) tarz gösterdiği dikkati çeker. Bununla birlikte,
süslemeli tarzdaki ağır pesnelerde ilk dizedeki ezgi diğer dizelerde değişmeden
tekrar ederken, nükteli pesnelerde ilk dizedeki ezgi diğer dizelerde çeşitleme
(varyasyon) yoluyla tekrar eder. Ezgi yapıları bakımından bu iki sınıftaki pesnelerin
karakteristik ezgi çizgileri farklılık göstermez.

2.3. Ezgi Yapısı
Pesnelerin ilk dizelerinin bağlandığı ezgi çizgisi tipik olarak diğer dizelerinde
de değişmeden veya varyantlarıyla söylenerek tekrar eder. Başka bir deyişle her bir
dizede ezgi çizgisinin tümü baştan sona mevcuttur. Ezgi -sıktan seyreğe- tiz yeden
ses (11 örnek), karar ses (6 örnek), pes yeden ses (2 örnek), güçlü ses (1 örnek) ile
başlar. Ezgi seyirlerinde ana duraklardan ayrı olarak uzun değerlerle ve vurgulu
söylenen durak sesler ana hatlarıyla güçlü, alt güçlü, üçüncü derece, yeden ve karar
seslerden oluşur. Ezgi daima karar seste biter. Buna göre, ezgi çizgisi inici özellik
gösterir.
Pesnelerin ezgi yapısı iki kesitli ve üç kesitli olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
İncelenen yirmi beş pesne içerisinde birbirinden farklı olan yirmi pesneden 17
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tanesi iki kesitli, 3 tanesi üç kesitlidir. İki kesitli ezgilerde ana duraklar -yaygından
seyreğe- alt güçlü seste (10 örnek), karar seste (5 örnek), pes yeden seste (1 örnek)
ve 2. derece seste (1 örnek) olmuştur. İkinci kesit -yaygından seyreğe- alt güçlü sesle
(7 örnekte), güçlü sesle (4 örnekte), tiz yeden sesle (3 örnekte), 2. derece sesle (2
örnekte) ve 3. derece sesle (1 örnekte) başlamıştır. Ezgilerin tümü karar seste karar
vererek bitmiştir.
Üç kesitli ezgilerde ise iki kesitli ezgilerden farklı olarak birinci kesitin son
sesleri 3. derece seste olmuştur (3 örnekte), ikinci kesit 2. derece sesle (3 örnekte)
başlamıştır, ikinci kesitin son sesleri pes yeden seste (3 örnekte) ve karar seste
(1 örnekte) olmuştur, üçüncü kesit alt güçlü sesle (2 örnekte) ve 2. derece sesle
(1 örnekte) başlamıştır. Ezgilerin tümü karar seste bitmiştir. Karakteristik ezgi
çizgilerine bakıldığında ezgilerin pentatonik karakter taşıdığı görülür. Pesne
ezgilerindeki karakteristik çizgiler iki kesitli ve üç kesitli olmak üzere aşağıdaki
gibidir:

Şekil 1. İki kesitli pesnelerdeki karakteristik ezgi çizgisi.

Şekil 2. Üç kesitli pesnelerdeki karakteristik ezgi çizgisi.
Aşağıda analiz edilen pesne örneklerinin seçiminde pesnelerin ezgi yapılarının
farklı özelliklerini göstermeye uygun olmalarına ve ses kayıtlarının netliğine dikkat
edilmiştir. Bu pesnelerden 4 tanesi iki kesitli, 1 tanesi üç kesitli ezgi yapısına örnek
oluşturur. Bunlardan, konu olarak nükteli olan iki pesne (Şekil 3, Şekil 4) düzenli
ritimle söylendiği için ölçü sayısı konularak yazılmış, konuları ağır olan diğer üç
pesne (Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7) serbest ritimle söylendiği için ölçü sayısı konulmadan
yazılmıştır.
Şekil 3’de verilen pesne örneği iki kesitli ezgi yapısına ve 8+8 hece sayısına
sahiptir. Ezginin ses genişliği bir oktavdır. Gerçek karar sesi, a perdesidir. İlk ezgi
kesiti güçlü sesle başlamış ve alt güçlü seste ana durak vermiştir. İkinci ezgi kesiti
tiz yeden sesle başlamış ve karar seste sona vermiştir. Örnek, heceli tarzda, düzenli
ritimle söylenmiştir.
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Şekil 3. Kaynak kişi: Bayram Badalı/1930-Çınardibi Köyü

Şekil 4’de verilen pesne örneği iki kesitli ezgi yapısına ve 13+13 hece sayısına
sahiptir. Her kesitte tekrar eden “momlele” (sevgilim) kelimesi hece sayısını
arttırma işi görür. Ezginin ses genişliği bir oktavdır. Gerçek karar sesi, d perdesidir.
İlk ezgi kesiti karar sesle başlamış ve alt güçlü seste ana durak vermiştir. İkinci ezgi
kesiti ikinci derece sesle başlamış ve karar seste sona ermiştir. Örnek, heceli tarzda,
düzenli ritimle söylenmiştir.
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Şekil 4. Kaynak kişi: Saliha Özkocabaş/ 1939- Fikriye Özkocabaş/ 1946 Çınardibi
Köyü.
Şekil 5’de verilen pesne örneği iki kesitli ezgi yapısına ve 8+8 hece sayısına
sahiptir. Ezginin ses genişliği bir oktavdır. Gerçek karar sesi a perdesidir. İlk ezgi
kesiti karar sesle başlamış ve ikinci derece seste ana durak vermiştir. İkinci ezgi
kesiti ikinci derece sesle başlamış ve karar seste sona ermiştir. Örnek, melismatik
tarzda, serbest ritimle söylenmiştir.
Şekil 6’de verilen pesne örneği iki kesitli ezgi yapısına ve 8+8 hece sayısına
sahiptir. Ezginin ses genişliği bir oktavdır. Gerçek karar sesi c perdesidir. İlk ezgi
kesiti karar sesle başlamış ve yine karar seste ana durak vermiştir. İkinci ezgi kesiti
güçlü sesle başlamış ve karar seste sona ermiştir. Örnek, melismatik tarzda, serbest
ritimle söylenmiştir.
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Şekil 5. Kaynak kişi: Saliha Özkocabaş/ 1939-Çınardibi Köyü

Şekil 7’de verilen pesne örneği üç kesitli ezgi yapısına ve 8+8+8 hece sayısına
sahiptir. Ezginin ses genişliği bir oktavdır. Gerçek karar sesi g perdesidir. İlk ezgi
kesiti tiz yeden sesle başlamış ve ikinci derece seste durak vermiştir. İkinci ezgi
kesiti ikinci derece sesle başlamış ve pes yeden seste durak vermiştir. Üçüncü ezgi
kesiti ikinci derece sesle başlamış ve karar seste bitmiştir. Örnek, melismatik
tarzda, serbest ritimle söylenmiştir.
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Şekil 6. Kaynak kişi: Beyhan Özkasap/1940,
Saniye Sarıer/1940- Çınardibi Köyü
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2.4. İcra Özellikleri
Pesne metinlerini oluşturan dizelere ezgiyle beraber söylenen çeşitli boş heceler
katılır. Bunlar sıklıkla “i, e” olmak üzere “i, e, a, o, yi, ye” vokallerinden oluşur (bkz.
Şekil 3, 4, 6,7). Boş heceler çarpma şeklinde kısa süreli nota değerleriyle, belirli aralık
atlamalarında kullanılırlar. Boş heceler tipik olarak genellikle pes yeden sesten
oktavına veya alt güçlü ve güçlü sese atlamalarda kullanılır. Atlamalar doğrudan pes
yeden ses çarpması ile yapılabildiği gibi çarpmadan sonra bir basamak üstteki karar
sesine gelerek de yapılmıştır. Çarpma seslerin kullanımı, ton dışına çıkmamaya ve
özellikle tiz yeden sesi doğru bulmaya yarar.
Öte yandan bazı pesne metinlerinde dizelerin son hecesinin yutularak söylendiği
saptanmıştır. Son hecenin yutulması, hecenin nota değeri ve yüksekliği olmadan
geriye çekilmesiyle yapılır (bkz. Şekil 5, 6,7). Aşağıda Şekil 7’deki pesne örneğinin
metni üzerinde çarpma seslere verilen heceler köşeli parantezle ve dize sonlarında
yutularak söylenen heceler parantezle gösterilmiştir. Yutulan hecelerden önceki
hecelerin sessiz harfle bittiği ve son sessiz harfe nefesi boşaltma ile beraber vurgu
yapıldığı saptanmıştır.
[i] Stuyenmi saye yudmocil, [i] sas Turçin vilu dapiye, [i] verasa klotva storil(i)
[i] Verasa klotva storili, [i] koy nusa [a] napres yupiye, [e] taştemu [o] zemim
kunak(an)
[e] Taştemu zemim kunakan, [e] kunakan [a] sas kadonana, [a] stuyen sitihu rumur(il)
[e] Stuyen sitihu rumuril, [i] stuyenku homlada Bulgarke, na Turçin pudve sipuv(ay)
[e] Na Turçin pudve sipuvay, [e] zam dasa [a] Turçin yüpiye, [e] zamdamu [o]zemim
kunak(an)
[e] Zamdamu zemim kunakan, [e] kunakan sas kadonana, kaknusi [e] stuyen rumur(il)
[e] Kaknusi [i] stuyen rumuril, [i] çeşimi elegna tazaspa, [a] stuyenku [o] mlada
devoyk(u)
[a] Stuyenku mlada devoyu, [i] yaloy stepdata prelega, Turçkana amorna fereçk(a)
[ye] Turçkana amorna fereçka, [a] ya stuyen ıvaglo kopele, yesisam [i] yevir nusil(a)
[e] Yesisam viyevir nusila, [a] Turçkana amorna fereçka, [a] Turçkine belidi
[yi] Naradnu güsçe yaltone, [i] nabela çiye liciye, [i] natonku okorse ekoşek.
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Şekil 8. Pesnelerde çarpma sese bağlanan boş hecelerin ve dize sonlarında yutulan
hecelerin gösterilmesi
Pesne seslendirmelerinde özellikle ağır konulu olanlarda ezgi kesitlerinin
bitiş sesleri uzatılır ve rahatça nefes alacak şekilde boşluk bırakılır. Serbest ritmli
ezgilerde ezgi içinde de uzatılan ve süslemelerle zenginleştirilen sesler sıkça
kullanılır. Ezgilere genel olarak melismatik tarz hâkimdir.
3. Sonuç
Çalışmada Pomak toplulukları tarafından “pesne” olarak adlandırılan Pomak
halk şarkılarının müziksel analizi yapılmış ve karakteristik özellikleri belirlenmiştir.
Buna göre;
1- Pesnelerde karakteristik ezgisel çizgiler bulunmaktadır.
2- Ezgilerin kesitlerinde en sık kullanılan son seslere bakıldığında ezgilerin inici
yapıda olduğu görülmektedir. Ezgi seyirlerinde üzerinde kalış yapılan sesler de inici
yapıyı destekler niteliktedir.
3- Ezgilerdeki uzayan ve durak seslerin karar, 3. derece, alt güçlü, güçlü ve yeden
sesleri olması doğrultusunda, pesnelerde D-F-G-A-C anhemitonik pentatonik dizisi
seslerinin ağırlığının fazlalığı dikkat çekmektedir.
4- Ezgilerin ses genişliği bir oktavı aşmaz.
5- Konularına göre ağır konulu pesneler serbest ritimle ve melismatik tarzda,
nükteli olanlar ise düzenli ritimle ve heceli tarzda söylenir.
6- İki ve üç kesitli ezgilerin karakteristik ezgi çizgilerinde ayırt edici özellikler
bulunur.
7- Pesne metinleri ile ezgileri vezin düzeninin sınırları içinde birbirlerinin yerine
geçebilecek bir yapı gösterir.
8- Metinlerin genellikle uzun, ezgi çizgisinin ise metinlerdeki dizeler boyunca
tek olması, metinleri ezgiye göre vurgulanan konuma taşır.
9- Kadın ve erkeklerin pesne icralarında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır.
10- Pesnelerin kendilerine özgü karakteristik icra özellikleri bulunmaktadır.
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MAKEDONYA YÖRÜK TÜRKLERİ VE TÜRKÇE KONUŞAN
MÜSLÜMAN ROMANLARIN MÜZİK OYUN VE
ÇALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Tanju OZANOĞLU1
Giriş
Osmanlı Devletinin iskân politikasına bağlı olarak 14. yüzyıldan 16. yüzyıl
ortalarına kadar fethedilen Balkan topraklarında stratejik bölgelere oymaklar
halinde yerleştirilen Yörüklerle ilgili halkbilimi literatürü gerek Türkiye gerekse
Makedonya’da sınırlıdır. Araştırma süresince elde edilen halk etimolojisine dayalı
verilere göre Karamanoğulları ve Aydınoğullarına bağlı olan Yörükler, Karaman’dan
yüzyıllar önce getirilerek bulundukları bölgelere yerleştirilmiştir. Yine halka dayalı
anlatımlara göre Osmanlı Devleti Yörükleri sınırları koruma amacıyla bölgeye
yerleştirmiş onlar da bu görevi yerine getirmişlerdir. Makedonya Yörükleri Anadolu
Türklüğünün Rumeli’deki seçkin temsilcileridir. Anadolu’dan getirdikleri öz
kültürlerini, yüzyıllar boyunca, yaşadıkları yeni vatanını korumasını bilmişlerdir.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü-Folklor Araştırmacısı.
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Makedonya’nın iki milyonluk toplam nüfusu içerisinde 80.000 civarında Yörük
nüfus bulunmaktadır. Tamamı Müslüman olan Yörük nüfusu ağız farklılıkları
olarak tanımlanabilecek küçük değişikliklerin bulunduğu güncel bir Türkçe ile
konuşmakta, Makedon dilini de iyi düzeyce kullanmaktadırlar.
Yörüklerin yaşadıkları yerler, İştip, İştip’e bağlı Pırnalı Kutza (Kuciça) Radanya
köyleri, Valandova Çalıklı Dedeli Köyü, Radoviç Konçe Beldesi, Koçali, Alikoç
köyleri, Strumca Betoyenova Radoviç ve Konçe beldesi, Prıılıpe de iki bölge baz
alınacaktır.
Yörüklerin bir gurubu doğu Makedonya’nın İştip ve Radoviç bölgelerindeki
Blacgovica dağlarına yerleşmişler bazıları ise şehir merkezlerine yerleşmişlerdir.
Doğu Makedonya’nın dağlık bölgelerinde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla
sağlayan dağlı Yörükler, geleneksel yapıları yaşam tarzlarını devem ettirmeye
çalıştıkları görülmektedir. Şehir merkezlerine inen Yörükler ise Makedon’larla
ve Müslüman Romanlarla iç içe yaşamakta ve bunun yanında Makedonca eğitim,
vb nedenlerden dolayı şehir merkezlerlinde yaşayan Yörükler, dağlık yerlerde
yaşayan Yörüklere göre daha çok geleneksel yapılarından uzaklaşmışlardır. Geçmiş
yıllarda geleneksel yapılarına daha bağlı iken, eğitim aşamasında Türkçe eğitimden
uzaklaşması geleneksel yapılarında bozulmalar ve etkileşimlere neden olmuştur,
büyük şehirlerde dernekler ve toplantılar aracılığıyla Yörükler toplanırken, daha
kapalı yerlerde geleneksel yapılarını korumaktadırlar. Müzik repertuarları Yörük
Türkleri ve Müslüman Roman topluluklarının icra ettikleri müzikler ve çalgılara yer
verilecektir.

2- Yörük Türklerin Çaldığı Çifte Kaval

1-Dilsiz Kaval Çalan
Yörük Türk (İştip)
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Yörüklerin çalgılarını incelediğimizde dilsiz çoban kavalı baş çalgı olarak
görülmekte olup kuşaklar arası aktarımla bir asırlık Türküleri bu çalgı ile
seslendirdikleri görülmüştür. Kaybolmakta olan çalgılardan çifte kavalında icra
edildiği tespit edilmiştir. Geçmişten gelen kültürle, Üsküp, Valandova, Radoviç,
Ustrumca gibi şehir merkezlerinde yaşayan Yörüklerdeki genellikle ince saz
çalgılarını icra etmektedirler. İnce saz gurubunda çoban kavalı, ud, keman, bağlama
ve ritim çalgılarından def görülmektedir. Halk oyunlarını geleneksel biçimde
sürdürmektedirler. Açık hava çalgısı olan zurna’yı Konce bölgesinde Makedon
Yörük Türklerin icra ettikleri görülmüş bu enstrümanı sadece kınalarda icra ettikleri
tespit edilmiştir.

3-İştip Yöre Müzisyenleri

4-Valandova-Çalıklı
Müzisyenleri

Yörük

Türkler-Yöre

Makedonya’da Yörük Türklerin İcra Ettikleri Kırık Havalar.
Türkü Adı
1-

Osman Paşa

2-

Çanakkale

Derleme yapılan şehir-(dilsiz kaval)
Makedonya -İştip
Makedonya -İştip

3-

Arzu ile kamber

Makedonya -İştip

4-

Elano

Makedonya -İştip

5-

Tızkaçka

Makedonya –İştip

6-

Şu Vardarın suyuna bak

Makedonya -İştip

7-

Atımı bağladım delikli taşa

Makedonya -İştip

8-

Ali Paşa,

Makedonya -İştip

9-

Tikveş,

Makedonya -İştip

10-

Drama

Makedonya -İştip

11-

Ziğoş

Makedonya -İştip
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Makedonya-Valandova Şehrinde Yaşayan Yörük Türklerin İcra Ettiği Kırık Havlar.
( Bağlama, Dilsiz Kaval, Darbuka)
1-

Mektep Önünde bayrak
(Hikâyeli ve oyunlu türkü )

Valandova -Çalıklı Köyü

2-

Kefimem (Hikâyeli türkü )

Valandova -Çalıklı Köyü

3-

Ayşem (Hikâyeli oyun türküsü )

Valandova -Çalıklı Köyü

4-

Bariyemin kumpirleri ( oyunlu türkü )

Valandova -Çalıklı Köyü

5-

Oğlan Oğlan ( Hikâyeli oyunlu türkü )

Valandova -Çalıklı Köyü

6-

Mantoli fistanlı

7-

Debreli Hasan

Valandova -Çalıklı Köyü

8-

Manastırda ( Bitova ) vardır çeşme
* Osman Paşa

Valandova -Çalıklı Köyü

Cami Altında Değirmen
(Hikâyeli türkü )

Valandova -Çalıklı Köyü

9-

5-Radoviç Yörük Türkler 		
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Valandova -Çalıklı Köyü

6- Geleneksel Kıyafetlerle Yörük Türkler.
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Makedonya Radoviç-Kocaali Köyü Elde Edilen Kırık Havalar.
( Yaşlılardan Alınma )

1-

A dedim ağlar gibi, derdim var dağlar gibi

Radoviç-Kocaali köyü

2-

Dağda davar güderim, emine’me selam
söylerim

Radoviç-Kocaali köyü

3-

Çavdar serdim harmana

Radoviç-Kocaali köyü

4-

Gül’o oturmuşta çorap örüyor.

Radoviç-Kocaali köyü

5-

Kuyu başında testi, kemeride elimi kesti

Radoviç-Kocaali köyü

6-

Yüksek çardak da manko oturmuş.

Radoviç-Kocaali köyü

7-Yörük Türklerinde Düğün

8- Erkeklerin Hora Oyunu
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Manastır - Pirlepe Yaşayan Yörük Türklerinden
Derlenen Kırık Havalar.
(Bağlama, Ud, Darbuka, Zilli Def)
1-

Erken fatime ( Repertuarda yok )

Manastır - Pirlepe

2-

Cami altında dirmen

Manastır - Pirlepe

3-

Mektep önünde bayrak

Manastır - Pirlepe

4-

Kaynar kazan taşmaz

Manastır - Pirlepe

5-

Bariyemin kumpirleri

Manastır - Pirlepe

6-

Fatimenin zinciri

Manastır - Pirlepe

7-

Hamdi gitme orman

Manastır - Pirlepe

8-

Bir sarı yılan sokaydı beni

Manastır - Pirlepe

9-

Pirlepenin konakları

Manastır - Pirlepe

10-

Sözsüz -Rumeli karşılama havaları
Sözsüz oyun havaları (geçkili)

Manastır - Pirlepe

Makedonya’da, Üsküp te ise Yörükler daha çok Makedon kültürü ile kaynaşma
içine girmiş, ancak dernek çatısı altında halk oyunları ve müzikleri konusunda
geleneksel kültür aktarımını devam etmektedirler.

9- Üsküp Yörük Türklerin Halk Oyunları Eğitimleri
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Oyunsal olarak erkek oyunlarında roman Türkler ve Makedon yörük Türklerinde
hora da denilen omuzdan tutularak oynanan ve yavaştan başlayarak hızlıya doğru
oldukça hareketli bir biçimde oynan oyunlarda da benzerlik görülmektedir, kadın
oyunlarında da romanlar, Roman havası oyun ve müziği ile farklılığını gösterirken
bu tür oyun ve müzik biçimi Yörüklerde görülmemektedir.
Makedonya’da yaşayan “Türkçe konuşan Müslüman Romanlar” ayrı bir çalışma
konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu müzisyenlerde babadan dededen
kalma müzik birikimleri ve aktarımlarıyla bizleri 50 -100 yıl öncesi repertuara
götürmektedir. Romanlar repertuarlar gelin çıkarma, düğün evi karşılama, gelin
havası, gelin karşılama, güreş havaları, çok eski zamanlarda çalınan oyun ve türkü
müzikleri icra ederek ve aktararak geçmişe ışık tutmaktadırlar.
Makedonya’da yaşayan Türkçe konuşan Müslüman Romanlar çoğunlukla Strumca
şehrinde yaşamaktadırlar. Osmanlıdan bu zaman kadar geleneksel müzikleri
bozulmadan kuşaklar aktarımı sağlayan en önemli gurup olarak görülmektedir.
Makedonya’da Türkçe konuşan Romanlar, Makedon Yörük Türkleri ile birbirlerini
tamamlayan bir unsur olarak görülmektedir. Her Yörük düğününde mutlaka Türkçe
konuşan romanlar yer almaktadır. Çünkü romanlar icra ettiği müzikleri oyunlarla
tamamlayan Yörüklerdir. Özellikle kaba zurna ile icra edilen gelin alma ve gelinin
elinde testi kırma anında verilen müzikler yüzlerce yıllık geleneğin devamıdır.

11- Ustrumca Kaba Zurna İcra Eden
Yöre Müzisyenleri				

13- Ustrumca –yöre oyunları oynayan
Müslüman Romanlar

12- Ustrumca –Yöre Oyunları Oynayan
Müslüman Romanlar

14- Ustrumca –Roman Müzisyenler.

207

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Son zamanlarda Müslüman Romanlar da kendi aralında iki kısma ayrılmaya
başlamışlardır, Geleneksel biçimde kaba zurna ve davul ile geleneksel müzikleri
taşıyan koruyan ve icra eden Romanlar, daha genç kesimden oluşan ve Makedon
kültürüne de yakın batı çalgıları kullanarak daha özgün şekilde icra eden topluluklar
oluşmuştur. (Saksafon, klarnet, bateri, gitar vb.) bu guruplarda son zamanlarda
Yörük düğünlerinde boy göstermektedirler ancak bu guruplar geleneksel Rumeli
türküleri icrasından çok Makedon ve roman pop tarzını oluşturmuşlardır.

15- Radoviç-Yörük Türklerin Düğünlerinde 		

16- İştip Roman Oyunları

Yer Alan Müzisyenler

Usturumca Müslüman Romanların icra ettikleri kırık havalar.
1-

Karabatak oyunu

Makedonya-Ustrumca

2-

Çaçak, beşli oyun havası

Makedonya-Ustrumca

3-

Karagözlü

Makedonya-Ustrumca

4-

Gelin alma

Makedonya-Ustrumca

Makedonya Türk Halk Türkülerinde Konular
Makedonya’daki Türk halk türküleri konu bakımından tasniflenildiğinde, en
başta “ lirik” ve “ pastoral “ türküler yer almaktadır. Doğayı, sosyal ve ekonomik
hayatı resmetmektedirler.
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1-

Bir evler yaptırdım Ramizem

2-

Manastırın ortasında var bir havuz

3-

İndim yarin bahçesine

4-

Mavrodan( makrovadan) aldım bir okka nohut

5-

Çeşme başında yarimi beklerim

6-

Üsküpe varmadan gelir Kumanova

7-

Tahir ağa

8-

Ne hoş imiş Kalkandere ovası

MÜZİK OYUN VE EĞLENCE

Bu tür lirik ve pastoral türkülerin hemen hemen hepsinde “ sevda, ayrılık, gurbet
ve hasretlik gibi temaların işlendiği görülmektedir. Bunun yanında “meyhane, bade,
üzüm, rakı, şarap, sarhoş vb eski uygarlık dönemlerine kadar uzanan bir içecek
kültürü” nün izlerini günümüze taşımaktadır.

Makedonya türkülerinin bir kısmında olaylar bağ-bahçe- tarla içinde geçmekte ve
bazı türkülerde olayın yaşandığı köy veya şehir isimleri de kullanılmaktadır.
1-Kalk gidelim şazo/ nazo viran bostana
2-Bahçe bahçe gezdim nar bulamadım
3-İndim yarin bahçesine

Türkülerde Geçen Belli Başlı İsimlendirmeler
Şehir ve köy isimleri
1-Üsküp, Manastır, Kalkandelen, İştip, Kıratova, Radanya,
2-Dağ, Nehir Ova Dağ İsimleri
Vardar, Şardağı ve Mavrova
3-Makedonya’ya yakın yer isimleri
Mayadağ, Yıldız Dağı, Zemun Ovası, Priştine, Prilıpe

Osmanlı zamanında kalan Türklerle Makedonlar iç içe yaşamışlar ve hikâyelerde
Makedon ve Türk insanı arasında sevdalarda konu olmuştur. Bunlardan birisi; İştipKirikapalanka/ Pirlepe, Dolmeny de Makedonlardan derlenen halk türküsü buz
aman kadar gelmiştir. Orada yaşayan Süleyman ağa girdiği handa Makedon kızı
kinataya bana şarap rakı getir der, sonra üstünde kırmızı önlük üzerinde uyuyum
der, kita da bırak rakı şarabı Türkiye’den bir asker geliyormuş bana bir asker bul
önünde kırmızı bayrak olsun( Türkiye’de âşık olduğu asker Türk bayrağından
bahsediyor). Ben onu istiyorum demiş. İki kültür arasında birçok aşklar ve hikâyeler
çıkmıştır.
Ayrıca Makedonya her sene 21 Mayıs’ta Makedonya- prılıpe şehrinde yapılan
müzik festivalinde Makedonya da çeşitli şehirlerde yörük ve Müslüman romanlar
geleneksel müzik ve oyunları icra ederek kültür kaynaşması yapmaktadırlar.
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17-18- Tetova- Yörük Türklerin Katıldığı Şenliklerden Görünüm

Sonuç
Yörüklerin ekonomik yapılarında ülke geneline göre daha düşük bir gelir
durumunun hâkim olduğu görülmektedir. Yörükler daha çok ormancılık,
hayvancılık, sınırlı ölçüde yapılan tarımsal üretim ve kısmen tütüncülük ile
geçimlerini sağlamaktadır. Eğitim düzeyi okuryazarlık yönünden bakıldığında ileri
yaşta bulunanlar da dâhil olmak üzere okuryazar olunduğu şeklindedir. Zorunlu
ilköğretimlerini Türkçe yapabilen Yörükler dördüncü sınıf ve sonrasını Makedonca
okumak durumundadır. Bu açıdan bakıldığında eğitim düzeyinin ülke geneline göre
düşük olduğu görülmektedir.
Makedonya Yörüklerinde gözlenen sosyal olgulardan biri özellikle Türkiye’ye
göç hareketidir. Tarımsal üretimin beklentileri karşılayamadığı daha çok dağlık
bölgelerden Türkiye’ye göç yaşanmaktadır.
Makedon Yörükleri özlemlerini şu cümleyle anlatmaktadır;
“Türklük başımızın üzerinde parlayan güneş gibi
Ama vatan içimizde köklenmiş ağaç gibi
Ne güneşin ışığından faydalanıyoruz
Nede içimizdeki köklenen ağacın meyvesini yiyoruz”
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Fotoğraflar
Kültür ve Turizm Bakanlığı-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge
Arşivinde kayıtlıdır.
Metinler 2006-2009 yıllarında alan araştırması çalışmasında elde edilmiştir.
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YEZİDİLER’İN DİNİ DANS GELENEKLERİ

Cenk GÜRAY1

Giriş
Yezidiler’in genel olarak dini müzik gelenekleri ve daha özelde “semah
gelenekleri” ile ilgili Tahran Üniversitesi Tarih profesörlerinden Muhammed Ali
Sultani’nin söylediği bir söz ilginç bir şekilde bu çalışmanın ortaya koyduğu amacı
ve sahip olması gereken kapsamı ilginç bir şekilde özetlemektedir:
“Yezidiler bilinen en eski semah geleneklerinden birine sahiptir, zira semah
esnasında kullandıkları çalgılar diğer geleneklerde kullanılanlardan çok daha
eskidir.”
Kişisel hatta sıradan bir yorum olarak da görülebilecek bu sözler esasında
çalışmanın ortaya koyduğu zorluğun boyutlarını da özetlemektedir. Yezidi’lerin
yoğunlukla yaşaya geldiği Güneydoğu ve Doğu Anadolu, İran ve Irak coğrafyaları
dinbilim açısından ciddi bir çeşitlilik göstermektedir. Zira bu coğrafi bölge pek
çok dinin ortaya çıktığı ve şekillendiği bir alanı oluşturmaktadır. Doğal olarak
kültürel açıdan böylesi önemli bir merkez, sosyo-politik olarak da önem arzeden bir
coğrafya parçasında ortaya çıkınca, devletlerarası politikanın doğal bir mücadele
alanı olagelmiştir. XIX. Yüzyılın sonlarından itibaren bu coğrafyadaki pek çok
dini ve etnik çeşitlilik gösteren topluluk üzerinde İtalya, İngiltere ve ABD gibi
“Batılı” devletlerin öğrenmek ve yönetmek amacı güden çalışmalarını tespit etmek
mümkündür. Yezidiler de böylesi çalışmalardan yoğunlukla nasiplerini almışlardır.
1 Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı.
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Bu kaynaklar yöre ile ilgili önemli bilgiler sağlarken, politik sebeplerle “yaratmış
olabilecekleri” bilgi kirliliği de hep bir soru işareti olarak kalmıştır.
Tespit edilebilen 1000 yıllık bir geçmişe 2 sahip olan Yezidilik bu dönem içinde
ve öncesinde hem Hıristiyanlık ve İslam’ın karmaşık mezhep yapılarıyla hem de
gnostik3 bir temele sahip Maniheizm4, Mandeizm, Zerdüştlük, Mecusilik5 gibi
ezoterik6 inanç sistemleri ile ilişki halinde oluşmuştur7. Bundan dolayı doğal olarak
senkretik8 inanç anlayışlarının birleşiminden oluşmuş ve dolayısıyla senkretik
karakteri çok güçlü olan böylesi bir sistemin katmanlarını ayrıştırmak oldukça zor
bir problem teşkil etmekte, bu problemin çözümü için teoloji’nin yanında sosyoloji,
tarih, müzikoloji, çalgıbilim gibi disiplinlerden destek almak gerekmektedir.
Çalışmayı zor hale getiren bir başka yön ise, Yezidi inanç sisteminin kuramsal
anlamda değişik inanç simgeleri ile kurduğu ilişkinin Yezidiliği popüler kültürün
de çekim alanı içine sokuş olmasıdır9. Melek Tavus’un Yezidilik’te simgesel olarak
2 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidiliğin Kökenleri Berfin Yaınları, İstanbul, 2006, s.9.
3 Kavram Eski Yunan dilinde bilmek anlamına gelen gignoskein kelimesinden gelmektedir. Gnostizm Mısır,
Antik Yunan ve Mezopotamya inanç sistemleri dahil olmak üzere inanç kültürünü ciddi şekilde etkilemiş
olan ve ebedi kurtuluş için inançtan ziyade batıni bilgileri temel alan bir düşünce sistemidir (Iannone, 2001).
Gnostizm, kötülük kavramı ile meşguliyet, insanın kendi çevresine yabancılaşması ve geri çekilmesi ve özel,
gizemli bilgilere duyulan tutku gibi genel temelleri mevcuttur. (Nock, 1964) Gnostisizm İslam Tasavvufu’nun
temellerini de içinde barındırmaktadır. Platon’cu ve Plotinus tarafından son şekle verilen Yeni Platoncu
düşüncenin de özünü teşkil eden “evrenin tanrıdan çıkıp, yayılarak maddeleştiği görüşü Gnostizm’i de
etkilemiştir. “Tanrısal doğaya sahip bir ruh” olarak da ifade edilebilecek bu anlayış ile Trakya kökenli Orfizm
inancına dayanır. Orfizm ise Dionysos ve Apollon’a dair simgelerden etkilenmiştir. Gnostizm’e göre insan
tamamlanmamış bir varlıktır, ancak insanın Tanrısal gerçeği kavrayarak tekâmül etmesi yani tanrılaşması
mümkündür. (Sever, 2006, s.22). Tekamül etmek dünyevi varoluşun olumsuzluğundan kurtularak irfanagnosis’e ulaşma şansını seçilmiş bireylere vermektedir. Bu bireylerin bilgi ya da Gnosis’in koruyucusu
olduğu düşünülür (Özbudun, 2004). Bu öne sürüm ileride tartışılacak İsa’nın kişiliği ve tanrı olup olmadığı
sorgulaması ile oldukça fazla ortak yönü ve tartışma alanını barındırmaktadır. Bu durum kaynağa dönüş
isteğini de temsil etmektedir. O zaman Gnostizm felsefesinin Orfizm-Platonizm-Pyhtagoryenizm görüşlerinin
ruhsal arınma, zihinsel yükseliş, Tanrıya benzeme ve onun bilgisi yoluyla esenliğe ulaşma yolunu takip
ettiği söylenebilir (Toku, 2007). Dolayısıyla Gnostizm her din yapısı için önerilen yolun dışında, Batıni
olarak önerildiği düşünülen başka bir yolu ortaya çıkarabilmektedir. İslam tarihinde de bu anlayış, şeriatı
bire bir takip eden tarikatlarla hikmet (sophia) arayışını yollarının ana hattı olarak belirleyen tarikatlardan
ayırmaktadır (Su, 2009).
4 Frayha, 1946 s.1. ; Öztemir, 1988: 14-15.
5 Ahmed Teymur Paşa’ya gore Yezidiler Dâsin Mecusi’lerindendir.
6 Bâtıni’lik kavramı ile aynı anlamı taşımaktadır. Eski Yunan dilinde içteki, saklı anlamını taşıyan esoteros
kelimesinden gelmektedir. Esoterizm inaç sisteminin mensuplarını hedefleyen ekol ve doktrinleri anlatır. Bu yeniyle
tüm toplumu hedefleyen eksoterik öğretilerden ayrılır. Bu manada ezoterizm bilinmeyen, gizemli öğretilerin genel
adıdır ve Eski Mısır inanç sistemleri, Pythagoras öğretisi ile kısmen Platon öğretisi bu yapı içinde yer almaktadır
(Iannone, 2001).
7 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidiliğin Kökenleri, Berfin Yaınları, İstanbul, 2006, s.21-54.
8 (Arakelova, 2001, s.1) Eski Yunan dilinde birleştirmek anlamına gelen synkretizein kelimesinden gelen kavram
farklı hatta karşıt ekollere ait felsefi doktrinlerin bütünleşik bir bakış açısı oluşturmak adına harmanlamak
anlamına gelmektedir. (Iannone, 2001) Su da (2009) senkretizmi, farklı inanç sistemlerinin etkileşime girerek
karışması sonucunda yeni inanç ögelerinin ya daörüntülerinin ortaya çıkması olarak tanımlamaktadır.
9 Taşğın Türkiye Yezidiler Bibliografyası adlı eserinde bu konuyu detaylı şekilde açıklamış, Yezidilik’in önemli
simgelerinden olan Melek Tavus pek çok araştırmacı ve gazeteci tarafından Şeytan kavramı ile özdeşleştirilmiş
ve Yezidiler Şeytan’a tapanlar olarak adlandırılmıştır (2005). Bu durumun popular kültür için çekici bir
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önemi ve bu temelde ortaya çıkıp popüler tartışma simgelerine dönüşen bazı
olgular10 etrafında ortaya çıkan değişik tartışmalar, vaftiz olgusu, ana tanrıça Kibele
kültü11, gnostik düalizm12, devir gibi özellikle söz konusu coğrafyanın tüm inanç
sistemlerini etkileyen önemli simgeler ve inanç sisteminin Abdülkadir Geylani13,
Hallac-ı Mansur14, İmam Al Gazali15 gibi İslam tarihin ilginç kişilikler ile kurduğu
ilişkiler; çokça verinin bulunmasına rağmen verinin analizini oldukça güçleştiren
bir ortamı hazırlamıştır. Yezidiler Anadolu ve Mezopotamya kökenli her inanç
sistemi gibi tapınım yapılarını müzik ve dans yoğun bir ilişki içinde sürdürmekte,
bu yönleriyle bölgenin “semah” geleneği içinde değerlendirilebilecek bir ibadet
tipini ortaya koymaktadır.
malzeme oluşturduğu açıktır. Bundan dolayı basına sıkça ama oldukça yüzeysel bir şekilde konu olan Yezidi
İnanç sistemi hem Satanizm gibi popular, güncel, düşünce yapılarıyla hem de kendisiyle benzeşen ama daha
fazla tanınan Zerdüştlük gibi inanç sistemleriyle eşleştirilmek tehlikesini yaşamıştır.
10 Ayrıntılı bilgi için Ahmet Taşğın’ın Türkiye Yezidiler Bibliografyası adlı eseri gözden geçirilebilir (2005).
11 Yezidilik’i kuruluş döneminde en çok etkileyen inanç sistemlerinden biri olan Sabilik IX. Yüzyılda Harran’da
“Yüce Varlık’ın” “Yedi Gezegen’i” yarattığını, bu yedi gezegenin “Evreni ve dünyayı yönettiğini” temel alan
bir inanç sistemi kurmuşlardı. Bu Gnostik eğilimli dini Hermes/İdris, Azimun/Şeytan ve Orpheus adında üç
bilge kişinin kurduğua inanılır. Sâbilik bu kültürel çerçeve içinde Kibele, Dionysos gibi Anadolu kökenli inanç
simgeleriyle ilişki kurmuştur. Yezidilik’in doğa ile kurduğu kimi, ilişkilerin bu inanç sistemi üzerinden aktarıldığı
söylenebilir (Sever, 2006, s.34-44). Sabilik ve Yezidilik’in paylaştığı coğrafyanın eski Mezopotamya inanç
sistemlerine de ev sahipliği yapması, bu sistemler arasında doğal bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır.
12 Dualizm değişik felsefelerde değişik anlamlar taşısa da gnostik felsefe açısından bu kavram “kötü” olan
fiziki dünya ile ona karşı duran ruh ve beden bütünü arasındaki çekişmeyi anlatır (Sever, 2006 s. 23,24)
13 Yezidilik’in kuruluş yeri olan ve bu anlamda kutsallık atfedilen Musul’un güneydoğusundaki Laleş
şehrinde, Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani’nin de türbesi bulunmaktadır ( Sever, 2006, s.88).
Geylani aynı zamanda Yezidilik’in kurucusu Şeyh Adiyy bin Musafir’in medrese arkadaşıdır (Sever, 2006, s.
10). Kadiri’ler Anadolu’da dönerek yapılan zikirin temelini oluşturan tarikatlardan biridir (Ay, 2008, s.84).
Geylani’nin müzikte yoğunlaşmayı temel alan bir anlayışla gerçekleştirdiği mucizlere çeşitli kaynaklarda yer
verilmektedir (Taşğın, 2008). Bazı vakanüvisler tarafından Abdülkadir Geylani’ye atfedilen, Musafir ile ilgili
şu sözler ilginçtir: “Eğer imân açısndan hizmet sayesinde peygamberliğe ulaşılabilinseydi kuşkusuz Şeyh Adiyy
bin Musafir bu mertebeye ulaşırdı” (Lescot, 2009) (Guest, 2007).
14 Laleş’te türbesi olan bir başka önemli tasavvuf figürü de 922 yılında Bağdat’ta derisi yüzülerek öldürülen
Hallac-ı Mansur’dur (d. 857 ?) (Sever, 2006, s. 88) Yapısı gereği İslam öncesi ve İslam dönemine ait pek
çok akımın etkisi altında özgün fikirlerini yaymış olan Mansur’un Yezidilik ile olabilecek ilişkisi sistemin
senkretik yapısını destekler bir olgudur. Massignon’a göre (2006, s.221) “Hallac’ın anısı bugün de aşırı
görüşlü Şii (Kızılbaş) olsun Şii karşıtı (Yezidi) olsun, bölgedeki Kürtler arasında yaşamaktadır; demek ki çok
eski devirlere ait bir inanç kalıntısı söz konusudur..”. Yine Massignon Hallac’ın Manihizm ve Bektaşilik ile
simgesel ilişkisinden de bahsetmiştir (2006, s. 245,249). Bektaşilik, Alevilik ve Yezidilik’te simgesel olarak
Hallac’ın asıldığı darağacını(dar-ı Mansur) temsil eden iki ip parçası ritüelik olarak ciddi önem taşımaktadır
(Massignon, 2006, s. 251, 252).
15 Yezidilik’in kurucusu olarak kabul edilen Şeyh Adiyy Bin Musafir’in Bağdat’a giderek ders aldığı
filozoflardan biri de “Huccet-ul-İslam” lakaplı Ebu Hamid Gazzali’dir (1059-1111). Gazzali İslam felsefesi için,
Eski Yunan temeline haiz, Sünni İslam’ın Ortodoks inançları ile tasaavvuf felsefesinin uç noktalarını düşünce
benliğinde buluşturabilen önemli bir kişilik olarak gözükmektedir. Musafir’in Geylani ile de burada tanıştığı
ve Hallac-ı Mansur’un düşünce dünyasına burada yaklaşmış olabileceği düşünülünce Bağdat’taki dönemin
zengin düşünce dünyasının Yezidi düşüncesinin oluşumundaki etkisini hissetmek mümkündür. Yezidilik’teki
ölümsüz ruh ve ölümlü beden algısı ve “gerçek” bilgi ile ilişki kurma yönteminin Gazzali’den etkilendiği
görülebilmektedir. Aynı düşünce dünyası dönemin Anadolusundaki inanç yapısını da şekillendiren pek çok
felsefeyi de ortaya koymuş ve geliştirmiştir (Massignon, 2006). Musafir Bağdat’da tanıştığı diğer bir önemli
düşünür de Ebu Necib Abdülkadir es Sühreverdi’dir (ö. 1168) (Lescot. 2009)

217

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Senkretik, Gnostik Ve Düalistik Bir İnanç Sistemi Olarak Yezidilik Ve Bu
Özelliklerin Müziğe Yansıması
Yezidilik’in senkretik özelliği konu ile ilgili araştırma yapan hemen hemen tüm
bilim adamlarının üzerinde uzlaştığı bir konudur. Yezidilik’in senkretik özelliğinin
algılanması bu inanç sisteminin tapınım yapısının ve dolayısıyla dini müziğinin
algılanmasında büyük önem taşımaktadır.
Ahmet Taşğın bu konu başlığı altındaki tartışmaları şöyle özetlemiştir:
“Yezidilik, hem ismi hem de tarihi açısından günümüze kadar tartışıla gelmiştir.
Farklı birçok dinin etkisinde nasıl kaldığı, hangi aşamalardan sonra son şeklini
aldığı konusu hala aydınlatılmayı beklemektedir. “16
Bu konuyla ilgili Erol Sever’in yorumları da ilginçtir:
“XV. Yüzyılda, Adavi tarikatı17 üyeleri yeni bir din kurmuşlardır. Yezidilik
adını verdikleri bu din, Ortadoğu, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’deki dinlerden
ve tarikatlardan çeşitli inançların alınarak, bir potada eritildiği sentez bir dindi.
Tarihçilerin karanlık dönem dedikleri, XIII. Yüzyılın ikinci yarısından XV. Yüzyılın
başlarına kadar, bu eski Sufi cemaati yeni bir din oluşturmuştu. Yezidilik yalnızca
Gnostik bir din olarak kalmamış, eski çoktanrıcı dinlerin kalıntılarından, çevresindeki
din ve tarikatlardan aldığı düşüncelerle de beslenmiştir. Çeşitli kültürlerin yan yana
yaşadığı Ortadoğu’da, yeni bir dinin oluşması için gereken bütün koşullar vardı.”
Esasında Yezidilik’in kurucusu olarak bilinen Şeyh Adiyy bin Musafir’in (10721162) yaşadığı dönem incelenince kendisinin özgün bir öğretinin temellerini atacak
fikri yenilikleri ortaya koymadığı görülmektedir, hatta tam aksine fikirlerinin
genel yönü, belki namazı küçümsemesi dışında, İslam’ın merkez öğretisinin
temellerini sıkı sıkıya takip etmektedir (Lescot, 2009). Dolayısıyla Şeyh Adiyy
bin Musafir’in Hakkari ve çevresinde, hatta şimdiki Irak18 ve Suriye topraklarında
16 Ahmet Taşğın, “Yezidiler”, Aziz Andaç Yayınları, Ankara 2005. s. 14-15.
17 Yezidi dininin peygamberi ve kurucusu olarak bilinen Şeyh Adiyy Bin Musafir’in (1075-1162) ölümünden
sonra Ebu el Bereket bin Sahir’in önderliğinde kurulan ve kısa sürece Adaviler ismiyle tanınan cemaat ve ait
oldukları inanç sistemi (Sever, 2006, s.12)
18 Bazı kaynaklarda da Şeyh Adiyy’in eski bir Nesturi Hıristiyan keşişi olduğuna ve Laleş’teki eski bir
manastırı Yezidiler için bir tapınağa dönüştürdüğüne ve burada Yezilik’in esaslarını ortaya koyduğuna dair
bilgiler de mevcuttur (Heard, 1911). 1841 yılında ise Grant ve Hinsdale adlı iki misyoner Laliş’i ziyaret etmiş
ve Şeyxan Miri ile konuşma imkanı bulmuşlardır. Mir onlara halkının Nesturilerle aynı dinden olduğunu ve
hala Hıristiyanlığa inandıklarını söylemiştir. Grant bu durumda Yezidi ve Nesturilerin İsrail’in kaybolmuş
aşiretlerinin soyundan gelmiş olabileceğini düşünmüştür (Guest, 2007). Her ne kadar bu iki misyonerin
aktardıklarında objektif olmayan bazı bilgilerin mevcut olabileceğini düşünsek bile yine de böylesi bir
bağlantıya gönderme yapmaları ilgi çekicidir. Nesturi’lik İstanbul Başpsikoposu Nestorius (ö. M.S.451)
tarafından ortaya konmuş ve Hırıstiyanlığın içindeki diğer mezheplerden farkı İsa’nın doğumunda sadece
bir insan olduğu, ilahi bir kişiliğe kavuşmasının Tanrı’nın kelamının (logosun) bedenine ulaşması sebebiyle
gerçekleştiğini düşünmesidir. Ancak İsa Tanrısal bir kişiliğe sahip olsa da Tanrı değildir (Toku, 2007).
Bununla beraber, Doğu dünyasının ve İslam felsefesinin Antik Yunan kültürünün felsefe mirasıyla buluşması
da Bizans kilisesi tarafından yukarıdaki sebeplerden dolayı Rafızi (başka bir yolu benimseyen) sayılan Nesturi
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özellikle “Kürt kökenli” kesim üzerinde elde ettiği gücün sebebini “sahip olduğu
düşünülen olağanüstü güçler” ve “nefsine yüksek hakimiyetinde” aramak mantıklı
gözükmektedir. Zira tarikat içinde Yezidilik sistemini hazırlayan ortam, Şeyhlerinin
mistik güçleri ile ilgili tasavvurlarının kendilerini İslam öğretisinin radikal uçlarına
taşıdığı mürit gruplar tarafından oluşturulmuştur (Lescot, 2009). Adavviyye
Tarikatı XVI. Yüzyıla değin Yakın Doğu’a yayılımını sürdürmüş, etki alanını Mısır
ve İran’a kadar genişletmiştir. Adavviyye tarikatından “Yezidi” inanç sistemine
dönüşüm ise bu zaman dilimi içinde Şeyh Adiyy’e duyulan aşırı hayranlığın
“Yezid’in19” imametine olan inanç ile kesişimi aracılığıyla ortaya çıkmıştır. Ancak bu
inanç sisteminin isim değiştirmesi, Şeyh Adiyy’in önemini kaybettirmemiş, Yezid
uzak ve anlamını kaybeden bir simge olarak hafızalarda yer almıştır (Lescot, 2009).
Hatta zaman içinde Şeyh Adiyy’in bu inanç sistemi için öneminin neredeyse tanrısal
bir kudreti temsil edecek kadar güçlenmesi, günümüzde Adiyy’in türbesi merkezli
“tavaf20, müzik ve dans” kökenli tapınım geleneklerinin Yezidilik’te yerleşmesi
sonucunu ortaya çıkarmıştır (Lescot, 2009).
Yezidilik ait olduğu coğrafyanın kendinden önce şahit olduğu inanç
sistemlerinden pek çok simgeyi ritüelik yapısına katmışken21, bu durum müzik
ve dansa bağlı ibâdet geleneklerinde de kendini hissettirmektedir. Bu ilişkinin
temelinde Gnostik düşüncenin evreni müzik üzerinden anlama düşüncesi
mevcuttur. Gnostik öğretinin temelinde Antik Yunan’ın “Yeni Platoncu22” görüşler
bulunmaktadır.
Bu görüşler dört unsur nazariyesi üzerinden müzik-evren
ilişkisinin kurulmasında önemli bir temel teşkil etmektedir. Platon’a göre bu dört
unsuru yoğurarak ondan evreni oluşturan ve onun düzenini sağlayan formüller ile
ve Süryani cemaatlerinin çeviri faaliyetleri ile gerçekleşmiştir (Özbudun, 2003). Esasında Tanrısal bilgi
arayışındaki tüm dini yapılanmaların dinler arası ortak bazı temelleri tarih içinde aktardığı da söylenebilir.
19
Burada adı geçen Yezid Bin Muaviye’nin(646-683) iktidarı döneminde ve sonrasında sonradan
Yezidi olarak anılacak olan topluluğu koruduğuna inanılmaktadır. Şüphesiz ki İslam dünyasının hemen
bütününün Kerbela olayı esnasında Peygamber Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in şehit olmasına
sebebiyet vermesi dolayısıyla tepki duyduğu Yezid’i destekler yöndeki baskış açıları o dönemlerden itibaren
oluşturdukları ortak kültürel kimliklerin de temellerinden biri olmuştur. Sever’in (2006) aktardığına gore
Dicle’nin doğusunda hatta Şii halkın çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşayan Yezidilerde Halife Yezid’in
doğuşunda kutsal bir ruhun bedenine göç ettiğine inanılmakta ve doğum günü en önemli bayramlardan
biri olarak kutlanmaktadır. Yezidiye isminin de Yezid Bin Muaviye’den kaynaklandığı ve kendisinin bu inanç
sistemi için kutsal bir kişi olduğuna dair de kaynaklar arasında genel bir uzlaşma mevcuttur (Taşğın, 2005).
İbn Teymiyye Yezid kültüyle Adiyy ailesine duyulan hayranlık arasında da bir bağlantı tespit etmiştir (Lescot,
2009). Zira Şeyh Adiyy, Yezid’i “İmamoğlu ve İmam” olarak değerlendirmiş ve”Dinsizlere karşı savaştı, onu
lanetleyen cemaatten atılacaktır” demiştir. Yezidilerin isimlendirilmesinde diğer olasılıklar ise bu cemaatin
isimlerini göç ettikleri Yezd bölgesinden almaları(Teymur, 2008) ile bu ismin Irak Emiri Şah Hüsrev’in
(ö.1059) haznedarı Yezdan’dan gelme ihtimalidir. Nasturi Hıristiyan olan Yezdan’a “inançlıların beyi” adı
veriliyordu, ki bu durum Yezidilik’in çeşitli inanç sistemlerinden etkilenen yapısı ile örtüşmektedir. Yine bazı
kaynaklara gore Yezidilere isimleri Yezid döneminden sonra verilmiştir. Daha önceki dönemlerde bu cemaat dualist
anlamına gelen, wethniyûn kelimesi ile anlatılıyordu (Heard, 1911). Yine Yezidi teriminin Farsça Tanrı anlamına
gelen Yezdan’dan gelmiş olması da tartışılan bir fikirdir (Okçu, 2007: 2).
20 “Artık inananları namaz kılmak için Mekke’ye doğru değil, Laleş’e doğru dönüyorlardı”(Lescot, 2009).
21 Bussell ,1917
22 M.S.3 yy’da Platon’un fikirlerinin yeniden keşfedilmesi ile başlayan akım.
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oranlar, insanı ve ruhunu da şekillendirmektedir (Wellesz, 1961). Müzikal uyum ya
da harmonya insanlara adeta bu oranları ve dolayısıyla dünyanın düzenini anlatan
bir hediyedir ve dolayısıyla müzik “ilahi güzelliği” yansıtan en önemli araçlardandır23
Bu müzikal simgelerin temelindeki görüş ise “evrenin tanrıdan çıktığı ve yayılarak
maddeleştiği”24 anlayışıdır ki Yezidilik’te de somut olarak hissedilebilen “kutlu
kişinin” tanrılaştırılması25 anlayışı ile bir benzerlik taşımaktadır (Bulut, 2002: 153).
Yine bu durum ruhla madde ve hayat arasındaki çelişkiyi “ruhun” önemine vurgu
yaparak çözümleyen “düalist” Platoncu, Orpheuscu ve Pythagoras’çı26 geleneklerle
örtüşmekte27 ve ruh göçünü yani ruhun değişik hallerde temayüz etmesi fikrini
(tenasüh28) meşrulaştırmaktadır (Bulut, 2002: 156, 163).
Melek Tavus Kavramı ve İbadet Sistemindeki Simgesel Önemi
“Kralın Ehramlardakinin yanında Hint ellerinde bulunan bir donanması da vardı ve
bu donanma üç yılda bir gelirken altın, gümüş, fildişi, maymun ve tavus kuşları ile dolu
olurdu…”29
Mandi, Dürzi,Tahtacı gibi inanç grupları ve İslami gelenekte de şeytan ya da “kötü
melek” ile özdeşleştirilen tavus kuşu aynı zamanda Yezidi inanç sisteminin temel
dayanaklarından biri olan ve ruh göçünün en önemli yansımalarından30 olan “Melek
Tavus’un” da simgesidir. Bu melek Yezidi inanç sistemi içinde doğrudan telaffuz
edilmese de Allah ve Muhammed’e muhalefetinden dolayı cennetten kovulan
Şeytan’ı işaret etmekte olduğunu gösteren pek çok kanıt bulunabilir31. Yezidiler
Melek Tavus’u bu muhalefetinden dolayı aldığı kötü sıfatlardan arındırarak, onu
güçlü ve iyi bir melek olarak algılamışlardır. Yezid gibi Melek Tavus da Yezidilerin
güçlü dini otoriteye karşı gelme cesaretini gösteren unsurları sistemlerine almaktaki
ilginç kararlılıklarına işaret etmektedir.
Hint kültürünün dini yapılarından, geleneksel sanatlarına ve folkloruna
kadar pek çok noktada göze çarpan tavus kuşu figürü inanç sisteminde toprak
ana’yı simgelemektedir. Java’daki bir İslam anlatısına göre simgelenen tavus kuşu
cennetin kapısını beklemektedir, yine pek çok kültürde şeytanla da özdeşleştirilen
23 Güray, Aydın, 2007
24 Sever, 2006, s.22
25 Ya da Tanrı’nın insan görünümünde ortaya çıkması (hulul)
26 Pythagoras’cı gelenek de ana yapısını Orfizm’den almıştır. Pythaogas kendi kurduğu “Kroton” okulunda bu
öğretiyi aktarmaktaydı (Güray, 2010).
27 Eliade, 2003
28 Alevilik öncesi Türk inanç sistemlerinde de tenasüh olgusunun baskın şekilde hissedilebildiği
görülmektedir. En genel anlamıyla değişik şekillerde görünen bir kurtarıcının beklenmesine odaklanan bu
anlayış bu yönüyle “mehdici” bir bakış açısı olarak kabul edilebilir.
29 İncil, I Kings 10:22
30 Bruinessen, 2008.
31 Lescot, 2009, s.45-49
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bu figür İran geleneğinde insanın iki taraflı, düalist yapısına gönderme yapan bir
halde görülür. Antik Yunan mitolojisinin pek çok noktasında, özellikle Tanrıça
Hera’nın simgesi olarak beliriveren, günümüz Avrupa coğrafyasına Büyük İskender
tarafından taşınılan tavus kuşu Roma döneminde süs amaçlı kullanılmış ve bu
kanaldan Hıristiyan sanatına geçmiştir. Hıristiyan dünyada bazı durumlarda şerefin,
kutsallıktaki zarafet ile İlahi haşmetin simgesi olurken bazı inançlarda şanssızlığın
hatta yedi günahın simgesi olarak görülmüştür32.
Yezidilik’e dair efsanelerde Şeytan’ın Şeyh Adiyy ve Abdülkadir Geylani ile
beraber Mekke’ye gittikten sonra Adiyy’in kılığına girdiği ve cemaati dini açıdan
yönlendirdiği ifade edilir33. Esasında Yezidi’lerin semah anlayışının en temelinde de
Melek Tavus ve Şeyh Adiyy arasındaki böylesi bir dönüşüm olgusu yatmaktadır. Dini
törenlerin ve özelde semahın sembolik anlamıyla ilgili bazı noktaların tartışılması
konuya açıklık getirecektir.
Semah’ın temel dayanaklarından olan zamanın döngüselliği anlayışı pek çok
ilkel inanç sisteminde göze çarpabilmektedir. Eliade’nin de belirttiği gibi bu olgu
ibadet simgelerini derinden etkilemiştir.
“İlkeller de, zamana devresel bir yöneliş atfederek onun geri çevrilemezliğini ilga
ederler. Her şey, her an kendi başlangıcında baştan başlar. Geçmiş geleceğin bir önbiçimlenişinden ibarettir. Hiçbir olay geri çevrilemez değildir, hiçbir dönüşüm nihai
değildir. Bir anlamda dünyada yeni hiçbir şeyin olmadığını söylemek mümkündür, zira
her şey aynı ilk prototipin tekrarından ibarettir; bu tekrar, arketipik jestin ilk gösterildiği
mitsel anı güncelleştirerek dünyayı sürekli başlangıçların aynı gündoğumu anında tutar.
Zamanın işlevi bütün yaptığı şeylerin ortaya çıkış ve varoluşunu mümkün kılmaktır.
Onların var oluşları üzerinde hiçbir nihai etkisi yoktur, çünkü kendisi de sürekli yeniden
doğmaktadır.” (Eliade, 1994).”
Zamanın döngüselliği olgusu, ilkel dinlerden tek tanrılı inanç sistemlerine
kadar pek çok dini simgenin perde arkasındaki sebebi olarak aktarılmıştır. Hz.
Muhammed’e ait bir hadis bu döngüselliğin İslam dönemine kadar nasıl ulaştığını
ifade etmektedir:
“Bugün zaman ilk başladığı anki haline döndü.”
Bu hadisle zamanın döngüsünün üzerinden peygamberlik görevinin
tamamlandığı, vahiyin sonlandığı, bu haliyle “kemale” ulaşmanın gerçekleştiği
(Demirli, 2009) gibi bilgilerin yanında; bu bilgilerin tanrının ezeli ve ebedi varlığına
sürekli bir dönüşü de işaret eden bir anlamı da aktarmaktadır. Zira dairesel varlık
anlayışında son başlangıca döner ve onunla bir olur (Demirli, 2009). Bu yönden
bakınca bu durum ruhani olarak yükselip, tanrısal varlıkla bir olma döngüsüne da
32 Thankappan Nair, 1974
33 (Heard,1911)
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işaret ermektedir ki Yezidi semahı da böyle bir simgesel yapıya dayanmaktadır. Bu
simgeselliğin temelinde de dünyanın 7 günlük yaratılışı sürecinde yaratılmış olan 7
melek ve onların simgesel olarak dönüştüğü 734 kutlu kişi figürü yatmaktadır.
Yezidilik ve Alevilik’teki semah kavramları arasında da bazı simgesel benzerlikler
bulunmaktadır. Yezidilik’a ait bir efsane de semah’a sembolik olarak kaynaklık
eden Hz Muhammed’in miraç anını hatırlatmaktadır35. Bu efsanede Melek-i Tavus
cennette, Allah ve diğer meleklerle toplantı halindedir. Bu durum Alevilik’teki
Hz. Ali’yi de içeren Kırk Kutlu kişinin yer aldığı ve Hz. Muhammed’in dışarıdan
ziyaretçi olarak girdiği Kırklar Meclisi ile benzeşmektedir. Semah esnasında Şeyh
Adiyy, Melek-i Tavus arasında gerçekleşen dönüşüm ya da hülul da Hz. Ali ve Tanrı
arasındaki tanrısal dönüşüme de benzeşmektedir. Bilgiye ulaşarak Tanrısal varlıkla
bir olma hadisesi Alevi ve Bektaşi toplumlarının semah geleneklerinin temelinde
de yer almaktadır. Semah adeta bir pervanenin, ulu bilgiyi temsil eden ateş ya
da ışık kaynağı etrafında dönmesini ve sonunda o kaynağın içinde kaybolmasını
temsil etmektedir. Işık kaynağının ya da ateşin kutsallığı eski Türk geleneklerine
dayanmakta, aile oacağına, atalar kültüne ve doğadaki yaratıcı gücün sürekliliğine
işaret etmektedir. Hz. Ali ise Alevi simgeselliği içinde arslan, koç, turna gibi
güneş temelli simgelerle işaret edilmektedir.36, dolayısıyla Hz. Ali ışık kaynağını
temsil etmektedir. Bektaşi semahlarında da, semahın en coşkulu anı Hz. Ali’yi
sembolize eden “Şah Pervane” kavramı ile adlandırılmaktadır. Dolayısıyla Hz.Ali
hem Tanrı’ya en yakın durumda olan pervane’yi hem de ışık kaynağının ta kendisini
simgelemektedir. Bu durum semahtaki Hz.Ali-Tanrı dönüşümünü oldukça açık
olarak belirlemektedir.
Bir Simgesel Dönüşüm Unsuru Olarak Yezidiler’de Semah Geleneği
Yezidilik’teki 7 önemli melek ve bu meleklerin inanç sistemindeki felsefi
anlamları ibadet sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Yezidilerin dini dansının
temelinde ise Melek Tavus’un insanın yaratılış anındaki önemi yatmaktadır.
Yaratılışın ilk anında Tanrı, sonsuz bilgeliği (Hagia Sophia) ya da Tanrısal doğası
içinde Atfer adlı bir kuşu yaratmış ve sırtına bir de mücevher iliştirmiştir. 40,000
yıl boyunca bu bilgelik mücevherin üzerinde yoğunlaşmıştır. Başka bir efsaneye
göre de dünya Tanrı’nın bu mücevheri suya atmasıyla oluşmuştur37. Melek Tavus
ya da Azazil, dünyanın ilk gününde yaratılmıştır. Yezidilerin günümüze kadar
34 7 kavramı dinler tarihi açısından her dönem çok önemli bir kavram olagelmiştir. Örneğin Antik Yunan
dünyasının “7 bilge” kişisi simge olarak kendilerinden sonrasını da etkilemiştir. Bu kişiler Thales, Pittakos,
Bias, Solon, Kleobulos, Myson ve Khilon’dur. Bu 7 bilgenin Defli Tapınağını’na kazımış oldukları “kendini bil,
aşırılıktan kaçın, ölçülü ol” (Toka, 2007) sözleri İslam dönemine kadar uzanan pek çok tasavvufi okulun temel
görüşleri arasındadır.
35 Okçu, 2007: 40.
36 Yezidilik için de önemli bir kavram olan aslan (Crawfoot ,1900), bir söylenceye göre miraçta da Hz. Ali’nin
aslan olarak gözükmesiyle somut olarak da miraç kavramı ile özdeşleşmiştir.
37 Heard, 1911.
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aktardığı yaratılış efsanelerinde Melek Tavus’un bir kuş görünümünde dünyadaki
canlıların yaratılışına şahit olduğuna hatta insanoğlunu “kulağına ruh üfleyerek”
bizzat yarattığına şahit oluruz. Melek Tavus bu yaratım görevini “Atfer” kılığındaki
Tanrıdan alır38. Bu efsanelerde hem Melek Tavus’un Tanrılaşmasına hem de Şeyh
Adiyy’in Melek Tavus’a dönüşerek bu Tanrısallıktan pay almasına şahit oluruz39.
Dini dans ya da Semah ise, coğrafyanın yukarıda bahsedilen tüm dini gelenekleri
ile uyumlu olacak şekilde bu dönüşümün ya da yaratılış anının bir arketipi olarak
cereyan etmektedir. Yezidi düşüncesine göre Tanrı, Melek Azazil ile başlayarak yedi
gün boyunca melekleri yaratmıştır. Bu melekler sırasıyla Dardail, İsrafil, Mikail,
İsrail, Azrail ve Nurail’dir40. Söz konusu melekler 7 adet kutlu kişinin varlığında
temayüz edebilmektedir. Bu kişiler sırasıyla Melek Tavus ve onun kişiliğinde
bedenleşen Şeyh Adiyy, Şeyh Hasan, Şeyh Şems, Şeyh Ebubekir, Siccadin, Nasrettin
ve Fahrettin’dir41. Yezidi inancına göre bu melekler, her bin yılda bir sırayla dünyaya
gelip toplumu düzeltme görevini gerçekleştirmektedir42.
Yezidiler’in semahı din adamları tarafından gerçekleştirilen bir dini danstır. Bu
dans her sene Yezidiler’in Şeyh Adiyy’in türbesini ziyaret ederek Hac görevlerini
yerine getirdikleri Laleş kentinde gerçekleştirilen özel bir törende icra edilir. Esasında
Yezidiler’in pek çok ibadet yapısı müzik ve dans eşliğinde gerçekleşmektedir.
Özellikle vaftiz ve sünnet törenlerinde herkesin katılımına açık olarak gerçekleşen
ve ney, tanbur, tef gibi sazların eşliğiyle gerçekleşen dini danslar tespit edilebilir43.
Bunun yanında Hac etkinliğindeki diğer törenlerde de müzik ve dans her zaman
mevcuttur 44(Bilge, 2002: 52).
Söz konusu özel dini dansları da gerçekleştiren ve Yezidi toplumuna dine dair
mesajları iletme görevini gerçekleştiren gezgin din adamlarına “kaval (Qewal)” adı
verilmektedir. Kavallar, şeyhlerin denetiminde çok kapsamlı bir dini eğitimden
geçerek bu göreve gelmekte ve dinin adeta misyonerliğini yapmaktadırlar45.
Kavalların46 yönlendirdiği ibadet sistemlerinin temelinde trans haline geçerek
38 Halk arasında anlatılan bir efsaneye göre de ilk başta dünyada sadece kuş görünümündeki Tanrı ve bir
ağaç vardır ve yaratılan Melek Tavus Tanrı ile diyaloğu ile tüm yaratılışın aşamalarına şahit olur.
39 Lescott, 2009.
40 Çakar, 2007.
41 Yezidilerin kutsal metinlerinden olan Musaf Reş’in Musul nüshasında Fahrettin isminin yerini Yedin
almıştır.
42 Çakar, 2007.
43 Çakar, 2007.
44 Layard da bu etkinliğin bütünündeki coşkuya işaret etmektedir, 1850’lerdeki gezi notları günümüzdeki
uygulamalar ile şaşırtıcı bir benzerlik içermektedir (Layard, 2000: 204-205). Sever de Layard’dan alıntı
yaparak icra edilen bir ezginin adının “İsa’nın Ezgisi” olduğunu ifade etmektedir (2006: 82)
45 Lescott, 2001
46 Koçek adı verilen din görevlileri de raks ederek ve def çalarak, neredeyse “şamanik” bir ritual içinde manevi
alemle bağlantı kurarlar (Okçu, 2007: 99-100). Yaşar’a gore köçekleri iki kısımda değerlendirmek gerekmektedir,
bu kısımların ilki eğlendirici özellikteki köçekler iken, diğer kısmı da “kahinlik” özelliğine sahip köçeklerdir
(2008:110).
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Melek Tavus’a ulaşma ve onun mesajlarını cemaate aktarma olgusu vardır. Genelde
bu tapınıma kaval, tef, zurna ve tanbura eşlik eder. Bu sistemde Melek Tavus ile
iletişimi sağlayan ve onu kavala görünür kılan en önemli unsur kutsal sudur47. Melek
Tavus bu ritüel içinde tavus kuşu kılığında görünür ve o şekilde insanlarla iletişim
kurar. Mesajların iletimini dans takip eder48. Kavallar, Şey Adiyy için bestelenen
ilahileri de seslendirirler (Çakar, 2007: 188)
Tüm bu semah ritüeline “Semaya Roja Ide-Kutsal Gün Semahı” adı verilmektedir.
Bu törende Melek Tavus-ki aynı zamanda Şeyh Adiyy’e de dönüşmektedir- ve diğer
altı melek kutsal ateşin etrafında üç defa dönerler. Ayinde kutsal ateşi taşımak için
kullanılan ve ışık demetlerini yansıtma özelliği olan parlak kap ateşle birleştiği zaman
“Şeyh Adiyy’in” yüzüne bakılmasını imkânsız kılan nurunu canlandırmaktadır.
İbadet anında Melek Tavus’u ve diğer 6 meleği canlandıran 7 din adamı, yavaş
adımlarla, hatta yer yer durarak meydanın ortasında tutulan kutsal ateşin etrafında
dönmeye başlarlar. Bu esnada kendilerine kaval ve teflerin sürekli tekrar ettiği ezgiler
eşlik etmektedir. Ezginin ritmi bazen hızlanmakta, bu coşku vurmalı çalgıların artan
ses düzeyi ile desteklenmektedir. Din adamları her adımlarının sonunda ellerini sol
omuzlarına atmakta ve daha sonra göbek seviyelerine kadar indirmektedirler. Ayin
Şey Adiyy’in türbesinde yapılmakta ve çıplak ayakla icra edilmektedir. İlk iki tavaf
sonrası dansa dualar için ara verilmektedir. Daha sonra en baştaki ezgi ile üçüncü
dönüş gerçekleşir. Üç dönüş de bitince yedi din adamı sıra ile yüzlerini tapınağın
duvarlarına dönerler ve cübbelerinin eteklerini sallamaya başlarlar. Bu aşamadan
sonra tekrar dualar edilir ve kutsal ateş halk arasında dolaştırılır. Din adamları belli
bir sıra içinde Melek Tavus’u canlandıran kişiden49 başlayarak birbirlerinin elerini
öperler, yere otururlar, yemekler dağıtılır ve yemeye başlarlar. Dana sonra halkın icra
ettiği halay yapısındaki toplu dansların icrasına geçilir ve tören sonlanır.
Sonuç
Görülmektedir ki kapalı bir toplum olması sebebiyle, dış etki ve değişimlerden
an alt seviyede etkilenen Yezidi dini dansları, dansın ilkel anlamdaki simgesel
yapısını büyük bir oranda korumaktadır. Yezidi geleneğindeki döngü temelli dans,
aynen Mevlevi sema ve Alevi semah geleneklerinde olduğu gibi yaradılış anına
dönüşü temsil etmektedir. Genel yapılanma Tanrı’nın ilk yarattığı, biri Melek Tavus
olmak üzere 7 meleğin 7 din adamı tarafından temsili ve adeta onların tecellisi
olarak ortaya çıkmasıdır. Din kavramı ve onun yansıttığı Tanrı anlayışı her kültürde
47 Her Yezidi çocuğu doğumundan 40 gün sonra Laleş’teki ayazmadan alınan kutsal su veya Şeyh Adiyy’in
türbesinden alınan tozun karıştırıldığı bir su ile vaftiz edilir (Sever, 2006).
48 Heard, 1911
49 Bu kişi kıyafetleriyle de bir tavus kuşu görünümüne sahiptir. Bu durum Şamanizm’de kuş görünüşünü
andıran giysiler giyip, kuşlarınkine benzer hareketlerle dans edilmesi olgusuna da (Su, 2009) benzerlik
göstermektedir.
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süreç içinde bazı değişimler göstermektedir. Anadolu’da da süreç içinde insan
halinde tecelli eden bir Tanrı’dan, simgesel olarak her mahlûkatta gizli olmasına
rağmen insan şeklinde tezahür etmeyen bir Tanrı kavramına doğru bir değişim
görülmektedir. Sözlü kültür ile aktarım gösteren, dolayısıyla hafızalardaki kadim
simgeleri günümüze taşıyan Alevi semahları Hz.Ali’nin kişiliğinde, soyut olarak
da olsa, böylesi bir tecelliyi ortaya koymaktadır. Yazılı belgelere göre XIII. Yüzyıl
(Güray, 2011) ve sonrasında sistemleşmeye başlayan semah geleneğinden daha eski
bir zamanda ve daha kapalı bir toplumda ortaya konmuş Yezidi dini danslarında
bu tecelli çok daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Anadolu’da gittikçe azalmakta
olan Yezidi toplumu hafızalarında Anadolu ve komşu coğrafyalara has en eski inanç
geleneklerinden birini barındırmaktadır. Yezidilerin din anlayışının ve bunun
dini müzik-dans ile ilişkisinin ortaya konması, Anadolu’daki inanç kültürünün
ayrıntıları ile ilgili pek çok soruyu cevaplamaya imkân tanıyacaktır. Bu çalışma
aynı zamanda bu inanç geleneğine eşlik eden bir o kadar da eski bir müzik ve dans
geleneğinin de aydınlatılmasına yarayacaktır.
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ABHAZLAR’IN GELENEKSEL
TÖRENLERİNDE MÜZİĞİN YERİ

H.Sinan METE * – Aycan HASIRCILAR * – Zekiye TÜTÜNCÜ AYDIN *

Giriş
Abhazlar; Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde genel olarak Abaza adıyla bilinir.
İsimleri konusunda birlik sağlanamamış, bazı kaynaklar Abaza, bazıları ise Abhaz
olarak adlandırmıştır. Bu nedenle konuya başlamadan önce bu halkın adı konusundaki
terminoloji karışıklığını da açıklamak gerekir.
Kuzey Kafkasya’dan yaklaşık 150 yıl önce büyük bir bölümü Osmanlı topraklarına
göç eden halk esas olarak üç gruptan oluşur.
1. Tarihi anavatanları Abhazya’da yaşayan Apsuvalar;
2. 13-14. yüzyıllarda Abhazya’dan Kafkas Sıradağları’nı geçerek kuzeye, Adığeler’in
arasına yerleşen Aşuvalar;
3. Eskiden dağlık bölgelerde yaşayan, daha sonra 17-18.yüzyıllarda Kuzey
Kafkasya’nın düzlüklerine inerek yerleşen Aşharuvalar.
Türkiye’de genel olarak Abaza adıyla bilinmelerine karşın bu ad; Kafkasya’da ve
litaretürde sadece Kuzey Kafkasya’da (Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde) yaşayanlar,
yani Aşuva ve Aşharuva grubu için kullanılmaktadır. Ruslar ise bu gruba Abazin
demeyi tercih ederler.
Abhaz ise Abhazya’da yaşayan ve kendilerini Apsuva olarak adlandıran gruba
Gürcülerin verdiği ad olarak bilinir.” 1
1 Murat Papşu, “Adığe ve Abaza Dilleri” http://www.kafkas.org.tr/kultur/kafkas_dilleri.html Erişim
Tarihi:10.03.2011
* Folklor Araştırmacısı
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Osmanlı idaresi Kuzey Kafkasya’dan gelen tüm halkları (Abhazları da kapsayacak
biçimde) Çerkes olarak tanımlamıştır. Günümüzde de Abhazlar, Çerkes tanımlamasını
bir üst kimlik olarak kullanmaktadır.
(Bildiride topluluktan genel anlamda bahsedeceği zaman Abhaz şeklinde kullanılması
tercih edilmiştir.)
Bu çalışma, Folklor Araştırmacıları Zekiye TÜTÜNCÜ AYDIN, Aycan HASIRCILAR
ve Hakan Sinan METE tarafından hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma
ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 04 Mayıs 2010 tarihinde onaylanan “Türkiye’de
Yaşayan Abhaz Topluluklarının Geleneksel Törenlerinde Müzik” konulu alan araştırma
projesinde elde edilen bilgilerle hazırlanmıştır. Araştırma, 18 Mayıs 2010 – 21 Mayıs
2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Abhazların yoğun olarak
yaşadığı iller seçilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Samsun, Düzce,
Yozgat, Bursa (İnegöl) ve Bilecik ve Kocaeli (Kefken) illeri ve bu illere bağlı Abhaz
köylerinde çalışmalar yapılmıştır. Alan araştırmalarında görüşme ve katılarak gözlem
tekniği kullanılmıştır. Çalışmalar ses – video kayıtları ve sayısal fotoğraf çekimleri ile
belgelenmiştir.
Abhazların geleneksel törenlerinde (düğün, ölüm, yağmur yağdırma ritüeli vb), pagan
inançlarının etkisi görülür. Yağmur yağdırma ritüeli sırasında zivava adlı ezgi ile taşınan
bir çeşit kuklanın suya bırakılması, yüksek ateş ya da derin yara tedavileri sırasında
yakın zamanlara kadar “ahuraşa” (yara şarkısı) adı verilen şarkının söylenmesi, eski
inanç döneminde ölünün arkasından söylenen “avraşa”nın, günümüzde düğünleri sona
erdirmek amacıyla seslendirilmesi gibi uygulamalar bu etkiyi gösterir belirtiler olarak
düşünülmektedir.
Abhaz kültürünün göze çarpan özelliklerinden belki de en önemlisi yaşamlarının
her alanında müziğin önemli bir yeri olmasıdır. Yazılı olmayan tarihsel, kültürel ve
sosyal unsurlar söz ve müzik ile taşınmıştır. Örneğin, “azar” adı verilen ve grup halinde
seslendirilen müziklerinde Abhaz tarihinde özel yeri olan kişilerin yaşamı ve önemi
anlatılır. Ölen kişilerin arkasından söylenen “alakmar” adı verilen ağıtlarda da bu özellik
görülür. Yakın tarihe ilişkin olaylar, ninnilere kadar girmiştir.
Bildirimizde, müziğin Abhazlar için önemi, Abhazların ana yurtlarında ve ülkemizde
yerleştikleri coğrafyanın bölgesel farklılıklarıyla birlikte ele alınacaktır. Kaybolmakta
olan kültürel değerler içerisinde Abhaz gelenek ve müziklerinin günümüzdeki durumu bu
bildirinin ana temasını oluşturmaktadır.
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I. BÖLÜM: ANADOLU’YA YERLEŞEN ABHAZLAR
Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına yapılan göçler temelde, Rusya’nın yaptığı
baskı sonucunda, siyasî ve dini problemlerden kaynaklanan toplu hareketlerdir.
Kafkas halklarının göçü 18. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyıl başlarına kadar
devam etmiştir.
1783 yılında Kırım’ı ilhak eden Rusların Kafkasya üzerine ilerlemeleri neticesinde
Osmanlı Devleti, Kafkasya’da yeni bir politika izlemeye başlamış, Kafkas halklarını
kendi tarafına çekmek amacı ile siyasi ve dini faaliyette bulunarak, bölgede
İslamiyet’in yayılmasını sağlamaya çalışmıştır. Bunun neticesinde Kafkas halkları,
Osmanlı ve Rusya arasında meydana gelen savaşlar (1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı,
1853-1856 Kırım Savaşı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) sırasında Osmanlı Devletini
desteklemiştir.
Genellikle

Osmanlı-Rus

savaşlarına

paralellik

gösteren

Kafkas-Rus

mücadelesinin 1864 yılında Kafkas halklarının aleyhine sonlanmasıyla birlikte,
diğer Kafkas halkları gibi Abazalardan da yüzyıllardır yaşadıkları ata topraklarını
terk edip Kuban nehrinin kuzeyinde kalan kısımlara yerleşmeleri ya da Osmanlı
topraklarına göç etmeleri istenmiştir. Böylece Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla (1783)
başlayan Kafkaslardan Osmanlı topraklarına göç 1864 yılında en yoğun noktasına
ulaşmıştır.
“Çerkeslerin 1862-63 yılı başlarında Kafkaslardan Osmanlı topraklarına kitleler
halinde zorunlu göçü, Osmanlı Devleti’nin toplumsal, etnik ve dini bileşimini
derinden etkilemiş önemli bir nüfus hareketidir.”2
Göç eden Abhazlar, başta Anadolu toprakları olmak üzere Mısır, Ürdün, Suriye
ve Rumeli’ye yerleştirilmişlerdir. Bugün Türkiye’de kesin olmamakla birlikte 100150 bin Abhaz olduğu sanılmaktadır. Türkiye’de Abhaz nüfusun yoğunlukla yaşadığı
başlıca yerleşim yerleri Adapazarı, Bolu, Düzce, Eskişehir, Bursa (İnegöl), Bilecik,
Samsun, Yozgat, Adana (Tufanbeyli), Kayseri (Uzunyayla) illeridir. Ayrıca Sinop,
Sivas, Tokat, Çorum, Muğla, Manisa, Kocaeli ve Erzurum’da az sayıda Abhaz nüfusu
olduğu bilinmektedir.
2 Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri,

Çeviren: Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003., s. 15-16.
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1. ABHAZLARDA DİN
Rusya tarafından göçe tabi tutulan Abhazların tamamı Müslümandır. Murat
Papşu makalesinde Abhazların dini inançları konusunda bizimde gözlemlediğimiz
şu sonuçlara ulaşmıştır. “Bu halk arasında Bizans aracılığıyla 4. yüzyılda Hıristiyanlık,
Osmanlılar aracılığıyla da 16.yüzyıldan itibaren Müslümanlık yayıldı. Bu dinlerin
inançları pağan inançlarıyla kaynaştı. Abhazlar bugünde iki dinli bir halktır.
Abhazya’dakilerin çoğu Hıristiyan, bir kısmı da Müslüman’dır. Kuzey Kafkasya’da,
Türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde yaşayanların ise tamamı Müslümandır. Ancak
hiçbir din Abazaların toplumsal yaşamına tamamen nüfus edememiştir. Eskiden
toplumsal yaşamı ve kuralları kâbz denilen abaza gelenekleri ve örf-adet hukuku
belirlerdi. Bunlar bugün de etkisini kısmen sürdürüyor. Eski çok tanrılı inançların
izleri bugün de görülmektedir.”3
2. ABHAZLARDA DİL
Abhaz halkının genel olarak üç gruptan oluştuğunu belirtmiştik. Abhaz dili de coğrafi
dağılım ve o bölgedeki diğer halklarla etkileşim nedeni ile üç ana lehçeden (Apsuva,
Aşuva, Aşharuva) ve birçok ağızdan oluşur. Günümüz Türkiye’sinde yaşayan Abhazlar,
Ahbazcanın bütün lehçe ve ağızları kullanmaktadır.
1954 yılından itibaren yazı dili olarak Kiril temelli hazırlanan alfabe kullanılır.
“Abhaz alfabesi 62 harften oluşmaktadır. Türkçedeki 27 harfin karşılığı dışında, karşılığı
olmayan 35 harf mevcuttur” 4. Dillerinin zengin ve zor bir dil oluşu önem arz etmektedir.
Bir sözcük ile eylemi yapan kişinin cinsiyet bilgisine ulaşılmaktadır. Kadınlar sülale
ismi ile kendilerini tanıtırken “pha” eki (örneğin “Açıpha” bayan, “Açba” erkek sülale
isimleridir) kullanmaktadır.
Bir başka detay, genelde sözcüğün başında “ A” harfi (Akoşara, abısta, vs.) olmasıdır.
Bunun neden böyle söylendiği bilinmemektedir. Abhazya ile ilişki halinde olanlar, orada
dillerine Rusça, burada Türkçe karışmış olduğunu belirtmektedir. Kendi aralarında
Abhazca konuşurken, Abhazca karşılığını unuttukları Türkçe kelimelerin başına “A”
koymaları (açorba, açay) bu konuya ilginç bir örnek oluşturmaktadır.
Gençler günlük kullanım dili olarak Türkçe kullanmakta, ancak bir takım özel
durumlarda Abhazca kelimeleri Türkçe içerisinde kullanmaktadır. Yaşlılar ise günlük
yaşamda Abhazca’yı daha sık kullanmakta, aynı zamanda çok güzel Türkçe bilmektedir.
Ancak, aynı kavram için farklı yerlerde farklı söyleyiş ve yazılış biçimleri olması önemli
bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Örneğin; Apsuva’lar içinde bulunulan grubun yaşlı
3 Murat Papşu, “Abazalar - Canlar Ülkesinden Anadolu’ya” Atlas Dergisi, Sf: 151, Sayı:120, Yıl: Mart 2003,
İstanbul.
4 Alayfa dergisi, Hendek Kafkas Kültür Derneği Tanıtım Yayını, 142.yıl
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bilge kişisi (toplum lideri) için “ayhabı” veya “eyhabı”, Aşuva’lar aynı kavram için
“tahmata” ya da “tamata” kelimelerini kullanmaktadır. “Abhazlar arasında ekmek için
altı farklı kelime kullanıldığı belirtilmektedir.” 5
Söyleyiş ve yazılıp biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle çalışmamızı yazıya
geçirirken, kaynak kişiler tarafından söylenen kelimeyi duyduğumuz biçimde “Türkçe”
karakterler kullanarak yazmayı, ağız ve lehçe farklarını ayraç içinde vermeyi uygun
gördük.
3. ABHAZLARDA SOSYAL YAPI
Abhazların anayurtları Kafkasya; stratejik açıdan önemli bir coğrafya üzerinde
bulunduğu için zaman başka ulusların ilgisini çekmiştir. Topraklarını korumak
durumunda kalan Abhazlar, sürekli savaşmak zorunda olduklarından kalıcı bir devlet
geleneği oluşturamamıştır. Feodal toplum yapısı Osmanlı topraklarına yoğun olarak göç
ettikleri 19. yüzyılda büyük ölçüde korunuyordu.
Genel olarak söyleyebiliriz ki ; “Çerkez toplumu dönemlere bölgelere ve boylara göre
biçimi ve adları değişse de esas olarak feodal soylulardan, özgür köylülerden, serflerden
ve kölelerden oluşuyordu.” 6
“Üst feodal kesimi Prensler (tavad) ve asilzadeler (aamsta) oluşturuyordu. Serfler
de kendi aralarında üç kategoriye ayrılıyordu: anhayü, amatsurazku ve agırvua (veya
ahüyü). Üst feodal kesim ile serfler arasında aşnakuma denilen bir ara sınıf bulunuyordu.
En alt sınıfı ise köleler (ahaşala) ve azatlar oluşturuyordu.”7
Abhaz/Abazalarda;
Apsha: Abhazya’da krala verilen ünvandır. Haneden sülalesi olarak bilinen iki sülale
(Açba ve Çaçba sülaleleri) vardır.
Amıstadu: Abhaz kralına bağlı prenslerdir ve Abhazya’daki değişik bölgelerin
yöneticileridirler. Belli bir dönemde bu soylu sınıfa ah ya da tavad da denildiği olmuştur.
Amısta: Bölgelerindeki prensliklere bağlı toprak sahibi soylulardır. Türkiye’de bu
sınıf bey ya da asilzade olarak adlandırılır.
Bu üç grup üst feodal kesimi oluşturan soylular sınıfıdır. Halk diyebileceğimiz alt
feodal sınıf ise;
Ankhayü: Özgür, toprak sahibi, köylüler olarak tanımlayabileceğimiz bu sınıftaki
sülalelerden bazılarının, prens ve bey sülalelerinden daha güçlü olanlarına rastlanır.
5 Erdinç ATİLE
6 “Çerkes Toplumu- Soylular, Köylüler ve Köleler” Atlas Dergisi, Sf:121, Sayı:120, Yıl: Mart 2003, İstanbul.
7 Murat Papşu, “Abazalar - Canlar Ülkesinden Anadolu’ya” Atlas Dergisi, Sf: 151, Sayı:120, Yıl: Mart 2003,
İstanbul.
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Amatsurazku: Toprak sahibi olabilen bu sınıf, bağlı oldukları feodal beyin (amısta)
çağrısıyla, savaş ya da başka bir faaliyete katılmak üzere, belli zamanlarda, belli yerde
olmakla yükümlü olan köylülerdir.
Ahüyü: Amısta sınıfına tamamen bağımlı olan köylülerdir. Bu sınıftaki köylülerin
kendilerine ait toprakları olamaz ancak kendilerine ait evleri olabilirdi.
Üst feodal sınıf olan soylular ile alt feodal sınıf olan köylüler arasında Aşnakuma
denilen bir sınıf vardır ki bu sınıf aslında Ankhayü (özgür köylü) olmasına rağmen;
akrabalıkları, sayıca kalabalık sülaleleri ve geniş arazileri nedeniyle soylu olduklarını
(amısta) iddia etmişlerdir.
En alt sınıfta köle ve azatlar bulunuyordu. Ahaşala denen bu sınıf savaşlarda ve
baskınlarda ele geçirilmiş kimselerden ve onlardan türeyenlerden oluşuyordu. Kölelerin
çocukları da köle sayılıyordu. Köleler alınıp satılabilir ya da azat edilebilirdi.
Araştırmamızdaki gözlemlerimiz gösteriyor ki günümüzde böyle bir sosyal
sınıflandırma olmamasına rağmen herkes, hangi sülaleye, hangi sosyal sınıfa ait olduğunu
bilmektedir. Anadolu’ya yerleşenler soyadı kanunundan sonra farklı soy isimleri almış
olsalar dahi Kafkasya’da mensubu oldukları sülaleyi bilir, kendi toplumları ile ilişkilerinde
soyadlarını değil sülale adlarını kullanırlar. Birbirlerini sülale isimleri ile tanır ve bilirler.
Abhazlar arasında sosyal sınıflar ve sınıflar arasındaki hiyerarşi, toplumsal yaşamın
belirleyici özelliğini oluşturur. Aynı sülaleye mensup olanlar arasında evlenme yasağı
vardır. Bu yasak anne sülalesi içinde geçerlidir. Büyüklerin yanında küçüklerin konuşması
izne tabidir. Bey sülalesinden iki kişinin konuşması sırasında, örneğin çiftçi sülalesinden
bir kişinin konuşmaya katılması aynı yaş grubunda olsalar dahi, ancak beylerin izni ile
gerçekleşebilir. Aynı şekilde, Aşuva’ların “Tahmata”, Apsuva’ların “Ayhabı” dedikleri
kişi ya da kişilerin verdiği her karar (8), toplumsal bir kural olarak kabul edilir ve uygulanır.
Aile içerisinde de benzer bir yapı görülür. Gelin, kayınpederi ile bazen bir ömür boyu
konuşmaz. Bazı ailelerde baba, hayatı boyunca ayrı bir odada yalnız başına yemek yer.
Oğul, babasının olduğu masaya oturmaz. Evin büyüğünün günlük yaşamda oturacağı yer
bellidir. Odaya girildiğinde kapıyı gören en uzak sağ köşe ona aittir. Kendisinden daha
büyük ya da çok saygı duyulan bir konuk gelirse yerini konuğuna bırakarak, konuğu sol
tarafında olacak bir şekilde yanına oturur.
II. BÖLÜM: ABHAZ GELENEKSEL HALK MÜZİĞİ
Abhazlar, Hristiyanlık ve Müslümanlığı kabul etmeden önce, çok tanrılı (pagan)
inancın etkisi altındaydılar. Bu etkinin izleri günümüze kadar ulaşmıştır. Zivava
8 Tüm Abhazları ya da belirli bir köyü ilgilendiren bir konu hakkında o köyün, gerekirse yakın köylerin daha
genel bir konu ise başka şehirlerin de toplum liderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya “Ayhabı’lar (Tahmata)
Toplantısı” ya da Abhazca “eyzaada” denilmektedir. 25.07.2004 günü Sakarya – Kayalarmemduhiye köyünde
yapılan böyle büyük bir toplantıda, “düğünlerde silah atılmaması” kararı alınmıştır. Bu tarihten itibaren yapılan
Abhaz düğünlerinde silah atılmamakta, atan olursa toplum dışına itilme cezası uygulanmaktadır.
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(yağmur yağdırma ritüeli), Ahuraşa (yaralı şarkısı) yakın zamana kadar kullanıla
gelmiş inançsal ezgilerdir. Az sayıdaki kaynak kitap ve alan araştırmamız sırasında
görüştüğümüz kaynak kişiler, pagan inanç döneminde hemen her şeyin, yağmurun,
ağacın, avlanmanın, gökyüzünün, savaşın birer tanrısı bulunduğunu belirtmektedir.
Örneğin ava gidilecekse, av tanrısından yardım istenmekte, bu sırada yapılan
ritüellerde müzik önemli bir yer tutmaktaydı. Giderek müzik, Abhazlar arasında
önemli bir kültürel aktarım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Örneğin, aşağıda
aktarmaya çalışacağımız “Azar”larda Abhaz tarihi ve kahramanları hakkındaki
bilgiler kuşaklar arasında müzik aracılığı ile taşınmıştır.
Hiyerarşik yaşam biçimi müzik yapma dahil günlük yaşamın her alanda gözlenir.
Büyüklerin yanında küçükler izin ya da görev verilmedikçe müzik yapmazlar. Böylesi
bir görenek içerisinde kadınların topluluk içerisinde şarkı söylememesi de doğaldır.
Abhazlarda müzik epik, dramatik ve lirik olmak üzere üç temel tür içerisinde
sınıflandırılır. Epik türe nart destanı, kahramanlık ve tarihsel olayları anlatan
şarkılar (azar) girer. Seslendiriciler erkektir. Genelde anlamlı bir söz dizilişi olmaz.
Üç, dört seslilik ya da paralel seslilik görülür. Solistler hızı serbest yorumlayıp keyfi
hızlanma ya da yavaşlamalar yapabilir.
Dramatik türde belirli bir ritüel kalıbı görülür. İnançsal (Pagan inancı) etkiler
göze çarpar. Düğün ve cenaze törenleri ile avlanma ve tedavi ritüelleri sırasında
seslendirilen ezgiler bu gruba girer. “Birçok eski törensel ayinler ve şarkılar
hastalıkların tedavisine adanmıştır. Abhazyalıların eski inançlarına göre her
hastalığın arkasında bir tanrı varmış. İlgili şarkı ve ayinlerle ona hitap ediyorlarmış.
Bu batıl inanca göre şarkı ve müzikle hastalık tanrısının veya cinin “hoşgörüsü”
sağlanabilirmiş.”(9) Dramatik tür içerisinde incelenebilecek şarkıların özellikle
nakarat ya da koro tarafından seslendirilen bölümlerinde de anlamlı sözler
görülmemektedir.
Lirik tür ise özel duygu ve heyecanların anlatıldığı türdür. Ninni ve aşk şarkıları bu
gruba girer. Geleneksel olarak Abhaz şarkıları erkekler tarafından seslendirilirken,
lirik türde kadın sesleri öne çıkar. Lirik şarkılarda anlamlı bir metin, konu ve kurgu
görülür.
Abhaz müzik ve danslarını anlatmaya başlamadan önce şarkılara eşlik eden
Abhaz halk çalgılarından söz etmekte yarar görüyoruz.
9 () İvan KORTUA, http://kavkazmusic.blogspot.com/2009/05/abhazya-halk-sarklar-1956-abhazya.html.
Erişim Tarihi: 15.03.2011
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1. ABHAZ HALK ÇALGILARI
Anadoluya göç eden Abhazlar yanlarında çok az sayıda çalgı getirmişlerdir. Yaşlı
kaynak kişilerden edindiğimiz bilgilere göre, aphartsa dışındaki eski halk çalgıları
(çamgur, acarpın ve ayümaa) Türkiye de çalınmamıştır. Çoğu Abhaz, aphartsa
çalgısını da bilmemektedir. Sakarya’da bir örneğini gördüğümüz ayümaa çalgısı ise
yakın zamanda Abhazya’dan getirilmiştir.
Abhazların eğlence müziğinde kullandığı çalgılar ise mızıka, ağu-alaba ve yine
son on – onbeş yıl içerisinde yurdumuza getirilen peçiç çalgılarıdır.
Abhaz düğünlerinde davul – klarnet çalındığı da gözlenmiştir. Ancak bu çalgılar
Abhazlar tarafından çalınmamakta, bu çalgıyı çalan kişiler yakın il ya da ilçelerden
getirilmektedir. Davul – klarnet düğüne davet edilen Abhaz olmayan misafir
köylülerin eğlendirilmesi amacıyla getirtilmekte, gelin düğün evine ulaştıktan ve
Abhaz düğünü başladıktan sonra çalınmasına izin verilmemektedir.
1.1.Mızıka
Abhazların günümüzde kullandıkları geleneksel çalgı “mızıka”dır. El mızıkası,
amazırkan, amarzakan, pşine adı da verilir. Türkiye’de Çerkes Mızıkası olarak da anılır.
Hemen her Abhaz köyünde bir ya da birkaç mızıka çalan kişiye rastlanmaktadır. Körüklü,
tuşlu bir çalgıdır. Akordeon ya da garmondan farklıdır. Bir sıra on bir diğer sırada on
tuş olacak şekilde yirmi bir tuşlu ya da on tuşlu olanları vardır. Her tuş körük açılırken
bir sesi, kapatılırken bitişik diğer sesi verir. Buna tek yön sistemli denir. Sağ el ile ezgi
çalınırken sol el ile o sesin doğuşkanları çıkartılır. Bu yapısı nedeniyle özel bir çalış
tekniği vardır. Aynı tuş ile çıkarılan notaları bağlı çalmak olanaksızdır.
İki oktavı aşan diyatonik dizi için on düğme yeterli olmaktadır. Sol el için toplam
iki tip tuş vardır. Bunlara bas adı da verilir. Bunlardan biri bas notasını, ötekisi ise buna
ait majör akorunu verir. Baslara, körük sıkıştırılırken basılınca tonik, körük çekilirken
basılınca dominant akor verir ve sağ elin çaldığı ezgiye eşlik eder.
Mızıka çalan kişinin mızıkayı çalarak dans etmesi Abhazlar tarafından çok beğenilir.
Parmak üzerinde dans ederken mızıka çalıyor olmak ise büyük bir ayrıcalıktır. Köylerde
mızıka çalan kişi sayısı hızla azalmaktadır. Aslında köylerde genç nüfus da hızla
azalmakta, mızıka çalınabilen ortamlar yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.(10)
Sakarya ilinde Abhaz kültürünün yaşatılması ve korunması konusunda önemli çalışmaları
olmuş “Şamba” sülalesinden Orhan KOBAŞ’ın kızı Zerrin KOBAŞ’ın 8-12 yaş arası
çocuklara mızıka eğitimi veriyor olması, Abhazların ana çalgılarından biri olan mızıka için
umut verici bir gelişme olarak görülmektedir.
10
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1.2 Tahta - Sopa
Abhazlar tarafından kullanılan bir diğer çalgı, tahta - sopa’dır.
Apsuvalar bu çalgıyı ağu- alaba şeklinde adlandırır. “Ağu” tahta, “alaba”
sopa anlamına gelir. Yaklaşık 5 – 6 cm kalınlığında, 25 – 30 cm eninde ve 3 m
uzunluğunda sert ağaçtan yapılmış bir tahta ve yine sert bir ağaçtan yapılmış 45 –
50 cm uzunluğunda, 5 – 6 cm çapında sopalardan oluşur.
Ağu yerden 50 – 60 cm yüksekte duracak biçimde iki ucundan herhangi bir
kaidenin üzerine konularak çalınır. 10 – 20 kişi ortalarında tahta olacak şekilde
karşılıklı oturup, Ellerindeki sopalarla (alaba) tahtaya vurarak usul kalıbını
seslendirirler.
Ağu – alaba grup
değerlendirilmelidir.

halinde

seslendirilen

vurmalı

çalgılar

sınıfında

Genellikle mızıka ile birlikte kullanılır ancak, mızıka bulunamadığı durumlarda
da sözel müziğe eşlik çalgısı olarak kullanılabilir.
Eskişehir ve Bilecik Abhazları (Aşuva boyundan gelenler) bu çalgıyı çalarken
ayakta durmakta, sol elleri ile tahtayı tutup sağ elleri ile sopayı vurmaktadır.
Ağu - alaba çalınırken oyuna bir yaşlı (Ayhabı ya da Tahmata)
kalkarsa, tahta sopa çalan kişiler ayağa kalkmakta, tahtayı sol elleri
ile göğüs hizasında ya da başlarının üzerinde tutarak çalmaktadırlar.
Bu, o kişiye duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Ağu alaba herkes tarafından çalınamamaktadır. Öncelikle çalacak olanların yaş
grubu olarak birbirlerine yakın olması gerekir. İyi bir müzik kulağı ve ritm duygusu
olması gerekir.
Samsun’da ve Yozgat’ta ise (Aşuva ve Aşharuva boyundan gelenler) usul kalıbını
seslendirmek için, adına “pherçek” ya da “apherçek” denilen, ağu – alaba ile peçiç
çalgıları arasında düşünebileceğimiz bir çalgı kullanır. Çalgı, 45 cm uzunluğunda
iki tane yassı tahtadan oluşur ve tahtalar birbirine vurularak usul elde edilir. Bursaİnegöl’de ise aynı formadaki bu çalgı kepkep olarak adlandırılır.
1.3. Peçiç
Peçiç son zamanlarda Abhazya’dan getirilerek kullanılmaya başlanmış bir çeşit
şakşaktır. Ülkemizde Aşuva ve Aşharuva’ların (Eskişehir, Samsun ve Yozgat’da)
kullandığı gözlenmiştir. 25 cm uzunluğunda, 5 – 6 cm eninde, 2 cm kalınlığında
yassı bir tahta ve bu tahtaya tutturulmuş, 10 – 12 cm lik 6 – 7 tahta plakadan oluşur.
Sağ el ile tutulup sol elin avuç içine vurularak çalınır. Alkış yerine kullanıldığı
söylenmektedir.
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1.4. Çamgur
Dört telli didilerek çalınan bir çalgıdır. “açamgur” olarak adlandırılır.
“Açamgur’un alttan kesik armut biçimindeki gövdesi ince uzun bir sap şeklinde
devam ederek helezon bir kıvrımla sona erer. Gövdenin üzeri ince ağaç kapakla
kapatılmıştır. Gövde kapağının üzerine birçok küçük, yuvarlak ses deliği açılmıştır.
At kılından dört tel, bir uçlarından deri parçasıyla gövdeye tutturulmuştur. Diğer
uçlarından ise, üç tanesi baş kısmının sapla birleştiği yerdeki deliklerden geçirilerek
başın yan taraflarına çakılmış (ikisi bir tarafta, üçüncüsü karşıda), ağaç çubuklara
sarılmıştır. Kısa olan dördüncü tel de aynı şekilde, sapın hemen hemen ortasındaki
bir delikten geçirilerek yanda bulunan çubuğa sarılmıştır. Tellerin altındaki gövde
kapağının üzerinde dört kertikli yüksek bir eşik bulunur.
Tellerin düzeni farklıdır ve çalınan parçanın perdesine bağlıdır. Açamgur kısa
tele göre akort edilir. Teller birinciden kısa olana doğru derece derece incelir.
Açamgur oturarak çalınır. Boynu yukarı gelecek şekilde tutulur ve gövde sağ
bacağa dayanır. Açamgur, tellerine boynun gövdeyle birleştiği yerden vurularak
çalınır; bu da ayrı bir tarafta duran kısa tele gerek kalmadan çalmaya yarar.
Açamgur esas olarak eşlik eden (akkompanent) bir çalgıdır. Boğulan birinin
ruhunu bulma gibi ayinlerde, ölüyü gömdükten sonra yapılan yemekli törenlerde,
hastanın başucunda geceyi geçirme sırasında çalınırdı.” (11)
1.5. Aphartsa
“Aphartsa Abhazların eski iki telli, yaylı ulusal çalgısıdır. Günümüze kadar hemen
hemen ilk şekliyle korunmuştur. Çeşitli zamanlarda Abhazların yaşantısını anlatan
bazı yazarların ifadeleri dışında aphartsa, ardında hiçbir yazılı belge bırakmamıştır
ve bu çalgı yavaş yavaş halkın kullanımından çıkmıştır.
18. yüzyılın sonunda aphartsa henüz bütün Abhazya’da yaygın olarak
kullanılıyordu. Dal, Tsabal, Abjua ve Bzıb’ta, ülkenin her yöresinde bu çalgı eşliğinde
daha çok epik-kahramanlık özelliği taşıyan şarkılar söyleniyordu. Günlük yaşama o
kadar yerleşmişti ki hemen her evde duvara asılı bir aphartsa görmek mümkündü.
Bugün aphartsa’ya en çok Gudauta Abhazları arasında rastlanıyor. Kaldahuara,
Cırhua, Othara ve Lıhnı köylerindeki şarkı ve halk oyunları ekiplerinde aphartsa
çalanlar bulunuyor.
11 Meri Haşba, müzikbilimci. http://www.circassianworld.com/abhazhalksarkilari.html Der. ve Çev.: Murat
Papşu. Erişim Tarihi:25.03.2011.
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Sohum ve Gagra’da aphartsaya artık çok nadir rastlanmaktadır; Gal’de ise bugün
artık bu çalgıyı unutulmuş saymak gerekir (12).”
1.6. Acarpın
“Günümüzde, üflemeli çalgılar içinde müzik aleti olarak korunan sadece açarpın
kalmıştır. Uzunlamasına tek bir gövdeden ibaret olan bir tür flüttür. Geçmişte
Abhazlar arasında bu çalgının yaygın olduğuna dair birçok bilgi bulunur.
Abhazya Devlet Müzesi’nde üç Abhaz açarpını sergilenmektedir. Hepsi aşağıya
doğru daralmaktadır. Her birinin uç tarafında üçer ses deliği vardır. Dış kenarları,
baş tarafta biraz inceltilmiştir. Abhaz açarpını her iki tarafı açık, ters koni kesitli, içi
boş bir borudur. Üzerinde üç, seyrek olarak da altı ses deliği (uç tarafında) vardır.
Bazılarında bu deliklerin karşı tarafında, hemen hemen başa yakın küçük, dört
köşeli bir delik daha bulunur. Bu açarpınlardan birinсisini örnek alırsak, uzunluğu
ortalama 710 mm.dir. Borunun çapı başta 20, sonda ise 18 mm.dir. Boru kanalının
çapı ise başta 18, sonda 9 mm.dir. Dış çeperinin kalınlığı başta 1, sonda ise 4 mm.dir.
Baştan ilk ses deliğine kadar olan mesafe 519, ilk ve ikinci ses deliklerinin arası
56, ikinci ve üçüncü delikler arası 61, üçüncü delikten sona kadar 67 mm’dir. Ses
deliklerinin çapı: birinci 7, ikinci 5, üçüncü 4 mm.dir.
Açarpın kılıf içinde korunurdu. Dağlarda kılıf yerine tüfeğin namlusunun içine
de konurdu. Evde ise yatay olarak duvara asılırdı. Üzerinde çatlama gibi bazı zararlar
görülse bile açarpın atılmazdı. Bu durumda açarpının üzerine, kuruduktan sonra
hiç fark edilmeyen keçi bağırsağı geçirilir ve bunun üzerine ses delikleri açılırdı.
Kullanmadan önce açarpın, borusunun içine 2-3 kez su dökülerek ıslatılır.
Uzunlamasına tutularak ve her iki elin parmaklarıyla sırayla iki ses deliğini kapatarak
çalınır. İlk ses deliği sol elin parmaklarıyla, üçüncüsü sağ elin, ikincisi ise hem sol
hem de sağ elin parmaklarıyla kapatılır. Çalma sırasında açarpının başı ağzın sol
köşesinde, dudakların arasında tutulur. Deliğin bir yarısı üst dudakla, diğer yarısı
da dille kapatılır. Çalma sırasında çalgıcının kendisi de alçak burdo ses çıkarır, bu
şekilde iki seslilik elde edilir.”(13)
1.7. Ayümaa
Kanun çalgımıza benzeyen, 16 telli bir çalgıdır. Ihlamur ağacından yapılır.
Tınlama gövdesinin bir tarafı uzun diğer tarafı kısadır. Misina teller iki eşik
üzerinden geçirilir. Tellerden ilki sabitlenir, iki eşik üzerinden geçirilir, karşı
taraftaki burguya bağlanır. İkinci tel ilk burgunun alt yanına sabitlenir, aynı şekilde
eşiklerden geçirilerek karşı taraftaki burguya sabitlenir. Tınlama gövdesi 12 cm
enindedir. Boyu, üst tarafta 42 cm, alt tarafta 38 cm. dir.
12 Meri Haşba, müzikbilimci. http://www.circassianworld.com/abhazhalksarkilari.html Der. ve Çev.: Murat
Papşu. Erişim Tarihi:25.03.2011.
13 Meri Haşba, müzikbilimci. http://www.circassianworld.com/abhazhalksarkilari.html Der. ve Çev.: Murat
Papşu. Erişim Tarihi:25.03.2011.
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Bulabildiğimiz tek örnek ne yazık ki oldukça bakımsızdır. Abhazlar tarafından
günümüzde kullanılmamaktadır. Bu çalgının kullanıldığını gören ya da duyan bir
kaynak kişi araştırma boyunca görülmemiştir. Dizler üzerine koyularak ve parmak
ile didilerek çalındığı düşünülmektedir.
2. GELENEKSEL TÖRENLERDE MÜZİK
Abhazların geleneksel yaşamları, aileleri ve toplumla ilişkileri adına “abazalık”
dedikleri normlarla biçimlenmiştir. Abazalık; en başta saygı ve ayıbın geldiği, örf- adet
ve kurallar silsilesidir. Bunların bazıları önceki yurtlarındaki feodal toplum düzeninden,
bazıları Müslümanlıktan önceki inanış sistemlerinden kaynaklanır. Göçten sonra Anadolu
topraklarında edindikleri de üzerine eklenince çok renkli ve ilginç bir kültür sentezi
ortaya çıkmaktadır.
Abhazların geleneksel yaşamlarında toplumsal aidiyet hissi yoğun olarak yaşanır.
Geleneksel törenlerin olmazsa olmazı, ait olduğu toplumla birlikte eğlenme, birlikte
ağlama ve birlikte yapma duygusudur. Yaşamlarında iki önemli toplumsal olay vardır.
Düğün ve Cenaze. Bu iki olayda da toplumsal aidiyet hissi yoğun olarak yaşanır.
Esasen Abhazlar’ın gündelik yaşamları da, toplum içerisindeki davranış ve tutumları
da törensel özellikler taşır. Ekin biçme, hasta başı bekleme gibi olağan olaylar dahi
tören havasında yaşanır. Bu tören ya da törensel nitelikteki unsurların en önemli özelliği
içerisinde müziğin mutlaka yer almasıdır.
Yağmur yağdırma ritüleli sırasında söylenen zivava, yaralı bir hastanın başında
söylenen ahuraşa, cenaze evinde ölen kişi hakkında söylenen alakmar, ekin biçme
sırasında söylenenen vaysama, çoğunlukla düğün töreni esnasında, oynamaktan yorulan
oyuncular dinlenirken söylenen azar, gelin getirirken söylenen varadeyda, yine
düğün sırasında oynanan çeşitli dans ve ezgiler ile düğün sonlanırken söylenen avraşa
Türkiye’de yaşayan Abhazlar arasında tespit edebildiğimiz ezgilerdir.
2.1.İnançsal Tören Ezgileri
2.1.1. Zivava
Zivava, yağmur perisinin (ya da tanrısı) adıdır. Köydeki çocuklar, havaların kurak
gitmesi nedeni ile büyükleri tarafından yağmur duasına çıkmaya yöneltilir. Bir kürek
ya da bir sopaya “t” biçimi oluşturacak biçimde bir tahta çakılır. Kürek kullanılırsa,
bir tebeşirle küreğe ağız, burun, göz çizilir ve eski bir giysi giydirilerek bir çeşit kukla
oluşturulur. Bu kukla kralın esir alınmış kızını temsil eder. Sabah bir araya toplanan
çocuklar, kollarından iki çocuğun tuttuğu bu kukla olduğu halde Zivava şarkısını
okuyarak tek tek evleri dolaşırlar. Evlerden çocuklara, akşamdan hazırlanmış
yiyecekler verilir. Bazı köylerde çocukların üzerine şakalaşmak, tanrıdan su istemek,
su ile eğlence yaratmak, şenlik yaparak yağmur tanrısının dikkatini çekmek amacı
ile bir bardak ya da tas ile çocuklara su serpilir. Gülerek kaçışan çocuklar sıradaki
eve giderler.
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Zivava şarkısının sözleri ve anlamı şu şekildedir:

Ziwawa ziwawa                              Su perisi su perisi
Zari koaka mırkaltış                  

Ah zavallı güzel kız

Ah yıpha dzışa dakıyt                    Kralın kızı çok susadı
Dzı khucık dzı khucık                     Ne olur biraz su,biraz su
Dzı khucıkla dahzıtiywam        

Az suyla teslim edemeyiz

Dzı duula dahtiywoeyd               

Ancak bol su (yağmur) ile teslim edebiliriz

Yozgat da yağmur yağdırma töreni için yapılan kuklaya “karşişeyh (14)” ya da
“hançakoşa (15)” adları verilmektedir. Yaklaşık 40 yıldır yapılmayan yağmur yağdırma
töreninde çocukların, aşağıda sözleri verilen ilahiyi söyledikleri belirtilmiştir:
Anşeri gonşeri ya Allah
Gotuğ yağarkua
Şarkı eşliğinde tüm evler dolaşıldıktan sonra, bir su kenarına (dere, çeşme,
deniz vb.) gidilerek, bazen köyden büyüklerin de katılmasıyla toplanan yiyeceklerle
piknik yapılır. Piknik alanına kadar elde taşınan kukla, çoğunlukla suya bırakılır.
Çocuklar piknik alanında da birbirlerine su atarak şakalaşırlar.
Çalışmamız sırasında edinilen bilgiye göre Zivava yaklaşık 40 – 50 yıldır
yapılmamaktadır. En son zivava söylemiş kişiler, şarkıyı zorlanarak hatırlamakta,
ancak hatırladıkça mutlu olmaktadırlar.
2.1.2. Ahuraşa
Pagan inanışına atıf yapılarak anlatılan Ahuraşa, “yaralı şarkısı” olarak
açıklanmaktadır. Vurularak ya da başka şekilde yaralanan, yarası ya da hastalığı
nedeni ile acı çeken kişilerin yanında acısını avutmak ya da uyumamasını sağlamak
için seslendirilir. Bir çeşit “Azar”dır. Bir kişi ana ezginin sözlerini söyler, çevrede
bulunan topluluk, Türkçe kelime karşılığı ya da anlamı olmayan sözcüklerle nakarat
bölümünü söyler.
Günümüzde Ahuraşa söyleyebilen kişi sayısı ne yazık ki çok azdır. Onlar da tüm
sözleri hatırlayamamakta, birlikte söyleyebileceği topluluğu da bulamamaktadır.
Çalışmamız süresince sadece “Gıbnia” Fethi ve “Kabaata” Kadem AYDEMİR adlı
kaynak kişilerden ahuraşa örnekleri dinlenebilmiştir.
14 “Mamuh” Abdullah ÜZÜMVEREN.
15 “Laçişra” Emir YILDIZ.
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2.1.3. Alakmar
Alakmar, ölenin ardından söylenen ağıtlara verilen addır. Alakmar Çoğunlukla
kadınlar tarafından söylenir. Ölen kişinin yaşamı, yaptığı iyilikler, çevresindeki
insanlara davranışları anlatılır.
Serbest ölçülü ve doğaçlama olarak söylenir. Doğal olarak herkes söyleyemez.
Ancak bir hanede bir cenaze olduğu zaman ev halkından bir kişinin kapı önüne
çıkarak yüksek sesle yakınması da bir alakmar sayılmaktadır. Araştırmamız süresince
bir bütünlük gösterecek alakmar örneği saptanamamıştır. Kaynak kişiler, yakın
zamanda kaybettikleri kişilerin acısını tekrar yaşamamak için alakmar söylemekten
kaçınmışlar, ancak bu ağıtların nasıl bir yapısı olduğu hakkında bilgi verecek kısa
örnekler vermişlerdir.
Ölünün arkasından isyan edercesine bağırarak ağlamanın günah olduğu telkinleri
nedeniyle alakmar söyleme geleneği ortadan kalkmaya başlamıştır. Köylerde alakmar
söyleyen kişi sayısının azaldığı saptanmıştır.
2.1.4. Voradeyda
Apsuva düğünlerinde gelin her zaman Voradeyda (worideyda) ile damat evine
alınır. Kaynak kişiler Voradeyda nın ne anlama geldiğini bilmemektedir. 4/4 lük usul
ile söylenen ezgide “voradeyda” kelimesi üst üste söylenmekte en sonunda “Moka”
denmektedir.
Uygulama şöyledir: Düğün evine yakın bir yerde gelin arabadan indirilir.
“Tatsayüza”(16) ve yengeler kollarına girer. Erkek tarafının yaşca büyük erkekleri
onları bahçe kapısında karşılar ve “varedayda” denilen ezgiyi seslendirmeye başlar.
Gelin bir- iki adımda bir, dizlerini kırıp eğilerek, kendisini onurlandıran topluluğu
selamlar. Bu selamlamaya “temenna” adı verilir. Selamlama kısmı bittikten
sonra gelin, kapının önünde çaprazlanarak tutulan tabanca ve kamanın altından
geçirilerek, evin içerisine alınır ve bir süre dinlenmesi amacıyla kendisine ayrılan
odaya çekilir.
Samsun ve Yozgat Aşuva’larında ise gelin, damat evine ulaştığında “Ya ğaffuru
ya Allah” adlı bir ilahi okunduğu saptanmıştır. Allah’ın sıfatlarının sayıldığı ilahi
sözleri şu şekildedir:
Ya ğaffuru ya Allah
Ya settaru ya Allah
Fağfirlana ya Allah
Ya rahmanu ya rahim
Biy-ğa-fu ke ya kerim
16 Gelin arkadaşı anlamına gelen “tatsayüza” damadın akrabalarından ya da aileye yakın bekar kızlar arasından
seçilir. Tatsayüza’nın mızıka çalabilen, apsuva koşarayı iyi oynayan ve erkek tarafını iyi temsil edebilecek biri
olmasına özen gösterilir. “Tatsayüza”lık genç kızlar için onurlandırıcı bir görevdir. Gelinin alınmasında, eve
getirilmesinde, ve düğün eğlencesinde “tatsayüza” hep ön plandadır.
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İlahiyi okuyan Aşuva’lara anlamı sorulmuş, ancak bilmedikleri görülmüştür.
Yaşları 70 – 80 arasında olan kaynak kişiler, kendi düğünlerinde de bu ilahinin
söylendiğini, ilahinin Karaçay bölgesinden getirilmiş olabileceğini belirtmişlerdir.
Yozgat da görüştüğümüz Kopsirgel” Bahtiyar AKYOL adlı kaynak kişi, 1990 lı yıllarda
gittiği Karaçay bölgesindeki Abazaların düğünlerinde de bu ilahinin okunduğunu
söylemiştir.
2.2. Çalışma Ezgileri
2.2.1 Vaysama
İmece, birlikte, ücret gözetilmeksizin yapılan, karşılığı yine iş gücü ile ödenen
tarla, bahçe işleridir. Abhazlar arasında da özellikle tarla çapalamak için imece
usulü kullanılmakta ve bu sırada söylenen şarkıya da “vaysama” (waysama) adı
vermektedir.
Tarım aletlerinin artması, tarım yapan kişi sayısının azalması imece kültürünün
de kalkmasına neden olmuştur. Bu nedenle vaysama’da artık unutulmaya başlanmış
ezgiler arasında görülmektedir. Vaysama karşılıklı iki grup tarafından söylenir. Bir
çeşit atışma yapılır. 4/4 lük ezginin kuvvetli zamanlarında çapa vurulur. Böylece
çapanın aynı ritm ile vurulmasına, eğlenerek iş yapmaya katkı sağlar.
2.3. Kahramanlık Ezgileri
2.3.1 Azar
Abhaz müziğinin beklide en etkileyici türüdür. Bilecik ve Eskişehir’de “Azara”
da denmektedir. Azarlar genellikle tarihsel olay ya da kişileri anlatan müzikli
hikâyelerdir. 10 – 15 kişilik gruplar ile seslendirilir. Belirli bir dizi ve seyri olan,
serbest ölçü ile seslendirilen ezgilerdir. Bir kişi ezgisel olarak bir hikâye anlatır.
Grup ise aralarda, belirli bir anlamı olmayan sözlerle eşlik yapar. Herhangi bir çalgı
kullanılmaz. Zaman zaman solo ile koro çakışır. Bu bölümlerde basit bir iki seslilik
görülür. Ayrıca koro halinde bağlantı bölümünü söyleyen kişiler, profesyonel bir
müzik eğitimi almamış olmalarına rağmen, ana ezginin üç ve beşlisinden söyleyerek
bir paralel seslilik oluştururlar.
Yurdumuzdaki Abhaz’lar tarafından bilinen, en azından adı hatırlanan azarlar
“Gatmasipa Halil Bey (gatmasipa halı bey), Kuçuk Hatsa (Kuçük Khatsa), İnci
Hanım, Geç Fuatbe ve Mazardiya”dır.
Azar tek başına söylenmez, mutlaka 7-8 kişilik eşlikçi ve hikâyeyi dinleyecek bir
izleyici kitlesinin olması gerekir. Koroyu oluşturan seslerin uyumlu olmasına özen
gösterilir.
Azar söyleme geleneği Samsun, Yozgat ve Eskişehir’de yaşayan aşuva ve
aşharuvalar arasında tespit edilememiş daha çok Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik
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hattındaki apsuvalar arasında tespit edilmiştir. Seslendirme ortamı ve yönteminin
zorluğu nedeni ile azar söyleme geleneği hızla unutulmaktadır.
Çoğunlukla düğün esnasında oynamaktan yorulan oyuncular dinlenirken, yaşça
daha büyük olanlar tarafından seslendirilir. Bilecik ve Bursa-İnegöl’de yaşayan
Abhazlar, düğüne davetli olan köy halkı toplu olarak düğün evine yaklaşırken de
azar söylendiğini belirtmişlerdir hatta azarın seslendirilme şeklinden hangi köyün
geldiğinin anlaşıldığı ifade edilmiştir.
2.4. Dans Ezgileri
Aşharuva ve Aşuva’lar Karaçay bölgesine göç ettikten sonra bu bölgedeki
diğer Kafkas halkları ile kültürel etkileşime girmiştir. Bu etkileşim ile Aşuva ve
Aşharuva’ların müzik ve danslarında Apsuvalara göre belirgin farklılıklar oluşmuştur.
Aşuva ve Aşharuva’lar Kafe, Çeçen (Şeşen), Vik, Leperuj adı verilen, Kafkasya’daki
ortak danslara geçiş yapmışlardır. Apsuvalar ise Apsuva Koşara oynamaya devam
etmiş, yakın zamanda Abhazya’dan da etkilenerek biraz daha sert hareketlerin
sergilendiği Apsını Apsuva’yı da oynamaya başlamışlardır. Yanlış anlaşılmayı
önlemek amacıyla belirtmeliyiz ki, yurdumuzdaki Aşuva ve Aşharuvalar, Apsuva
Koşara’yı bilirler ancak Kafe, Çeçen, Leperuj oynamayı tercih ederler.
Abhazlar evlenmek dışında, dans edip eğlenmek amacıyla toplandıkları ortamı
da düğün olarak adlandırırlar. Bu düğün kurmak şeklinde de ifade edilir ve yukarıda
saydığımız bu dansların hemen hepsi icra edilir.
Düğünlerin eşlik çalgısı apsuvalarda tahta-sopa ve mızıkadır. Samsun ve
Yozgat’daki Aşuvalar arasında pherçek ve mızıka bazen akordion çalınır. Bu müzik
aletlerinin hiç birinin bulunamadığı durumlarda ise sadece el çırparak vokal müziğe
eşlik edilir.
Abhaz toplumunda gerçekleşen her eylemde olduğu gibi müzik yapanlar,
dans edenler belli bir disiplin içerisinde hareket ederler. Gelin “voradeyda” ya da
“ya gaffaru” eşliğinde, düğün süresince duracağı odaya alındıktan sonra düğün
eğlenceleri resmen başlamış olur. O ana kadar Abaza olmayan, çevre köylerden gelen
misafirleri de eğlendirmek amacıyla ilçeden getirilmiş davul, klarnet, darbuka, keman
çalgılarının çalınmasına artık son verilir. Ağu – alaba kurulur. Tahta-sopayı çalacak
olanların, konukların geldiği yöne sırtları dönük olacak şekilde oturmamasına
dikkat edilir. Ağu – alaba’nın çevresine önce 40 – 50 yaşlarındaki orta yaşlılar oturur.
Grubun ortasına ve dans edenleri görebilecek yere grubu yönlendiren, coşturan bir
kişi oturur. (Samsun ve Yozgat’da ise gerek pherçek çalanlar gerekse el çırpanlar yine
belli bir nizam içerisinde ayakta dururlar.)
Meydancı diyebileceğimiz ve baştan sona dansı idare eden kişi tek başına kısa bir
açılış dansı yaptıktan sonra “tatsayüza” ile “ayhabı”lardan biri dans ederek eğlenceyi
başlatır.
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Apsuva düğünlerinde Apsuva Koşara (Apsuva Dansı) adı verilen ezgi ile dans
edilir. Abhazya’dan yakın zamanda yurdumuza gelmiş olan ya da Abhazya da
oynanmakta olan dansa ise “Apsını Apsuva” denilmektedir.
Gelin kaçarak geldi ise düğün öncesi yapılan “tasamhara” adı verilen gençlerin
katıldığı toplantılarda müzik, genellikle mızıka ve ağu – alaba çalınmadan, alkışla
ve sözel olarak (argızra) yapılır.
Apsuva düğünleri avraşa, Aşuva düğünleri ise vik ile bitirilir.
2.4.1. Apsuva Koşara
Düğünlerde oynanan Apsuva koşara başta çalınan bir açımlıkla birlikte üç
bölümden oluşur. Açımlık, hatiyap (17) ya da arkoşöyü (18) adı verilen meydancı
tarafından oynanır. Bu açımlık apsuva koşara’nın ana bölümü değildir. Meydancı,
oyuna geçmeden önce ağu – alaba çalanların Ayhabı’sından dansı başlatmak için izin
alır. Açımlık, 4/4 lük usulde altı ölçülük bir ezgidir. Meydancı, açımlık çalınırken
ağu – alaba’ya yakın olacak biçimde alanda iki kez küçük daireler çizerek dans eder.
Dans daha çok hızlı yürüme temposundadır ancak eller aynı yöne sallanmaktadır.
Ağu – alaba’ya yaklaşır, sıra ile ağu – alaba çalan kişileri dansa davet eder. Davet,
meydancının reveransı ile yapılır. Daveti alan kişi, alaba’yı meydancıya teslim eder.
Meydancı dansa kalkan kişinin yerine oturur ve müziğe eşlik eder. Dansa kalkan
kişi önce kenarda ayakkabılarını çıkarır. Ayakkabısını çıkartmayanlara çıkartması
için ısrar edilir.
Tatsayüza, meydana çıkan erkeğin karşısına kenarda dans etmek üzere sıraya
girmiş olan 8 – 10 genç kızdan birisini davet eder. Genç kız birkaç adım öne yürür ve
bekler. Tatsayüza, oyuncu erkeğin çıkardığı ayakkabıları alır ve dans için bekleyen
diğer kızların yanına döner. Dans bittikten sonra ayakkabılar ile paketlenmiş bir çift
çorabı erkek dansçıya yine tatsayüza götürür. Bu hediye dans davetini kırmayarak
düğünü onurlandıran erkek dansçının çimenlerde kirlenen ve ıslanan çorabını
değiştirmesi içindir.
Çiftler alana çıktıktan sonra dans iki ana bölümde sergilenir. Birinci bölüm
(arzazaga) orta hızda, ikinci bölüm (aveyte) ise hızlıdır. İkinci bölümde dansçılar
tüm yeteneklerini sergiler.
Apsuva koşara’nın birinci bölümü çalınmaya başlandığında alana çıkan erkek
kıza doğru hareketlenir. Eller yanda serbest olarak sallanmaktadır. Sağ ayak parmak
ucuna, sol ayak tabanına basılmaktadır. İki adımda eller öne, iki adımda arkaya
sallanır. Böylece kıza doğru 6 – 7 adım atan erkek, oyun alanında geniş bir daire
çizer. Kızın önünden geçerken kız da hareketlenir, daha dar bir daire çizerek erkeğin
karşısına geçer. Bir süre dans edip ağu -alaba’ya doğru hareketlenirler.
17
18

“Torumlar” Ramazan Ünal.
Yener ASUGBA. http://www.ahakuytra.com/ Erişim Tarihi: 17.03.2011
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Ağu – alaba çalınırken ezgi mızıka ile seslendirilir. Apsuva koşara’nın
birinci bölümünde birbirine bağlı olarak 8 – 10 ölçülük yedi, bazen sekiz ezgi
çalınabilmektedir. Ezgiler sekiz – on ölçülük küçük ezgiciklerdir ve birbirine
bağlanarak çalınır. Ancak çalınan bu küçük ezgilerin birer adı bulunmamaktadır.
Dört zamanlı ezgilerden oluşur. Apsuva koşaranın birinci bölümü başlarken ağu
– alaba çalanlar iki ölçü boyunca zamanı tek vuruşlarla (dörtlük nota) gösterirler.
Mızıkanın da katılmasıyla alaba, onaltılık ve noktalı sekizlik sürelerle vurulmaya
başlanır.
Apsuva koşaranın ikinci bölümüne geçileceğini mızıka belli eder. Birinci
bölümün son ezgisinin beşlisi (dominant) bir ölçü kadar uzatılır. Ağu alaba çalanlar
da zamanı hızlandırarak yine iki ölçü boyunca tek vuruşlar (dörtlük nota) yapar
ve ardından onaltılık ve noktalısekizlik süreleri vurmaya başlarlar. Bu bölümde de
seslendirilen ezgiler 4/4 lük usuldedir ve çalınan 2 – 3 ezginin adı bilinmemektedir.
Apsuva koşara, sadece düğünlerde değil, eğlenmek için yapılan tüm toplantılarda
oynanır. Apsuva koşara oynanıp bittikten sonra Ayhabı, oyun alanında bulunanlara
hitaben bir konuşma yapar. Konuşmada, toplantının yapılış amacı anlatılır, hizmet
edenlere, ağu – alaba ve mızıka çalanlara teşekkür edilir. İyi dileklerde bulunulur.
2.4.2 Vik
Aşuva ve Aşharuvalar tarafından Vik (Vıig, Viç Wik), Apsuvalar tarafından Rinna
(Rınna) olarak adlandırılır. Günümüzde şehirde yapılan düğünlerde çalınan ilk ezgi
olma özelliğindedir. Ancak Aşuva ve Aşharuvaların köylerde yapılan geleneksel
düğün törenleri Vik ile bitirilir. Neşeli ve basit bir ezgisi olan Vik, 4/4 lük usul ile
seslendirilir. Apsuva düğünlerinde apsuva koşara’da yorulan kişileri dinlendirmek
amacıyla da çalınır. Mızıka tarafından çalınan ezgiye izleyenler tarafından alkışla
eşlik edilir.
Dans, çiftlerden oluşan kalabalık bir grup olarak ama çiftler ile oynanır. Erkek
sol elini göğüs hizasında, dirsekten kırılmış biçimde hafif öne uzatarak tutar. Bayan
sağ elini erkeğin elinin üzerine koyar. Parmak uçlarına basarak sol, sağ, sol adımlar
atılır, sonra sağ ayak ile yarım adım geriye basılır. Saat yönünün tersine dönerek
oynanır.
2.4.3 Avraşa
Avraşa (awraşa) Abhaz düğünlerinin sonunda çalınan, söylenen ve oynanan bir
ezgidir. Katılmak isteyen herkesin girebildiği, kadınlı - erkekli 60-70 kişilik bir
halka oluşturulur. İki erkek bu halkanın ortasına geçer. Erkeklerden birisi temsili
olarak daha yaşlı rolünde olduğu için diğeri ona yardımcı olmak amacıyla koluna
girer. Bu iki kişi halkanın ortasında düz adımlarla dolaşır ve yaşlı rolünde olan
yüksek sesle, genellikle o gün ile ilgili esprili sözler söyler. Ortadaki bu nüktedan
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kişiler söyleyecekleri sözü düşünmek amacıyla zaman zaman “avraşa varayda”
sözcüklerini kullanır. 2/4 lük usul ile iki ölçüde söylenen cümlelere grup bir ölçü
içerisinde “avraşa” diye cevap verir. “Avraşa ve varayda kelimelerinin de anlamı
bilinmemektedir. Halkayı oluşturan grup dört adım ileri iki adım geri giderek oynar.
“Bu şarkı ile yapılan dans, ilk çağlarda güneş tanrısına yapılan bir ritüelden
doğmuştur ve başlangıçta mezar kültü ile ilgili olarak uygulanmıştır. Bu gün,
Abhazya’da dağların tepesinde bulunan daire biçiminde dizilmiş taşlara rastlanır,
iç içe dizilen bu dairesel taşlara Abhazlar “Atsan Guara” derler. Astan’lar Nartlar’dan
önce, bir süre de Nartlarla birlikte yaşadığı sanılan cüce insanlardır. Bu taş duvarlara
arkeoloji dilinde kromlek denir. Bu kromleklerin en ortasındaki daireye ölü
gömülür, onun etrafındaki diğer dairelere de insanlar dizilir, önce “Rinna” denen
bir wuc dansı için kolkola girilir ve sonra omuz omuza verilerek ve dönerek bir çeşit
halay çekilir, dansa katılan herkes, bir solistin söylediği sözlere “Awraşa! Warayda!”
gibi nakaratlarla eşlik eder. Bu ritüel sonraları Abhazların “Şefü Aynarjiy” dedikleri
fırtına tanrısına yakarı şekline dönüşmüş, son zamanlara kadar Abhazya’da
şimşek çarparak ölen biri Awraşa ritüeli yapılmadan gömülmemiştir. Adigeler de
yıldırım düşen yerde 7 gün boyunca yıldırım tanrısı adına “Şıble Wuc” denen dansı
yaparlarmış. Türkiye’ye geldikten sonra da yakın zamanlara kadar çok iyi bilinen
bu dans ve şarkı, düğün sonunda, bir bitişi simgelemiş, bu dans yapılmadan ve
“Amhara” denen geçici gelin evi yıkılmadan konuklar dağılmaz olmuştur.(19)
Avraşa, düğünün bittiğini gösteren bir danstır. Avraşa’nın ardından, o gece dans
etmemiş olanlar için bir kez daha kısa bir Apsuva Koşara çalınır ve üç – dört çift
birlikte dans edebilir. Avraşa, eğlencenin bittiğinin habercisidir, oyun oynandıktan
sonra düğüne katılanlar dağılır.
2.4.4 Büşüyügoşa
Dörtkol ya da dörtlü oyun olarak da adlandırılan bir oyundur. Sadece Samsun
ili Havza ilçesi Cevizlik köyünde tespit edilmiştir. Yavaş tempoda, 4/4 lük usul ile
çalınır. Eşlik çalgısı olarak akordeon (ya da mızıka) ve pherçek kullanılır.
Alana iki erkek iki kadın çıkar. Erkeklerden biri tek başınadır. Karşısına ortada
erkek olacak şekilde diğer üç kişi geçer. Müziğin ritmiyle tek erkek üçlü gruba doğru
hareketlenir. Üçlü grup yerinde sayar gibi dans eder. Tek erkek gruba yaklaşınca geri
geri yürümeye başlar. Grup onu takip eder. Dans alanının ortasına gelindiğinde üçlü
grup geri geri yürüyerek başlangıç noktasına döner. Bu hareket iki kez tekrarlanır.
Üçüncü kez yapılışında üçlü grup yerine dönmez, tek erkeğin çıkış noktasına
kadar onu takip ederler. Alanın ortasında kadınlar oyuna tek başlayan erkeğin
yanına geçer. Üçlü grupta dans etmiş olan erkek geriye yapılan adımlarla başlangıç
noktasına döner.
19 Mahinur Tuna, 2007. http://warada.org/makaleler2.html Erişim Tarihi:25.03.2011.
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2.4.5 Kafe
Yozgat Aşuva’ları tarafından “reyşa, düz oyun” olarak da adlandırılır. Vik’den
sonra çalınır. Birçok kafe ezgisi bulunur. Kafakuaşa (yan kafe), koşaravora, reyşa
(düz oyun) gibi isimlerle anılan kafe’ler bulunmaktadır. En yaygın olarak bilineni
“ağlatan kafe’dir.
Ağıt olarak tanımlanmasına (20) karşın, dans ezgisi olarak kullanılır. Ağır
tempoda, 4/4 lük usul ile seslendirilir.
2.4.6 Çeçen
Çeçen, kafe’den sonra hızlı tempoda oynanan dansların genel adıdır. Haşta,
dörtlü çeçen (pşivara çeçen) gibi adlarla anılan çeçen ezgileri vardır. 2/4 lük usuller
ile çalınan çeçen’ler, sert hareketlerle oynanır. Oyuncular hünerlerini bu bölümde
sergiler.
Sonuç
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki 1783- 1862 yılları arasında bazen yoğunlaşarak
bazen yavaşlayarak gerçekleşen Abhaz/Abazaların diğer Kafkas halkları ile birlikte
Osmanlı topraklarına göçü; hem göçe tabi tutulanları, hem de buradaki yerli halkı,
toplumsal ve kültürel olarak etkilemiş önemli bir nüfus hareketidir.
Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya’dan göç eden toplulukları kendi idaresi
altındaki topraklara dağınık bir şekilde yerleştirmesi sonucunda Abhazya’daki
feodal yapı sürdürülemese de, bu feodal sistemin izleri günümüzde dahi geleneksel
yaşamın her aşamasında görülmektedir.
“Abazalık” denilen ve toplumu şekillendiren normlar, sözlü kültürle aktarılarak
hala varlığını sürdürmektedir. Kültürel etkileşimler neticesinde bugün birçoğunda
gözle görülür yumuşamalar ya da değişmeler olsa dahi temelde yatan, saygı, ayıp,
hizmet, sabır, üşenmemek ve fedakârlık unsurları varlığını korumaktadır.
Abhazlar göç toplumlarında oluşan içgüdüsel bir hareketle, çok uzun zaman
kendilerine dönük, dışa kapalı bir yaşam sürmüşlerdir. Yaşayış farklılıkları nedeniyle
yanlış anlaşılacakları ya da hiç anlaşılmayacakları kaygısıyla, köylerine yabancıların
yerleşmesine izin vermemiş, Kafkas kökenli olanlarla evlenmeyi tercih etmiş, kendi
toplumlarının dışına çıkan gençlerin, Abazalığı unutacakları düşüncesi uzun zaman
hâkim olmuştur. Bu içgüdüsel hareket,150 sene önce atalarının anayurtlarından
getirdikleri adet, inanış ve yaşam şekillerinin korunmasını sağlamıştır.
Türkiye genelinde Abhaz nüfüsün yoğun olarak yaşadığı illerden Apsuva, Aşuva
ve Aşharuva gurplarının yerleştiği yerler dikkate alınarak yapılan alan araştırması
sırasında geleneksel törenler (düğün törenleri, cenaze törenleri, yağmur yağdırma
20 “Kopsirgel” Bahtiyar AKYOL.
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ritüeli) etrafında şekillenen ve günümüze kadar varlığını sürdürebilen ezgiler
değerlendirilmiştir.
Abhaz topluluklarının kullandığı en önemli çalgılar mızıka ve tahta – sopa’dır.
Aşuva ve Aşharuva’lar mızıka yerine akordeon kullanmaya başlamışlardır.
Seslendirdikleri ezgiler de Apsuva’lardan farklı, Kuzey Kafkasya bölgesinde
seslendirilen genel ezgi karakterine bürünmüştür.
Çamgur, apharsa, acarpın ve ayümaa adlı çalgıların Abazaların ulusal çalgıları
olduğu, kaynaklar üzerinde yapılan taramalarda görülür. Türkiye’de yaşayan
Abhazların, çamgur ve aphartsa dışındaki çalgıların varlığını bile bilmediği
saptanmıştır. Meri Haşba “aphartsanın bu bölgede (Aphazya’da) kaybolmasının
nedeni, buradaki köylerde bunu çalan Abhazların 1877 – 1878 Osmanlı – Rus
Savaşı’nda tamamen Türkiye’ye göç etmiş olmasıdır” demektedir (21). Araştırmamız
süresince görüştüğümüz kaynak kişiler ise bu çalgıların Türkiye’de bulunmayışını,
“kaçarak gelen insanlar yanlarında daha zorunlu eşyalar getirmiştir” biçiminde
açıklamış olsalar da, aynı iklim kuşağında aynı ağaçların yetiştiği Anadolu üzerinde
bu çalgıların yapılmamış olmasını açıklamamaktadır.
Abhazya’dan ülkemizi ziyarete gelmiş Abhazlara (22)bu çalgılar sorulmuş,
çalgıların son 20 – 30 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla yeniden ortaya çıktığı ve
akademik çalışmalarla kullanılmaya başlandığı öğrenilmiştir. Bu bilgiler ışığında
bu çalgıların 160 yıl önce Abhazya’da da az sayıda kişi tarafından çalındığı
düşünülmektedir.
Abhaz ezgilerinin yaratılması sürecindeki pagan inancın etkileri günümüze
kadar ulaşmıştır. Yaralı şarkısı (ahuraşa) ve yağmur yağdırma ritüeli (zivava)
bunun en çarpıcı örnekleridir. Günümüzde kırsal kesimde yaşayan özellikle genç
nüfusun kente taşınması, kitle iletişim araçlarının etkisi gibi birçok etken “zivava”
şarkısının gençler tarafından söylenmemesine neden olmaktadır. Aynı şekilde,
yaralı şarkısı da tıp alanındaki gelişmeler, ulaşım olanaklarının çoğalması gibi
etkenlerle ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle genç kuşaklara aktarılmamaktadır.
Çalışma ezgileri grubunda incelediğimiz çapa şarkıları (vaysama) da tarım alanında
yaşanan gerileme, makine ve teçhizatlarının gelişmesi gibi nedenlerle yeni nesle
aktarılmayan şarkılardır.
Abhaz’lar, belirli bir disiplin içerisinde eğlence ve dansı iç içe yansıtırlar. Dans,
Abhazlar için ciddi, saygın bir iştir. Figürleri doğru, sade bir gösteriş içerisinde, adeta
bir ritüelin parçası gibi uygularlar. Kurallar önemlidir. Erkek, dans ettiği kadına
yeryüzünde kalmış son kadınmış gibi davranır, saygılıdır. Birbirlerine sırt dönüp
oynamazlar. Yüz yüze ya da yan yanadırlar. İyi bir apsuva koşara oyuncusunun,
21 Meri Haşba, müzikbilimci. http://www.circassianworld.com/abhazhalksarkilari.html Der. ve Çev.: Murat
Papşu. Erişim Tarihi:25.03.2011.
22 Gennadi ALAMİYA.
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durgun suyun üzerinde dalga yapmadan yüzen bir kuğu gibi dans etmesi gerektiği
söylenmektedir.
Aphaz toplulukları arasında, yaşları 18 – 25 arasında olan gençlerin Abhaz
kültürüne karşı yoğun bir ilgi duymaya başladığı gözlenmiştir. Gençler bir yandan
Abhazca öğrenmeye, diğer yandan müzik ve dans konusunda kendilerini geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Bu konuda Abhaz Dernekleri Federasyonu ve illerde kurulan
Abhaz Kültür Dernekleri yoğun ve düzenli bir çalışma yürütmektedir. Köylerde
genç nüfusun azalmış olması bir olumsuzluk oluştursa da, Abhaz kültürünün
yaşatılmasında bu dernekler önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Son 50 yılda köyden kentte göç nedeniyle değişen hayat şekilleri, aile yapıları
ve gençlerin yükseköğretimi tercih etmelerini neticesinde kendi toplumları dışına
çıkmışlardır. Gençler doğal olarak farklı kültürel gruplarla iletişimde bulunmaktadır.
Bunun sonucunda davul zurnanın Abhaz geleneksel çalgıları arasında sayılmamasına
rağmen düğünlerde misafirleri karşılamak amacıyla kullanılmasının adet olması
gibi ikilemler doğmaktadır.
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AFYON SANDIKLI YÂREN GELENEĞİNDE
MÜZİK UNSURLARI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öner UZUN1

Giriş
Gelenek kavramı, toplumların oluşturdukları ve zaman içinde değişimlere
uğrayarak,
nesilden nesle aktardıkları alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışları
ifade etmektedir. Sözlü gelenek ürünleri ise bir toplumun kültürel açıdan geçirmiş
olduğu tarihsel süreci yansıtır ve o toplumun belleğini oluşturur. Bu bağlamda,
Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesi halk kültürü ürünlerinden olan “yâren geleneği”
ve bu kültüre ait müzik unsurları araştırılmaya değer görülmüştür.
Sohbet geleneği, Anadolu’nun birçok yöresinde görülen, erfene, yâren, barana,
kürsübaşı, ziyafet, sıra gezme, gezek, keyif gezeği vb. farklı ya da benzer adlarla
anılan, uygulamalar açısından kimi zaman birbirine benzeyen, kimi zaman da o
yörenin kültür unsurlarına özgü değişiklikler gösteren yönü ile halk bilimi ve halk
biliminin diğer alt inceleme alanları bakımından büyük önem taşır.
Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 08. DEVKON.01 numaralı
“Afyonkarahisar ve Yöresinin Sohbet Geleneğini Araştırma Projesi” kapsamında
yapılan araştırmanın analiz sonuçlarının bir bölümünü içermektedir.
1 A. K.Ü. Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi.
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Araştırmanın amacı; Afyonkarahisar’a ait ve gün geçtikçe yok olmaya yüz tutan
sohbet toplantılarından Sandıklı yâren geleneğinin tarihsel süreç içerisindeki
değişim ve dönüşümleri ile müziğin bu gelenek içinde nasıl bir işleve sahip olduğu
hakkında bir durum tespiti yaparak elde edilen bulguları ilişki arayıcı bir yaklaşımla
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, konunun doğal ortamında ve
önyargısız bir bakış açısıyla kaynak kişilerin değer, tutum ve davranış örgülerinden
yararlanılarak olduğu gibi ortaya konulması hedeflenmiş ve bu bağlamda, alan
araştırması yöntemine ait emik yaklaşım metodu, yapılandırılmamış görüşme ve
sistematik gözlem teknikleri ile sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Yâren geleneği bağlamında kurdukları “yâren meclisi” ile Sandıklı kültürüne
önemli katkılar sağlayan kaynak kişiler “köşe ihtiyarı” (yâren meclisinin en yaşlı
üyesi) Mustafa Pekmen, “Baş Ağa” İbrahim Akça, “Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını
Koruma ve Yaşatma Derneği Kurucusu” Ekrem Çavuş, “yâren çavuşu” Ahmet Nayan
ve tüm yârenlere teşekkürlerimi sunarım.
Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve
Yâr- Yâren-Yârân
Araştırmada temel kavramlardan biri olan “yâren” sözcüğünün kökeni ve
karşılıkları konusunda çeşitli kaynaklardan aşağıdaki bilgilere ulaşılmaktadır:
“Yâr: 1. Dost 2. Sevgili 3. Tanıdık
Yârân: Dostlar: Yakın arkadaşlar, ahbaplar” (Doğan, 1999:717).
“Yâr (Farsça): Arkadaş, dost, muhib, âşina, biliş.
Yâren: Arkadaş, ahbap, yakın arkadaş
Yârenler: Ahbaplar, arkadaşlar” (Gökyay, 1973: 20).
“Yâr (Farsça): Dost, ahbap, tanıdık. “Yardımcı.” Âşık. Mâşuk, sevgili.
Yârân (Farsça): Dostlar. Sâdık arkadaşlar. Sevgililer” (Yeğin, Badıllı, İsmail,
Çalım, 2006: 1043).
“Yar (Farsça): 1. Dost, sevgili. 2. Yardımcı
Yaran(Farsça): Dostlar” (Devellioğlu, Kılıkçını, 1975: 476).
“Yâr (Farsça): 1. Sevgili. 2. Dost, tanıdık. 3. Yardımcı.
Yâran (Farsça): 1. Dostlar. 2. Bir amaç çevresinde toplanmış veya aynı amacı
güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümü.
Yâren: 1. Arkadaş, yakın dost. 2. Sohbet.
Yârenbaşı: Yâreni yöneten veya yönlendiren kimse.
Yârence: Yâren gibi, yârene benzer biçimde.
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Yârenlik: 1. Yakın arkadaşlık, muhabbet. 2. Ahbapça, dostça konuşma, söyleşme,
sohbet.
Yârenlik etmek: 1. Ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek. 2. Bir konu
üzerinde konuşup dertleşmek ( TDK Türkçe Sözlük, 2009: 2131-2135).
Yârenlik etmek ‘in karşılığı ve kullanıldığı yöreler hakkında Derleme Sözlüğü
aşağıdaki bilgileri vermektedir:
Yârenlik etmek (yârennik etmek): 1. Söyleşmek, birlikte eğlenmek. (Afyon,
Isparta – Gendost, Eğridir Köyleri, Denizli – Yukarı Seyit, Çal, Adın – Bozdoğan,
İzmir – Birgi, Çeşme, Ödemiş Köyleri, Manisa – Alaşehir, Balıkesir, Çanakkale –
Kızılköy, Ezine, Bilecik, Tokat, Eskişehir, Kocaeli – Kandıra, Sakarya – Akyazı çevresi,
Zonguldak, Çankırı – Kurşunlu, Çorum – Osmancık, Amasya – Merzifon, Giresun
– Şebinkarahisar, Rize – Akarsu, Artvin - Ardanuç, Erzincan, Maraş – Afşin, Ankara
– Çanıllı, Ayaş, Kayseri – Pınarbaşı, Niğde – Bor, İçel – Silifke, Bolu – Düzce, Sivas
– Hacıilyas, Koyulhisar, Konya – Ermenek, İçel – Mut ve Köyleri). 2. Şaka yapmak.
(Manisa ve çevresi, Samsun – Çarşamba, Tokat – Reşadiye, Ordu ve merkez köyleri
– Perşembe, Sarıca, Gölköy, Giresun – Şebinkarahisar, Artvin – Akarsu, Ardanuç,
Yavuz, Şavşat, Kırşehir, Erzurum, Erzincan – Cenciğer, Malatya – Arapkir, Maraş –
Afşin, Gaziantep – Nizip, Hatay – Antakya, Sivas ilçe ve köyleri, Niğde – Lüleburgaz,
Krıklareli, Konya – Ermenek” (Derleme Sözlüğü, 1979:4181-4182).
“Ülkemizdeki yâren – yârân sohbet gelenekleri, halk bilimi ve halk biliminin
diğer alt inceleme alanları bakımından büyük önem taşır. Günümüzde de canlılığını
koruyan bu sohbet toplantıları “erfene, barana, kürsübaşı, ziyafet, sıra gezme,
gezek” yerel adları başta olmak üzere çok çeşitli yerel adlarla anılır (Altınay, 2011:4)
. Bu geleneksel sohbet toplantılarının kökeninin Orta Asya Türk kültürüne ait
toylar ve şölenler gibi törensel uygulamalara dayandığı ve göçler yolu ile Anadolu’ya
yayıldığı çeşitli araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Ataman
şu noktalara temas etmektedir; “ Bu kuruluş ve hareketlerin aslında aynı kaynaktan
geldikleri bir gerçektir. Bunda Asyai gelişim, oradan kopan kültür dalgalarının
Anadolu’ya ve oradan da Rumeli’ye yayılması ve her bölgenin kendi karakterine,
iklimine, havasına göre değişen hareketler halinde yerleşmiş olduğunu özellikle
kaydetmek yerinde olur” (1973: 315-339). Sohbet geleneğinin tarihsel süreci ve
dayanışma işlevi hakkında Esin “bugünkü Türk kültürü geçmişi Orta Asya’nın
uçsuz bucaksız bozkırlarına kadar uzanır. Dünya tarihinin en eski toplumlarından
olan Türkler yaşama biçimleriyle, inançlarıyla gelenek ve görenekleriyle kendi
kültürlerini yarattılar. Sürüler, yaylalar, kışlalar, çadırlar göçebe kültürünün
icabıydı. Bu yaşayış biçimi Türklerde dayanışmayı, yardımlaşmayı disiplin ve
cesareti ortaya çıkardı. Dinî törenler toplu halde yapılırdı., bu törenleri (ayinler)
kamlar, kamkatunlar (kadın kam) yönetir, bu törenlerde ateşler yakılır, sihirli
şarkılar söylenir, davullar çalınırdı”(1985 : 409) şeklinde görüş bildirmektedir.
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Gökalp’e göre; “Eski Türkler, her gün vakitlerini toylarda ve şölenlerde geçirirlerdi.
Bu toylar ve şölenler sayesindedir ki en fakirler bile, güzel giyer, güzel yer, güzel
içerlerdi. Aralarında borçlu bulunmazdı. Her gün bir beyde şölen olduğundan
bütün ömürlerini zevk ü sefa ile geçirirlerdi. Bu hal eski Türkler arasında bir nevi
ortak hayatın mevcut olduğunu haber verir” (1976: 205). Sohbet geleneğinin Orta
Asya Türk Kültürünün bir uzantısı olduğu görüşünü taşıyan bir başka kaynak ise
Abdü’şşekur Turdi tarafından II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresinde bildiri
olarak sunulan çalışmadır. Bildiride “Meşreplerin Uygurlar arasında İslamiyet
Öncesine (X. Yüzyıl sonlarına) uzanan, kadınların da katıldığı çalgılı eğlenceli
oyunlar olduğu; bunların günümüzde de yeni boyutlarıyla, ancak özünü yitirmeden
sürdüğü belirtilmektedir”. (Er, 1988: 14). Turdi’ye göre meşrep; “türkü, müzik, halk
dansları ve her çeşit halk oyunlarıyla halkın örf ve âdetlerinin birleştiği bir çeşit
eğlence şeklidir. Bir kaç aile veya daha kalabalık toplulukların kendi aralarında
nöbetleşerek yaptığı bu eğlenceye Uygur halkı severek katılırlar. Onun için de halk
içinde yaygın olan bu eğlence türü gittikçe gelişip kök salmıştır. ‘Uygurların olduğu
yerde meşrep de vardır’ denilmektedir. Meşrep Arapça bir kelime olup içilecek yer
ma’nâsına gelmektedir. Bu kelime şimdiki Uygurlar arasında toplantı, eğlence yerine
kullanıp gelmişse de sonradan halk eğlencesinin ismi olmuştur” (1982: 563). Turdi
aynı çalışmada Uygur halk meşreplerinden olan Dolan meşrebi ile ilgili olarak
aşağıdaki tespitlerde bulunmaktadır:
“Dolan Meşrepi’nin en büyük özelliği, diğer bölge kadınları, erkeklerle bir
arada oturup karşılıklı oynamadığı halde, Dolan kadınlarının erkek, kadın farkı
gözetmeksizin birada eğlenip oynamalarıdır.
Dolan meşrepi oynanış sırasına göre üç bölüme ayrılır.
Çalgılar ve halk danslarının oynanması
Diğer eğlence ve oyunlar
Ceza kısmı (a.g.e., s. 564).
Turdi adı geçen çalışmasında, Dolan Meşreplerinin yiğitbaşı, kazıbeği, mırşap
ve doğabeği adı verilen kişiler tarafından yönetildiğini bildirmektedir. Uygurlardaki
bu Meşrep uygulamaları ile Afyonkarahisar Sohbet geleneğine ait uygulamalarının
benzerlikleri alan betimlemeleri kısmında ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Ahilik ve Sohbet Geleneği
Ahilik’in tanımlanması, Anadolu’daki tarihsel sürecinin ortaya konulması ve
sohbet geleneği ile ilişkilendirilmesinin konuyu açıklığa kavuşturmak açısından
önemli olduğu varsayılmaktadır.
“Ahi” kelimesinin kaynağı hakkında iki farklı görüş vardır. Bunlardan birisi,
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kelimenin Arapça ‘kardeşim’ demek olan ‘ahi’ kelimesinden, ikincisi ise, ilk
defa Dîvânu Lugâti’t Türk’te geçen ve ‘eli açık, cömert’ anlamlarına gelen Türkçe
‘akı’ kelimesinden geldiği görüşüdür. Ahi kelimesinin Türkçe kökenli olduğunu
ileri sürenlere göre, ‘akı’ kelimesi Türkçede çok görülen bir ses olayı olan (k > h)
değişimiyle ‘ahı’ şekline dönüşmüş ve nihayet ‘ahi’ olmuştur.
Bir kavram olarak ise Ahilik, İslam dünyasında Abbasi halifesi Nâsır Li-dînillâh
tarafından kurumlaştırılan ‘fütüvvet’ kurumunun, Anadolu’da XIII. Yüzyıldan
itibaren millî ve yerli unsurlar donanmış bir şeklidir.
Ahilik, Horasan illerinden Anadolu’ya girmiştir. Fütüvvet teşkilatının yapılanma
modelini kendilerine örnek alan ve daha Karahanlılar zamanda varlıkları tespit
edilen Türk Ahileri, Büyük Selçuklu İmparatorluğu içinde gün geçtikçe geliştiler.
Ahilikle fütüvvet tamamen aynı şey olmamakla beraber fütüvvetin Ahiliğe
kaynaklık eden en önemli kurum olduğu da şüphesizdir.
Kavram olarak ise fütüvvet, ‘herhangi bir karşılık beklemeksizin başkalarına
yardım ve iyilik etmek, başkalarını kendine tercih edip, onların menfaatini kendi
menfaatinden üstün tutmak, toplumu ve fertlerin mutlu ve kurtuluşu için kendini
feda etmek’ gibi anlamlar içerir” ( Köksal, 2008: 53-65).
“Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Âşık Paşazade tarihinde de konu edilen Ahîlik kavramı,
Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde önemli görülen başlıca dört Türk topluluktan
(Abdalan–ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum) birini ifade eder” (Meydan
Larousse, 1969:159) .
Ahilik Anadolu’da özellikle esnaflar arasında dayanışmayı, iş ahlakını ön
planda tutan şeyh, usta, kalfa, çırak vb. hiyerarşik düzene sahip ticari, bireysel ve
toplumsal eğitime önem veren kültürel faaliyetler içinde bulunan bir kuruluştur.
Ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatı olmadığını Köksal’ın “Türk siyasi tarihinin
XIII-XVI. yüzyıllar arasındaki şekillenmesinde Anadolu’da mevcut tarikat veya
teşkilatlardan özellikle Bektaşilik, Ahilik ve Mevleviliğin diğer oluşumlardan daha
önde olduklarını ve önemli görevler üstlendiklerini görüyoruz” (2008: 69) diye
ifade etmesinden anlamaktayız.
Kaynak taramaları ve alan tespitleri sonucunda Afyonkarahisar Sohbet
geleneğinin Ahilik’in bir uzantısı olduğu düşünülmektedir. Benzer bir yaklaşımı
Bıyıkoğlu’nun Afyon Gezekleri adlı çalışmasında da görmekteyiz:
“Âhilik teşkilatının kimi özelliklerinin Afyon’daki Gezekler’e uzandığını ve
Gezekler’in düzenlenmesindeki etkilerini bugün de görmek mümkündür. Söz
gelişi Gezek’e katılanların sosyal ve meslekî konumları Gezek üyeleri arasındaki
yardımlaşma ve dayanışma, Gezekler’deki sohbet konuları Gezekler’in Âhilik’in bir
uzantısı olduğunu göstermektedir” (1997: 52-53).
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“Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce Afyon’da Gezek yapıldığını bir Afyon
türküsünün hikâyesinden anlıyoruz.” (Yarşi, 1992: 62).
“Hikâye özetle şöyledir: Afyon’da kış mevsiminde, yârenler arkadaşlar arasında
akşam yemeği ile başlayan ve içki âlemleriyle gece yarısına kadar süren çalgılı
gezekler yapılmaktadır. Gezekçiler arasında Saleh (Salih) adında bıçkın bir genç de
vardır.
Gezek sırası Salih’e geliyor, yemekler yeniyor, içkiler içiliyor, çalgılar çalınıyor.
Gezek Salih’in evinde yapıldığından Salih bir sürpriz olsun diye daha önceden
tanıdığı (belki de dostu) hafif meşrep bir kadını eve getiriyor. Kadın çalgıların
eşliğinde oynuyor, herkes eğleniyor, sonra kadın gidiyor.
Salih’in ağabeyi Kör Hâşim, kadının oynadığını görmüş ve ona göz koymuştur.
Fakat kadın Haşim’i reddeder, durumu da Salih’e anlatır. Bir gün akşam ezanına
doğru Salih ile kör Hâşim çarşıda karşılaşırlar ve kadın yüzünden tartışmaya
başlarlar, tartışma sille tokat kavgaya dönüşür. Haşim bıçağını çekerek kardeşini
delik deşik eder. Bu sırada akşam ezanı okunmaya başlar. Hâşimin aklı başına gelir
ama kardeşi kanlar içinde yatmaktadır.
Bu acıklı olay Afyon halkı üzerinde derin üzüntü yaratır. İşte “Saleh Türküsü”
veya “Saleh de Ata Biner” türküsü bu olay üzerine yakılmıştır (Bursalıoğlu, 1993: 62).
Otantisite - Modernleşme - Popüler Kültür - Popüler Müzik
Günümüzde “Sandıklı Yâren Geleneği” adı altında yapılmakta olan uygulamaların
ve bunların içerisinde yer alan müzik unsurlarının doğru bir şekilde anlaşılabilmesi
için öncelikle otantisite, modernleşme, popüler kültür ve popüler müzik kavramlarının
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
“Otantisite geleneksel tanımlamasıyla genel olarak geçmişle ilişkilidir ve
geçmişteki bir şeyin ‘aslına uygunluğuna’ ilişkin bir iddiadır. Kültürde derin
kökleri bulunduğu varsayımından türeyen bu iddianın temsil biçimi genel olarak
‘söylem’dir. Bu söylemin içeriği ise şöyledir: kültür içinde kişi, topluluk, nesne ya
da pratik, zamanla değişikliğe uğramakta ve bozulma tehlikesiyle karşı karşıya
kalmaktadır. Bu durum karşısında değişime direnen kişi, ya da kişiler tarafından
korunan kültür otantik, değişime mukavemet edemeyen kişiler ve korunamayan
nesne ve pratikler ‘inotantik’ (inautentic), yani ‘otantik olmayan’dır. Dolayısıyla
kültürel açıdan otantisite, geleneksel tanımlamasıyla geçmişe yönelik arzu ya da
yargı yüklü bir bakışın ürünüdür” ( Erol, 2009: 204-205).
Modernleşme ise Bendix’e göre; “Batılı olmayan toplumların ‘geleneksel olmayan
toplum’dan ‘modern toplum’a doğru geçirmekte oldukları değişim sürecini ifade
eder. Bu değişim süreci, esas olarak üç aşamalıdır: ‘Geleneksel toplum’, ‘geçiş
toplumu’ ve ‘modern toplum’ ( Özbek, 1994: 32) .
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Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş sürecinde ortaya çıkan popüler
kültür kavramı bu araştırmaya yön veren temel noktalardan biri olarak görülmektedir.
“Popüler başlangıçta Latince “popülaris”ten türemiş ve “halka ait” anlamında
kullanılmış, aynı zamanda hukuki ve siyasal bir terimdir. Örneğin 16.yüzyılda
popüler hükümet terimi, halk tarafından kurulan ve yürütülen bir siyasal sistem
anlamına geliyordu. Ama aynı zamanda, aşağı (low) ya da değersiz (base) anlamı
da vardı. Popüler teriminin sonradan hâkim olan “yaygınca tercih edilen” ya da “çok
beğenilen” i ifade eden modern anlamların içeriğinde, beğenilmek için hesaplı
bir çaba göstermeyi de barındırıyor” (Özbek, 1994: 82). “Kültür, antropolojinin
merkezi kavramıdır ve insanların tüm ortak bilgisini, teknolojileri, değerleri,
inançları, âdetleri ve davranışlarını kapsar. Basit toplumlar, herkesçe paylaşılan, tek
bir bütünleştirilmiş kültüre sahipken karmaşık toplumlar, çok sayıda kültür ve altkültür tabakaları ile düzeylerini barındırabilir” (Marshall, 1999: 591).
“18. yüzyılda popüler kültürün tanımında değişiklik oluyor ve bu konuda
yapılan tanım Herder’e kadar uzanıyor. Herder’e göre popüler kültür, eğitilmişlerin
kültürü kavramına karşıt olarak kullanılıyor ve ona göre, Rönesans sonrası dünyada
“organik topluma” yakışan nitelikler yalnızca halka ait kültürde bulunuyor” (Erol,
2009: 42). “19. yüzyılda ise popülerin tanımında bir perspektif değişikliği oluyor ve
halkın üzerinde bir güç kurmak isteyenler açısından değil, halk açısından olumlu
bir kavram olarak kullanılmaya başlıyor. Bugün hâkim olarak kullanılan popüler
terimi ise bütün bu anlamlar ile örtüşmektedir” (Özbek a.g.e.).
Popüler kültür ile ilgili günümüz yaklaşımlarını incelediğimizde aşağıdaki
tespitlere ulaşmaktayız.
“Halkın homojen tüketiciler kitlesi olarak aldığı, denetleme olanağı
bulunmadığı ve onu yaratıcı ve geliştirici olarak tanımayan ticari araçlar tarafından
üretilen, dağıtılan kültür. Popüler kültür tanımı, özellikle görsel, işitsel teknolojik
olanakların ve medyanın bu teknolojilerle edindiği yeni güçlerin ortamında daha
fazla tartışılır olmuştur ve popüler kültür başlığı altında incelenen konularda
medya incelemelerinden reklamlara, pop müziğe kadar iletişim konusu olarak ele
alınmıştır” ( Emiroğlu, Aydın, 2003: 694).
“Stuart Hall 1981’de yayınlanan Popüler Olanın Yapıbozumu Üzerine Notlar ‘da
dönemleştirme ile ilgili uzun bir çözümleme yaptıktan sonra ‘popüler’ sözcüğü
üzerinde durur. Bilinen, hepsi kullanışlı olmayan ve farklı anlama gelebilecek iki
tanım verdikten sonra, üçüncü bir popüler kültür tanımı için yola koyulur:
1) Halk kitlelerinin, satın aldığı, tükettiği ve azami derecede hoşlanır göründüğü
şeylere ‘popüler’ denir.
2) Popüler kültür halkın yapmakta olduğu bütün şeylerdir.
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3) Popüler kültür, güçlünün kültürüne karşı ve onun için verilen mücadelenin iç
içe geçtiği yerlerden biridir. Aynı zamanda bu mücadelenin içinde kazanılacak ya da
kaybedilecek bahsin kendisidir. Bir rıza ve direnme alanıdır. Kısmen hegemonyanın
ortaya çıktığı ve korunduğu yerdir” (Erol, 2009: 63).
“Peter Manuel Populer Musıc of Non-Western World (1988) başlıklı çalışmasının
birinci bölümünde yaptığı perspektif oluşturucu tanımlama arayışlarında, popüler
müziğin ‘folk’ ve ‘sanat’ müziğinden farklarını sergilemeye çalışır. Aradığı şey ‘halk
müziği’ ve ‘sanat müziği’ olarak kategorize edilen müzik türlerine göre popüler
müziğin ayırt edici unsurlarıdır. Manuel’e göre popüler müzik öteki müzik
türlerinden iki ana özelliği ile ayırt edilebilir; ‘Geniş ölçüde kitle medyası tarafından
yayılması ve pazarlama şirketleri için temel olan bir kitle ürünü olması.’” (Erol,
2009: 86).
1970’li yıllarda Türk popüler müzik kültürünün halk müziğine yansımasının
bir sonucu olarak ortaya çıkan ve “Türkü- Bar” adı verilen mekânlar, günümüzde
Anadolu’nun birçok yerinde ve özellikle de büyük kentlerde yaygın olarak varlıklarını
sürdürmektedirler. Erol’a göre ; “Türkü-Bar içerde canlı olarak THM repertuarı
seslendiren bir icra grubunun bulunduğu ve müşterilerinin bu müzik grubunu ya
da türünü dinlemek için geldiği içkili mekândır. Bu ‘işevuruk ‘ (operational) bir
tanımlama olduğu için, Türkü sözcüğü kullanılsın kullanılmasın aynı müzik türü
yolu ile inşa edilen ve bu çerçevede hizmet veren birbirinden farklı özelliklere sahip
mekânları (Bar, Cafe, Club, Restaurant, Ev vb.) dışarıda bırakmıyor.
Türkü Bar müzisyenlerinin bağlama (kısa saplı, divan vb.) üfleme çalgı (kaval,
zurna, mey), vurma çalgı (bendir, asma davul, darbuka) üçlüsü ile genellikle klavye
katılımıyla oluşturdukları çalgı toplulukları, çoğu uyanış önderleri olan ve hem
gelenek içinden hem de dışından gelen genç / kıdemli müzisyenlerin kayıtlarında
kullandığı çalgı grubudur” (2009: 85-95). Türkü barlarda müzisyenler genellikle
dinleyicinin oturduğu bölümden farklı olarak düzenlenmiş bir alanda müziğini
icra ederler. Dinleyiciler oturdukları yerden türkülerin niteliğine göre (sözel,
ezgisel, ritmik yapı vb.) seslendirme, el çırpma ya da oyun ile eşlik de bulunurlar.
Bu mekânlarda sunulan müzikler genellikle, mikrofonun ve elektronik çalgıların
kullanıldığı, dinleyicinin arzusu doğrultusunda popüler bir tarzda seslendirilen halk
ezgileridir. Bunun dışında mekân sahibi tarafından mekânın duvarlarına otantik bir
ortam yaratma düşüncesiyle halı ve kilimlerin asılması da yaygın bir yöntemdir.
Sandıklı Yâren Geleneği Ve Alan Betimlemeleri
Sandıklı’daki sohbet geleneğinin geçmiş uygulamaları ve bugünkü durumunun
karşılaştırmalar yapılarak sistematik olarak ortaya konulması konunun bütünlüğün
sağlanması açısından önemli görülmektedir. Bu bağlamda, geçmiş uygulamalar ile
ilgili olarak yöredeki kaynak kişiler ile yapılan görüşmelerden;
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1940’lı yıllarda Sandıklı’daevlerdeçeşitli sohbet toplantıları düzenlendiğini ve bu toplantılara
katılan kişiler birbirlerine sevgilerini dostluklarını ifade edebilmek için yâren
dediklerini, bu ev gezmelerine ‘ekmek gezmesi’ ya da ‘sıra yemeği’ adı verildiğini,
Toplantıların Kış gecelerinde özellikle de ertesi gün tatil olduğu için cumartesi
geceleri yapıldığını,
Toplantı öncesi, ev sahibi tarafından çeşitli hazırlıklar yapıldığını (boya-badana,
temizlik, yemek vb.),
Toplantılarda kadının yer almadığını ve hizmeti ev sahibini oğlu ve orada
bulunan gençlerin yaptığını,
Toplantıların haftada bir ya da ay başlarında yapıldığını,
Sohbeti tatlandırmak için çok hafif içki de kullanıldığını ama sürekliliğinin
olmadığını,
Toplantı yemekli ise akşam, yemekli değil ise yatsı namazından sonra
toplanıldığını,
Toplantılarda tef ve cümbüş adlı çalgıların eşliğinde Türkülerin söylendiğini,
Yöreye ait tekli ya da gruplu halk oyunlarının oynandığını,
Toplantıların çok disiplinli olduğunu, ara verecekleri zaman ‘beş dakika mola,
cepten birer sigara dola’ sohbeti tekrar başlatmak için ise ‘hadi beyler! Zeytin
yaprağını dökmez, muhabbet aradan gitmez’ sözünü söylediklerini,
Yârenlikte küslüğün olmadığını, küs olanlar bu toplantılara katılamadığını.,
Yanlış davranışta bulunanlar ya bu toplantılara belli bir süre ya da verilen cezaya
göre hiç katılamadığını,
Ailelerin belli yaşlara (15-16’lı yaşlara) gelince çocuklarının bu yârenlerin arasına
sokmaya çalıştıklarını, aşağı mahalle, yukarı mahalle gibi farklı grupların olduğunu,
ana-babanın çocuğuna uygun olan yâren grubunu seçtiğini,
Kız verilirken yârenlerin görüşüne başvurulduğunu, yâren bir kızı istediğinde onun
hakkında araştırma yapılmaz verildiğini, bunun nedeninin yârenin yâren meclisine kabul edildiği
zaman zaten bu aşamaları geçmiş sayıldığını, ancak kızı daha önce bir başkası istemiş ise kızı
dillendirmemek için konunun kapatıldığını,
Yârenlerin içlerinden herhangi birinin düğünü olduğunda bir araya gelip o kişiye
maddi manevi destek verdiklerini,
Yârenlerin oyları ile demokratik bir şekilde seçilen yâren çavuşunun yârenleri
oturma sırasına soktuğunu ve gece sona erdikten sonra herkesi birer birer evinlerine
teslim ettiğini öğrenmekteyiz.
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Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde 2006 yılında, Sandıklı İlçesi Kültür
Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur. Bu
dernek başta sohbet geleneği olmak üzere “Çankırı Yâran Meclisi”ndeki kalıp
uygulamaları / davranış kalıplarını “uyarlayarak”(Altınay, 2011) aynı yıl bir “Sandıklı
Yâren Meclisi”ni kurmuştur. Sandıklı halk kültürünü yaşatmak amacıyla kurulan bu
teşkilatın üyelerinin büyük bir bölümünü yöredeki esnaflar oluşturmaktadır.
Yâren Meclisi ve Hiyerarşik Düzen
Köşe İhtiyarı:
Yâren’in en yaşlısıdır. Yâren geleneğine hâkim, tecrübeleri ile yâren meclisine
yön veren kişidir. Yâren meclisinde geçmişte yapılan sohbet toplantılarını ve
tecrübelerini aktarır.
Başağa: Bayındır boyunu temsil eder. Demokratik bir seçimle başa gelir. Saygın
ve yöneticilik yeteneğine sahip bir kişidir.

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren Uygulamasında Başağa (ortada) ve
Yârenler (19 Şubat 2010)
Küçük Başağa: Kayı boyunu temsil eder. Başağa’dan sonra yâren meclisinde ikinci
söz sahibi kişidir. Mazeretleri nedeniyle yâren meclisine katılamayan düz yârenlerin
görevlerini üstlenir ve aksaklıkları giderir.
Yiğitbaşı: Bayat boyunu temsil eder. Başağa ve Küçük Başağa’dan sonra yâren
meclisinde üçüncü söz sahibi olan kişidir.
Yâren Çavuşu: Başağanın verdiği talimatla yâren meclisindeki uygulamaları
başlatır, düz yârenlere görevlerini dağıtır. Kurallara aykırı davrananları “tuğra” adı
verilen içi pamukla doldurulmuş uzun bir yastıkla vurarak cezalandırır.
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Düz Yârenler: 24 kişiden oluşmaktadır. Bu sayı Oğuz Boyları’nın sayısını ifade
etmektedir. Yâren çavuşu yâren sayısına dâhil edilmez. Düz yârenlerin her birinin
gruplar halinde ya da bireysel olarak Yâren Gecesinde görevleri vardır ve bu görevleri
yerine getirebilmeleri için eğitimden geçirilmişlerdir.
Yâren meclisinde oturma sırası şu şekildedir. Köşeye başağa oturur. Yanına
köşe ihtiyarı, yiğitbaşı, küçük başağa sırayla otururlar. Düz yârenler kapıya doğru
sıralanarak otururlar. Çavuş ayakta durur ve meclis faaliyetlerini başağadan izin
alarak yönetir.
Yâren Gecesi Uygulamaları
Yâren Odasına Giriş:
Yâren odasına ilk giren sazendelerdir. Kendilerine ayrılan ve “Şahnişin” adı
verilen yere otururlar. “Eski Türk evlerinde bu gibi toplantılar için yapılmış müstakil
odalar mevcuttur. Sohbet ihtiyacına göre belirli bölümler oluşmuştur. Bir tarafta kapı, karşıda
davlumbazlı ocak bulunur. Bir yanda sedir, diğer yanda bir ayak merdivenle çıkılan odamsı bir
sofa vardır ki, buraya “şahniçi” derlerdi ki, şimdi “şahnişin” deniyor. Her evde bu tür inşa edilmiş
geniş oda ve şahnişin bulunmadığı için bu tür sohbet evleri ayrı inşa edilirdi. Bu nedenle her evde
sohbet yapılmazdı. Ocak sırası gelen Yârân üyesinin böyle evi varsa orada sohbet düzenlenirdi.
Yoksa bu tür evi olanlar toplantıya müsaade ederlerdi. Yine bulamazlarsa komşu ve akrabaların
bu tür evi olanları toplantı için müsaade ederler. Sohbet evleri, genellikle iki ya da üç katlıdır.
Yârân odalarının en önemli yeri sohbet edilen “meydan”dır. Kare biçiminde veya dikdörtgen
şeklindedir. İkinci ve üçüncü bölümler meydanın uzantılarıdır. Bu uzantılardan biri, daha önce
sözünü ettiğimiz “şahnişin”dir ki, çalgıcıların oturduğu yerdir. Meydana bir basamak ve zeminden
bir metre civarında ahşap parmaklıklarla açılan ve dikdörtgen planlı bir yerdir. Tavanı meydanınki
gibi süslüdür” (Tezcan, 1989: 11). Konuyla ilgili Altınay ise şu tespiti yapmaktadır: “Çankırı yârân
geleneğindeki müzik unsurları baştan sona geleneğin içerisindeki ritüellerin tamamlayıcısı
durumundadır. Burada müzisyenlerin oturtulduğu ayrı bir alan göze çarpar ve geçmişte bu alanın
“şahniçi” ya da “şahnişin” adıyla anıldığı bilinmektedir” (Altınay, 2004:1).
Küçük Başağa Yâren Odası’na sağ ayağı önde girer ve girişin sol tarafında
kendisine ayrılmış yere oturur.
Çavuş, yârenlerin odaya girmesi için Küçük Başağa’dan izin ister. Bu esnada
sazendeler tarafından yöreye ait halk ezgileri çalınır. Küçük başağa yârenlerin odaya
gireceği haberini alır ve onları selamlamak için ayağa kalkar. Yârenler sağ ayaklarıyla
ikişerli gruplar halinde odaya girerler ve sağ elleri sol göğüslerinin üstünde “Selam
ün aleyküm, başağa” diyerek küçük başağa’yı selamlarlar. Küçük başağa’da sağ eli
sol göğsünün üstünde “Aleyküm selâm, Yâren Ağa” der ve elini indirir. Tüm yârenler
aynı şekilde küçük başağayı ve birbirlerini selamlarlar ve çavuş tarafından yerlerine
geçerler ve ayakta beklerler.
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En yaşlı yâren köşe ihtiyarı başağa’nın oturacağı köşenin yanında ayakta bekler.
Çavuş; odanın dışında bekleyen yârenleri davet ettikten sonra tekrar içeri girer ve
Küçük başağa’ya, Başağa’nın odaya gireceğini bildirir. Başağa sağ ayağıyla kendinden
emin bir şekilde içeri girer ve küçük başağa ve yârenler ile selamlaşır. Başağa köşesine
oturur ve hiyerarşik sıraya uyarak herkes dizlerinin üstünde yerlerine otururlar.
Oturduktan sonra küçük başağa başağayı sağ eli yine sol göğsünün üstünde olacak
şekilde eğilir ve merhaba baş ağam diyerek selamlar. Başağa’da merhaba başağa
diyerek selamlar. Bütün yârenler aynı şekilde başağayı selamlarlar.
Başağanın izni ile misafirler çavuş tarafından odaya alınırlar. Misafirler de aynı
hiyerarşik kurallar çerçevesinde çavuş tarafından yerlerine oturtulurlar.
B) Yâren Geleneği Etkinlikleri:
Sandıklı yâreni birbirine bağlı olarak gerçekleştirilen şu aşamalardan oluşur:
1. Yârene giriş (yârenler ve misafirler) 2. Ocak yakma (dua bölümü) 3. Yârende
oturma düzeni 4. Yârende türkülerin seslendirilmesi 5. Kahve içilmesi 6. Köşe
ihtiyarının konuşması 7. Yârende halk oyunları 8. Yârende orta oyunları 9. Yârende
yeme – içme 10. Manileşme 11. Dini – tasavvufî şiirler, ilahilerin seslendirilmesi 12.
Tiyatro oyunu (aşık oyunu) 13. Katılımcıların ödüllendirilmesi 14. Yârenden çıkış.

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren Uygulamasında Misafirleri
“Selamlama”(19 Şubat 2010)
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Sandıklı Yâreninde Müzik
Sandıklı’da yâren geleneğinin en temel unsurlarından birisi müziktir. Sandıklı yâreninde
yer alan müzik uygulamaları ile ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
•

Yârende müzisyenlere “sazende” adı verilmektedir.

•

Sazendeler yâren odasında kendilerine ayrılmış “şahnişin” adı verilen özel
bir alanda otururlar.

•

Ücret karşılığı hizmet verirler ve yâren sayısına dâhil edilmezler.

•

Özel bir kıyafetleri yoktur. Günlük, serbest bir kıyafet giyerler.

•

Geçmişte Sandıklı’da yapılan sohbet toplantılarında kullanılan tef ve cümbüş
adlı çalgıların yerini günümüz yâren uygulamasında kısa saplı bağlama ve
darbukanın almış olduğu görülür.

•

Sazendeler ve solist adı verilen kişi mikrofon ile türküleri seslendirirler.

•

Türküler genel olarak Afyon yöresine aittir. Sandıklı’ya ait az sayıda türkü de
yârende seslendirilir.

•

Sazendeler repertuarlarını herkesin sözlerini ezbere söyleyebileceği popüler
türkülerden oluştururlar.

•

Türküleri yöresel ağız ve seslendirme tavırlarına dikkat etmeden popüler bir
tarzda seslendirirler.

•

Yâren odasının duvarlarına mekânda otantik bir ortam yaratmak adına halı
ve kilimler asılır.

•

Yâren çavuşunun dışı bez içi sıkı ve sert pamuktan yapılmış “tura” ile
vurarak seçtiği yârenler sazendeler eşliğinde çeşitli türküler seslendirmek
üzere ortaya alınırlar ve dizlerinin üstüne otururlar.

•

Düz yâren adı verilen yârenlerin herhangi bir müzik eğitimi almadıkları,
müzikal anlamda işitmelerinin yeterli olmadığı, türküleri seslendirirken
yerel ağız özelliklerini kullandıkları ve dikkat çekmek amacıyla yer yer
seslerini yükselttikleri görülür.

•

Yârenler türküleri doğru okumazlar ise yâren çavuşu tarafından tura ile
vurularak cezalandırılırlar. Yârenler bu anda “sağol çavuşum” derler.

•

Yârende seslendirilen türkülerin büyük bölümü Afyon ve Sandıklı ‘ya, bazı
türküler ise farklı yörelere ait popüler türkülerdir.

•

Yârenler türkü, halk oyunu, orta oyunu ve benzeri tüm etkinliklerini yöreye
ait olmayan özel olarak diktirilmiş formel bir giysiyle icra ederler.
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Sazendeler
Ali ULA -1953 Afyon Sandıklı doğumlu, darbuka çalıyor. Müzik eğitimi yok.
Hidayet AYDIN – 1988 Afyon Sandıklı doğumlu, solist ve org çalıyor. Müzik
eğitimi yok.
Tuncay SAĞDIÇ – 1982 Afyon doğumlu, bağlama çalıyor. 2005 yılında Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’ndan mezun oldu.

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren Uygulamasında Sazendeler (19 Şubat 2010)

Yârende Türküler ve Halk Oyunları
Yâren meclisinde seslendirilen Türküler ve oynanan halk oyunları sırasıyla
aşağıda belirtilmiştir:
Yâren odasına girişte sazendeler tarafından Cezayir adlı ezgi çalınır. 4/4 ‘lük
usulde ve düzümü (2+2) şeklindedir. Uşşak makamına benzerlik göstermektedir.
Yârenler tarafından ilk bölümde seslendirilen halk ezgileri sırasıyla aşağıda
belirtilmiştir.
• Minarenin Âlemi:
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (3+2+2+2) şeklindedir. Uşşak makamına
benzerlik göstermektedir.
• Afiyon’un Yoğurdu:
4/4 ‘lük usulde ve düzümü (2+2) şeklindedir. Hicaz makamına benzerlik
göstermektedir.
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• Çemberim Dalda Kaldı:
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (3+2+2+2) şeklindedir. Hicaz makamına
benzerlik göstermektedir.
• Halk Oyunları oynanır. Çavuş turayla vurarak oynayacak yârenleri seçer
ve ortaya alır. Ezgileri sazendeler seslendirir.
• Dam Başına da Ası da Goymuş Türküsü eşliğinde tahta kaşıklar ile
oynanır.
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (2+2+2+3) şeklindedir. Hicaz makamına
benzerlik göstermektedir.
Kaşıklar bele sokulur;
• Karahisar Kalesi türküsü eşliğinde zeybek oynanır. Oyunlu hali
gelenekte olmayıp 1995 yılında sonradan eklenmiştir. 2/4 ‘lük usuldedir.
Kürdi makamına benzerlik göstermektedir.
• Çay Kenarında İnadına Yetişiyor Kestane adlı türküsü eşliğinde zeybek
oynanır.
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (3+2+2+2) şeklindedir. Hüseyni makamına
benzerlik göstermektedir.
• Haydi Güzelim Kundurana Tek Tek Bas adlı türkü eşliğinde zeybek
oynanır.
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (3+2+2+2) şeklindedir. Hüseyni makamına
benzerlik göstermektedir.

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren Uygulamasında
“Yârenler Halk Oyunları Oynarken”(19 Şubat 2010)
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• Köroğlu Oyunu:
5/8 ‘lik usulde ve düzümü (2+3) şeklindedir. Hüseyni makamına benzerlik
göstermektedir.
• Yöresel Kaşıklı Oyunlar:
Oyunların oynanması esnasında Sazendeler tarafından ezgiler seslendirilir.
• Hezin Hezin Gir Gapıdan:
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (2+2+2+3) şeklindedir. Hüseyni makamına
benzerlik göstermektedir.
• Biter Biter de Sandıklı’nın Gülleri Biter:
Serbest ritimli başlar ve daha sonra kırık hava şeklinde devam eder.
Sazendeler aşağıdaki türküleri seslendirirler.
• Emir Dağı Birbirine Ulalı:
2/4 ‘lük usuldedir. Kürdî makamına benzerlik göstermektedir.
• Zalım Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar:
Usulü değişkendir. 20/8-12/8-20/8-20/8‘lik usuller sırayla kullanılmaktadır.
Kürdî makamına benzerlik göstermektedir.
Sofralar kurulurken sazendeler aşağıdaki türküleri seslendirirler:
• Dal Boylum:
4/4 ‘lük usulde ve düzümü (2+2) şeklindedir. Kürdî makamına benzerlik
göstermektedir.
• Kahveyi Kavururlar:
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (2+2+2+3) şeklindedir. Kürdî makamına benzerlik
göstermektedir.
• Yûnus Emre yârenler tarafından anlatılır. Şiirleri seslendirilir.
Sordum Sarı Çiçeğe adlı ilahi yâren çavuşu önderliğinde seslendirilir. 4/4 ‘lük
usulde ve düzümü (2+2) şeklindedir. Segâh makamındadır.
Yârenler tarafından aşağıdaki Türküler seslendirilir:
• Gorunun Annacı Gumalar Dağı:
4/4 ‘lük usulde ve düzümü (2+2) şeklindedir. Hüseyni makamına benzerlik
gösterir.
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• Gınası Garılır Tasta:
9/8 ‘lik usulde ve düzümü (2+2+2+3) şeklindedir. Hüseyni makamına
benzerlik gösterir.
• Yeşil Olur Sandıklı’nın Biberi:
9/8 ‘lik usulde ve düzümü(2+2+2+3) şeklindedir. Hüseyni makamına
benzerlik gösterir.

Afyonkarahisar İli Sandıklı İlçesinde Yâren Uygulamasında Yârenler
“Türkü Söylerken” (19 Şubat 2010)

Kılıç Kalkan Oyunu:
Bursa ile oluşan kültürel etkileşim sonucu kılıç kalkan oyununun Sandıklı’da
da bir gelenek haline geldiğini Sandıklı Belediyesine ait Geçmiş Zaman Olur ki
Fotoğraflarla Sandıklı adlı yayında belirtilen şu ifadeden anlamaktayız:
“1860 yılında Padişah Abdülmecit devrinde yeniden yapılan Osmanlı idari
taksimatında, Hüdavendigar (Bursa ) Vilayeti’ne bağlı bir kaza durumuna getirilen
Sandıklı, 1869 yılında belediye teşkilatı ile teşkilatlandırılmıştır”(2009:6). Kılıç
kalkan oyunun yaklaşık 78 yıl önce Sandıklı’da oynandığı arşiv belgelerinden de
anlaşılmaktadır. 40 yıl önce sona ermiş olan oyun, bu gün yâren geleneği içinde
yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır.
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Kılıç kalkan oyunu bir açık alan oyunu olmakla birlikte, yâren meclisinde gösteri
amaçlı olarak kapalı alanda oynanmaktadır. Köroğlu Çeşitlemesi adlı ezgi eşliğinde
oynanır. Genellikle iki kişinin karşılıklı olarak ellerinde kılıç ve kalkan ile savaşçılığı,
kahramanlığı, mertliği ifade ettikleri müzikli-müziksiz oyunlardır. Ezgisel açıdan
kürdi makamı benzerliğinde, 5/8 ‘lik (2+3) düzümlü usul yapısındadır. Oyuncular
kılıç ve kalkanlarının birbirine vuruşları ile ritimlerini belirlerler. Oyunun çeşitli
bölümleri vardır. Başlıca bölümler; Peşrev, Yemin Töreni, Eğitim, Savaş ve Barıştır.

Sandıklı Cumhuriyet Bayramı Töreninde Kılıç Kalkan Ekibi (29 Ekim 1923)

Sandıklı Yâren Uygulamasında Kılıç Kalkan Ekibi (19 Şubat 2010)
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Yâren gecesinin son bölümünde misafirler çavuş tarafından oyuna kaldırılır ve
farklı yörelere ait aşağıdaki popüler oyunlar oynanır:
Konyalım
Kesik çayır
Harmandalı Zeybeği
Yâren çavuşunun kapanış konuşması ile gece biter. Misafirler “Cezayir” adlı ezgi
ile tek tek ve sıra ile yârenlerle vedalaşır ve meclisi terk eder.

Sonuçlar
“Yâren” kelimesi dost, arkadaş, ahbap, sevgili, sohbet anlamları ile Anadolu’nun
pek çok yöresinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan kaynak taramaları ve
alan betimlemeleri, Afyon ve Sandıklı yöresinde sohbet geleneğinin köklerinin
Âhilik’e dayandığı sonucunu ortaya koymaktadır. 70’li yılların sonlarından itibaren
televizyon, bilgisayar, internet vb. iletişim araçlarının varlığı ve ekonomik sıkıntılar
nedeni ile giderek kaybolan, geçmişteki Sandıklı köy odası kültürü ve evlerde
nöbetleşe olarak yapılan ekmek gezmesi, sıra yemeği adlı sohbet toplantıları
geleneğini yeniden canlandırmak ve yaşatmak amacıyla genellikle yöre esnaflarından
oluşan bir grup, 2006 yılında Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma
Derneği’ni kurmuştur. Bu dernek, aynı yıl Yâren Meclisini oluşturmuş ve Çankırı
Yâran geleneğinin sistematiğini Sandıklı Yâren Uygulamasına aynen aktarmıştır. Bu
bakış açsından yola çıkılarak konuyla ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: Yöreye
ait yemek kültürü, ağız özellikleri, türküleri, halk oyunları, aşık oyunu adı verilen
bir kısım orta oyunları bu sistematiğin içine yerleştirilmiştir. Hiyerarşik bir düzenin
görüldüğü yâren meclisinde eğitim ve eğlence işlevi taşıyan sanatsal - kültürel
etkinlikler ve özellikle müziğin belli bir disiplin içinde ve bir gösteri niteliğinde
sunulduğu tespit edilmiştir.
Yâren odasının merkezi konumundaki bir bölüm yâren müzisyenlerine ayrılmış
olup müzik grubu bağlama, ritim saz ve bir seslendiriciden oluşmaktadır. Yârende
seslendirilen türkülerin büyük bölümünün Afyon ve Sandıklı’dan, bazı türkülerin
de farklı yörelerin repertuarından seçilerek seslendirildiği görülmüştür. Türkülerin
geleneksel ve yerel tavır ile seslendirilmesinden çok günümüz “popüler halk müziği”
tavrında ve bu türe özgü repertuardan etkilenilerek seslendirildiği gözlenmiştir.
Müzisyenlerin yâren mekânındaki yer alışları ile mikrofon ve ses düzeneğinin
bir tür “türkü bar” tarzında konumlandırıldığı dikkat çekmiştir. Afyonkarahisar
coğrafi konumu nedeniyle bağlı bulunduğu Ege bölgesinin kültürünün dışında İç
Anadolu ve Akdeniz bölgesine ait yakın çevresinde yer alan yerleşim birimlerinin
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kültürlerinden de etkilenmiş, bu da kültürel çeşitliliğin doğmasına yol açmıştır. Bu
etkileşim nedeni ile yöre ezgilerinde 9/8’lik usul kalıbı içindeki zeybeklere, 2/4 ve
4/4’lük usullerdeki kırık havalara sıkça rastlanmaktadır.
Bu bildiri, bir durum tespitini ortaya koyan bir alan çalışması olarak, sözlü gelenek
ürünlerinin yaşatıldığı başlıca ortamlardan yâren geleneğine benzer çalışmalara
ışık tutacak ve bu yolla halk bilimine katkı sağlayacak olması bakımından önemli
görülmektedir.
Ek.
Sandıklı Yâren Gecesinde Tespit Edilen Halk Ezgilerinin Sözleri:
MİNARENİN ÂLEMİ
Minarenin âlemi al eline galemi
Ben okuyam sen dinle başımıza geleni
Sallanda sallayalım hösteh de oynayalım
Evlerinin önünde vişne yetişir vişne
Bizim eve yakışır gıravatlı enişte
Sallan da sallayalım hösteh de oynayalım
AFİYON’UN YOĞURDU
Çıktım iğdenin dalına dal gırılıverdi amman amman
Oturdum yarin dizine yar salınıverdi amman Amman
Afiyon’un yoğurdu seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana gaymakla mı yoğurdu
İğde dalı gevrek olur basmaya gelmez amman amman
Elin gızı nazik olur öpmeye gelmez amman amman
Afiyon’un yoğurdu seni kimler doğurdu
Seni doğuran ana gaymakla mı yoğurdu
ÇEMBERİM DALDA GALDI
Çemberim dalda galdı gözlerim yolda galdı da vay
Yıkılası meyhane sarhoşum nerde kaldı da
Eyvahlar olsun olsun da gadahlar dolsun
Dolsun da sabahlar olsun
Ey sokaklar sokaklar yarim şeker ufaklar da vay
Pul pul olsun dökülsün seni öpen dudaklar da
Eyvahlar olsun olsun da gadahlar dolsun
Dolsun da sabahlar olsun
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DAM BAŞINA DA ASI DA GOYMUŞ
Dam başına da ası da goymuş galbırı da
Aman galbırı hele galbırı yine galbırı
Bekarları da yatağından galdırı galdırı
Aman aman hallerim yaman
Bu dert bizi de iflah etmez öldürü de
Aman öldürü hele öldürü yine öldürü
Aman yadlarda evleriniz nerde olur da
Eller sorar yüreğime aman derd olur aman
Amman hallerim yaman
KARAHİSAR KALESİ
Karahisar kalesi yıkılır gelir
Kakülü boynuna dökülür gelir
Yayladan gel allı gelin yayladan
Kesme ümidini gadir mevladan
Ver elini karlı daglar aşalım
Bayramlaşalım
ÇAY KENARINDA
Çay kenarında inadına yetişir kestane
Haydi netmeli at olup da depmez mi
Haydi güzelim yar olur da öpmez mi
Haydi güzelim kundurama tek tek bas
Ben seninim İster öldür ister as
Efelerin uşağı gevşek bağlar kuşağı
Şaka şuka dinlemez gevşek bağlar kuşağı
EMİRDAĞI
Emir dağı birbirine ulalı
Altın yüzük parmağına dolalı
Burnunmu(Başınmı) böyüdü gelin olalı
Sen gız iken seni soran(seven) benidim gelin benidim
Emirdağı bir gitmeylen yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz agız pul olmaz
Fadimeynen bir gecelik yatmaynan
Adı çıkar ama kendi dul olmaz agız(fadimem) dul olmaz
Emirdağı derler gara gidelim
Ayvadan usandım nara gidelim gelin(agız) gidelim
Buranın gözeli gönül eylemez
Gönül eyleyecek yere gidelim fadimem(gelin) gidelim
ZALIM POYRAZ
Zalım poyraz gıcım gıcım gıcıldar
Yüreğime düştü goygun acılar
Su yolunda suya giden bacılar
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Bacılar içinde yarim var benimde dostum var benim
Emirdağ’la şu Urfa’nın arası
Emirdağ’ın ardı selvi sırası da dostum sırası
Muradımı alamadım dünyadan
Onulmaz bu yüreğimin yarası da dostum yarası
DAL BOYLUM
Dağların ardındayım oy oy
Bir(ben) güzel derdindeyim
Sana yandım dal boylum
Eller ne derse desin oy oy
Ben senin(güzel) derdindeyim
Sana yandım dal boylum
Dağların ardı güzel oy oy
Gün vurmuş yüzü güzel
Sana yandım dal boylum
Eller ne derse desin oy oy
Yarimin özü güzel
Sana yandım dal boylum
KAHVEYİ KAVURURLAR
Kahveyi kavururlar içmeden savururlar
Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar
Haydi yarim neylemeli neylemeli
Güzel yarin Gönlünü eylemeli
Gizlide Gizle sevenler
Koşup yare sevdiğini söylemeli
Kahvenin köpüklüsü meşenin kütüklüsü
Kadınım amman amman saraylar kıymetlisi
Haydi yarim neylemeli neylemeli
Güzel yarin Gönlünü eylemeli
Gizlide Gizle sevenler
Koşup yare sevdiğini söylemeli
GORUNUN ANNACI GUMALAR DAĞI
Gorunun annacı gumalar dağı
Eridi galmadı yüreğin yağı gel gel
Seni de doğursun gınığın bağı
O yare gülleri gıyamadınmı gıyamadınmı
Pulluyu örterler alın üstüne
Gaymağı dökerler balın üstüne vay vay (gel gel)
Hangi yoldan geleceksin ay gelin
Dünyalar dökem yolun üstüne yolun üstüne
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GINASI GARILIR TASTA
Gınası garılır tasta ley ley ley ley aman
Oğlan evi pek avasta
Gız evleri gar gar yasta ley ley ley aman
Ana hamama vardınmı ley ley ley aman
Yunduğum yeri gördünmü
Şimdi gıymatım bildinmi ley ley ley aman
Duz gabını duzsuz goyar ley ley ley amman
Goca evleri ıssız goyar
Anasını gızssız koyar ley ley ley aman
(HOPLATMA)
Gızınız gidiyor da nazınız bitiyor da
Bugün akşam yarın akşamdı
Yarın öğlendi öğlendi
Misafir galdı galdı da söylemez oldu
YEŞİL OLUR SANDIKLI’NIN BİBERİ
Yeşil olur sandıklının biberi
Genç gelinler getirirler haberi
Yel estikçe tele Toplar tabağı
El ettikçe uzaklaşma gel beri
Ay olan Tatar mısın şeftali satar mısın
Şeftali pazarında sen oruç tutarmısın aylede gel
Cepkenini köşelerde paylede gel
Şeker olur Sandıklı’nın meyvesi
Hoşa gider sırma cepken giymesi
İmamın üstüne mor fes geymesi
Gel bi güzel çöz al göğsün düğmesi
Ay oğlan Tatar mısın şeftali satar mısın
Şeftali pazarında sen oruç tutar mısın aylede gel
Cepkenini köşelerde paylede gel
HER NERE VARSAM
Her nere varsam inadına bitiyor kestane
Hadi yavrum at olurda depmez mi depmez mi
Yar olurda öpmez mi öpmez mi
HEZİN HEZİN
Aman hezin hezin gir gapıdan
Yavrum usul usul gir gapıdan
Yatamadım mis gokudan
Şimdi hade

271

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SANDIKLININ GÜLLERİ
Ah yarim yarim
Biterde sandıklının gülleri biter
Şakıyıp dalında bülbüller öter ömrüm ey
Bir güzelin sevdası burnumda tüter anadın belli
Kıyıdan kenardan yollar çamur olmadan
Al bohcanı hadi gidelim gavur anan duymadan vay vay
Gıcırda gıcır geliyor yarin gapısı amman amman
Üçünüde yavrum üçünü vay vay vay
Yaylada buldum göçünü vay vay yosmam vay vay
KÖROĞLU
Hey hey yinede hey hey
Köroğlu düşer mi deli şanından hey hey
Çıkarır çoğu er meydanından er meydanından
Gırat köpüğünden düşman ganından
Dağlar seda verip seslenmelidir seslenmelidir
Hey hey yinede hey hey
Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı hele yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılınç kanında paslanmalıdır paslanmalıdır
YEKTE
Uzun olur selvi dalı eğilmez
Karşıdan karşıya güzel sevilmez
Varıp gapısında diz çökmeyince yekte
Yekte yavrum yekte pastırmalar bekte
Ne olursa olsun delıkanlılıkta
Hey hey leblebiyi guru üzüme gatsalar
Gatsalar da bir meydanda satsalar
Ah beni güzellere çoban tutsalar yekte
Yekte yavrum yekte pastırmalar bekte
Ne olursa olsun delıkanlılıkta
CEZAYİR
Cezayirin gemileri yağlanır
Yağlanır da ah denize toplanır
Aslan Cezayir canım Cezayir
Sokakları mermer taşlı
Güzelleri hilal kaşlı
Aslan Cezayir
Cezayir canım Cezayir
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TOPLUMSAL CİNSİYET (gender) BAĞLAMINDA
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE AĞITLAR ve
AĞITÇI KADINLAR

Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY1

Giriş
Ülkemizin halk kültüründe ölüm, yas ritüelleri bağlamında kadınların sözlü
(vocal) olarak seslendirdikleri kalıp ezgiler yani “ağıtlar” ile bu eylemi üstlenen
seslendiriciler yani “ağıtçılar” (=yasçılar) İslâmiyet öncesi Türk topluluklarında
“sagu” ve “sığıtçı” sözcükleriyle ifade edilmiştir. Günümüzde Anadolu’da
gelenekselliğin hâkim olduğu çeşitli yörelerde; sözgelimi, Batı Anadolu ve Teke yöresi
Yörük, Türkmen topluluklarında “gurbet havası” ya da “ağıt” türündeki ezgilerin
seslendirilmesi de öncelikle kadınların geleneksel rolleri olarak görülmektedir.
Toplumsal cinsiyet rolleri göz önüne alındığında, Türkiye’de kentler dışındaki
yerleşim merkezlerinde – Roman kültürel kimliği dışındaki kadınlarda – profesyonel
müzisyenlik meslek olarak kadına pek uygun görülmez. Bununla birlikte ülkemizin
çeşitli yörelerinde; sözgelimi, Afyon – Emirdağ, Burdur – Karamanlı gibi yörelerde
ölüm ritüelleri sırasında, kadınların ölüm olayının gerçekleştiği evlere giderek, ölen
kişinin veya ölenin ailesinin özelliklerinin anlatıldığı ağıtları seslendirdikleri yani
“yasçılık rolünü” üstlendikleri bilinmektedir. Ölüm ve ayrılık motifinin işlendiği
ağıtların pek çok örnekleri Türk halk müziği repertuarında yer almakla beraber;
ölüm ve yas ritüellerinin gerçekleştiği sırada saptanması oldukça güç bir iştir.
Bu bildiride, ülkemizde halk kültürü alanında sözlü kültür ürünlerinin
yaratılması – yeniden yaratılması – aktarılması sürecinde toplumsal cinsiyet
1 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi.
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bağlamında kadınların üstlendikleri başlıca “kültürel” rollerden “ağıtçılar, yasçılar”
konusuna odaklanılarak, alandan kaydedilen örnekler görsel / duysal kayıtlar
eşliğinde sunulacaktır.
Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve
Toplumların “ölüm” olayı ile “yas” sürecindeki tutum ve davranış kalıplarının veya
ölüm ritüellerinin, küresel bağlamda önemli benzerlikler içerdiği gözlemlenmiştir.
Ülkemizde halk kültürü bağlamındaki başlıca “geçiş dönemi pratikleri” olarak
bilinen “doğum – düğün – ölüm” ritüellerinin ortak paydası diyebileceğimiz “ağıtlar”
ise belki de diğer toplumlarda oldukça az rastlanır bir kültürel karakteristik olarak
karşımıza çıkar. Bu üç geçiş dönemi pratiğinde de ölüm ve ayrılık teması etrafında
ama farklı işlevlere sahip müziksel türler “ninniler – kına havaları – yas havaları”
olarak belirginleşir. Ölümle gelen ayrılık acısı kadar; ana – baba evinden ayrılan
gelinin hüznü ya da gurbete giden eşin ardından duyulan özlemin bir ninnide acıklı
ezgilerle dile getirilmesi “ağıt”ın ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu aşamalarda
başlıca geleneksel rolü üstlenenler de “kadınlar, kadın seslendiriciler” olmuştur.
Çünkü kadınların erkeklere oranla daha kolay ağlayabildikleri, duygularını
daha kolay ve açıklıkla ifade edebildikleri gözlenir; bununla birlikte halk müziği
dağarımızda oldukça fazla sayıda ve türdeki uzun havaların bulunduğu, bu uzun
havaların çoğunlukla erkeklerce seslendirildiği ve bu uzun havalarda işlenen
temaların çoğunlukla ölüm ve ayrılık olduğu göz önüne alındığında, erkeklerin de
ağıt seslendirdiği ve ağıt yaktığını söylemek mümkündür.2 Ancak, burada dikkat
edilmesi gereken nokta ölüm ve yas geleneği bağlamında, bunu bir tür yerel
müzisyenlik biçiminde yürütenlerin, ritüelin gerçekleştiricileri ve ağıtçılık rolünü
üstlenenlerin öncelikle kadınlar olduğudur. Ağıtın, tam da bu bağlamdaki anlamı
yani “ağlama, sızlama” eyleminin bir sonucu olarak, kadınlar tarafından sadece
bizim toplumumuzda değil, gelenekselliğin hâkim olduğu diğer toplumlarda da var
olduğu söylenebilir.
“Anadolu ağızlarında ağıt ve ağıt törenini adlandırmak için elliye yakın kelime
ve deyim kullanılmaktadır. Ağıt yakanlara ‘ağcı, ağıtçı, ağlayıcı, âşık bacı, bayatıcı,
sağıcı, sağucu, sağu sağıcı, sızlayan’ gibi adlar verilmekte; ağıtların söylendiği yas
törenlerine ise farklı bölgelerde ‘sadlamağ, şivan, ölgülü, yas’ denilmektedir… Kına
gecelerinde ve düğünlerde gelini ağlatmak için yakılan ağıtlara ‘kına ağıdı, gelin
ağıdı, ağıt havası, gelin türküsü’ gibi isimler verilmektedir.”3
Ölüm olayı çevresinde ölenin yakınlarının yanı sıra ağıt seslendirmeyi bir tür
iş olarak sürdüren kadın seslendiricilerin varlığına işaret eden Türk kültürüne
ilişkin kaynaklar, bu konuda ilk belgelerin Orhun Abideleri’ndeki bazı anlatımlara
2 Sedat Veyis Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm, 2. Baskı, A.Ü. DTC Fakültesi Yayınları 18, Ankara, 1979, s.
85.
3 Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, LM Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 6 – 7.
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dayandığını; daha sonraları İslâm kültür dairesine girilmesiyle birlikte Yörük
topluluklarda da az çok değişimlerle birlikte ağıt seslendirmenin devam ettiği şöyle
belirtilir:
“Türklerin dini mahiyeti haiz umumi ayinlerinden biri, tarihçe pek eski zamandan
beri mevcudiyetini gördüğümüz ‘yuğ’lar, yani ‘umumi matem ayinleridir’. Muhtelif
yerlerdeki Türkler arasında hâlâ devam eden bu kelimeye (Osmanlıcada ağlamak ve
Çağatayca yığlamak) ilk defa Orhun Kitabeleri’nde tesadüf etmekle beraber, matem
ayinini Türklerde daha eski devirlerde de görüyoruz:..Bir adam ölünce cesedini
çadırına koyarlar. Oğulları, yeğenleri, ana baba cihetinden akrabası hepsi birer koyun
yahut birer at yahut çok sayıda sığırlar ve atlar öldürerek ona kurban ettiklerini
göstermek üzere çadırın önüne uzatırlar. Sonra onun etrafında acıklı feryatlar
kopararak atla yedi defa dönerler ve çadırın kapısına gelince bir bıçakla yüzlerini
çizerler. O çiziklerden çıkan kanın gözyaşlarıyla karışarak aktığı görülür… Yuğlarda
matem merasimine iştirak için etraftaki memleketlerden ‘yuğcu’ ve ‘sığıtcı’lar
geldiğini öğreniyoruz… Türk göçebeleri arasında, İslâmiyet’in kabulünden sonra –
bazı değişikliklere uğramakla beraber – devam ettiğini göstermektedir… Yörüklerden
bir aile pek aziz fertlerinden birinin vefatı vukuunda bir sene devamlı olarak her gün
garip bir matem merasimi icra eder. Bunun ölümüne rastlamış olan vakit ve saatte
birtakım ağlayıcı karılar gelir, ağlayıp haykırarak bazı mersiyeler söylerler.”4
Ölüm olayı çevresinde ağıt söyleyerek, ölenin yakınlarının acısını dile getiren, ölen
kişinin hayattayken kişiliğinin olumlu yanlarına ilişkin övgüler düzerek, yakınlarının
acısını azaltmaya çalışan ve bunu bir iş, meslek olarak yürüten kadın seslendiriciler
5
yani “ağıtçılar” bu uygulamayı bir tür dinsel ritüel bağlamında gerçekleştirirler. Bu
bağlamda, müzik ya da seslendirme ritüelin gerçekleştirilmesinde duyguların daha
etkin dile getirilmesini sağlar.
En eski çağlarda ise kadınların seslerinin çeşitli kurban ritüelleri, ölüm törenleri
sırasındaki ağlayışlar, bağırışlar, haykırışlar ve çığlıklarla duyulur olduğuna ilişkin
mitolojik söylenceler mevcuttur. Antik Yunan mitolojisinde kadın sorunsalını
irdeleyen Nicole Loraux “Güzellik, tanrıçaların özniteliği ise ölümlü olan kadınların
da, sesi vardı”6 derken, Pauline Schmitt Pantel de bunu şu sözlerle tamamlar:
“Tanrılar ilk kadın Pandora’ya bir ses verdiler ve onun yaratıldığı günden itibaren,
Antik dünya kadın sesleriyle çınladı. Kurban etmek için hayvanlar öldürüldüğünde
kadınlar çığlıklar attı, aileden birinin ölüsü mezarlığa götürülürken ağladı, ayinler
sırasında koroda şarkı söyledi; evde kapalı kapıların arkasında dedikodu yaptı, komik
4 M. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları I, Ötüken Neşriyat, 3. Basım, İstanbul, 1989, ss. 87 – 96.
5 TDK Türkçe Sözlük, “Ağıtçı”, C. 1, Yeni Baskı, Ankara, 1988, s. 24.
6 Nicole Loraux, “Tanrıça Nedir?”, Kadınların Tarihi, Çeviren: Ahmet Fethi, Cilt: 1, İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 2005, ss. 33 – 64.
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şairlere göre meclisteki yurttaşları taklit ederek kabadayıca konuştu ve kendilerine
Amazon diyenler, anlatılamaz, dolayısıyla da anlaşılmaz sesler çıkardı. Çığlıklar,
ağıtlar, şarkılar, dedikodular, yabancı diller, kadınların alanı içindeydi.”7
Ölüm ve cenaze törenlerinin Antik çağlardaki uygulanışı hakkında bilgi
veren kimi kaynaklarda ise cenaze törenlerinde özel olarak çağrılan kadınların
gözyaşlarının, gözyaşı camlarında toplanarak ölen kişinin mezarına konulduğu ve
bu işlemi gerçekleştirenlerin de ağıtlar söyleyerek, ağlamayı meslek edinmiş kişiler
olduğu belirtilir.8
“Tarihte İlk Savaş Acıları: Sumer Ağıtları” başlıklı yazısında, Muazzez İlmiye Çığ,
Sumer şehirlerinin düşman saldırısına uğrayıp yağma edilmesi üzerine Sumer ve
Akad şairlerinin bu olayları acıklı şiirlerle dile getirdiklerinden, bu şiirlere “ağıt”
veya “yuğ” dendiğinden bahseder. Sumer halkı, şehirler, tanrılar ve tanrıçalardan
bahseden şiirlerde özellikle yok olan tanrılara hitaben yapılan kimi ağıtların
kadınlar tarafından söylendiği anlaşılıyor. İ.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanan beş
Sumer ağıdının “Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Sumer, Ur” şehirlerinin yıkılmasına ilişkin
ağıtlar olduğu; bu ağıtların mabetlerde “balag (harp), erşemma (def )” gibi çalgılar
eşliğinde söylendiği belirtiliyor. Bu ağıtlardan tanrıça İnanna, tanrı Dumizi’nin
annesi ve kız kardeşinin söylediği ağıtlar şöyledir:
Tanrıça İnanna’nın ölen kocası Dumizi için söyledikleri:
ÇOBAN DUMUZİ
İNANNA’NIN GÜVEYİ,
ARALİ’NİN BEYİ, ÇOBAN TEPESİNİN BEYİ!...
DELİKANLIM DÖNMÜYOR.
BİRİCİĞİMİN BAŞINI TOPRAK ÖRTMÜYOR…
GİTTİ KOCAM, TATLI KOCAM,
GİTTİ AŞKIM, TATLI AŞKIM.
SEVGİLİM GÖTÜRÜLDÜ ŞEHİRDEN.
ONU KEFENİNE SARAMADAN
GÜVEYİM ALINDI ELİMDEN.
DUMUZİ YAŞAMIYOR ARTIK.

7 Pauline Schmitt Pantel, “Günümüzde Eski Tarih ve Kadınlar, a.g.e., s. 465.
8 Cemşid Bender, “Dersim Ağıtları Üzerine Notlar”, Öyküleriyle Dersim Ağıtları-I, Kalan Basım Yayın Dağıtım,
Ankara, 2002, ss. 449 – 456.
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Dumuzi’nin annesi Sirtur:
KALBİM KAVAL GİBİ İNLİYOR OĞLUM!
KIRLARDA DOLAŞAN OĞLUM,
YAKALANDI CİNLERE.
KUZUMU YİTİRDİM,
OĞLAĞIMI YİTİRDİM.
Dumuzi’nin kız kardeşi Geştinanna:
EY BENİM KARDEŞİM! KİMDİR SENİN KARDEŞİN?
BENİM!...
SENİN İÇİN KARARAN GÜN
BENİM İÇİN DE KARARIR.
SENİN İÇİN AĞARAN GÜN,
BENİM İÇİN DE AĞARIR.
KARDEŞİMİ BULACAĞIM,
KADERİNİ PAYLAŞACAĞIM.9
Doğum – düğün – ölüm olaylarının odağındaki kadın seslendiricilerin tarihin
en erken evrelerinden itibaren seslerini, haykırışlarını, çığlıklarını duyurmalarına
karşın; geleneksel toplumlarda ve ülkemizde gelenekselliğin ve dinselliğin hâkim
olduğu yörelerdeki kadın müzisyenlerin varlığına ilişkin araştırmalar nispeten daha
yenidir. Toplumbilimleri alanında “kadına ve erkeğe atfedilen rollerin kültürden
kültüre değişebildiğinin” ortaya konulmasıyla “kadın antropolojisi” adı altındaki
çalışmalar önem kazanmıştır. Toplumsal cinsiyet (gender) rolleri bağlamında,
kadınların genellikle evdeki konumları ile yakın çevrelerinin kendilerinden
beklentilerinin de bir toplumdan diğerine farklılıklar gösterdiği görülür.10
Ülkemizde halk kültürü alanındaki çalışmaların önemli bir bölümünde ise
kadınların geleneksel ritüeller ve müzikli pratikler bağlamındaki konumları,
işlevleri ya da rolleri üzerinde durulduğu gözlenir. Başlıca geleneksel bağlamlar
9 Muazzez İlmiye Çığ, Uygarlığın Kökeni Sumerliler-1 (Tarihte İlk Edebi Eserlerden Seçmeler), Kaynak
Yayınları, 3. Basım, İstanbul, 2009, ss. 218 – 243.
10 Bkz. Şehvar Beşiroğlu, “Müzik, Kimlik, Cinsiyet: Çengiler, Köçekler”
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olarak tanımlanan “doğum – düğün – ölüm” pratiklerinde kadınların “yaratma –
seslendirme (icra etme) – aktarma (nakletme) – izleme (algılama) – taklit etme”
aşamalarında erkeklerden daha etkin oldukları; bu pratikler bağlamındaki sözlü
kültür ürünlerinin, kadınların dilinde oluştuğu ve kendilerinden sonraki kuşaklara
yazılı olmayan bir gelenekle aktardıkları bilinmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri
göz önüne alındığında ise Türkiye’de kentler dışındaki yerleşim merkezlerinde –
Roman kültürel kimliği dışındaki kadınlarda – profesyonel müzisyenlik meslek
olarak kadına pek uygun görülmez. Bununla birlikte ülkemizde geleneksel kına,
düğün, yas töreni vb. müzikli pratiklerin gerçekleştirildiği bağlamlarda, bir taraftan
kadınların doğrudan bir müzisyenlik rolünü üstlenmeleri istenmez iken; diğer
taraftan geleneksel müzik pratiklerinin, kadınlara özgü alanlarda “kadınlarca”
gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi beklenir. İşte, bu kültürel bağlamlardan en
belirgin olanı “yas tutma” geleneği ve “ağıtlar” dır.
Türk Halk Müziğinde “Ağıtlar”
Türk halk kültüründe yaygın bir biçimde ifadesini bulan; “ağlarsa anam ağlar,
gayrisi (gerisi) yalan ağlar” söylemi, ağıt geleneğini gerçek anlamda ifade etmektedir,
çünkü ölen kimselerin ardından ilk ağlayanlar anneler; daha sonra eşler, sevgililer,
kardeşler, akrabalar, arkadaşlar olarak sıralanır. Türk halk müziği dağarındaki ağıt
türkülerin söz metinlerindeki “anam ağlar” kalıp ifadesinin (formal) yaygınlığı, bu
konudaki önemli referans noktamızı oluşturmaktadır:

ANAM AĞLAR BAŞUCUMDA OTURUR
Yöre: KIRŞEHİR Kaynak kişi: Neşet ERTAŞ

Derleyen: TRT MÜZİK DAİ. BAŞK. THM MD.

ANAM AĞLAR BAŞUCUMDA OTURUR
DERDİM ELLİ İKEN YÜZE YETİRİR
BU DERT BENİ YİYE YİYE BİTİRİR
ELÇEK TABİP ELÇEK BENİM YAREMDEN
ÖLÜRÜM KURTULMAM BEN BU YAREMDEN

ANNEM BENİ KALDIRMIŞSIN ATMIŞSIN
Yöre: KONYA

Kaynak kişi: Nuri CENNET

Derleyen: Mehmet ÖZBEK

ANNEM BENİ GALDIRMIŞSIN ATMIŞSIN
GÖKYÜZÜNDE DURNALARA ÇATMIŞSIN
BİLİNMEDİK PAZARLARDA SATMIŞSIN
ANAM ANAM GARİP ANAM AĞLARIM (OY OY)
AĞLAR AĞLAR KARELERİ BAĞLARIM (OY OY)
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BU DAĞLARDA BAĞ OLMAZ
Yöre: ESKİŞEHİR

Kaynak kişi: Osman ÖZDENKÇİ

Derleyen: Osman ÖZDENKÇİ

BEN AĞLARIM SAZ AĞLAR
KARŞIMDA BİR KIZ AĞLAR (kız ağlar hey)
AĞLARSA ANAM AĞLAR
GERİ KALAN AZ AĞLAR (haydindi az ağlar hey)

FIRAT KENARINDA YÜZEN KAYIKLAR
Yöre: MALATYA

Kaynak kişi: Kemal ÇIĞRIK

Derleyen: Mustafa ÖZGÜL

FIRAT KENARINDA YÜZEN KAYIKLAR (ölem kayıklar n’edem kayıklar)
ANAM AĞLAR BACIM BENİ SAYIKLAR (ölem sayıklar n’dem sayıklar)
BAŞINA TOPLANMIŞ BAĞRI YANIKLAR (ölem yanıklar n’edem yanıklar)
N’ETTİM SİZE VERİN BENİM YARİMİ N’EDEM YARİMİ
N’ETTİM SİZE BENİ YARE GÖTÜRÜN N’EDEM GÖTÜRÜN
Türk halk müziğinin sözlü repertuarında “anam ağlar” kalıp ifadesinin ardından kullanılma sıklığı
bakımından ikinci sırada gelen “gelin ağlar, kız ağlar, kadın ağlar” sözcüğünün geçtiği türkülerin
de büyük çoğunlukla ağıt türünde bir tematik yapıya sahip olduğu görülür:

GAR MI YAĞDI KÜTAHYA’NIN DAĞINA
Yöre: KÜTAHYA

Kaynak kişi: Ahmet İNEGÖLLÜOĞLU

Derleyen: Yücel PAŞMAKÇI

MELEK MİSİN YEŞİL DONLAR GİYERSİN (aman)
CELLAT MISIN TATLI CANA (aman) KIYARSIN (ey)
ÇOCUK MUSUN EL SÖZÜNE UYARSIN (aman)
A DAĞLAR EY DAĞLAR LALELİ DAĞLAR EY
ELLERİ KOYNUNDA BİR GELİN AĞLAR EY

TERCAN’IN DÜZÜNDE BİR GELİN AĞLAR
Yöre: ERZİNCAN / Tercan

Kaynak Kişi: Hasan KORKUT

Derleyen: Ahmet KARTAL

TERCAN’IN DÜZÜNDE BİR GELİN AĞLAR
ELLERİN KOYNUNDA BİR TEVUR YATAR
OY LELE VAY LELE ORMANA LELE
BEN KİME VARAYIM DERMANA LELE
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MAKARAM SARI BAĞLAR
Yöre: DİYARBAKIR Kaynak Kişi: Selahattin MAZLUMOĞLU Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN
MAKARAM SARI BAĞLAR (oy)
KIZ SÖYLER GELİN AĞLAR
NİYE BEN ÖLMÜŞMÜYEM (lo)
ASYEM KARALAR BAĞLAR
HAYDI GİDAH TOYUNA
Yöre: DİYARBAKIR

Kaynak Kişi: Cemil DEĞER

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

HELE HELE BAS HELE
GELİN AĞLAR VİŞKELE
GÜVEY GÜLER BAH HELE
KIZLAR KALKSIN OYNASIN
DÜĞÜN EVİ EYLENE AH EYLENE
IRMAK KENARINDAN GELÜR GEÇERSİN
Yöre: KASTAMONU / Taşköprü

Kaynak Kişi: Zehra ŞENEL

Derleyen: Süleyman ŞENEL

IRMAK KENARINDAN GELDİN DE GEÇTİM
BOYUNU BOYUMA ÖLÇDÜM DE GEÇDİM
GÜZEL SENİ GÜZEL DİYE SEÇTİM DE GEÇTİM
YANDIM AMAN YANDIM KINALI DAĞLAR
İK’ELİ KOYNUNDA BİR GELİN AĞLAR
KAR MI YAĞDI KÜTAHYA’NIN DAĞANA
Yöre: KÜTAHYA

Kaynak Kişi: Ahmet AKINCAN

Derleyen: Muzaffer SARISÖZEN

ÇUBUĞUM YOK (aman aman) YOL ÜSTÜNE UZATSAM (aman)
DERMANIM YOK YÂR YOLUNU (aman) GÖZETSEM (ey)
MENENDİN YOK (aman aman) SENİ KİME BENZETSEM (aman)
A DAĞLAR EY DAĞLAR LALELİ DAĞLAR (ey)
ELLERİ KOYNUNDA BİR GELİN AĞLAR (ey)
BU DAĞLARDA BAĞ OLMAZ
Yöre: ESKİŞEHİR
Kaynak kişi: Osman ÖZDENKÇİ
BEN AĞLARIM SAZ AĞLAR
KARŞIMDA BİR KIZ AĞLAR (kız ağlar hey)
AĞLARSA ANAM AĞLAR
GERİ KALAN AZ AĞLAR (haydindi az ağlar hey)
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GİDİN SORUN BABASINA
Yöre: RUMELİ		

Kaynak kişi: Fethiye İŞÇİLER		

Derleyen: Havva KARAKAŞ

GİDİN SORUN BABASINA
HATİ KADIN NİÇİN AĞLAY
BABASI DA DEDİ MORİ
BEN DE BİLMEM NİÇİN AĞLAY

GECE GEÇTİ BİR BEYOĞLU
TAMBURAYI ÇALA ÇALA
BEYAZ ÇEVREY SALA SALA
HATİ KADIN ONÇİN AĞLAY

Türk halk müziği repertuarındaki türkülerde geçen “mezar” formelinin ise ağıt türüne ilişkin
önemli bir referans olduğu ve diğer formellere göre kadın seslendiricilerce daha yaygın bir
kullanıma sahip olduğu gözlenir:

HASILHAS BAŞINDA BENİM MEZARIM
Yöre: KÜTAHYA

Kaynak Kişi: Emine GENİŞEL		

Derleyen: Özay GÖNLÜM

HASILHAS BAŞINDA BENİM MEZARIM
GELENİN GEÇENİN BAĞRINI EZERİM
BEN ÖLÜRSEM GAYIP OLSUN MEZARIM

MEZARIMI KIZLAR KAZSIN DAR OLSUN
Yöre: RUMELİ / Eski Cuma

Kaynak Kişi: Rembiye MUTLU

Derleyen: Rüstem AVCI

MEZARIMI KIZLAR KAZSIN DAR OLSUN
ETRAFINDA LALE SÜMBÜL BAĞ OLSUN

TAKSU KÖPRÜSÜNDEN SAAT BEŞDE GEÇTİM
Yöre: ANKARA / Beypazarı Kaynak Kişi: Ayşe TOKYOL Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
TAKSU KÖPRÜSÜNDE VURDULAR BENİ
ÇİFTE DEĞİRMENLERE GOYDULAR BENİ
ÖLMEDEN MEZARA GOYDULAR BENİ
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Bunlarla birlikte Türk halk müziği sözlü eserler kategorilerindeki türküler ve
uzun havaların büyük çoğunlukla erkek seslendiricilerden derlenmiş / kaydedilmiş
olması; sözgelimi günümüz itibariyle TRT THM repertuarında yer alan 1054 uzun
havanın sadece 18 tanesinde kadın kaynak kişinin belirtilmiş olması da, toplumsal
cinsiyet rolleri bağlamında konuya daha derinlemesine bakılmasının gerekliliğine
işaret etmektedir.
Halk Bilimi Bağlamında “Ağıtlar ve Ağıtçı Kadınlar”
Ülkemizde halk kültürü ve halk müziği araştırmalarının sistemli olarak
başlatıldığı Cumhuriyet döneminden11 buyana, ağıtların ölüm, yas olayının
gerçekleştiği sırada tespit edilmesi önemli bir problem olarak görülmekte ve bu
konudaki tespitlerin ancak ölüm olayının gerçekleşmesinden sonraki süreçlerde
yapılabildiği gözlenmektedir. Halk bilimi ve etnomüzikoloji çalışmalarında genel
kabul gören birincil tespitler “real situation” yani gerçek durumların tespitini
içermekle birlikte ağıtlarda, ölüm olayının gerçekleştiği andaki tespitin güçlüğü
hatta imkânsızlığı nedeniyle; bu türden gözlemler ile duysal/görsel tespitlerin
yapıldığı durumları “realistic situation” yani gerçeğe yakın, gerçeğe uygun durumlar
olarak tanımlamak mümkündür.
Kaemmer, ritüelleri “geçiş ayinleri, takvime bağlı ritüeller ve bunalım ritüelleri”
olarak üç ayrı bağlamda ele alır ve bunlardan bunalım ayinlerinin salgın hastalıklar,
kuraklık, sel, deprem, volkanik patlamalar, güneş tutulmaları, hayvan hastalıkları
gibi doğayla ilişkili bağlamların bir sonucu olduğunu belirtir.12 Ahmet Özdemir
ise Öyküleriyle Ağıtlar kitabında ağıtların bu türden olaylar sonucunda bir tür
bunalımdan kurtulma, boşalma, deşarj olma işlevine dikkat çeker.13 Sedat Veyis
Örnek de, erkeklere göre kadınların yas tutma davranışlarının daha uzun sürdüğünü
ve kimi zaman acısının yoğunluğu nedeniyle kişilik bunalımına düştüğünü vurgular.14
Gerçek ya da gerçeğe yakın durumlarda, ağıt söyleyen kadın seslendiricilerden
ezgilerin kaydedilmesi sırasında; kadınların, ölüm olayının gerçekleştiği anı
ne denli içselleştirdikleri, kimi durumlarda bu anı adeta dondurdukları ve
ağıt seslendirmeye yönelik bir ortamın oluştuğu durumlarda da bunu yeniden
yaşadıklarına tanık olunmaktadır. Ağıtçı kadınların çoğu zaman gözleri kapalı
11 Bkz. M. Şakir Ülkütaşır, Cumhuriyet’le Birlikte Türkiye’de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, Ankara, 1972,
ss. 78 – 83; Sait Evliyaoğlu – Şerif Baykurt, Türk Halkbilimi, Ankara, 1988; Nail Tan, Folklor (Halkbilimi)
Genel Bilgiler, İkinci Baskı, İstanbul, 1988; Nida Tüfekçi, “Türk Halk Müziği”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, C. 6, ss. 1487 – 1488; F. Reyhan Altınay, Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği (Kitaplar –
Makaleler – Nota Yayınları), İzmir, 2004.
12 John F. Kaemmer, Music in Human Life: Anthropological Perspectives on Music, Çev: Prof. Dr. Yetkin Özer,
University of Texas Pres, Austin, 1993, s. 46.
13 Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar I, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 7.
14 Sedat Veyis Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm, 2. Baskı, A.Ü. DTC Fakültesi Yayınları 18, Ankara, 1979, s. 82.
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oturur konumda başlarını sallayarak, bedenlerini baş hareketlerine uydurarak,
gözyaşları içinde samimi duygularla ağıtlarını seslendirdikleri gözlenmiştir. Bu
seslendirmenin hemen ardından da, ağıtçı kadınların bir tür ruhsal iyileşme,
rahatlama, sakinleşme yaşadıkları ve ölümle gelen ayrılık sonucu yitirdikleri
yakınları hakkında daha kolaylıkla konuşabildikleri görülmüştür. Ölüm ve yas olayı
bağlamındaki ağıtçıların, yani bu geleneği bir tür “yerel müzisyen” olarak sürdüren
kadınların, çoğu zaman ölenin ailesiyle yakın akraba bağının bulunmadığı; bununla
birlikte ağıt söyleme işini bazen de ölenin yakın çevresinden kişilerin – anneler,
kız kardeşler, eşler, sevgililer, arkadaşlar, akrabalardan – ağıtçıların üstlendikleri
görülür. Her iki seslendirme biçiminin sonucunda da ağıtçı kadınların adlarını,
kimliklerini söylemlerine yansıtmadıkları görülür ki, bu da halk müziğinin
“anonimlik” kavramına uyan bir karakteristiktir.
“Doğum” ve “ölüm” kavramları birbirine göre karşıt anlamlar taşıyor olmasına
rağmen, Türk halk kültüründe her iki olayın iç içe geçen durumlar olduğu, bu
aşamalarda üretilen sözlü kültür ürünlerinin “ağıt” tipindeki ezgi ve söz kalıplarıyla
ifade edildiği görülür. Ninnilerde sevincin yanı sıra belki de daha fazla dile getirilen
acı ve hüzün duyguları bir tür ağıt gibi seslendirilir. İlhan Başgöz’ün ninnilere ilişkin
tespitlerinde de tıpkı ağıtlarda olduğu gibi “candan, yürekten bir iç boşaltmadan,
bir tür ruhsal tedaviden” bahsedilmiştir.15 Çocuğunu yitiren bir annenin acısı çok
derindir. Bununla birlikte kimi ninnilerde, bu acının dile getirilmesi, bu doğal
davranışa izin vermeyen bir tutumla, ölen çocuğun ardından ağıt yakarak, ağlayıp
sızlamayı ayıp sayan bir karşı duruşa da rastlanmaktadır. Ölen çocuğun ardından
ağlanırsa, mahşerde çocukların görülemeyeceği yönünde bir inanış vardır. Taşbebek
efsanesi, boş beşik efsanesi “efsane / söylence – ninni – ağıt” ilişkisi bağlamında
önemli sözlü kültür ürünleridir:16

GÖKTAŞ BEŞİKTEN BAKIYOR
Yöre: Kastamonu / Taşköprü

Kaynak Kişi: Fikriye Yurtseven

Derleyen: Süleyman Şenel
GÖKTAŞ DİYE BELEDÜĞÜM (nenni nenni)
SENİ HAKDAN DİLEDÜĞÜM (oğul oğul)
AL BAĞIRDAK DOLADUĞUM (nenni nenni)17
15 İlhan Başgöz, Türkü, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 63.
16 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, Beşinci Baskı, İstanbul, 1999.
17 TRT THM Repertuarında 3514 numaralı türkü.
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TAŞ BEBEK BEŞİKTEN BAKAR
ILGIT ILGIT SÜDÜM AKAR
İNŞALLAH OCAĞIM YAKAR
HÜDA SANA ÖMÜR VERSİN18
Türkülerde veya âşık tarzı ürünlerde “ebedi uykuya dalan kimseler” için de
ninniler yani ağıtlar söylenmiştir:
FELEK BENİ DUL EYLEDİ 		

GÖTÜRDÜLER GELMEZ GERİ

HER KAPIYA KUL EYLEDİ 		

TOPRAK OLDU ARTIK YERİ

YAKTI CANIM KÜL EYLEDİ 		

YILAN AKREP YEMEN BARİ

UYU ÖKSÜZ YAVRUM UYU 		

UYU ÖKSÜZ YAVRUM UYU

KİMSE ARTIK AÇMAZ KAPUYU

KİMSE ARTIK AÇMAZ KAPUYU

Ninni – ağıt ilişkisinde bazen de gurbete gidenin ardından sitemler ağıt tipindeki
ezgi ve söz kalıplarında dile getirilir:
NENNİ DEDİM NESİ VAR
YAVRUMUN DEDESİ VAR
ALAMANYA’DA OĞLUMUN
VEFASIZ BABASI VAR
Halk kültüründe ikinci geçiş evresi olarak bilinen “düğün” ve “kına” törenlerinde
de “ağıtlar” oldukça işlevseldir. Kına törenlerinin “gelin ağlatma” aşamasında
kadınlarca seslendirilen “ayrılık” temalı türkülere çoğu zaman diğer katılanlarca da,
hüzün ve gözyaşlarıyla eşlik ettikleri gözlenir. P.N. Boratav bu tür ağıtlar hakkında
şu bilgileri verir:
“Evlenme törenlerinin belli bir yerinde (geline kına yakıldığı sırada) yapılan bir
takım işlemlerle söylenen türkülere – tümüyle – gelin ağıtı, gelin yası denir; aslına
bakılırsa bunlara vesile olan olayda ölüm acısı niteliğinde bir yön yoktur.”19
18 Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, ss. 339 – 388.
19 Ahmet Şükrü Esen, Anadolu Ağıtları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, 1982, s. 10.
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Bu türden bağlamlardaki ağıtların ise hüzün ve sevinç duygularının bir arada
yaşanmasından doğduğu; bu yönüyle de ölümle gelen ayrılık temalı ağıtlardan
gerek söz gerekse ezgisel olarak farklılaştığı görülür. Özdemir, bu türden ağıtlar
için “ağlatırken coşturan türküler” tanımlamasını yapmıştır.
“Düğünlerde ve öteki özel günlerde, efkârlı zamanlarda yaşlı kişiler genç kızlara
ağıt söyletmektedirler. Tıpkı türkü söyletir gibi, yani ortada ölüm olayı yokken bile
ağıt söyletilmektedir. Ağıdın genç kızlar ya da gelinler tarafından koro halinde
ezgilerle söylenmesi dinleyenleri coşturmaktadır. Onun için ağıtlara ‘ağlatırken
coşturan türküler’ denmekte. Her ağıdın konusu dinleyiciler tarafından az ya da çok
bilindiğinden o zaman ağıt daha bir coşkulu olmaktadır.”20
Ülkemizde Batı Anadolu coğrafyasında yaygın olarak seslendirilen ağıtlardan
“Gelin Ümmü Türküleri” ölümle gelen ayrılık temasının, kına töreni bağlamında
“gelin yası” olarak bir ağıta dönüştürülmesine ilişkin, Türk halk müziği
repertuarındaki belirgin bir örnektir.
ALTIN TABAK İÇİNDE KINAN EZİLDİ
GÜMÜŞ TARAK İLE ZÜLFÜN DÜZÜLDÜ
KADIN ÜMMÜ’M MEZARIN SUYA KAZILDI
COŞKUN SULAR ÜMMÜ’M YÜZE VURDU MU?
İNDİ GİTTİ SELÂMETİ BULDU MU? 21

Ölüm ve yas geleneklerinin evrensel birer olgu ve olay niteliğini taşıması
nedeniyle Türk halk müziği bağlamındaki ağıt örneklerinin, diğer geleneksel
toplumların halk kültürleri ve sözlü kültür ürünlerinde, sözgelimi, Ortaasya
Türk topluluklarından Kafkaslar, Çerkezler, Çin, İran, Arabistan Bedevileri,
Suriye, Kerkük, Mısır, İbraniler, Afrikalılar, Kızılderililer22 ve Balkanlar’da yaşayan
topluluklarda da ağıtların varlığı bilinmektedir. Ülkemizde Mardin’de para karşılığı
ağıt söyleyenlere “imadede” adı verilir. Bugün Türkmen ve Yörüklerle Güney, Orta
ve Doğu Anadolu’da zayıflamakla beraber eski ağıt geleneğini sürdürenler de vardır.
Çukurova’da Adana’da, Kozan’da ağıtçı “ölü deşeti” adı verilen, evvelce söylenmiş
ağıtların hafızasında kalan parçalarından kurulu ağıtını yakar. Bugün bütün
Türk dünyasında olduğu gibi Anadolu, Kıbrıs, Rodos, Batı Trakya, Bulgaristan,
20 Ahmet Z. Özdemir, Öyküleriyle Ağıtlar I, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, ss. 9 – 10.
21 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat 2, İkinci Baskı, Adam Yayınları, İstanbul, 1991, s. 464.
22 Mesut Özcan, Öyküleriyle Dersim Ağıtları-I, Kalan Basım Yayın Dağıtım, Ankara, 2002, s. 13.
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Yugoslavya ve Romanya Türklerinde eski kültürümüzden izler taşımakla beraber
İslâmi bir bünye kazanmış tören olarak; cenaze salâsı, cenazeyi kaldırmaya gelen
kalabalık, cenaze namazı ve nihayet 7 – 40 – 52. gün mevlitleri ile ağıt geleneği
devam etmektedir.23 Ülkemizde Çukurova’da yaşayan Türkmenler kadar Kürtlerin
de sözlü geleneklerinde ağıtların önemli bir yer tuttuğu gözlenmekte ve bu
topluluklarda kadın ağıtçıların, Türkçedeki şair anlamına gelen “sayir” ile ağıt
türkü anlamına gelen “lawuke (türkü)” ya da “hewa (hava)” terimlerinin kullanıldığı
görülmektedir.24 Balkanlar ve Litvaniyan – Slavic topluluklarda da ağıt söyleme işini
üstlenmiş ağıtçı kadınların olduğu ve bu iş için kendilerine bir ücret ödendiği de
bilgiler arasındadır.25
Burdur Karamanlıda Ağıtlar ve Alan Tespitleri
8 Temmuz 2006 Cumartesi günü, Burdur’un Karamanlı beldesinde Yedi Urgan
camii mevkiinde ağıt söyleyen kadınlarla yapılan kayıtlarda, yöreye özgü bir ağıt
söyleyiş biçemi (tavrı), yerel ağız özelliği ve bu yöreye özgü müziksel bir yapının
varlığı saptanarak, Karamanlı ağıtlarındaki belirgin ezgi kalıbının ne olduğu
hakkında görsel / duysal belgeleme çalışması yapılmıştır. Ağıtçı kadınlardan
ev sahibi Yaşar Gürey (62), Ayşe Deveci (60), Fatma Teyze (74) yörenin ağıtları
konusunda kaynaklık etmişlerdir.
Burdur Karamanlıda ağıtçı kadınların ifadesiyle başlıca üç farklı ağıtın var
olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar yörede “gelin yası, ölüm yası, gurbet yası” olarak
adlandırılır. Bununla birlikte Karamanlı ağıtçı kadınların ağıtlarına başlamadan
önce belirttikleri “ayrılık yası, asker yası” vb. gibi tanımlamalardan, ağıtların işlenen
temaya göre farklı adlarla anıldığı anlaşılmıştır; sözgelimi, birisi gurbete giderse
onun ardından söylenen “gurbet yası” olarak tanımlanır. Ölüm olayı ya da düğün,
kına olduğu zamanlarda, beldenin kadınları törenin olduğu evde toplanırlar. Ancak,
ölenin akrabası olan kadınların topluca ya da tek tek yas ettiği, erkeklerin hiç yas
etmediği belirtilmiştir. Yas edilmesi sırasında ölünün, kınalarda ise gelinin konu
edildiği ifade edilmiştir.
Karamanlı kadın ağıtçılardan görsel / duysal olarak kaydedilerek belgelenen
ağıtların söz metinleri ile kalıp ezgi notasına aşağıda yer verilmiş olup bu ağıtların
seslendirilmiş kayıtları bildiri sunumunda verilecektir.

23 Şükrü Elçin, Türkiye Türkçesinde Ağıtlar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları / 1197, Ankara, 1990, ss. 4 – 5.
24 Mesut Özcan, a.g.e., ss. 16 – 17.
25 Muhan Bali, Ağıtlar, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları / 1969, Ankara, 1997, ss. 8 – 9.
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Gurbet yası
seslendiren: ayşe deveci (60)
Gurbet elin çeşmileri akmeyor
Hastı olsen heç kimsiler bakmeyor
İğildim de bir gül aldım gurbetten
O du benim gardeşim gibi kokmeyor, nof of…
Yol üstüne kuru kodum çığrığa
Bek fırkatlı dikeridim ipliğe
Garı yeri yolladım kınalı kekliğe
Garı yerler kınalı keklik vardı mı?
Doymiyesi gara toprak doydu mu, nof…
Üç kuşuduk uçarıdık havada
Birimize gavırdılar tavıda
Gardeşime bekçi goduydum yuvuda
O du evlerin bekçisi olumadı ya
O du gardeşlenin çobanı olumadı ya, nof of…
Hadı gardeş hadı gidem biziden
Gül döşeyem ak topuktan diziden
Gözledeyn gardeşim seni baharıdak güziden
Bahar ayları geldi gelmedi gardeşim
Güz ayları geldi gelmedi gardeşim, of of…
Gelin yası
seslendiren: ayşe deveci (60)
İliyan başına gine oturdum
Ağ elime al kıneye batırdım
Ben anama gaba guşluk yitirdim
Dolan gel anam guzun gelin oluyor
Dolan gel anam gızın gelin oluyor
Bazarın esbapı çoktur geyilmez
Dövletin eskeri çoktur sayılmaz
Aman gurbetten izin alıp gelinmez
Bi haftecik izin al da gel anam
Üç güncücük izin al da gel anam, of of…
İliyandan gelir gızın kınası
Ne duruyon böyük gızın anası
Durup durup ağleyicek gündesin
Heç durmeyip ağleyicek gündesin, nof…
Davulcular dam ardına doleşir
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Düğüncüler guzu gibi meleşir
Ağır çaldır aman anam davılı
Garı yerde gardeşim vadır erişir
Gurbet eldi gardeşim vadır erişir, noh oh oh…
Aşam ılan ikindinin arası
Yakdı guzumun gaşlarının garası
Yok mu dostlar bu ayrılığın çaresi
Ayrılığın çaresine bulumadım
Ayrılığın çaresi yoğumuş, of of
Adelliden aldım yaprak kıneyi
Bezirgenden aldım türlü meleyi
Yakmı yengem yakmı sen bu kıneyi
Yaktığın kıneyi pişman olursun
Duttuğun düğünü geri alırsın
Adellenin ilimanın yererse
Erer erer sepetlere girerse
Dolanır gelir guzum beni sorarsa
Saklıman gizlimen öldü deyverin
Saklıman gizlimen yolda deyverin, noh of of…
Ağ evinin allı bayrak dikmedin
Ağ ellene allı gelin öpmedi
Dolanıp gelip guzulana doymadı
Dolandı gel anam guzulana bi doy sen
Dolandı gel anam allı gelinine bi gör sen, nof
oh oh…
Oduncular ak yokuştan akışır
Düşmanlamız gol gol olmuş bakışır
Al duvağandan buban dutsa yakışır
Al duvağandan dutcek buban mı var a guzum
Başlarından para atıcek buban mı var a guzum
Allı gelini arabılara bindircek kimin var ay
aman, of of…
Nof oh oh oh…
Hadın anam hadın uğurlar olsun
Sen varmıdan gabirin nur ile dolsun
Anam vardıhın zaman sorarsa gardeşim
Gadın anam benden seni selamlar olsun
Selamla götür anam gardeşime
Mektupla götür anam gardeşime, nof…
Garıncalı gavak gibi yurdumuz
Hem biriyir hem dağılır ordumuz
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Bin gişiye bedel bizim derdimiz
Derdim geldi derd üstüne dokandı
İlacım tükendi yollar bikendi
Hadın anam hadı gidem biziden
Gül döşeyem ak topuktan diziden
Gözledelim baharıdak güziden
Bahar ayları geldi gine gelmedin
Güz ayları geldi gine gelmedin
Nof oh oh oh…
Oturdumdu kalkımadım yerimden
Aldın ayaz bedenimden belimden
Çok korkuyon ayrılıhlan ölümden
O du geldi bizim başta gışladı
O du geldi geç gardeşlemden başladı
Nof nof oh oh…
Odanın yaygısını galdırmasınlar
Gelen musafiri döndürmesinler
Geç gardeşimin öldüğünü bildirmesinler
Gelin musafirler gelin gardeşim gelicek
Gelicek de çayınızı gayfanıza vericek,
Nof oh oh…
Penciriden poyraz m’oldu, guz m’oldu
Aramızda bir soğucuk söz m’oldu
Soğuk söz olmısa gelirdin gardeşim
Kötü söz olmısa gelirdin gardeşim
Of of nof…
Gurbetin yolları bir değil iki
Ale gözlerimi girmeyor üykü
Çıktı benim gardeşim yollarda mıykı?
Yoldayise şimdi gelir erişir
Öldüyüse soğuk habar uleşir
Nof oh oh…
Süpürün avlımızı tozlar gonmasın
Bek edin gapıyı atlar girmesin
Geç gardeşimin öldüğünü deyvimen eller
duymasın
Geç gardeşimin öldüğünü duyurman
Geç gardeşimin öldüğünü deyvimen, of
Nof oh oh oh…
Ala goyun ne melersin ağılda
Tasmerçemin delep delep sağında

Geç gardeşim durup durup ev olıcek çağında
İnsan guzulanı gor da geder mi?
İnsan geç garısını gor da geder mi gardeşim
of of
Nof oh oh oh…
Evimizin önü günden yanlı turalı
İçim gülmez dışım goygun yaralı
Geç gardeşim seni vuran avcı nereli?
Birisi buralı biri sareli
Birisi buralı biri sareli
Of of noh…
Pençiriden atıverin alıma
Mahvımeyle bağleyverin goluma
Ben biliyon garı yerin yoluna
Garı yerler galın olur anam of
Eştikseri derin olur dostlar of of…
Mezerliğin ne yandadır gapısı
Açıverin gelsin cennet kokusu
Gösteriverin geç gardeşlem hankısı
Ben onların gelişinden bilirim
Ak kollanı salışından bilirim nof of…
Nof oh oh oh…
Merdimenden ayağ ayağ inerken
Dülbendini günden yanı sererken
Ben güzel allah’tan uzun ömür dilerken
Uzun ömürlerin kısaldı mı gardeşim?
Nasiplerin kesildi mi gardeşim of…
Kuzuların karip galdı gardeşim
Of of noh…

Asker yası				
Seslendiren: Yaşar Gürey (62)
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş köşiye
Şavkı vurmuş adicilen meşiye
Selam söylen yeni çıkan paşıya
Tabır tabır esker anam durmasın
Biz ağladıp kendi gülüp durmasın
Variyin gedeyin evlerinizden
Gurtuleyim dillerinizden
Yeşilbaşlı ördeğ olsaydım
Sular içmezdim göllerinizden
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Ak pınar çarpayanların çiçeği
Dibini dökülür onun saçağı
On iki dağların türlü çiçeği
Alıp sokunmadım anam yok deye
Giyip guşanmadım… (kaynak kişi
söyleyemedi)
Gurbetin yolları dikendir diken
Ayrılık değil mi belleri büken
Büküldü bellerim doğrulmeyoru
Dutuldu dillerim söylemeyoru
Kafes kodum karli dağın ardına
Kafes kalksın ben koneyin yurduna
Düşü düşe yavrulamın ardına
Pabıcım eskidi dağlardı galdı
Ömrüm telef oldu yollardı galdı
Yağmur yağıp şipirdenler olmıdan
Al yorganın pavrazları solmıdan
Oğlunu everip gızını gelin etmeden
Karı yerler nasıl yidin kıymıdan
Yayleyiciler yaylasına göçtü mü?
Ağ koyunlar guzusuna seçti mi?
Yayleyiciler burdan genç evlerim geçti mi?
Geçtiyise haber verin gideyim
Merdimenin ayağ ayağ daşları
Top top olmuş kipriğinin uşları
Şu annemin babamın işleri
Yakdın ocağlarda kül etti bene

Ölüm Yası				
seslendiren: Fatma Teyze26 (74)
Atıma bağladım nararetine
Okular yolladım salahetine
Okulu gidenin salısı m’olur
Garı yeri gedenler heç gene mi gelir
26 Fatma teyzenin beş evladı varmış; biri ilkokulda
iken kanserden biri de kazada ölmüş. Geride üç
kızı kalmış, biri Antalya’da, biri İzmir’de, biri de
Karamanlıda yanında oturuyor.
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Gurbetin yolların acıdır acı
Dolanı dolanı bulunmaz ucu
Keskin olur garı yerin kılıcı
Salladı da yerdim anam bir ucu
Heç gelip de görmemin gali gar’amadım ben
seni
Yaylalada tozlarına izlerini aradım böğün
Ay anam oy…
Yayleyciler yaylasına göçtü mü?
Ak koyunlar guzusunu seçti mi?
Yayleyciler amadım burdan geçti mi?
Geçtiyise arıyeyim buleyim
Göğdeyise merdimenler kureyim
Garı yeri geçsem amadımın gabir diye yerin
arayıp soreyim
A guzum…
Yol üstünde aman benim mezerim
Her evlere sekat deye gezerin
Aldım sekatımı gedip gederin
Amadım seni yoğettim di çekip gederin
Oy…
Yaylamızı damlımasın gatıran
Irılmasın silasında oturan
Alnı ters merçemli yiğit yitiren
Gecelerde çırı yakar oturur
Gördühün insanları dertlerini döker oturur
Oy anam oy…
Perem perem oldu dağların kari
Gül yağına döndü guzum alnının teri
Benim yiğidim evlerimin ülkeri
Ülkerini gırdın sarı fadimem ne deyin
Bi gardeşine yoğettirdin ne deyin of of…
Yaylılardan geldim anam yorgunun
Canevimden gurşun yedim vurgunun
Yanlarımdı dursan gini nişlerim de dargınım
Neden dargın deyi sorcek olursan
Çoğ eylikler ettin ananı da dargının ah…
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Yol üstünde anam benim mezerim
Her evlere sekat deye gezerim
Aldım sekatımı gedip gederim
Heç demedim evleri sarı fadimem çekip
gederim
Yol üstünde anam benim gezmeli
Galem alıp amadım gaşlarına yazmalı
Şu dünyada anam ben kaç senedir gezmeli
Yimbeş yıl oldum guzum ben hâlâ gezip görün
dünyada
Aşarısam karlı dağdan aşarın
Düşerisem tozlu yola düşerin
Galdırın gomşular gollarınızı halalleşelim
Halal et hakkını dedirtdirdi cenabı allah
amadım
Tefenni hastanelende can veren guzum
Nof oh…

Seslendiren: Ayşe Deveci27 (60)
Damımızın arkasına deldiler
Deldiler de goyun gibi doldular
Civan boylu sarı gardeşim içimizden aldılar
Aldılar da garı yire godular nof...
Aşam olur kapıda yat deyler
Sabah olur ağır hızmat dut deyler
Yeni dövlet çıkmış gardeşin yok deyler
Gel sarı gardeşim gel di bi sarılam
Gel gardeşim bi derdlişem halleşem
Of nof…
Mezerliğa atıldı bir çeğrek dastar
Kalkıvi gardeşim boyunu göster
Çifti güllerin senden armahan ister
Atıvi gardişim yağlığın atı harmahan olsun
Uzun boylu gardeşim guzuların bicecik
görsün nof…

Bi geçer di anam beş ardımı bakarın
Ale gözlerimden kanlı yaşlar dökerin
Ben bu genc ölümü yimbeş yıldır çekerin
Çeki çeke çöktüm anam ben gali
Düştüğüm yolladan yoğoldum gali
Of of…

Varıyın gedeyin urumeline
Kokeyin nergizi gülün yerine
Gardeşim kimi duteyin ben senin yerine
Heç biri yerini dutmeyyor gardeşim
Heç biri senin vekilin olumeyo gardeşim
Of nof…

Yağmur yağar sepek süpek dullıra
Heç çıkıp derdimi dökmeyom ellere
Guzumun gettiği tozlu yollara
Kürekler atsam dı kürüsem onu
Çırılar yaksamdı garısam onu ana guzumu
Of of…

Evimizin günden yanlı turalı
İçim gülse dışım gülmez yaralı
Gardeşimi vuran avcı nereli
Avcı golların ağrımadı mı?
Dividin galemin gırılmadı mı?
Nof…

İkimiz de bir menette bir boyda
Çekilelim gedelim bir olu yolda
Eğer kavışırsam gardeşim bir tehni yirde
Ağlayı ağlayı deyverem acımın ne olduğuna a
ben seni
Oh ah…

Hastın olup başyastığa inmedin
Yeşil sinek gözlerini gonmadı
Gardeşim bi tas çorbıla vermedim
Gurbetin ellerinde canları nasıl verdin
gardeşim
Gardeşlerim ağlar dimedin mi gardişim?
Of nof…
Evlerine girimemiş nergizden
Ak gülleri solugomuş ilk güzden
27 Ayşe Deveci’nin 62 yaşındaki erkek kardeşi,
İzmir’de felç geçirerek hastanede ölmüştür, ağıt ona
söylenmiştir.
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Gardeşimin gardeşleri küsmüş ya bizden
Küsmü gardeşim küsmü gel barışalım
Datlı bayramlarda gel di gonuşalım of…
Pençirenin ganadını aşmalı
Ala goyun gaymağına işmeli
Gönülsüz yollara dostlar nasıl düşmeli
Düşümedi gardeşim gönülsüz yollara
Beni hastanelere yolladıdın canları verivedin
İzmir dağlarında sarı gardeşim of
Nof of…
Of dedim de çıktı benden bir tütün
Dağı daşa yakıp gider büsbütün
Versinler gardeşim seni alırdım satın
Satın alıncek yeri gitmedin gardeşim
Gelicek yerleri heç gitmedin gardeşim
Of nof…
Pençiride poyraz m’oldu guz m’oldu?
Areciğimizde bir soğucuk söz m’oldu?
Soğuk söz olmısa gelirdin gardeşim
Kötü söz olmısa gelirdin gardeşim of…
Hastanenin ni yandadır gapısı?
Gösteriverin benim gardeşim hankısı?
Ben gardeşimin gelişlenden bilirin
Ak gollana salışlandan bilirin
Noh… noh…
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Merdimen daşındı gül ocak ocak
Kimisi açılmış kimi domurcak
Gardeşlerim yetişin fiden diksem olucek
Fidanın dalları gurudu gardeşim
İzmir dağlarında gapıların gapandı gardeşim
Of of… noh…
Suyunu çeksinler gazan dolunca
Kefinini kessinler boylu boyunca
Ağliyelim dostlar ağliyelim böğün doyunca
Ya biz ağlemiyem kimler ağlasın
A bu bizim çifti guzulamızın gönlünü kimler
eylesin
Nof oh…
Feslikan yolladım sokunsun diye
Diksin kölgeciğine otursun diye
Gardeşim garı yerlerden habarlar salmış
Gelsin benim gayıp gardeşim götürsün diye
Orayı geden gelmeyoru gardeşim
Solan güller dönmeyoru gardeşim
Of of… noh…
Gocu dağlar bölük müdür, beş midir?
Etirafı yağmır mıdır, gış mıdır?
Garı yeri gedenler dostlar gönülleri hoş
mudur?
Hoş değildir aman dostlar hoş değil
Bağırcığım demir ile daş değil
İçim yaralı dolu benim ne deyim?
Noh oh…
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Sonuç
Halk kültüründeki geçiş dönemi pratikleri bağlamında, ölüm ve ayrılık teması
ekseninde kadınlarca seslendirilen “ağıtlar” ve bu geleneksel uygulamayı bir tür
yerel müzisyen konumunda gerçekleştiren “ağıtçı kadınlar” gerek ülkemizde gerekse
geleneksel kültürünü yaşatan diğer toplumlarda varlığını hâlen sürdürmektedir. Bu
geleneğin bir örneği de Burdur Karamanlı beldesinde yaşatılmakta olup yöreye özgü
bir ezgi kalıbı ile yerel ağız ve söyleyiş (tavır) biçemiyle özgün birer sözlü kültür
ürünü olarak “ağıt ve yas” geleneği zincirinin halkalarından birini oluşturmaktadır.
Bu bildiride yer verilen Burdur Karamanlı ağıtlarının söz ve ezgi metinleri ile
bildiri sunumu sırasında görsel / duysal olarak sunulacak olan kayıtlar, ilk kez
bu sempozyumda ortaya konulmuş olup Türk halk müziği repertuarımıza ve halk
kültürümüze “ağıtlar” bağlamında yeni ürünlerin kazandırılması hedeflenmiştir.
Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında ağıtlar ve ağıtçı kadınlar
konusunda, Burdur Karamanlıda yapılan tespitlerden elde edilen bulgular şöyle
özetlenebilir:
Batı Anadolu ve Teke yöresi Yörük, Türkmen topluluklarında “gurbet havası” ya
da “ağıt” türündeki ezgilerin seslendirilmesi, kadınların geleneksel rolleri olarak
görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri göz önüne alındığında, Türkiye’de kentler
dışındaki yerleşim merkezlerinde profesyonel müzisyenlik meslek olarak kadına
pek uygun görülmemekle birlikte “Afyon – Emirdağ, Burdur – Karamanlı” gibi
yörelerde kadınların ölüm olayının gerçekleştiği evlere giderek, ölen kişinin veya
ölenin ailesinin özelliklerinin anlatıldığı ağıtları seslendirdikleri yani “yasçılık
rolünü” üstlendikleri görülmektedir.
Ölümle gelen ayrılık acısı kadar; ana – baba evinden ayrılan gelinin hüznü
kına havalarında, gurbete giden eşin ardından duyulan özlemin bir ninnide acıklı
ezgilerle dile getirilmesi “ağıt”ın ortaya çıkmasında başlıca nedenleri oluşturmuş ve
bu aşamalarda başlıca geleneksel rolü üstlenenler de “kadınlar, kadın seslendiriciler”
olmuştur.
Başlıca geleneksel bağlamlar olarak tanımlanan “doğum – düğün – ölüm”
pratiklerinde kadınların “yaratma – seslendirme (icra etme) – aktarma (nakletme)
– izleme (algılama) – taklit etme” aşamalarında erkeklerden daha etkin oldukları;
bu pratikler bağlamındaki sözlü kültür ürünlerinin, kadınların dilinde oluştuğu
ve kendilerinden sonraki kuşaklara yazılı olmayan bir gelenekle aktardıkları
bilinmektedir.
Türk halk müziği dağarındaki ağıt türkülerin söz metinlerindeki “anam ağlar,
gelin ağlar, kız ağlar, kadın ağlar” kalıp ifadeleri (formal) ile “mezar” formelinin
kadın seslendiricilerce söylenmesi de, ağıdın toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında
değerlendirilmesine ilişkin önemli bir referans noktasıdır.
Türk halk müziği sözlü eserler kategorilerindeki türküler ve uzun havaların
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büyük çoğunlukla erkek seslendiricilerden derlenmiş / kaydedilmiş olması; TRT
THM repertuarında yer alan 1054 uzun havanın sadece 18 tanesinde kadın kaynak
kişinin belirtilmiş olması da, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında konuya daha
derinlemesine bakılmasının gerekliliğine işaret etmektedir.
Ölüm, yas olayının gerçekleştiği andaki durum (real situation) tespitinin güçlüğü
hatta imkânsızlığı nedeniyle ağıtların “realistic situation” yani gerçeğe yakın,
gerçeğe uygun durumlar olarak tanımlanan bağlamlarda kaydedilmesi, halk bilimi
ve etnomüzikoloji çalışmalarında birincil tespitler kadar önemli bir veri toplama
yöntemi olarak görülmektedir.
Gerçek ya da gerçeğe yakın durumlarda, ağıt yakma işinin çoğunlukla ölenin
annesi, kız kardeşi, eşi, sevgilisi, arkadaşları, akrabaları tarafından yapıldığı, bazen
de ölenin ailesiyle yakın akraba bağı olmayıp bir tür “yerel müzisyen” konumundaki
kadın ağıtçılar tarafından üstlenildiği görülür. Her iki seslendirme biçiminin
sonunda da ağıtçı kadınlar adlarını, kimliklerini söylemlerine yansıtmazlar.
“Doğum” ve “ölüm” kavramlarının karşıt anlamlar taşıyor olmasına rağmen,
Türk halk kültüründe her iki olayın da iç içe geçen durumlar olduğu, bu aşamalarda
üretilen sözlü kültür ürünlerinin de “ağıt” tipindeki ezgi ve söz kalıplarıyla ifade
edildiği görülür. Taşbebek efsanesi, boş beşik efsanesi “efsane / söylence – ninni –
ağıt” ilişkisi bağlamında önemli sözlü kültür ürünleridir.
Halk kültüründe “düğün” ve “kına” törenlerinde de “ağıtlar” oldukça işlevsel ve
bu türden ağıtların, ölümle gelen ayrılık temalı ağıtlardan sözel ve ezgisel olarak
farklılaştığı görülür. “Gelin Ümmü Türküleri” ölümle gelen ayrılık temasının, kına
töreni bağlamında “gelin yası” olarak bir ağıta dönüştürülmesine ilişkin, Türk halk
müziği repertuarındaki belirgin bir örnektir.
Burdur’un Karamanlı beldesinde Yedi Urgan Camii mevkiinde ağıt söyleyen
kadınlarla yapılan kayıtlarda, yöreye özgü bir ağıt söyleyiş biçemi (tavrı), yerel ağız
özelliği ve bu yöreye özgü müziksel bir yapının varlığı saptanmıştır.
Burdur Karamanlıda “gelin yası, ölüm yası, gurbet yası” olarak başlıca üç
farklı ağıtın var olduğu; Karamanlı ağıtçı kadınların “ayrılık yası, asker yası” vb.
gibi tanımlamalarından da, ağıtların işlenen temaya göre farklı adlarla anıldığı
anlaşılmıştır.
Burdur – Karamanlı beldesinde ölenin akrabası olan kadınların topluca ya da tek
tek yas ettiği, erkeklerin hiç yas etmediği tespit edilmiştir.
Burdur – Karamanlı beldesindeki ağıtçı kadınlardan kaydedilen ağıt metinleri
63 bent olup bunların 18 bendi dörtlük, 34 bendi beşlik, 8 bendi altılık dizelerden
oluşmakta; iki bendin son iki dizesi aynen tekrar edilmekte ve bir de iki dizeden
oluşmuş bir tür bağlantı bendi niteliğinde dizeler bulunmaktadır.
Burdur – Karamanlı ağıtlarının 11, 12, 13 heceli dizelerden ile dizelerdeki uyak
düzenlerinin çoğunlukla “a a b a – c c c d d – e e e f – g g h h – a b c b d d” biçimindeki
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“koşma” türünde dörtlü, beşli, altılı dizelerden oluştuğu görülmektedir. Bentler ile
dizelerin sonunda mutlaka “of, of of, nof, noh oh oh” vb. ağlamaya ilişkin katma
sözler, ünlemler seslendirilmektedir.
Burdur – Karamanlılı kadınlarca “ölüm, ayrılık, gurbet, asker, gelin” yası olarak
adlandırılan tüm ağıtların, ortak bir ezgi kalıbı eşliğinde seslendirildiği görülmüştür.
Bu ortak kalıp ezgi ağıtçı kadınlarca; “sol – lâ – si (natürel) – do – re” perdelerinden
oluşan bir dizgede – ki, bu dizge geleneksel Türk müziği makamları bağlamında
“rast – dügâh, buselik, çargâh, neva” perdelerinden oluşan bir “Rast Beşlisi”nde
“çıkıcı – inici” bir seyir göstermektedir.
Karamanlıda ağıtçı kadınların bu ortak ezgi kalıbındaki serbest ritimli müzik
cümleciklerini tril, puandorg gibi müziksel seslendirme tekniklerine benzer söyleyiş
tavrı ve hecelerin uzunluk – kısalık esasına uygun vurgulu syllabic bir tarzda, yöreye
özgü yerel dil ve ağız özelliğine göre seslendirdikleri görülmektedir.
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BATI TRAKYA BEKTAŞÎ NEFES DEFTERLERİNDEKİ “GEÇMİŞ
CAN İÇİN” SÖYLENEN NEFESLER VE EZGİLERİ

Doç. Dr. Hüseyin YALTIRIK1*

Batı Trakya’da Seyit Ali Sultan kolu Bektaşîleri günümüzde 13 köy halinde
Gümülcine sırtlarından yukarı doğru Seçek Yaylası çevresinde yaşamakta ve
geleneklerini sürdürmektedirler. Bu topluluk kendilerini Bektaşî ve Alevî olarak
tanımlamaktadır. 650 yılı aşkın bir süreden beri yağlı güreşlerini Seçek Yaylası’nda
sürdürmüşler ve bu bağlamda inanca dayalı olarak meydanlarında nefesler söyleyip
semah dönmüşlerdir. Yapımı 150 yılı aşkın olduğu tahmin edilen kakma perdeli
bir dut yapımı tambura sazı ile perdeleri bağlama olan bir Bulgari sazı dergâhta
bulundurmaktadırlar.
‘Yayla Bayramı’ adını verdikleri özel gecede Seyit Ali Sultan Dergâhında özel bir
meydan açılmakta ve Seyit Ali Sultan Erkânına göre büyük meydan odasında yapılan
ritüelden sonra küçük meydana geçilerek ritüelin ikinci kısmı tamamlanmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’den surelerin de okunduğu bu meydanda nefesler söylenip o
yılın ‘Yayla Ağası’nın ‘hizmet görme’ aşamasından sonra kurulan sofra düzenine
geçilmekte ve kesilen kurbanlar topluca yenmektedir. Yılın belli günlerinde (Nevruz,
1 * TRT İzmir Radyosu THM Sanatçısı.
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Kasım Baba, Yayla Bayramı) gibi cemlerde toplanarak o cemin gereğine uygun ritüel
ile geleneksel uygulamalarını sürdürmektedirler. Seyit Ali Sultan süreği olan bu
topluluğun er ve bacılarında birer ‘nefes defteri’ bulunmaktadır. Nefesler özelliğine
göre topluca veya ferdî olarak söylenmektedir. ‘Geçmiş2 can için’ söylenen nefesler
bu nefesler arasında çok özel örnekler olarak yer almaktadır. Bu nefeslerin ezgileri
de diğer nefeslerden farklı olup az da olsa ‘kaside’ olarak da nitelenen nefeslere yer
verilmektedir. Ölen bir can için üçüncü ve elli ikinci günü erkânsız olmak üzere
yedinci ve kırkıncı günü ile ‘sene-i devriyesi’nde yapılan ‘lokma erkânında’ icra
edilen bu nefesler gerek ağız yapısı, ezgisel yapıları, saz ile çalınış tavrı ve kullanılan
sazın işlevi açısından Anadolu ve Trakya’daki örneklerden tamamen farklıdır.
Bu bildiride, Yunanistan sınırları içinde, Batı Trakya’da Rodop dağlarının
yükseklerinde Seçek Yaylası’nda ve çevresinde yaşayan Bektaşî-Alevî topluluğun
nefes defterlerinden örnekler verilecek, bu nefes defterlerinde yer alan ve ‘Geçmiş
can için’ söylenen özel nefes örnekleri yaşayan erkân sırasında doğal ortamında
yapılan kayıtlardan sesli-görüntülü olarak sunulacaktır.
Batı Trakya’da Seyit Ali Sultan kolu Bektaşîleri günümüzde 13 köy halinde
Gümülcine sırtlarından yukarı doğru Seçek Yaylası çevresinde yaşamakta ve
geleneklerini sürdürmektedirler.

Batı Trakya Haritası

2 “Göçmüş can” deyimi de konuşma dilinde, dua ve gülbanklarda kullanılmaktadır.
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Google Earth üzerinde Gümülcine ve Seçek’in yeri.

Batı Trakya’da Seçek Yaylası civarındaki Bektaşî köyleri.
Bu topluluk kendilerini Bektaşî ve genel bir kavram olarak Alevî olarak da
tanımlamaktadır. 700 yılı aşkın bir süreden beri yağlı güreşlerini Seçek Yaylası’nda
sürdürmüşler ve bu bağlamda inanca dayalı olarak meydanlarında nefesler söyleyip
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semah dönmüşlerdir. Yapımı 150 yılı aşkın olduğu tahmin edilen kakma perdeli bir
dut yapımı tambura benzeri bir saz ile perdeleri bağlama olan bir ‘Bulgari’ sazını
dergâhta bulundurmaktadırlar.

Foto: Seçek Bölgesinde Seyit Ali Sultan Dergâhında
erkânlarda kullanılmış eski sazlar
Türk Halk Müziği’nde ‘türkü’ ne kadar yaygın bir tür ise Tasavvufî Halk Müziği’nde
‘nefes’ de o kadar yaygındır. Halk şiiri olarak türkülerin yapısı ile nefeslerin yapısı
arasında büyük bir benzerlik mevcuttur. Hemen hemen bütün türkülerde söz ve
müzik unsuru anonimdir. Buna karşılık nefes olarak bilinen şiirlerinin yaratıcıları
belli olup en son dörtlükte (şah beyitinde) mahlasının veya isminin geçmesi, en
belirgin farklılık olarak göze çarpar. Nefesler dinî-tasavvufî konuları belirgin olarak
işlerken türküler daha çok lâdini ve profan özelliktedirler.
Seyit Ali Sultan Dergâhında ‘Yayla Bayramı’ adını verdikleri özel gecede bir
meydan açılmakta ve Seyit Ali Sultan Erkânına göre büyük meydan odasında
yapılan ritüelden (Namaz) sonra küçük meydana geçilerek ritüelin ikinci kısmı
tamamlanmaktadır. Kur’an-ı Kerim’den surelerin de okunduğu bu meydanda
nefesler söylenip o yılın ‘Yayla Ağası’nın ‘hizmet görme’ aşamasından sonra kurulan
sofra düzenine geçilmekte ve kesilen kurbanlar topluca (dergâh içindeki küçük
meydanda ve dışarıda) yenmektedir. Yılın belli günlerinde (Nevruz, Kasım Baba,
Yayla Bayramı) gibi cemlerde toplanarak o cemin gereğine uygun ritüel ile geleneksel
uygulamalarını bu büyük tekkenin meydan evinde sürdürmektedirler.
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Seyit Ali Sultan süreği olan bu topluluğun er ve bacılarında birer ‘nefes defteri’
bulunmaktadır. Nefes defterlerinde nefesler konularına göre gruplandırılarak genel
başlıklar altında belli bir sıra dâhilinde yazılmışlardır. Cem Birleme, Sofra Nefesi,
Muhabbet Nefesi, Yeni Talip, Musahip İçin, Musahip İçin Düvaz, Geçmiş Can İçin,
Kerbelâ, Kerbelâ Düvaz, Birinci Nevruz, İkinci Nevruz, Üçüncü Nevruz, Nevruz,
Düvaz, İlâhi, Sema Nefesi, Musahip Erkânı, Yeni Talip Erkânı, G. Can İçin Kaside,
Kaside ve Matem Nefesi belli başlıklardır.
Nefesler özelliğine göre topluca veya zakirler tarafından sırayla ferdî olarak
çalınıp söylenmektedir. ‘Geçmiş can için’ söylenen nefesler bu nefesler arasında
çok özel örnekler olarak yer almaktadır. Bu nefeslerin ezgileri de diğer nefeslerden
farklı olup değişik ezgi kalıpları ile söylenmektedir. Ölen bir can için üçünde,
yedisinde, kırkında, elli ikisinde ve tam bir yıl sonra toprağa veriliş tarihi olan
sene-i devriyesinde göçen can için hayırlar yapılmaktadır. Üçünde ve elli ikisinde
sadece hayır yapılmakta fakat erkân açılmamaktadır. Yedinci ve kırkıncı gününde
yapılan ‘Lokma Erkânı’ ile ‘sene-i devriye’sinde icra edilen nefesler gerek ağız yapısı,
ezgisel yapıları, saz ile çalınış tavrı ve kullanılan sazın işlevi açısından Anadolu ve
Trakya’daki örneklerden farklı olup nefesler defterlerde Geçmiş Can İçin ya da G.
Can için başlığı altında yazılmışlardır. Usulü ne olursa olsun bu nefeslerde asla
semah dönülmez.
Yedisinde ve kırkında erkân daha çok yakın akraba, musahiplere ve göçenin
yakın dostlarına, kolayca ulaşabilecek kişilere yönelik olmakta, sene-i devriyesinde
yapılan erkâna ise, uzaklardaki hısım ve akrabaları dâhil nasipli ve ikrarlı olan tüm
dostları davet edilmektedir. Erkân, meydan odasına usulünce girildikten sonra
çerağlar uyandırılarak başlar. Çerağ3 tercemanı4 ve mürşidin (babanın/dedenin)
hayır duasını müteakip çerağcı meydandaki makamlara sırasıyla niyazlarını yapar.
Mürşit çerağcıya ve meydanda hazır bulunan canlara hitaben usulünce tekrar
dua eder ve ‘halka namazına’5 geçilir. Ardından rahle kurulup Kuran-ı Kerim’den
Ya Sin suresi tercih edilir ve tamamı okunur. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden Arapça
okuyabilenler ve özellikle bu konuda tecrübesi olanlar tercih edilirler.6 Ya Sin
suresinin ardından içinde ‘İlm-el Yakın’, ‘Ayn-el Yakın’ ve ‘Hakk-el Yakın’ geçen ayet
bir başkası tarafından okunup ardından üç defa ‘İhlâs Suresi’ okunur ve meydanda
bulunan herkes birlikte ‘Tekbir’ getirir. Daha sonra ‘Felâk Suresi’ bir başkası
tarafından okunup tekrar tekbir getirilir. ‘Nas Suresi’ bir başkası tarafından okunup
ardından tekbir getirir. Daha sonra ‘Fatiha Suresi’ başka biri tarafından okunur fakat
tekbir getirilmeden bir başkası tarafından‘Bakara Suresi’nin ilk dört ayeti okunur
ancak َ…‘ … وَﺑِﺎﻵﺧِﺮَةِ ھُﻢْ ﯾُﻮﻗِﻨُﻮنVe ülaike hümül müflihun’ kısmı hep birlikte topluca
söylenir. Ardından mürşit tarafından dua okunur, canlar hep birlikte aralarda ‘Allah
Allah’ diyerek okunan duayı tasdik ederler. Mürşidin ‘El Fatiha’ diyerek duasını
3 Yöre ağzında ‘çırak’ şeklinde kullanılmaktadır.
4 Yörede ‘terciman’ şeklinde yazılıp okunmaktadır.
5 Halka namazı, yörede ‘Erenler ve evliyalar namazı’ olarak da nitelenir.
6 Katıldığımız sene-i devriye erkânında bu görevi zakirlerden biri üstlenmiş ve aynı zakir ardından eline sazı
alıp ‘geçmiş can’ nefeslerinden üç tanesini çalıp okumuştur.
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tamamlamasının ardından canlar ‘Fatiha Suresi’ni sessizce okurlar. Rahle ve Kur’an-ı
Kerim toplandıktan sonra sıra ‘sofra’ ya gelir ve meydana yiyecek-içecekler getirilip
göçmüş canın akrabaları tarafından getirilen bu yiyecek ve içecekler için ‘dar’da
duran hizmet sahibi canlara mürşit tarafından diğer canlar da ayakta iken hayır dua
edilir. Daha sonra “Buyurun canlar göçmüş canların hürmeti için Allah Allah diyelim”
davetiyle meydandaki tüm canlar (meydanda bulunan diğer babalar ve mürşit hariç)
ayakta iken mürşidin duasına ‘Allah Allah’ diyerek iştirak ederler. Canlar ayakta iken
babanın tekrar ‘Buyurun canlar sağlık için Allah Allah diyelim’ davetiyle tekrar dua
edilir ve canlar da ‘Allah Allah’ diyerek iştirak ederler. Daha sonra sakiler tarafından
usulünce ve sırasıyla içecekler sunulup hayır dua edilir ve ardından mürşit tarafından
dokunulup yoklanan saz zakirlere verilerek ‘geçmiş can için’ nefeslere başlanır.
Mürşidin sol tarafında yan yana oturan zakirler meydanda bulunan tek sazı sırayla
alarak defterlerindeki Geçmiş Can İçin başlıklı nefeslerden dilediklerini okurlar.7
Nefeslere ‘Hak Hü’ nidasıyla başlanmaktadır. Şah beyit okunurken sazın tellerine
vurulmaz ve sağ el kalp üzerine getirilerek okumaya devam edilir. Zakir nefeslerini
‘Aşk Ali Hü, Ya Ali Hü, Pîr Ali Hü’ diyerek noktalamaktadır. Nefes söyleyen zakirlere
mürşit tarafından şu sözler dua olarak söylenmektedir: B-ism-i Şah, Allah Allah… Saz
çeken eller, Kur’an, Kelam söyleyen diller yorulmaya, Her ne niyetle nefes söylediler
ise Hak huzurunda, Muhammed Ali divanında Pir erkânında kabul ola. Allah erenler
bildiklerinizi bağışlaya, bilmediklerinizi Hak erenler yetiştire. Nefes dinleyen canlara
Hak anlamak nasip eyleye. Nefeslerin gürlüğüne, canların birliğine, Abdüssamet
Efendimizin keremi gele. İmam Hüseyin Efendimizin Hakkına, gerçeğe Hü. Sazın
çalınış biçimi tamamen yöresel olup sadece karar ses verilerek ritim darplarının
tezeneyle teller çekilerek çalınması, sazın döşüne parmakla vurulmaması, dut
ağacından olmasına dikkat edilmesi en belirgin uygulamalardandır.
Geçmiş can nefesleri değişik tartımlarda olmakla beraber daha çok 8/8 lik tartım
kullanılmaktadır.8 Günümüz bağlama perde dizgesine göre Hicaz dizisine benzer
biçimde La karar sesi üzerinde “La - Si bemol 2 – Do diyez (Pes) – Re – Mi – Fa –
Sol” perdelerinden oluşan bir dizi kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle, pes Fa diyez
karar sesine göre Hüzzam Makamı dizisinde La perdesi karar ses olacak şekilde bu
dizinin “La - Si bemol 2 – Do diyez (Pes) – Re – Mi – Fa – Sol” perdelerinden oluşan
bir dizi kullanılmaktadır. Porte üzerinde bu dizi şöyledir:

7 Ruşanlar Köyünden Hasan Çengel için 30 Mayıs 2009 tarihinde yapılan sene-i devriye erkânında sırasıyla
Ben Bir Baba Sandım Kendi Halimde, Ne Kaçarsın Ölümden Bulurlar Seni, İşte Geldim İşte Gittim,
8
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Ben Bir Baba Sandım Kendi Halimde ve Ne Kaçarsın Ölümden Bulurlar Seni
adlı Geçmiş Can Nefesleri yukarıdaki dizi içinde seslendirilmiştir. İşte Geldim
İşte Gittim adlı Geçmiş Can Nefesi Rast Makamı dizisinde ve 8/8 lik tartımla icra
edilmiştir. Daha sonra Hasan Çengel’in nefes defterindeki erkân nefeslerinden
91. sıradaki Hayır Kapılar Açarsın adlı Düvaz örneği Uşşak makamı dizisinde bir
başka zakir tarafından (Hüseynî dizide güçlü Re perdesiyle) seslendirilmiştir. Bu
nefeslerden sonra bir başka zakir tarafından başlatılan ve meydandaki tüm canlar
tarafından birlikte söylenen Bizden Selâm Olsun Sofu Canlara adlı nefes Trakya’daki
Babaîlerin meydanlarında da söylenen özel bir ezgi kalıbıyla seslendirilmiştir.
Kırklar Meydanında Erkân İsteyen adlı nefes topluca ve belli bir ezgi kalıbıyla
seslendirilmiştir.
Nefes defterlerinde ‘Geçmiş Can İçin’ başlığı altında yer alan nefeslerin sözleri ve
defterlerden örnek sayfalar:

(G. CAN İÇİN)

32

GAFİL DURMA İNSAN BİR GÜN ÖLÜRSÜN
DÜNYA SANA BAKİ DEĞİL NE FAYDA
ETTİĞİN İŞLERE PİŞMAN OLURSUN
PİŞMANLIĞIN ELE GİRMEZ NE FAYDA
BİR GÜN SENİ İLETİRLER EVİNDEN
HAKKIN KELÂMINI KESME DİLİNDEN
KURTULMAZSIN AZRAİL’İN ELİNDEN
TÜRLÜ TÜRLÜ YOLUN OLSA NE FAYDA
SÖYLERSİN DE SEN SÖZÜNDEN ŞAŞMAZSIN
HELÂLINI HARAMINDAN SEÇMEZSİN
EKMEĞİN TÜKENİR, SU DA İÇMEZSİN
HEP DERYALAR SENİN OLSA NE FAYDA
“TESLİM ABDAL ÇÜKSEM OTURSAM
CÜMLE VARLIĞIMI ELE GETÜRSEM
ŞU YALAN DÜNYAYI ZAPTA GEÇİRSEM
HEP DÜNYALAR SENİN OLSA NE FAYDA
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(G. CAN İÇİN)

33

ÇOK GÜZELLER GÜRDÜM BİZE GEZERLER
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
...................................................................
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
ÇOK EĞLENME BİR VAKTİNDE GENE GEL
SUYUMU ISITTILAR KAZAN DULUNCE
KEFİNİM BİÇİLDİ YA BUYUM BUYUNCE
AĞLAMAYIN KARDEŞLER BENİ YUHUNCE
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
ÇOK EĞLENME BİR VAKTİNDE GENE GEL
KARA YERDE BİZE BİR YER KAZDILAR
KEFİNİM BİÇİLDİ YA YAZI YAZARLAR
…………………………………………………
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
ÇOK EĞLENME BİR VAKTİNDE GENE GEL
KARA YERDE OLSUN ÖRTÜM DÜŞEĞİ
YÜKSEKLERDEN İNDİRDİLER AŞAYA
SAL ÜSTÜNDE KUŞATTILAR KUŞAYA
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
ÇOK EĞLENME BİR VAKTİNDE GENE GEL
BOŞ BULUTLAR GİBİ İNER HAVADAN
ŞAHİN KUŞU GİBİ ALIR YUVADAN
UNUTMAYIN KARDAŞLAR BİZİ DUADAN
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
ÇOK EĞLENME BİR VAKTİNDE GENE GEL
“PİR SULTAN’IM AYDIR ÖLÜM GELECEK
GELECEK TE HAK DEFTERDEN SİLECEK
ÇOK (Y)EŞİM DUSTUM VARDIR BENİ GÜRECEK
VAR GİT ÖLÜM BİR ZAMAN DA GENE GEL
ÇOK EĞLENME BİR VAKTİNDE GENE GEL
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(G. CAN İÇİN)

34

İŞTE GELDİM İŞTE GİTTİM
YAZ ÇİÇEĞİ GİBİ BİTTİM
ŞU DÜNYADA NE İŞ ETTİM
ÖMÜRCÜĞÜM GEÇTİ GİTTİ
ÇAĞIRDILAR İMAM GELDİ
HER BİRİ BİR İŞE GELDİ
AZRAİL PANÇASIN SALDI
CAN KAFESTEN UÇTU GİTİ
İŞTE GELDİ YUYUCULAR
TENİME SU KUYUCULAR
KEFİNİM ELİMDE HACE
KEFİNCİĞİM BİÇTİ GİTTİ
AYIRDILAR İLİMİZDEN
İP ATTILAR BELİMİZDEN
PEK TUTTULAR BELİMİZDEN
CAN CESETTEN UÇTU GİTTİ
İLETTİLER MEZARIMA
SIĞINDIM GANİ KERİME
TUPRAK ATTILAR SERİME
GÜZÜM YAŞI TAŞTI GİTTİ
İMAM TELKİNE BAŞLADI
BİR SÜALCİK İŞ İŞLEDİ
KOMŞULAR BİZİ BUŞLADI
GERİ DÜNÜP KAÇTI GİTTİ
KABRİME BİR MELEK GELDİ
BANA BİR SUALCİK SURDU
HIŞIM EDİP BİR TUPUS VURDU
TEPTİLCİĞİM UÇTU GİTTİ
“TESLİM ABDAL OLDU TAMAM
İŞTE GELDİ AHİR ZAMAN
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YARDIMCIMIS ONİKİ İMAM
TEN TÜRABA KARIŞTI GİTTİ

		Hasan Çengel’in nefes
		
defterinden sayfa		

(G. CAN İÇİN)

35

HAZIR OLUN VADENİZE
BU CAN TENDEN EMANETTİR
BU CAN TENDEN EMANETTİR
BU CAN TENDEN ÇIKAR BİR GÜN
TUTMAZ OLUR TUTAN ELLER
ÇÜRÜR SÖYLEYEN DİLLER
SEVİNÜP KAZANDI(Ğ)IM MALLER
YER UÇLARA KALIR BİR GÜN
YERE DÜŞTÜM GAZİL İPRAK
YATIYORUM KEFİNİM İPRAK
AYA(K) BASTI(ĞI)M SİYAH TUPRAK
ELA GÖZE DOLAR BİR GÜN
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Mehmet Çengel’in nefes
defterinden sayfa

SEN BU DERGÂHA GELMES İDİN
ÜHÜT NASİHAT ALMAS İDİN
ELİF BE’Yİ BİLMES İDİN
ARABİCE OKUR BİR GÜN
“PİR SULTANIM OLAN İŞLER
AKITTI GÖZÜMDEN YAŞLAR
YAPTIRDIĞIM SARAY KÜŞKLER
VERANLIĞA KALIR BİR GÜN

MÜZİK OYUN VE EĞLENCE

(G. CAN İÇİN)

36

BEN BİR BUBA SANDIM KENDİ HALİMDE
ERENLER KURANI VARDIR DİLİMDE
AZRAİL CANIMI ALSIN KENDİ ELİNLE
DEDELER SULTANLAR ETSİN HURMETİ
ONUN TALİPLERİ BİLSİN KIYMETİ
SURAMADIM TALİPLERİN HALİNİ
HAK KATINDA KABUL ETTİM ÖLÜMÜ
……………………………………………..
DEDELER SULTANLAR ETSİN HURMETİ
ONUN TALİPLERİ BİLSİN KIYMETİ
RUHUM KABUL OLSUN CUMA GİCESİ
OLSUN SUFULARIN KABUL DUASI
ERENLER HURMETİLYLE GELİR HOCASI
DEDELER SULTANLAR ETSİN HURMETİ
ONUN TALİPLERİ BİLSİN KIYMETİ
ÜÇÜMÜ YEDİMİ YAPIN KIRKIMI
YILIMDA ÇARIRLAR (Y)EŞİM DUSTUMU
BİR MÜNASİP KARDAŞA VERİN POSTUMU
DEDELER SULTANLAR ETSİN HURMETİ
ONUN TALİPLERİ BİLSİN KIYMETİ
“KUŞ SÜLEYMAN BUNU BÖYLE SÖYLEDİ
CÜMLE KARDAŞLARIM BÖYLE DİNLEDİ
ZİYNEL KARADAŞIMIZ YANDI HAL OLDU
DEDELER SULTANLAR ETSİN HURMETİ
ONUN TALİPLERİ BİLSİN KIYMETİ
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(G. CAN İÇİN)

37

NE KAÇARSIN ÖLÜMDEN BULURLAR SENİ
ALEMLER GİBİ SUYARLAR SENİ
BİR KURU TAHTADA YUARLAR SENİ
(BİR KURU TAHTAYA YAYARLAR SENİ)
YALVARIM YUANLARA TENİM ZAYIFTIR
SU KUYAN KARDEŞLERİM HALİM YAMANDIR
AZRAİLİM GELDİ ÇÖMDÜ YANIMA
PANÇASIYLA VURDU TATLI CANIMA
SALIVERMİYOR DÖNEYİM BİR BİR YANIMA
YALVARIM YUANLARA TENİM ZAYIFTIR
SU KUYAN KARDEŞLERİM HALİM YAMANDIR
AZRAİL GELDİ BELİM BÜKÜLDÜ
(Y)ILLIK (Y)ILLIK DAMARLARIM SÜKÜLDÜ
SAHADINA VARMADAN DİLİM TUTULDU (BUNCA YILLIK
KEMİKLERİM ÇÜRÜDÜ)
YALVARIM YUANLARA TENİM ZAYIFTIR
SU KUYAN KARDEŞLERİM HALİM YAMANDIR
“PİR SULTANIM DÖRT KARDAŞ KABRİMİ KAZAR
(ŞAH=) ANAM DELİ OLMUŞ DAİLERE GEZER
BABAM ZAVALLI OLMUŞ TABUDU DİZER
YALVARIM YUANLARA TENİM ZAYIFTIR
SU KUYAN KARDEŞLERİM HALİM YAMANDIR
KABRİMİN ÜSTÜNDE UFACIK TAŞLAR
İKİ BÜLBÜL GELMİŞ FİRYAZE BAŞLAR
ALLAH’A ISMARLADIK SİZİ KARDAŞLAR
YALVARIM YUANLARA TENİM ZAYIFTIR
SU KUYAN KARDEŞLERİM HALİM YAMANDIR
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(GEÇMİŞ CAN İÇİN)
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VEFAT ETTİM ŞU DÜNYAYA
İNDİM CENNETİ GÖRMEYE
İNDİM TÜRBAN BAŞINA
İNLİYORUM DERTLİ DERTLİ
ANNE BAK GÖZÜMÜN YAŞINA
DAHA NE GELİR BAŞIMA
İNDİM MUSALLAT TAŞINA
YATIYORUM DERTLİ DERTLİ
MUSALLADAN KALDIRDILAR
(Y)ÖNÜ HAKKA DÖNDÜRDÜLER
SİNEMİ HAKKA GÖNDERDİLER
GİDİYORUM DERTLİ DERTLİ
VARDIM SİNEMİN BAŞINA
ZEBENELER SUAL SORDULAR
ALİ’M ŞİFAATÇİ OLDU
CEVAP VERDİM DERTLİ DERTLİ
İRFAN KALMAYIN KÖTÜ
CÜMLEMİZE HAKTAN BİTÜ
İRFANDAKİ DÖRT KAPIYA
SELAM VERDİM DERTLİ DERTLİ
“PİR SULTANIM BU NE OLACAK
BİZ DE SİZLERE VARACAK
ŞU DÜNYADA KİM KALACAK
HEP GİDERİS DERTLİ DERTLİ
Nefeslerin defterlere konuşma ağzıyla yazıldığı görünmektedir. Bu da Batı
Trakya’da Seçek Yaylası civarında yaşayan Müslüman Türk Azınlığına tabi olan Seyit
Ali Sultan süreğinin kullandığı ağız yapısına dair önemli belge niteliği taşımaktadır.
Bazı nefeslerin Trakya’da özellikle Edirne yöresindeki Seyit Ali Sultan süreği ile
benzeştiği belirgindir.9
9 Geniş bilgi için bkz. Hüseyin Yaltırık, Trakya Bölgesinin Tasavvuf î Halk Müziği, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2947,
Yayınlar Dairesi Başkanlığı Sanat-Müzik Yayınları: 428-13, G.Ü. İletişim Fakültesi Matbaası, Ankara 2002.
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Sonuç olarak,
Batı Trakya’da Seyit Ali Sultan kolu Bektaşîleri günümüzde 13 köy halinde
Gümülcine sırtlarından yukarı doğru Seçek Yaylası çevresinde yaşamakta ve
geleneklerini sürdürmektedirler. Bu topluluk kendilerini Bektaşî ve Alevî olarak
tanımlamaktadır. 650 yılı aşkın bir süreden beri yağlı güreşlerini Seçek Yaylası’nda
sürdürmüşler ve bu bağlamda inanca dayalı olarak meydanlarında nefesler söyleyip
semah dönmüşlerdir. Yapımı 150 yılı aşkın olduğu tahmin edilen kakma perdeli
bir dut yapımı tambura sazı ile perdeleri bağlama olan bir Bulgari sazı dergâhta
bulundurmaktadırlar.
‘Yayla Bayramı’ adını verdikleri özel gecede Seyit Ali Sultan Dergâhında özel bir
meydan açılmakta ve Seyit Ali Sultan Erkânına göre büyük meydan odasında yapılan
ritüelden sonra küçük meydana geçilerek ritüelin ikinci kısmı tamamlanmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’den surelerin de okunduğu bu meydanda nefesler söylenip o yılın ‘Yayla
Ağası’nın ‘hizmet görme’ aşamasından sonra kurulan sofra düzenine geçilmekte ve
kesilen kurbanlar topluca yenmektedir. Yılın belli günlerinde (Nevruz, Kasım Baba,
Yayla Bayramı) gibi cemlerde toplanarak o cemin gereğine uygun ritüel ile geleneksel
uygulamalarını sürdürmektedirler. Seyit Ali Sultan süreği olan bu topluluğun er ve
bacılarında birer ‘nefes defteri’ bulunmaktadır. Nefesler özelliğine göre topluca veya
ferdî olarak söylenmektedir. ‘Geçmiş can için’ söylenen nefesler bu nefesler arasında
çok özel örnekler olarak yer almaktadır. Bu nefeslerin ezgileri de diğer nefeslerden
farklı olup bir kısmı ‘kaside’ olarak da nitelenen ezgi kalıpları ile söylenmektedir.
Ölen bir can için yapılan ‘lokma erkânında” ve ‘Sene-i Devriyesi’nde icra edilen bu
nefesler gerek ağız yapısı, ezgisel yapıları, saz ile çalınış tavrı ve kullanılan sazın
işlevi açısından Anadolu ve Trakya’daki örneklerden tamamen farklıdır.
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HALK OYUNLARI YARIŞMALARI BAĞLAMINDA
HAKEM-ANTRENÖR-SPORCU KAVRAMLARI VE
OYUNLARIN SAHNEYE TAŞINMASINDA
ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ahmet ÇAKIR

1.Giriş
1932’li yıllardan itibaren Halkevlerinin kurulması ile birlikte geleneksel
ortamından sahneye taşınan Türk Halk Oyunları, seksen yıllık tarihi serüveninde
maceralı bir gelişim sürecine sahne olmuştur. Süreci dikkatle takip edenler bilirler
ki halk oyunları ilk tespitindeki oynanış biçimi ile günümüzde çok ciddi değişimler
geçirmiş ve geçirmektedir. Halk oyunları matematik ya da fizik gibi kesin kurallara
bağlı olmayan sosyal alanların en aktif ve dinamik yapısını yansıtan insan oyun
davranışları bütünüdür. Tarihi süreçte sanat ve estetik gibi kaygı taşımadan oynanan
oyunları sahneye taşımanın bedeli vardır. Bu bedel maalesef halk oyunlarında
birçok olumsuzlukları da doğurmuştur.
Türkiye’de halk oyunlarının düzenli ve sitemli olarak oynanmasından günümüze
geçen seksen yıllık süreçte, halk oyunları zaman içerisinde geleneksel oynanış
biçiminden sahneye taşınmasında çok ciddi değişimlere uğramış veya uğratılmıştır.
Atatürk döneminde Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Raks adlı makalesi ilk bilimsel
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çalışma olarak kayıtlardadır. Daha sonra Beden eğitimi öğretmeni Selim Sırrı
Tarcan’ın çeşitli zeybek figürlerinden yararlanarak yaptığı ve kendi adını verdiği
Tarcan zeybeği’nin okullarda öğretilmesi ve öğrencileri sahneye çıkarması ardından
14 Ekim 1925 yılında ise İzmir Kız Öğretmen Okulu Öğrencileriyle oynaması Türk
Halk oyunları için bir dönemin başlangıcı olmuştur. (Çakır, 2009:119-120) ileriki
yıllara gelindiğinde 1935 yılında Atatürk’ün huzurunda Beylerbeyi festivali ilk
festival niteliğindeki organizasyondur. İlk örnekleri tanıtım amaçlı festival ve şenlik
niteliğinde olan halk oyunları 1974 yılında Resmi kurum olarak Turizm Bakanlığı
bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Devlet Halk Dansları adıyla kurulan topluluk
halk oyunlarının sahnelenmesinde dönemin önemli koreograflarından ve İngiliz
Kraliyet Balesinde eğitim almış olan Duygu Aykal gösterilerin yapılmasında etkin rol
almıştır. Ancak sahneye taşınan halk oyunları beraberinde geleneksellikle modernite
arasında ikilemle karşı karşıya kalmıştır. “Acaba nasıl bir yol izlenmelidir?”in cevabı
kendi mecrasında sürmüş tartışmaları günümüze taşımış ve hala tartışılmaktadır.
Halk oyunlarının miladı olarak kabul edilebilecek yıl ise 2001 yılında Halk Oyunları
Federasyonunun kurulmasıdır. Bu yılda Türkiye’de ilk defa devlet eliyle oyunların
sistematik olarak daha organize bir yapı ile şekillendirilmesi temel alınmıştır. Temel
felsefe oyunların düzenli, geleneksel oynanış biçimlerini veya tespit edilen örnekleri
esas alınarak sahnelenmesi düşüncesi olmakla birlikte zamanla bu anlayıştan
uzaklaşılmıştır. Halk oyunları; federasyonlaşma sürecinden sonra son derece hızlı
bir değişime uğramış veya geleneksel oynanış biçimlerinden yani asıl formundan
koparak farklı sahne sanatlarının tekniklerine ve uygulamalarına doğru kaymıştır.
Diğer önemli bir nokta; oyunların hakem, sporcu, antrenör, seçici kurul üyesi, jüri
üyesi (çalıştırıcı) denkleminde düşünülerek standart bir figür oluşturma gayretlerine
dönüştürülmekte ve adeta robotlaşmış insanlar grubu oluşturulmaktadır. Bu
yansımalar oyun dinamiklerini görsel ve estetik zevkinden uzaklaştırmış, oyunlar
adeta sadece gösteriye yönelik olarak oynanmaya başlanmıştır. Bütün bunların en
temel nedeni bahsedilen sporcu, hakem ve antrenör kavramlarında yatmaktadır.
Alanını tanımayan, yöre oyununun tavrını, müziğini bilmeyen, kişilerin “ Seçici
Kurul Üyeliği” veya “Jüri Üyesi” olarak görev yaptığı sistemde iki bin yıllık oyun
kültürümüzün de adeta göz göre göre yok olmasına şahit olmaktayız.
Bu tebliğimizde ilk defa antrenör, hakem, oyuncu, sporcu kavramlarının halk
oyunlarımıza olan etkisi üzerinde durulacak yarışmalar mercek altına alınacak ve
tartışmaya açılacaktır.
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2.Yarışmalarda Kullanılan Terminoloji
Halk oyunlarının federasyon olması ile birlikte girdiği süreçte yeni terminoloji
kullanımını da beraberinde getirmiştir. Bu terminolojinin kullanımı oyunları bir
hizaya sokma ve disiplin altına alınması sonucunu doğurmuş bu durumun olumsuz
yönleri hiç hesaba katılmamıştır. Başlangıçta iyi niyetle ve kültüre hizmet amacıyla
oluşturulması hedeflenen halk oyunları, zamanla amacı dışında farklı yaklaşımlar
ve kriterlerle geleneksel oynanış biçiminden uzaklaşarak yarışma terminolojisinin
kurallarına uydurulma çabaları ile asıl amacından uzaklaşmış hem de geleneksellik
oynanış biçiminden uzaklaşmıştır. Bu durumu GDO’lu ürünlere benzetebiliriz. Asıl
mecrasından koparılan ürünlerin veya doğal ortamından yetiştirilmeyen ürünlerin
uğradığı değişim gibidir. Geleneksel ortamından uzaklaştıkça ve sahneye taşındıkça
halk oyunlarında da değişimler kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel oynanış biçimini ve
otantiklik kavramlarını savunduğumuz için bizi suçlayanlar asıl kendi yaptıklarını
sorgulamalıdır. Kaynağından üretilen ve orijinal olan bir yapıyı hangi hakla bozma
ve değiştirme yetkisi vardır. İlk önce yarışma formatına sokulan halk oyunlarındaki
konuyu daha sağlıklı değerlendirebilmek için kavramları açıklayalım:
2.1.Yarışma; Türkçe sözlükte yarışmak eylemi, müsabaka. Bilgi, yetenek,
güzellik vb. de üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, müsabaka: liselerarası
bilgi yarışması, güzellik yarışması, olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan hareketle
kültürel bir özellik acaba yarışma ile nasıl değerlendirilebilir? Veya halk oyunları
kültürünün hangi oyunları böyle bir kategorize edilerek yarıştırılabilir?. Kültüre
göre her yörenin kültürü o yörede yaşayan insanların değerlendirme ve beğenme veya
beğenmeme süzgecinde nasıl test edilecektir? Bana göre doğru olduğu düşünülen bir
kültürel unsur başkası için ne anlam ifade eder? Ya da güzelliği, estetiği tanımlayan
veya açıklayan gizli kültürel kodlar ne kadar bilinmektedir? İşte bütün bu soruların
cevabını bulmadan kültürel yarışma yapmak ne derece doğrudur?
2.2.Hakem 1; yarışma ve karşılaşmalarda kuralların uygulanışını denetleyen
yetkili, yargıcı.
2.2.1.Hakem 2; (arapça) erkek ismi 2.2.1. bir uzlaşmazlığın halli için tarafların
üzerinde anlaştıkları kimse. 2.2.2. çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden
kimse. 2.2.3. jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse. Bu tanımlara göre
halk oyunları yarışmaları için türetilen “ Seçici Kurul Üyesi” ve “Jüri Üyesi” kavram
incelendiğinde her şeyden önce bir yarışma olmalı ki var. Bu yarışmayı belli kurallar
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ile disiplin altında sağlıklı olarak yürüten kişi veya kişiler. Bu kavrama göre hakem
seçici kurul üyesi veya jüri üyesinde aranması gereken bilgi ve donanımlar nasıl
olmalıdır? Acaba Jüri Üyeleri bütün yöre oyunlarını bilmekte midir? Bu duruma
göre kesin olmamakla birlikte her ilde asgari on oyun oynansa tahmini 810 oyun
yapar ki herkesin bu kadar oyun bilmesi mümkün müdür? O zaman yarışmada görev
alan adı geçen uzman kurul üyelerinin ne kadar oyun bildiklerini dikkatlerinize
sunuyorum. Yöre oyunlarını müziğini bilmeyen kurul üyeleri hangi kriterlere göre
puanlama yapacaktır? Yarışmalarda gördüğümüz birkaç yanlışlıktan bahsetmek
gerekirse Jüri üyesinin kırdığı puanlar oyun bilmediğine göre denge uyumu, çökme
ve dönmelerde birliktelik yok, jest ve mimiklerden puan kırma, kıyafet düşmesinden
puan kırma şeklinde oyunun oynanış biçiminden çok sahne teknikleri ve kurulları
uyulmasından olmaktadır ki bu durum birçok halk oyunun kaybolmasına veya
unutulmasına yol açmaktadır. Buna örnek Erzurum Kız Oyunları, Gaziantep, Elazığ,
Çanakkale, Tekirdağ, Kastamonu (Bkz. Çakır, 2009: 184) gibi illerin oyunları sahne
teknikleri ve kurallarına göre zorluk bakımından hata yapma riski yüksek figürlerle
oynanması ve bu durumun puan riski fazla olmasından zamanla tercih edilmemekte
ve unutulmaktadır. Bir başka önemli nokta Seçici Kurul Üyesinin yöre oyununu
bilmemesi ve nerden puan kıracağını anlayamamasında şaşırma ve yanılmalara göre
puan değerlendirmesi oyunların zamanla kaybolmasına yol açan etkenler olarak
ortaya çıkmaktadır.
2.3.Antrenör
Gerekli bilgiyi bilim ışığında sporcunun başarısı için kullanan daha sonra bu
bilgileri spor becerileri ve strateji ile birleştiren ve farklı mizaçlarda insanlara
uygulayan kişidir. Atlet yüzücü boksör ve benzeri sporları ve spor takımlarını
yaptığı çalışmalarla yarışma veya karşılaşmalara hazırlayan kimsedir. Aynı zamanda
sporcuları yetiştiren kimse olarak tanımlanmaktadır. Halk Oyunlarında Antrenör
çalıştırıcı kimsedir. Yöre oyunlarını bilen kişiye verilen isimdir. Antrenör kavramı
sportif bir kavram olup halk oyunlarına uyarlanmış halidir. Bir başka ad halk
oyunları eğitmeni veya halk oyunları hocası kavramları ile de ifade edilmektedir.
Görüldüğü üzere halk oyunları sportif bir alana taşındığında ve yarışma kuralları
ile düşünüldüğünde yeni kavramlar ortaya çıkmakta olup buda yeni sorunları
beraberinde getirmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere Hakemlerin istediği veya
yarışma kriterlerine uymak ve jüri üyelerini nerden puan kırdığını öğrenen antrenör
oyunları da disipline sokarak yüksek puan almanın yollarını aramaktadır. Sahne
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tekniklerini bilmeyen, koreografiden anlamayan tiplerin halk oyunlarına vereceği
bir şey yoktur.
2.4.Sporcu
Atletizm, futbol, voleybol, basketbol, halter, güreş, hentbol, yüzme, tenis vb.
alanlara ilgisi olan ve bunu uygulayan kişilere denir. Bu tanıma ilave olarak halk
oyunları oynayan kişi ve kişiler de sporcu olarak değerlendirildiğinde bu tanımın
içinde yer almaktadır.
Görüldüğü üzere halk oyunları spor alanına taşındığında ve disiplin altına
alınmaya çalışıldığında kaçınılmaz olarak değişimlere sahne olmaktadır. Burada belki
de en masum konumda olan sporcudur. Sporcu kendisine öğretileni öğrenmektedir.
Sporcu için tehlike olan durum ustalık döneminde dağarcığındakileri öğreteceği için
o da ustasından öğrendiği yanlışlara yanlışlar katarak halk oyunlarının gelecekteki
rolünde yer almaktadır.
3.Sonuç ve Öneriler
Tebliğimize konu edindiğimiz halk oyunlarının sorunları için ilgilileri şimdiden
uyarmayı bir görev kabul ediyoruz. Her zaman ve her platformda ifade ettiğimiz
gibi en azından Federasyonda konun uzmanlarının bir araya geleceği tartışabileceği
bir sempozyum veya benzeri bilimsel organizasyonlar veya danışma kurullarının
harekete geçirilmesi ile bu ve benzeri sorunlara cevap bulunur. İşin ehli olan kişilerin
halk oyunlarında görev yapmasının sağlanması ilke olmalıdır. Ahbap çavuş ilişkisi
ile değil gerçek uzmanların yarışmaları değerlendireceği, sporcuların yetiştirileceği
amaç edinilmelidir.

Kaynakça
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TÜRK HALK OYUNLARINDA
TASNİF SORUNU VE TÜR KAVRAMI

Yrd. Doç. Kürşad GÜLBEYAZ1- Yrd. Doç. Dr. Göktan AY2

Türk Halk Oyunlarının Çeşitli Tasnifleri
Ahmet Çakır Türk halk oyunlarını 10’lu sisteme göre tasnif etmiştir. Bu tasnif
Oynanış yerine, müzik yapısına, çalgıların yapısına, aldıkları adlara, konusuna,
kullanılan araçlara, oyun oynama geleneğine, oynanış biçimlerine, oyuncu sayısına
göre şeklinde ele alınabilir. (Çakır, 1989)
Türker Eroğlu bazı araştırmacıların tür olarak tasnif ettikleri halay, bar,
horon, yallı, hora gibi tasnifleri, bilimsel olarak tür tanımına girmediği için kabul
etmemektedir. Metin And’ın görüşlerini destekleyerek sıra oyununu ve oyun oynama
geleneğini anlattığını savunmaktadır. Ayrıca kaşıklı oyunlar ve karşılamaların oyun
aracı ve oyunun şeklini ifade ettiğini belirtmektedir. Halay bölgesi, bar bölgesi
gibi ayırımları da “halay bölgesi oyunlarının içinde bar veya zeybek gibi oyunlarla
karşılaşılıyor” diyerek kabul etmemektedir. Bunların yerine Kültür Bakanlığı’nın
bir çalışması sonucu ortaya çıkan ve ilk defa Çakır’ın kaleme aldığı ondalıklı
sistemlerden olan “10’lu Sistem”i savunmaktadır.
1 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Bölümü, goktan.ay@mynet.com
2 İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorileri Bölümü, goktan.ay@mynet.com
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Cemil Demirsipahi “Türk Halk Oyunları” isimli eserinde Türk halk oyunlarını
farklı özelliklerini temel alarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma; illere göre,
bölgelere göre, oyuncu sayısına göre, oyuncuların cinsiyetine göre, hıza göre,
kullanılan eşyaya göre, kişi adlarına göre, hayvan adlarına göre, makamlara göre,
ayak hareketlerine göre, yerli muhacir sözcüklerine göre, oynanan yere göre, diziliş
şekillerine göre, Türk boylarının adlarına göre, dine göre, söze göre, ölçüye göre,
çalgıya göre, sıkı düzene göre, konulara göre olmak üzere ele alınabilir.
Sadi Yaver Ataman “100 Türk Halk Oyunu” isimli kitabında Türk halk oyunlarını,
bölgelere göre ve yüzdeli olarak tasnif etmiştir. Bölgelere göre tasnifi; bar bölgesi,
halay bölgesi (doğuda, güney doğuda, kuzey Anadolu’da), horon ve sallama, zeybek
– bengi – mengi – seymen bölgesi, kaşık bölgesi şeklinde sınıflandırmıştır.
Ataman oyun türlerini dikkate alarak yaptığı yüzdeli tasnifte ise % 30 halay, % 15
zeybek – efe – seymen – dernek oyunları, % 10 bar, % 9 taklitli ve temsili oyunlar, %
8 horon ve karşılama, % 7 hora, % 7 kırık oyunlar, % 4 davullu oyunlar, geriye kalan
% 10 luk kısmı ise silah ve çeşitli vasıtalarla, sportif, adetler, törelerle ilgili oyunlar
şeklinde yazmıştır.
Sait Evliyaoğlu ve Şerif Baykurt birlikte çıkardıkları “Türk Halk Bilimi” adlı
eserlerinde Türk halk oyunlarını; oynayan kişi sayısına göre, cinsiyete göre, araçlara
göre, bölgelere ve genel adlar altındaki gruplanışlarına [halay, hora, horon (horom,
horan), karşılama, kaşık oyunları, yallı, zeybek, çiftetelli] göre yapmışlardır.
Göktan Ay “Folklora Giriş” isimli kitabında Türk halk oyunlarını; coğrafik
dağılıma göre (Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Güneydoğu
Anadolu, Marmara ve Trakya), oyunların isimlerine göre, oyunların şekillerine göre,
oyunların türüne göre (halay, zeybek, horon, bar, kaşık – bengi – mengi – güvende,
karşılama – hora) tasnif etmiştir.
Oyun esnasında kaşık kullanma alışkanlığının, nereden geldiğine bakmak için
konuyla ilgili Göktan Ay’ın şu görüşe dikkatinizi çekmek isterim: Kaşık Öztürkçe
bir kelimedir. Orta Asya’da Hakanlar huzurunda oynanan ve adına “Hakan Oyunu”
denilen oyunda iki tabak iki kaşık kullanıldığı bilinmektedir. (Ay, 1990)
Kaşıklı karşılama diye bugüne kadar bir tür ya da biçim görülmemesine rağmen
çeşitli halk oyunları yarışmalarında böyle bir tasnife gidilmiştir. Bunun sebebi ise
özellikle Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bursa gibi birçok Halk oyunları türünün
etkisinde kalarak tek bir türe mensup olma özelliğini kaybetmiş illerin oyunlarını
sınıflandırabilmek için ortaya atılmış bir isimdir. (Özbilgin, 1995)
Görülüyor ki, şimdiye kadar kişilerin dikkate aldıkları nokta, yöre insanının
oyun oynarken ellerinde kaşık kullanma gelenekleridir. Oyun esnasında kullanılan
kaşığın ya da başka bir aracın, yöre oyunlarının adım ve hareket yapısıyla uzaktan
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yakından bir alakası yoktur. Kullanılan kaşık sadece ritim amaçlı kullanılmaktadır.
Bundan dolayıdır ki kaşık kullanımının tür kapsamı ile uzaktan yakından ilgisi ve
alakası yoktur. Öyle olsa elde mendil kullanılan oyunları, bıçak kullanılan oyunları
ya da benzerlerini de ayrı bir tür altında incelememiz gerekecektir.
Tüm bu tasniflere, yaklaşım açıları itibarı ile hepsi doğrudur diyebiliriz.
Çünkü her yaklaşımda Türk halk oyunlarının farklı bir özelliği temel alınmış ve
bu doğrultuda tasnif edilmiştir. Peki, bunlardan hangisi daha doğrudur? Hangisi
daha bilimseldir? Sorusunu sorduğumuzda dikkate almamız gereken esas kesinlikle
hareket olmalıdır ve bu doğrultuda bir tasnif yapmaktır. Çünkü incelenen ve tasnif
edilen oyundur ve oyun da hareketlerden meydana gelmektedir.
Mehmet Öcal Özbilgin yüksek lisans tezinde Türk halk oyunlarını tür kapsamında
ele almış olup halay, horon, bar, zeybek, karşılama, hora, kaşık oyunları, teke
oyunları olarak tasnif etmiştir.
Nevzat Günaydın “Türkiye çok kültürlü bir coğrafya” yazısında Türk halk
oyunlarını halay, horon ve zeybek olarak üç türde ele almıştır.
Mustafa Şahin “Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi”
isimli sanatta yeterlik tezinde Türk halk oyunlarını halay, horon, bar, zeybek,
karşılama ve kaşıklı türler olarak ele almıştır.
Nihal Ötken “Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Temel Hareketlerin Tespiti Ve
Anatomik Analizi” isimli sanatta yeterlilik tezinde Türk halk oyunlarını bar, halay,
karşılama, zeybek ve horon olmak üzere beş tür altında incelemiştir.
Türk Halk Oyunlarındaki 5 tür, vücut bölümlerindeki hareket özellikleri, oyun
formları, oyun yönleri ve ritmik yapıları göz önüne alınarak incelendiğinde her
türün genel karakteristik özellikleri ortaya çıkmıştır. (Ötken, 2002)
Fikret Değerli ile yapmış olduğum görüşmelerde Türk halk oyunlarının genel
olarak beş ana tür (halay, bar, karşılama, horon ve zeybek) altında incelenmesinin
daha doğru olacağını belirtmiştir. Bunun yanı sıra bunların ana tür olduğu ve bu ana
türlerin altında da alt türlerinde var olduğunu ve bu alt türlerin de en kısa zamanda
incelenmesinin gerekliliği konusuna dikkat çekmiştir.
Türk Halk Oyunlarında Tür Kavramı
Öncelikle Türk halk oyunlarının tür kapsamında incelenip incelenemeyeceğine
bakmak gerekir. Bunun içinde tür kelimesinin tanımına bakılmalıdır. Tür kelimesini
birçok kişi ve kuruluş açıklamışlardır. Sözlük anlamı olarak tür;
“Çeşit, cins. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm.
Kendi içinde bir birim olan ve ötesinde cins kavramının bulunduğu mantıksal
kavram.” (Türk Dil Kurumu, 1998) (www.tdk.gov.tr 2010).
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“Aynı cinsten nesneler ya da varlıklar bütünü içinde yer alan bir grubu özdeş bir
tipi belirleyen ortak özellik. Aynı cinsten nesneler ya da varlıklar grubu herhangi
bir niteliğiyle belirginleşen bir tipi belirten bir şey için kullanılır.” (Büyük Larousse
Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986)
Ansiklopedik tanımlardan da anladığımız bir şeyin tür olabilmesi için kendi
içinde ortak özellikleri ve altta da sınıflarının, alt dallarının olması gerekliliğidir.
Bu açıdan Türk halk oyunlarını tür kapsamında incelemek gayet doğru ve yerinde
olacaktır. Bu aşamadan sonra ise artık bir bilim dalı olma yönünde hızla ilerlemekte
olan Türk halk oyunlarında tür tanımını yapmak ve bundan sonra da bu şekilde
tasnif etmek gerekmektedir.
Bize göre Türk halk oyunlarında tür denilince “belli bir yörede veya bölgede
yoğunlaşan; figür, hareket, üslup, tavır ve ritim birlikteliği olan oyunlar”
anlaşılmalıdır.
Sonuç olarak Türk halk oyunlarının tasnifi yapılırken sadece hareket temelli
bir tasnif yapmak en doğrusu olacaktır. Çünkü sınıflandırdığımız oyundur. Oyun
da hareketlerden oluşmaktadır. Doğal olarak hareket temeline oturtulmayan bir
sınıflama da bilimsel anlamda yanlış olacaktır.
Türlere Göre Türk Halk Oyunları
Türkiye ölçeğinde Türk halk oyunları hareket açısından beş ana tür altında
toplanır. Bu ana türler ise halkında da kullandığı isimlere göre şunlardır:
1.

Bar

2.

Halay

3.

Horon

4. Karşılama
5.

Zeybek

Bunlar ana türler olup her tür kendi içinde alt kollara ayrılmakta ve bunlara ise
“alt türler” denilmektedir. Mesela Zeybek oyunlarını ağır zeybek, kıvrak zeybek,
teke zeybekleri; bar oyunlarını kapalı bar, açık bar, erkek barı, kadın barı gibi alt
türlere ayrılabilir.
Bar
Adım ve hareket analizi sonucunda barlarla ilgili genel olarak şunları
söyleyebiliriz: Vücudun üst kısmının genelde sabit tutulup hareketlerin kalçadan,
dizlerden ve pençeden yapıldığı, sert görünüşlü ama esnek olarak oynanan
oyunlardır. Eller parmaklardan tarak geçirilerek, omuzlardan, serçe parmaklardan
tutarak veya serbest olarak kullanılır. Erkekler ve kadınlar ayrı oynamalarına karşın
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nadiren de olsa birlikte oynandığı da görülmektedir. Kadın barları türkülü, erkek
barları türküsüzdür. Açık bar, kapalı bar, erkek barı, kadın barı olmak üzere
gruplanırlar. Tek kişi, iki kişi veya grup halinde oynanır. Tek kişinin oynadığı barlara
örnek olarak Koşarma, Kız Sevda ve Davul Barı’nı, iki kişinin oynadığı barlara örnek
olarak ise Çeşme Başı, Çerkez Barı, Karabağ, Durna Barı, İftadiye, Hançer Barı ve
İspir Sallaması’nı verebiliriz. Geleneksel olarak erkek barları açık alanda, kadın
barları kapalı alanda oynanırlar.
Barlara genel olarak davul, zurna, mey, balaban, tulum, klarnet, akordeon,
dümbelek ve def eşlik etmektedir. Yoğun olarak Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu
Anadolu bölgesinin yanı sıra kısmen Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu
Bölgelerinde de oynanmaktadır.
Halay
Halayları adım, hareket, müzik ve ritmik yapıları itibari ile Orta Anadolu
Halayları, Doğu Anadolu Halayları ve Güneydoğu Anadolu Halayları olarak alt
türlere ayırmak doğru olacaktır.
Orta Anadolu Halayları’nda hareketler yumuşak, ağır kısımlar tabanda, hızlı
kısımlar pençede oynanır, gruptan her hangi bir kişinin solosu yoktur ve kol
kullanımı semah kol kullanımı gibi estetiktir. Oyunlarda bölümler ve melodik
yapı zengindir. Her bölümün melodisi ve ritmi genelde farklıdır. Doğu Anadolu
Halayları’nda hareketler tabanda, sert, dizlerden esnemeli ve omuzlar aşağı –
yukarı sallanarak oynanır, ekip başı ve sonu solo yapabilir. Sololar davulcu ile de
oynanabilinir. Güneydoğu Anadolu Halayları’nda hareketler tabanda, pençede
esnemeli, dizlerden esnemeli, omuzları öne – geriye sallamalı oynanır, ekip başı ve
sonu solo yapabilir. Sololar davulcu ve zurnacı ile de oynanabilinir.
Halaylarda eller serçe parmaklardan, omuzlardan tutularak, eller parmaklarda
tarak tutuşlu, arkadan ve önde çapraz tutuşlu, yan belde veya eller serbest olarak
kullanılır. Kadın, erkek, karma, türkülü ve türküsüz olarak oynanabilir. Tek kişi, iki
kişi ya da grupla oynanırlar. Tek kişi veya iki kişinin oynadığı halaylarda da arkada
pasif şekilde oyuna devam eden veya sabit olarak ayakta ya da oturarak bekleyip
genelde ellerle tempo tutan oyuncuların bulunması gerekmektedir. Tek veya iki
kişinin oynadığı halaylara tüm solo hareketlerinin yanı sıra Meryem, Simsim, Kama
Oyunu, Kasap oyunlarını örnek olarak verebiliriz. Yoğun olarak, Orta Anadolu, Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra, kısmen Orta Karadeniz,
Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz bölgelerinde de oynanırlar.
Halaylara genel olarak davul, zurna, mey, zambır, bağlama, kaval, klarnet,
darbuka, dümbelek ve def eşlik eder ya da sazsız olarak oynanırlar.
Şimdiye kadar halayların 2, 3 ve 4 bölümlü olduğu söylense de bunların yanı sıra
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tek bölümlü ve 5 bölümlü halaylar da vardır. Tek bölümlü halaya örnek Tokat Sarı
Kız, Diyarbakır Delilo, Keşeo, Halay, Urfa Düz; beş bölümlü halaya örnek ise Sivas
Halayı’nı verebiliriz.
Horon
Adım ve hareket yapıları dikkate alınarak horonlar hakkında genel olarak şunları
söyleyebiliriz: Hareketler genel olarak taban kullanılarak yapılır ve yere sert basılır.
Tüm beden dizlerin öne – geri vurdurulması ile titrenerek, omuzlar, bel ve kollar
sallanarak, ayaklar ileriye diz kapağından veya kalçadan sertçe atılarak kullanılır.
Erkek ve kadın ayrı olmakla beraber karma olarak da oynanır. Erkek oyunları sert ve
hızlı; kadın oyunları ise daha yumuşaktır. Karma oyunlar erkek oyunları kadar sert,
kadın oyunları kadar yumuşak değildir. Eller horon tutuşlu, serçe parmaklardan
ve serbest olarak kullanılır. Tek kişi, iki kişi veya grupla, sözlü veya sözsüz olarak
oynanırlar. Tek kişi veya iki kişinin oynadığı horonlarda da arkada pasif şekilde
oyuna devam eden oyuncuların bulunması gerekmektedir. Tek veya iki kişinin
oynadığı horonlara şimdilerde pek kullanılmayan tüm solo hareketlerinin yanı
sıra Bıçak Horonu oyununu örnek olarak verebiliriz. Yoğun olarak Doğu ve Orta
Karadeniz bölgelerinin yanı sıra, kısmen Kuzeydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun
kuzey bölgelerinde oynanmaktadır.
Horonlara genelde davul, zurna, kemençe, mey, tulum, akordeon, bağlama ve
kaval eşlik eder.
Karşılama
Adımsal ve hareketsel yapı dikkate alınarak karşılamalar hakkında genel olarak
şunları söyleyebiliriz: Ayaklar diz kapağına doğru çekilerek, topuktan tabana, topuk
– pençe basarak, dizden yaylanarak ve pençede esnemeli kullanılır. Vücut yumuşak,
kıvrak ve esnek kullanılır. Erkek, kadın ve karma olarak oynanır. Erkek oyunları
daha ağır ve görkemli, kadın oyunları ise hareketlidir. Trakya bölgesi dışında kalan
bölgelerde ki karşılamalarda genelde ellerde kaşık kullanılır. Tek kişi, iki kişi
veya grup olarak, sözlü veya sözsüz olarak oynanırlar. Eller serçe parmaklardan,
omuzlardan, kuşaktan tutularak veya serbest olarak kullanılır. Yoğun olarak Trakya,
Marmara, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batı ve güney bölgelerinde ve
kısmen Ege bölgesinde oynanmaktadır.
Karşılamalara genel olarak davul, zurna, klarnet, sipsi, gayda, kabak kemane,
çığırtma, kemane, tırnak kemençe, dört telli kemençe, tambur, bağlama, kaval,
darbuka, kucak (koltuk) davulu, zil, zilli maşa eşlik eder.
Zeybek
Hareket analizi sonucunda zeybeklerle ilgili genel olarak şunları söyleyebiliriz:
Hareketler ağır zeybeklerde ağır, topuktan tabana basarak, dönmeli, dizleri
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yukarı çekerek yürümeli ve diz vurularak çökmelidir. Kıvrak zeybeklerde ve teke
oyunlarında hareketler daha seridir ama kullanış teknikleri aynıdır. Şahsi hareket
ve taklitli hareketler ön plandadır. Kıvrak zeybeklerde ellerde kaşık kullanılır.
Eller genel olarak serbest, geniş çevrilerek kullanılmakla beraber nadiren de olsa
küçük parmaklardan ve omuzlardan tutularak da oynanır. Erkekler ve kadınlar ayrı
oynamalarına karşın nadiren de olsa birlikte oynandığı da görülmektedir. Türkülü
ve türküsüzdür, tek kişi, iki kişi ve grup olarak oynanır. Zeybekler genellikle
Ege ve Akdeniz bölgelerinde ve kısmen Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz
bölgelerinde oynanmaktadır.
Zeybeklere genel olarak davul, zurna, klarnet, sipsi, bağlama, kabak kemane,
kaval, darbuka, kucak (koltuk) davulu, cümbüş, ud eşlik eder.
Şimdiye kadar zeybeklerin 9 zamanlı birleşik usulün (3+2+2+2) ve (2+2+2+3)
şekilleri haricinde oynanmadıkları söylense de 2 zamanlı, 4 zamanlı ve 9 zamanlı
birleşik usulün (3+3+3) şeklinde zeybekler de vardır. 4 zamanlı zeybeğe Muğla
Çökertme, 9 zamanlı birleşik usulün (3+3+3) şeklindeki zeybeğe İzmir Ah Bir Ateş
Ver, Çanakkale Kaba Güvende örnek olarak verilebilir.
Sonuç
1.

Türk halk oyunlarının tasnifi yapılırken hareket temelli tasnif etmek
gereklidir.

2.

Yapılan diğer tasnifler yaklaşım olarak doğru olmakla birlikte bir bilimsel
değer taşımamaktadır.

3.

Türk halk oyunlarını tür altında tasnif etmek bilimsel açıdan doğrudur.

4. Türk halk oyunları Bar, Halay, Horon, Karşılama ve Zeybek olarak 5 ana türe
ayrılmakta olup buna göre araştırmalar yapılmalıdır.
5.

Bu ana türlerin altında alt türler de vardır ve ana türler kendi içinde alt
türlere ayrılmalıdır.

6. Oyun esnasında kullanılan araç ve gereçlerin harekete ve oyuna hiç bir etkisi
yoktur. Bu yüzden oyunlar tür veya alt türlere ayrılırken eldeki araç dikkate
alınmamalıdırlar.
7.

Ülkemizde Türk halk oyunları alanında lisans, yüksek lisans ve doktora/
sanatta yeterlik seviyesinde eğitim, üniversiteler bünyesinde 1984 yılından
beri artarak verilmektedir. Bu çalışmaları, alandan gelmiş ve kendini
yetiştirmiş, kanıtlamış uzman akademisyenlerin saha araştırmaları ile
yapmasında yarar vardır. Bu şekilde bu alanımızdaki bilimsel paylaşım
yakalanmış olacaktır.
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LABAN HAREKET NOTASYONUNUN TÜRK HALK
DANSLARINDA KULLANILMASI

Türker EROĞLU1 - Dilek CANTEKİN2

Giriş
Dansın ve doğal olarak halk danslarının üç temel unsuru vardır; hareket, müzik
ve giysi.
Halk dansları müziğini yazmak, saklamak ve analizini yapmak mümkündür.
Halk danslarında kullanılan giysileri, kumaş özellikleri ve işlemelerini
belirleyerek, kalıbını çıkarıp dikmek veya orijinal olanlarını saklamak mümkündür.
Hareketi ise yalnızca görüntü kayıtlarıyla saklayabiliriz. Sinema filmi, video
film ve dijital görüntü kayıtları dans hareketlerinin uzun yıllar saklanabilmesine
imkân vermektedir. Ancak bu saklama yolu kâğıt kadar kalıcı değildir. Gerek dans
hareketlerinin arşivlenmesi, gerekse dans üzerinde analitik çalışmalar yapılabilmesi
için mutlaka, müzik notası gibi, yazılması gerekir.
Dünyada dans hareketlerinin yazılmasına yönelik çok sayıda notasyon sistemi
geliştirilmiştir. Bunların en çok kullanılanlarından biri “Benesh”, diğeri ise “Laban”
hareket notasyonudur. Bu sistemler başta Bale olmak üzere bütün danslarda
kullanılmaktadır.
1 Türker EROĞLU (Doç. Dr.), Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyesi.
2 Dilek CANTEKİN, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Araştırma Görevlisi.
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Bildirimizde sözünü edeceğimiz Laban Hareket Notasyonu (Laban Movement
Notation/Labanotation), Türkiye’de kullanılmakta olan Benesh sistemine
alternatif olarak değil, bize göre, öğrenme kolaylığı bakımından, Türkiye’de ikinci
bir sistem olarak öğretilmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir sistemdir.
Hareket Notasyonu
İnsanın bedenini kullanarak yaptığı hareketlerin yazıya geçirme işi asırlar önce
düşünülmüştü. İnsanlar öncelikle kayaların üzerine insan hareketlerini resmettiler.
Bu resimlerde insanların korktukları veya değer verdikleri yer ve gök cisimleri
ile gerek hayvanlarla mücadele eden, avlanan; gerekse diğer insanlarla savaşan
kimselerin hareketleri öncelik taşıyordu. Bu aşamadan sonra ise dans hareketleri
resmedilmeye başladı.
Örneğin, Türk kültürü tarihi açısından kadar önemli olan kaya üstü resimleri
ve yazılarından oluşan son bulgular içinde, konumuzla ilgili önemli belgeler
mevcuttur. Bunlar içinde halay çeken insanların açıkça resmedildiği bir kaya üstü
resmi ise bizim alanımız açısından oldukça önemlidir.3

Azerbaycan/Gobustan (Büyüktaş)
Kayaüstü Resimleri
(Dans Eden İnsanlar)

Azerbaycan/Gobustan
(Büyüktaş) Kayaüstü Resimleri
(Ters Renk)
(Dans Eden İnsanlar)

Birçok araştırıcı “En az beş yüzyıl boyunca bir hareket notasyonu sistemi
tasarlamak için girişimler yapmıştır. Bazı araştırıcılar antik Mısırlıların, hiyeroglifleri
3 Servet SOMUNCUOĞLU, Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler, Ege Basım ve Reklamcılık Sanatları Ltd.
Şti. 2. Baskı, İstanbul,2010. Sayfa 317.
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danslarını kaydetmek için yaptıklarını ve Romalı askerlerin selamlama hareketleri
için bir notasyon metodu bulundurduklarını düşündüler.4
“İnsan hareketlerinin resim dışındaki sembollerde yazılması konusunda bilinen
en eski girişime ait belge, iki el yazması içinde bulunan yazılar olup, bunlar
İspanya’da Cervera Belediye Arşivinde (İspanya da 15. Yüz yılın ikinci yarısından
kalma) korunmaktadır. Bu tarihten itibaren başka bir çok sistem tasarlanmıştır.
Bunlardan bazıları popülerlikleri çerçevesinde bir süre basılmış ve arşivlenmiş, fakat
hemen hemen hepsi, sonraki günlerde tedavülden kalkmıştır. Önemli olan şudur ki,
müzik sanatının gelişmesi için önemli bir kapı açan müzik notasyonu, ilk modern
formda 11. Yüz yılda tasarlanmış fakat 18. Yüz yılın başına kadar resmi bir sistem
olarak basılamamıştır. Dans notasyonu çok sonra başlamış ve başarısız girişimler
ardından bir noktaya ulaşabilmiştir.” 5
Müzik notasının alanla ilgili başarısı ortadadır. Millî farklılıklara rağmen, müzik
notasyonu sayesinde müzikoloji çalışmaları yapılabilmiş ve dünyada ortak bir dil
oluşturulmuştur.
Hareket notasyonu ile ilgili olarak “16. yüzyılda adım tanımlama kitapları
görülmüştür. En iyi bilinen kitap “Thoinot Orchesographie” 1588 de Fransa da
basıldı. Yazılan bu tanımlarda en iyi bilinen pozisyonlar ve adımlar figür resimleri
ile örneklendi. Notasyon sisteminin o dönemlerdeki en donanımlı hali ise, 14. Louis
döneminde yapıldı. Pierr Beauchamps, Raoul Feuillet “Choregraphie ou l’Art de
Decrire La Dance” adındaki ilk metodu 1700 yılında bastılar. Bir diğer sistem ise kol
ve bacak hareketlerinin çubuk figürlerle yeniden resmedildiği çalışmadır. Dansçı ve
koreograf Arthur Sait-Leon 1852 yılında “Stenochogergaphie” adlı kitabı bastırdı.
Bu sistemde müzik nota değerleri zamanı sınıflandırmak için kullanıldı. Bu kitabın
farklı bir versiyonunu Albert Zorn “Grammatik der Tnazkunst” adıyla bastırdı. 19.
Yy. ın sonlarında bu çalışmaların en başarılısı Vladimir Stepanov tarafından yapıldı.
St. Petresburg da ki İmperial Maryinsky tiyatrosunda dansçı ve eğitmen olan
Stepanov “Alphabet des Mouvements du Corps Humain” adını verdiği kitabını 1892
yılında Pariste bastırdı. Bu çalışması ile bütün vücut hareketlerinin anatomik olarak
kayıt edilebileceğini gösterdi. Bu sistem Stepanov un ölmesi ile yaygınlaşamadan ve
gelişemeden kaldı.6
Yukarıda da sözü edildiği gibi, günümüzde dünya çapında yaygın olarak bilinen
ve kullanılan iki notasyon sistemi üzerinde durulmaktadır. Benesh Movement
Notation ve Labanotation (Kinetografi/Laban).
“Labanotation, 1928 yılında Rudolf Van Laban tarafından Macaristan da
oluşturulmuş ve yaratıcısı tarafından isimlendirilmiştir.7 Laban, basit olarak vücudun
yapabildiği bütün hareketlerin notaya alındığı bir yazım sistemidir. Yalnız dansta
4 Ann HUTCHİNSON Guest, The System of Analysing and Recording Movement, Fourth Edition, Routledge,
New York and London, s,1.
5 Ann HUTCHİNSON , a.g.e. s,1.
6 Ann HUTCHİNSON, a.g.e., s,1.
7 Ann Kipling Brown, Labanotation for Beginners, A Dance Book Publication, Hampshire, 2008.,s.8.
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değil başka birçok alanda da kullanılan Laban bu nedenle daha sonra Kinetografi
olarak adlandırılmıştır.”8 Bu ifadeyle Laban sisteminin bütün hareketleri yazma
yeteneğinin olduğu ortaya konulmaktadır.
“Laban vücudun yapabildiği bütün hareketleri kayıt eder. Böylece araştırmacıya
etik gözlem yapma şansı verir.”9
“İnsan bedeninin hareketlerinin kayıt edilmesine ihtiyaç duyulan bütün alanlarda
Labanotation başarılı olmuş bir sistemdir. Antropoloji, atletizm, fizyoterapi gibi.
10
İnsan bedenin Bütün hareketlerinin kayıt edilmesini sağlayacak kadar sembolü
olduğu için birçok Laban uzmanı tarafından Kinetography Laban veya Labanotation
olarak adlandırılmıştır.
Laban hayatın her aşamasında yer alan hareketlerle ilgilenir. Pazar yeri, atölye,
tiyatro v.b. gibi geniş bir alana hitap eder.”2
“Laban sistemiyle sağlanan her çeşit hareketin ayrıntılı tanımlaması her zaman
gerekli değildir. Alanına göre ve ihtiyaç anında, notaya alan kişi 3 tanımlama
seçeneğinden birini seçebilir.
1.

Motif tanımlaması

2.

Efor-şekil tanımlaması

3.

Yapılandırılmış tanımlama

Motif Tanımlaması: motif notasyonu, hareketin en belirgin temel özelliğini ya
da temaya uygun genel durumu sağlar. Aynı zamanda hareketin güdüsünü, fikrini,
amacını ve niyetini de saptar.
“Efor- Şekil tanımlaması: Efor gözlem ve tanımlaması hareketin enerjiye ve onun
aşağıdaki kullanımlarına göre incelenmesini sağlar;11
Şekil-doğrudan veya dolaylı
Zaman- âni veya sürekli
Ağırlık- güç veya hafiflik
Akış- serbest veya sınırlı
Bu gözlem ve analiz metodu ve onun sembolleri, vücut içinde meydana gelen
desen şekilleri çabasının değişmesi ile ilgilidir.
8 Ann HUTCHİNSON, a.g.e., s,2
9 Anya Peterson ROYCE; The Anthropology of The Dance, Dance Book Ltd, UK, 2002. 68.
10 Ann Huthcinson, s 2
11 Ann Huthcinson, s 9
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“Şekil” sadece formlara atıfta bulunmaz aynı zamanda özellikle hareketin içinde
yer alan mekânsal doğallığa da anlamlılık katar.12
Efor ve şekil birlikte, Laban hareket analizinde kullanıldığı gibi, ifade ve kalite
terimleri içerisinde hareketin değerli bir tanımlamasını sağlar.13
Yapı Tanımlaması: “yapı” açıkça tanımlanmış ve ölçülebilir hareket tanımlaması
için verilen terimdir. Labanotation için en sık kullanılan bu tanım, şu terimler
açısından hareketi ifade eder:
Vücut- hareketinin belirli bir kısmını,
Alan- belirli bir yön, düzey, mesafe ya da hareket derecesini,
Zaman- metre ve süre, bütün notanın zaman değerleri gibi, çeyrek nota, 16 lık
vb.
Dinamikler (harekete geçiren güçler)- hareketin dokusu ya da kalitesi, güçlü,
ağır, elastik, kabul edilen, vurgulanan olup olmadığı. 14
Laban hareket notasyonu bu temel anlayıştan hareketle gerek dansta, gerekse
hareketi içeren bütün spor ve alanlarıyla ilgilenmekte ve bunlara ait eserleri
yazabilmektedir.
3. Türk Halk Danslarında Notasyon Uygulama Çalışmaları Ve Laban Hareket
Notasyonunun Kullanılması
3.1 Türk Halk Danslarında Notasyon Uygulama Çalışmaları
Türkiye’de Türk halk danslarının yazıya geçirilmesi ile ilgili bazı girişimler
olmuştur. Bu girişimlerin çoğunda insan resimleri ve ayak sembolleri öne çıkmıştır.15
Gerek beden eğitimi çalışmalarında yapılan, gerekse sağlık bilimleri ve fizik alanında
kullanılan kodlama sistemleri de halen kullanılmaktadır.
Son zamanda yapılan yayımlardan “Türk Halk Oyunlarında Hareket Analizi”
adlı kitap, halk danslarında kullanılan hareketlerin alt ve üst ektremitelere ve
eklemlere göre kodlanarak analizinin yapılması konusunda değerli bir çalışmadır.16
Bunların dışında, doğrudan dansın notasyonlanla yazılması konusunda Türkiye’de
yapılan en önemli çalışma, Suna ŞENEL’in “Benesh Hareket Notasyonu”nun Türk
halk danslarına yönelik kullanılması ile ilgili çalışmadır.17
Türk Halk Oyunlarının Benesh Notasyon sistemi ile yazılabilirliği üzerinde
12 Ann Huthcinson, s 10
13 Ann Huthcinson, s 10
14 Ann Huthcinson, s 10
15 Enver KESKİN, Enver Keskin’le Halk Oyunlari Öğrenimi, Kadioğlu Matbaasi, Ankara, 1975.
16 Nihal ÖTKEN, (Prof. Dr.), Türk Halk Oyunlarında Hareket Analizi, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2011.
17 Suna Eden ŞENEL(F.I.Chor), Hareket Notasyonu,/Halk Oyunları Yazımı, Mey Ofset, İzmir,1993.
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çalışan Suna Şenel, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Üniversiteler
bünyesinde düzenlenen kurslarla “Halk Oyunları” ile ilgili uzmanlara bu konularda
eğitimler vermiştir. Üniversitelerde Koreoloji ve Notasyon dersleri verilmesi için çok
çaba sarfetmiştir.
Suna Şenel, Türk halk oyunlarındaki yöresel üslûp ve kişisel tavırların normatif
özelliklerini Koreolojik yöntemlerle saptamak ve notasyon ile tespit edebilmek
için semboller geliştirmişir. Eylül 1992’de Londra’daki Kraliyet Dans Akademisi
“Uluslararası Bilimsel Araştırma Yüksek Kurulu”na sunar. İlk kez Suna Eden Şenel
tarafından orijinal oyun örnekleri ile sunulan Türk halk oyunları, uluslararası
F.I. Chor üst düzey dans bilimcilerinden oluşan kurul tarafından analiz edilir ve
koreografik özelliği ile büyük hayranlık uyandırır.
Sonuçta, Suna Şenel’in sunduğu “Türk Halk Oyunlarının Notasyonu”, Benesh
Özel Hareket Yazım Kuralları kapsamında, Uluslararası Dans Bilimi platformuna
“Folk Dance Notation” olarak katılmış olur.”18
Suna ŞENEL, yukarıda sözü edilen çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
düzenlenen kurslarla bu sistemi öğretmeye çalışmış; Konservatuvarlarda Türk
Halk Oyunları bölümlerinin kurulması ile de sistem bu bölümlerde ders olarak
okutulmaya başlanmıştır.
Benesh notasyon sistemi uzun yıllardır Üniversitelerde okutulmaktadır. Özellikle
bu satırların yazarlarından olan Türker EROĞLU’nun, Sakarya Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nın kurucu müdürü olarak görev yaparken Temel Bilimler, Türk
Müziği Bölümlerinin yanında Türk Halk Oyunları Bölümü’nün de kurulmasını
sağladığını ve bölümün ders planına Benesh Notasyonu’nu koyduğunu belirtmemiz
gerekir.
Yaptığımız tesbite göre, Sakarya Üniversitesi de dahil olmak üzere, Türkiye
Üniversitelerinde halen Benesh Notasyon sistemi okutulmakla birlikte, Benesh
okur-yazarlığı konusunda ciddî bir ilerleme sağlanamamıştır. Bizim bunun çeşitli
sebeplerini irdelemek gibi bir niyetimiz yoktur. Başta değerli Koreolojist ve
Koreograf Suna Eden ŞENEL ve öğrencileri olmak üzere sistemi bilenlerin ve Benesh
dersi verenlerin bunun sebeplerini araştırması gerektiği kanaatindeyiz.
Biz bu tesbitimizden yola çıkarak Laban sistemini araştırdık ve yaratıcısının
ülkesine yani Macaristan’a yöneldik.
2011 yılı Mayıs ayında Macar Bilimler Akademisi Müzikoloji Enstitüsü
Etnokoreoloji Enstitüsünde Laban uzmanı Dr. Yanos FÜGEDİ’den ders alarak
öğrenmeye çalıştığımız bu sistemin Türkiye’de öğrenilmesi ve yaygınlaşmasını
amaçladık.
18 http://www.2yuz.com/koreografi-ve-koreoloji.forum.16952.1.htm-26/10/2011-19:01
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Bu amaçla 19-23 Eylül 2011 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi’nde
“Labanotation Kursu” düzenledik. Türkiye’nin beş ayrı üniversitesinden katılan
25 kursiyere Labanotation uzmanı Dr. Yanos FÜGEDİ tarafından 30 saatlik bir
kurs verildi. İçinde Üniversitelerde Benesh dersleri veren akademisyenlerin de
bulunduğu kursiyerler sistemin “Türk Halk Dansları”nda uygulanabilirliği görmüş
oldular.

Benesh Sistemiyle Yazılan Ankara Zeybeği’nin Bir Bölümü19
19 EROĞLU, Türker; “Elazığ Halk Müziği ve Oyunları Derlemelerinde Ortaya Çıkan Meseleler ve Notasyon
Sistemleri”, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu Bildirileri, Fırat Üniversitesi Matbaası, Elazığ,
1989, sayfa, 105.
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Laban Hareket Notasyonunun Türk Halk Danslarında Kullanılması
Laban Hareket Notasyonu, hareketlerin yanında, yönleri ve ritmi aynı hatta
gösteren ve fazla karmaşık görülmeyen bir sistemdir.
Dizek üzerine yazılan Benesh sisteminde ise yönler ayrı bir işaretle, farklı bir
yerde gösterilmektedir. Benesh sisteminin Laban’a göre avantajı ise müzik notasının
dansla birlikte altlı üslü yazılıyor olması olarak düşünülebilir. Ancak, dansta ritmin
önemi dikkate alındığında, Laban sisteminde müzik notasyonu ayrı bir yerde
yazılmakla birlikte, her ölçünün ritmi belirtilebildiğinden müzik notasına ihtiyaç
duyulmadan dansın okunması ve icrası mümkün olabilmektedir.
Aşağıda Türk halk danslarında seçilmiş olanların bazı bölümlerinin Laban
Hareket notasyonu ile yazılmış örnekleri bulunmaktadır. Bizim temel seviyedeki
bilgimizle örneklediğimiz bu yazımın dahi, bu sistemin Türk halk danslarında
kullanılabileceğine delalet eder.

ELMAYI TOP
TOP YAPALIM

HALAY

DOKUZLU KARŞILAMA

SIKSARA

KARŞILAMA

Sonuç
Türkiye’de Türk halk dansları camiasında bir alaylılık-mekteplilik meselesi vardır.
Unutulmamalıdır ki, üniversitelerde halk oyunları bölümlerini oluşturanlardan
bazıları, hatta birçoğu alaydan gelmedir. Mesele alaylılık-mekteplilikten çok, bilim
ve sanatın çakıştığı, örtüştüğü ender alanlardan olan halk danslarının hangi mantık
ve yaklaşımla ele alındığıdır.
Maalesef Türkiye Üniversitelerinde görev yapan ve “Yahu notasyona ne gerek
var? Ben çift sağ çift sol deyince herkes anlıyor. Siz bunları bırakın da halk
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oyunlarımız elden gidiyor, yozlaşıyor, onu korumanın çaresine bakın”
diyebilecek kadar çağın dışında kalmış, “Orta Çağ” zihniyetine sahip öğretim
üyeleri olabiliyor.
Üzüntüyle belirtmeliyiz ki, bu düşünce ve anlayışta olanların; “Dünya öküzün
boynuzları üstündedir” diyen cahillerden farkı yoktur.
Bilindiği üzere müzikte de notasyon kullanılmakta ve bildirinin giriş kısmında
sözünü ettiğimiz gibi, notasyon sayesinde hem müzik eserleri saklanabilmekte,
hem bilimsel analiz yapılabilmekte, hem de toplu icralar gerçekleştirilebilmektedir.
Konumuz olan halk danslarının saklanması, arşivlenmesi; bilimsel analizlerin
yapılması, öğrenimi ile sahne çalışmalarının sağlıklı ve bilimlik yol ve yordamlara
dayalı olarak yapılması için dans notasyonu veya genel deyimiyle hareket notasyonu
kullanılması gereklidir.
Bilim adamı sıfatı taşıyan ancak, bilimden anlamayan, taklitçilikten öteye
gidememiş, kendini dünyanın merkezine koyan, yalnız dans öğretimi veya dans
etmeyi bilim ve sanat yapmak zannedenler kendi kendilerini tatmine devam
edebilirler. Ancak bilimin ne olduğunu bilen insanlar, bilimin gereklerini yerine
getirmeye devam edecek, çalışmalarını gerçek bilimin yol ve yordamlarıyla
sürdürecektir.
Bizi ferahlatan ve mutlu eden husus şudur ki; her şeye rağmen açık fikirli, bilime
ve bilim adamına saygı duyan, sağduyulu bir Türk gençliği var. Bu gençler hem
bilgi, hem de bilim sahasında hocalarını geçmezlerse bizler görevimizi layıkıyla
yapamamışız demektir.
Son söz olarak; bildirimizden çıkaracağımız sonuçlar şunlardır:
“Halk Dansları” başta olmak üzere, bütün danslarla ilgili bilim çalışması yapmak
için hareket notasyonun kullanılması kaçınılmazdır.
Bütün dansların sahnelenmesinde ve sahneyle ilgili detay çalışmaların kayda
geçirilip saklanabilmesi için hareket notasyonu kullanılması gerekmektedir.
Laban notasyon sistemi Türk halk danslarında işlemektedir. Bu sebeple sistemi
Türk halk danslarında kullanmak mümkündür.
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ÇOCUK OYUNLARI VE DEMOKRASİ

A. Ceren GÖĞÜŞ*

Çocuk oyuncakları ile ilgili olarak, bu objelerin gerçek hayatın minyatürleştirilmiş
biçimi olduğu söylenmektedir. Aynı durumun, çocukların grup oyunları için de
geçerli olduğu söylenebilir. Çünkü çocuklar, oyun oynarken aslında minyatür bir
idari yapı kurar ve oyunu kendi belirledikleri kurallar çerçevesinde yürütürler.
Koyulan kurallarla oyunun yürütülmesi, her oyuncunun eşit denilebilecek biçimde
oyuna dâhil olması oyun içinde demokratik bir yapının var olduğunun göstergesidir.
Oyunun birçok tanımı yapılmaktadır, genel oyun tanımları, bireyin yaşamı
boyunca hep oyun oynadığı üzerinedir. Bu bildiride, Huizinga’nın Homo Ludens,
And’ın Oyun ve Bügü, Suits’in Çekirge –Oyun-Yaşam-Ütopya adlı eserlerinden
yararlanılarak ortaya çıkarılan oyun tanımı esas alınacaktır. Buna göre, “oyun;
günlük yaşamdan yer ve zamanca ayrılan, gerçekle olan ilişkisini koparmayan,
gerilim, denge, denklik, karşıtlık, çeşitleme, çözümleme, karar verme gibi öğeleri
bünyesinde barındıran, araç-gereç ve müzikten de zaman zaman yararlanan, kimi
zaman gizli, törensel nitelikler taşıyan, buna bağlı olarak bağlayıcı kuralları olan ve
ciddiliği de kapsayan isteğe bağlı ve özgür bir eylemdir”.
* A. Ceren GÖĞÜŞ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı
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Farklı bir yerden bakıldığında, oyunların; günlük hayattaki insan ilişkileri,
yönetim biçimleri, aidiyet olgusu, fiziksel eşitlik, cinsel ayrım, seçme ve seçilme,
zayıfı koruma ya da güçlüden yana olma, liderlik, en iyi araca sahip olma, kazanma
hırsı, hile, yenme-yenilme, reşitlik, ödül – ceza, infaz gibi toplumsal kavramları
içermekte olduğu görülür.
Şimdiye kadar geleneksel çocuk oyunlarının nasıl oynandığı, kuralları,
varyantları gibi teknik konular ile çocuk gelişimine etkisi, oyunun eğitimle
bağlantısı gibi pedagojik konular çeşitli makalelerde ve tezlerde ele alınmıştır.
Oyunların toplumsal işlevlerine ilişkin kaynakların sayısı ise çok fazla değildir. Oysa
çocukların oynadıkları grup oyunlarına bakıldığında; bu oyunların birçok toplumsal
işlevi ve bir felsefesi olduğu gibi, grup oyunları içinde kural koyma, kuralıyla oynama
ve sonucuna uyma gibi yetişkinlerin yazılı hukuk sistemlerine benzer ancak yazılı
olmayan yönetim biçiminin işlediği görülür. Bu alamda çocuk oyunları dışarıdan
bakıldığında basitmiş gibi algılansa da oyunun derinliğine inildikçe durumun
çok farklı olduğu anlaşılmaktadır. Oyun; genel ifadelerde ciddiliğin karşıtı gibi
görünebilir ancak kendi içerisinde ciddiyeti barındırır, ideolojisini ve kurallarını
kısacası “hukukunu” ortaya koyar.
Demokrasi kavramının da birçok tanımı yapılmaktadır. En temel
tanımlarından biri; “tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet
politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi” olduğudur.
(www.wikipedia.org/wiki/Demokrasi) Bir başka tanıma göre ise; “halkın kendi
kendini yönetmesi”dir. (Meydan Larousse.3. C. 514.s) (demos: halk, zümre kratos:
otorite, iktidar)
Demokrasinin çıktığı yer olarak kabul edilen Eski Yunan’da filozoflar,
demokrasiyi eleştirerek bu yönetim tarzının ayak takımının yönetimi olduğunu
söylemişlerdir. Oysa demokrasi, zaman içerisinde en yaygın devlet yönetim
biçimlerinden biri olmuş ve kendi içinde çeşitli fraksiyonlara ayrılmıştır. Bu durum
beraberinde, hangi yönetim biçiminin değil hangi demokrasinin uygulanması
gerektiği tartışmalarını getirmiştir.
Çocuklukta Ahlak Gelişimi
Ünlü psikologlar Jean Piaget ve Lawrence Kohlberg ahlaki akıl yürütmeye dayalı
gelişim kuramlarının en etkilisini ortaya koymuşlardır. Piaget, araştırmalarında
oyun oynayan çocuklara ahlaki düşüncelerini anlamak için sorular sormuş ve aldığı
cevaplar ahlaki akıl yürütmenin ilk çocukluk ve ergenlik arasında giderek anlamlı
biçimde değiştiğini göstermiştir.
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Piaget’den büyük ölçüde etkilenen ve onun görüşlerini bir adım ileri götüren
Kohlberg’in kuramına göre ahlaki akıl yürütmenin gelişim evreleri tablosu; gelenek
öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası (ya da ilkeli) olarak 3 düzeye ayrılır. Bu düzeyler
ikişer evreden oluşur. Bu evreler, Gander ve Gardiner’in “Çocuk ve Ergen Gelişimi”
adlı kitabında yer alan tabloya (Gander-Gardiner, 2010: 285-288) göre özetlenecek
olursa:
Evrede, ceza almamak için otoriteye uyma, başkalarının çıkarlarını dikkate
almamaya yönelik olan bağımlı ahlak ön plandadır.
Evrede, bireyselcilik, araçsal amaçlar, değiş tokuş teması üzerine kurulu olan
kendi çıkarlarına karşılık başkalarının da aynısını yapmaya izin verme görülür.
Evrede, karşılıklı kişiler arası beklentiler ve kişiler arası uyma söz konusudur.
Başkaları için kaygı duyma, empatik düşünce, iyi davranışı ve otoriteyi sürdürme
isteği bu evrede yer alır.
Evrede, toplumsal sistem ve vicdan algısı yerleşmeye başlar. Kabul ediliş
görevleri yerine getirme, yasalara ve diğer görevlere uyma, kişisel sorumluluklar,
içinde bulunduğu kurumun sürekliliğini sağlama bu evrenin özellikleridir.
Evrede, toplumsal sözleşme ya da yararlılık ve bireysel hakların farkındalığı ortaya
çıkar. Herkesin farklı değer yargılarına sahip olduğu, bütün insanların haklarının
korunması gerektiği ve bunun için yasa yapmak ve onlara uyma gerekliliği görülür.
Bazı ahlaki ve yasal bakış açılarının çatışacağı bilinir.
Evrede, evrensel ahlak ilkeleri devreye girer. Birey kendi seçtiği ahlak ilkelerini
izler, ilkeler evrensel adalet ilkeleridir. İnsan haklarının eşitliği ve bireysel kişiler
olarak insan onuruna saygı.
1 ve 2. evreler 9 yaş altı çocuklarda görülmekteyken 5. ve 6. evrelere yirmi
yaşından önce ulaşılmaz. 6. evrenin sonuna kadar adım adım oluştuğu görülen
ahlaki gelişim süreci, oyun içindeki demokrasinin bu evrelere göre şekillendiğini,
çocukların kendi çıkarımlarının doğal olarak demokratik düşünceye göre geliştiğini
desteklemektedir.
Oyunda Demokrasi
Yetişkin olduklarında demokratik davranması istenilen çocuklar, aslında
oyunların içinde demokrasinin en temel kurallarını işletir, bunları oyun içinde
uygularlar. Bu durum oyunun bölümleri içinde incelemeye çalışıldığında aşağıdaki
başlıklar ortaya çıkar:
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Oyun Öncesi (Kuralların Koyulması- Yasaların Belirlenmesi)
Oyuna çağırma: İsteyenlerin oyuna katılımının sağlanması (Gönüllü katılım).
Oynanacak oyunu belirleme: Çoğunluğun isteğine göre hangi oyunun
oynanacağının belirlenmesi (Çoğunluğunun kararına uyma).
Oyuna göre ebeyi belirleme: Oynanacak oyun için reşit ve eşit olan oyuncuların
çeşitli ebe belirleme yöntemleri ile (sayışma, taş tutma, adımlama, v.b.) oyunun ana
kişisini belirlemesi. (Bu durum Hukuk Sözlüğü’nde “seçilme yeteneği” maddesinde;
“bir göreve atanmada veya bir yere seçilmede kanunda öngörülen şartları haiz
olanlar” biçiminde tanımlanır.)
Takım oyunu ise takım liderlerinin belirlenmesi: Oyuna katılacak takımların
kendi iç “tüzüklerine” göre kendi liderlerini seçmeleri. (Çok partili rejimlerde parti
liderlerinin belirlenmesi)
Takımlar halinde oynanacak oyunlarda takımların oluşturulması: Güç
dengelerine göre iki ya da daha fazla liderin takımlarını seçimle (ebe belirleme
yöntemlerinde olduğu gibi) oluşturmaları. (Çok partili sistem)
Oyun takım halinde oynanacaksa, hangi grubun önce oyuna başlayacağını
belirleme: Önceliğin belirlenmesinde eşit uygulamalara başvurulması (taş tutma,
yazı- tura atma, kura çekme,v.b.). (Seçim pusulasında parti logolarının sıralanması).
Oyunun kurallarını ve sınırlarını belirleme: Bazı grup oyunları içinde,
oyunun kurallarında, oyuncuların ortak kararları doğrultusunda duruma ve/
veya zamana göre değişiklik yapılabilir. Aynı şekilde oynanacak oyunun mekânsal
sınırları da değişebilir. Örneğin saklambaç oyununda saklanılacak alanın sınırları
oyuncuların ortak kararı doğrultusunda belirlenir. (Meclis oy çoğunluğu).
Oyuna alınacak çocuğun oyuna göre reşitliği: Seçme ve seçilme yaşının
belirlenen oyuna göre yeterliliği. Grup oyunlarından bazıları (Yakar Top, Çelik
Çomak, Uzun Eşek oyunlarında olduğu gibi), yaşı küçük çocukların oynamasına
elverişli değildir. Bu durumda, küçük çocuk ya oyuna alınmaz ya da oyunun etkisiz
elemanı olarak oyunda yer alır. Ebe olarak seçilmez, oynarken yanarsa oyuna devam
edebilir. Yöresel deyimlerle “fasulyeden”, “çorbadan”, “sütten”, “yoğurttan” gibi adlar
alan bu küçük oyuncunun, oyun için reşit olmadığı “oyun meclisi” tarafından oyun
başlarken belirlenir. Reşit olmayan oyuncu, yaşı o oyun için yeterli olana kadar yani
seçme ve seçilme hakkı elde edene kadar oyunun dışında kalır veya oyunun figüranı
olur. (Seçme ve seçilme yaşı).
Oyun Sırası (Kurallarına Göre Oyunun Uygulanması - Yürütme)
Oyunda ebenin (liderin) vasfı ve oyunu yönlendirmesi: Oyunun seçilmiş
kişisi olarak tüm oyuncular dikkatle ebeyi izler. Bazı oyunlarda ebe yönlendiricidir
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(Ali baba saatin kaç? oyununda olduğu gibi). (Hukuk Sözlüğüne göre “yürütme
erki”, demokrasilerde üç kuvvetten biri olan icra kuvvetini tanımlar ve kanunlar
çerçevesinde yerine getirilir).
Oyunda kurallara uymayanın ya da hile yapanın cezalandırılması:
Oyunda isteyen hile yapmaya kalkışabilir. Ancak “cezalandırılacağını” bildiğinden
bunu gizli yapar. Fark edildiğinde yargılanır ve cezası belirlenen şekilde verilir. Bu
cezalandırma kimi zaman hafif, kimi zaman ağır olmaktadır. Örneğin Eskişehir’de
oyunbozana “göbeğinde tuz patlatma” cezası verilmektedir. Bu, manevi olarak
tedirgin edici bir cezadır. Oyuncunun sembolik resmi yere çizilir ve resmin üzerine
sertçe basılır. Benzer bir ceza da Kayseri’de uygulanan “zıllısını çizmek”tir. Burada
da hile yapan ya da oyunu bozan oyuncunun gölgesi bir çubukla çizilmekte, yani
oyuncu sembolik olarak öldürülmektedir. (Yargının uygulanması/ Cezanın infazı).
Oyunda muhalif grupların eylemleri: Bazı takım oyunlarında, takımlar oyun
sürerken kurallara itiraz edip kendi fikirlerini ortaya koyarak onların uygulanmasını
isterler. Bu durum, oyunun anayasası olan kurallarda değişiklik talebini gündeme
getirir ve “oyun meclisi” tarafından değerlendirilerek oy çokluğuna göre uygun olan
durum yürütülür. (Anayasanın/Kanunların değiştirilmesi).
Oyunun Bitirilmesi (Yargı)
Oyun sonunda galibin yenilene ceza vermesi: Oyun başlarken belirlenen
kurallar çerçevesinde oyun sonunda kaybeden tarafa maddi, manevi cezalar
uygulanır. Bunlar hayvan taklidi yapmaya zorlayarak bir nevi aşağılama, galip
geleni sırtta taşıma gibi fiziki zorlama ya da yenilene yiyecek aldırmak gibi maddi
yük getirecek cezalardır.
Bu maddenin bir diğer sonucu da ütmeli oyunlarda yenen tarafın ya da
kişinin ödüllendirilmesidir. Başta belirlenen isteğin yerine getirilmesi de oyunun
sonuçlarından biridir.
1.maddede kurallar çerçevesinde devam ettiğinde yürütme içerisinde
değerlendirilirken, oyunun bitiminde de yerine getirilmesi gereken bir uygulamalar
olduğunda yargının bir gereği olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca oyuna “hile”
karıştığında da yargı mekanizması devreye girer ve oyunun uygulayıcıları “hilebaz”
için uygulanacak cezayı karara bağlar.
Bazı grup oyunlarında tarafsız kabul edilen, oyun dışından bir kişinin
görüşüne başvurma: Oyunu başlatma, durdurma, hatalı hareketi saptama,
oyuncuların veya takımların aldığı puanları takip etme gibi tarafsızlık gerektiren
durumlarda “hakemliğine” başvurulan kişinin görüşünün alınması. Örneğin
Uzuneşek oyununda “yastık” olan oyuncunun tarafsız olması ve gerekli durumlarda
görüşünün alınması. (Ombudsmanlık (demokratik hukuk devletine katkı) / AİHM)
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Huizinga, “oyun düzen yaratır, oyun düzenin ta kendisidir” der. (Huizinga,
1995: 27). Yani çocuklar bilinçli bir şekilde olmasa da ortak yaşamın gereği olan
demokrasiden yararlanmaktadırlar. Oyun içindeki demokrasiden amaçlanan,
oyunun iç düzenini sağlamak ve onu korumaktır.
Çocukların grup oyunlarına baktığımızda seçme-seçilme, kazanana ödül verme,
oyunda yanan oyuncuyu ya da oyunu bozanı oyun dışına çıkarma ve ceza verme
aslında demokratik bir devletin temel yapısını oluşturan Yasama - Yürütme - Yargı
mekanizmalarını işletmek anlamını taşımaktadır. İster çocuklara ister yetişkinlere
ait olsun, her oyun ancak tam bir ciddiyet içinde oynanabildiğinde amacına
ulaşabilir. Seçim yapılır, kurallar konur, gerektiğinde yargı mekanizması çalışır.
Bu durumda demokrasinin uygulanması doğal bir süreç midir? Bu
konuyla ilgili kaynaklar eski demokrasi kavramından ve uygulamalarından
söz ederken antropologların, ilkel topluluklarda demokratik uygulamalara
rastladıklarından hatta eski topluluklarda da bu tip uygulamalar olduğundan
söz etmektedir (Meydan Larousse/ Demokrasi/ Eski demokrasiler, 3. c. 514 s.).
Oyunların genel yapısı incelendiğinde, sıra dışı örnekler bir tarafa bırakılırsa,
oyunların içerisindeki demokratik yapının sıkça ve farkında olmadan uygulandığı
görülmektedir. Aşık ve bilye oyunları, atlama-sıçrama-sekme oyunları, değnek
oyunları, ezgili oyunlar, koşarak oynanan oyunlar, taş ve top oyunları demokratik
uygulamaların çokça rastlandığı oyun türleridir. Bu uygulamaların olmadığı ya da
çok az uygulandığı oyunların başında dramatik nitelikli oyunlar gelmektedir. Diğer
bir kategori ise dilsiz-şaşırtma ve şaka oyunlarıdır. Bu oyunlar yapısı gereği içinde
hile ve şaşırtmayı barındırır ve oyuncular bu durumu bilerek oynarlar.
Demokrasinin Uygulanmadığı Durumlar
Oyunlar içinde bazı durumlar vardır ki, bu durumlar demokrasinin tam olarak
yerine getirilmesine engel olur. Bunlardan biri, erkek çocukların grup olarak
oynadıkları bazı oyunlara kızları almamalarıdır. Ancak bu durum, kızların bu oyunu
kendi aralarında oynamalarına engel değildir. Kızların dışarıda bırakılmalarının
nedeni, oynanacak oyunun doğasından kaynaklanan “sertlik” ile açıklanabilir.
Fiziksel dengenin kurulamadığı; uzuneşek, birdirbir, çatal kavak, fırın kızdı gibi
güce ve dayanıklılığa dayalı oyunlara çoğunlukla kızların alınmaması, demokrasi
ile yönetilen bazı devletlerde bile uygulanan kızların askere alınmaması durumuyla
özdeşleştirilebilir. Ve yine kadınların askere alınmaması, kadınların subay
olamayacağı anlamına gelmez, “oyun, isteğe bağlı gönüllü bir eylemdir” ilkesi
burada karşımıza çıkar.
İkinci durum, demokrasinin uygulanmadığı bir başka durum, ritüel nitelikli
oyunlarda karşımıza çıkan “atanmışlık”tır. Geçmişi oldukça eski dönemlere
dayanan bazı ritüel nitelikli oyunlarda, oyunun oynanması yetişkinlerin isteğine ve
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yönlendirmesine bağlıdır. Örneğin; ülkemizde genel olarak “Yağmur Gelini” adıyla
bilinen ve yağmurun yağdırılmasının amaçlandığı bu törensel nitelikli oyunda bazı
şartların yerine gelmesi beklenir. Yağmurun yağmadığı zamanlarda, yetişkinlerin
yönlendirmesiyle çocuklar bir araya toplanır. Birçok yörede “Yağmur Gelini” olarak
seçilip, yapraklarla donatılacak kişinin, inanış gereği, annesinin ilk çocuğu olarak
doğan bir oğlan olması şartı aranır. Bir yetişkin tarafından “atanan” bu çocuk,
verilen rolü üstlenir ve törenin başrol oyuncusu olarak görevini yapar, yani “Yağmur
Gelini”ni oynar. Bu durum oyunun, “törensel nitelikler taşıyan, buna bağlı
olarak bağlayıcı kuralları olan” tanımını somutlaştırır. Huizinga bunu, “bildik
dünyanın geçici iptali” olarak tanımlar ve bu durum için “ilkel halkların ibadete
yönelik ayinsel oyunlarında yer alan yetişkinlerde de açıkça görülmektedir”
der (Huizinga, 1995: 30).
Üçüncü durum, topu olanın oyunu kurması ve mutlaka oynatılmasıdır. Bu,
demokratik devlet yapısı içerisinde, parasal gücü olan kişinin, aleyhine olabilecek
şartları lehine çevirebildiği antidemokratik durumlara örnek olarak verilebilir.
Bütün taraflar olayın farkındadır ancak sessiz bir anlaşmayla durum idare edilir.
Günümüzde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimleri
Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde bir süredir çocuklara yönelik demokrasi
eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimler yoluyla çocuklara sosyalleşme sürecinde,
kendisinin olduğu gibi başkalarının da varlığının farkına vararak onların da haklarını
gözetmesi, birey olmanın sorumluluğuyla adil davranmak öğretilmektedir.
Bu uygulamalardan biri Hacettepe Üniversitesi Anaokulunda çocuk hakları
temeline dayanan sosyal duyarlılık ve yurttaşlık projesidir. Bu proje çerçevesinde
çocuklar kendileri ile ilgili konularda seçim yapmakta, seçim sandıklarında oy
kullanarak, seçim sonunda ortaya çıkan karara katılarak, reşit olacakları zamanın
adeta provasını yapmaktadırlar. Bu çocuklara, oynadıkları demokrasi oyunuyla ilgili
sorular yöneltildiğinde çocukların verdiği cevaplardan bazıları şöyledir:
Demokrasi oy kullanmak demektir.
İstediğimiz olsun diye oy kullanırız, olmazsa üzülmemek demektir.
Kazanmak için oy kullanırız, oyların sonuçları bize dönüyor, anlaşmak demektir.
Tartışmalar olmasın diye oy kullanırız (Tuğrul, 2011).
Bu cevaplardan anlaşılacağı gibi çocukların demokrasi algısı, büyük oranda oy
kullanmak yani seçim yapmak üzerinedir. Oysa demokrasi kavramı ile ilgili olarak
algılatılması gereken önemli bir kavram daha vardır: Eşitlik.
Ülkemizdeki benzer projelerden biri de Toplum Gönüllüleri Vakfının 2005’te
başlattığı ve 14 ay süreyle uyguladığı “Demokrasi ve Haklarımız” projesidir. Bu
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proje kapsamında 12-15 yaş grubu çocuklar için kutu oyunları tasarlanmıştır. Oyun
oynandıktan sonra tartışılarak çocukların görüşleri alınmıştır. Çocuklar,
oynadıkları oyundan edindikleri deneyimi, güncel hayatlarıyla kıyaslayarak
demokrasi ile ilgili çeşitli çıkarımlarda bulunmuşlardır.
Oyunların demokratik yapısı ile ilgili açıklamalarla, aslında çocukların doğal
deneyimleri sonucunda, basit diyebileceğimiz dünyalarında doğal bir süreç olarak
demokrasiyi uyguladıkları sonucuna varılmaktadır. Yetişkinlerin, adına “demokrasi”
dedikleri birtakım eylemleri çocuklar, adını koymadan, irdelemeden, sorgulamadan,
geçmişten gelen bazı eylemleri tekrar ederek ya da eskiden öğrendiklerine benzeyen
yeni şeyler katarak oyunları içinde uygulamaktadırlar.
Okullarda verilen ya da sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri içerisinde çocuklara
verilmeye çalışılan demokratik, eşitlikçi, özgür düşünebilen, sorumluluk sahibi
olmayı öğreten çalışmaların yararlı olduğu kuşku götürmez. Ancak yetişkinlerin,
çocukların çekirdek yapısını inceleyerek daha derin sonuçlar çıkarması gerekir.
Çocuklara kendi oynadıkları geleneksel veya digital oyunlar üzerinden somut
örneklerle demokrasi eğitimi verilmesi de bu eğitimlere katkı sağlayacaktır.
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ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ YÖRESİ ÜÇ FARKLI
EĞLENCE GELENEĞİ
(Oğlak, Körmişkan ve Cumalar)

Yrd. Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ

Giriş
Çağdaşlaşma serüveni yaşayan insanların eğlence kültürleri de değişmiş, adeta
alt üst olmuştur. Doğum günleri, sevgililer günü, evlilik yıldönümleri diye başlayan
bir dizi batı kaynaklı âdetler, Türk toplumunun kültürel yaşantısına girerken eski
eğlence gelenekleri, buna paralel olarak yavaş yavaş toplumun kültürel yaşamından
çekilmeye başlamıştır.
Bildirimizde, Diyarbakır’ın ilçeleri olan Çermik ve Çüngüş yörelerinde
günümüzde pratikte artık yapılmayan üç farklı eğlence geleneğinden bahsedeceğiz.
Bunlar “Oğlak Daveti”, “Körmişkan” ve “Cumalar”dır. Günümüz insanının
ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir anlamda ömürlerini tamamlayan bu gelenekler,
zihinlerde hoş bir seda bırakarak geçmişin tozlu sayfalarında yerlerini almışlardır.
1. Oğlak Geleneği: Bu gelenek, Çermik yöresine aittir; ancak ilçenin değişen
sosyal kültürel özellikleri nedeniyle son on yıldır bu gelenekle ilgili pratiklere
rastlanmamaktadır. Gelenekle ilgili olarak yörede “oğlak yapmak” “oğlağa gitmek”
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“falanca günü oğlağı olmak” tabirleri yaşar. Geleneğin uygulanışı şöyledir: Bir
dileği, arzusu olan kişi (kadın) “Falanca dileğim olursa hayırlısı baharın oğlak
yapacağım” der; bahsettiği arzusu yerine geldiğinde de nisan-mayıs aylarında, yani
doğa yeniden canlandığında konu komşusunu, dostlarını, akrabalarını oğlağa davet
eder. Davetliler, sabahın erken saatlerinde pikniğe gider gibi hazırlıklarını yaparak
eğlence yerine gelirler. Oğlak davetinin sahibi bir oğlak keser ve onu pişirir; çeşitli
yemekler (özellikle pilav) yapar; davet ettiği her aileye, bu yemeklerden birer tabak
gönderir. Darbuka, tef gibi çalgılar eşliğinde özellikle genç kızlar oynatılır. Sabah
başlayan eğlence, akşama kadar devam eder.
Bu eğlence çoğunlukla oldukça geniş ve ağaçlıklı bir bölge olan “Kumlu Dere”de
yapılırdı. Ancak, “Maşatlık” ve “Hacı Mahir’in Bağı” denilen yerlerde de bu eğlencenin
yapıldığı bilinmektedir (k2). Bazen aynı gün, farklı mekânlarda iki farklı “oğlak”ın
yapıldığına da rastlanırdı. Eskiden bahar mevsimi, on-on beş “Oğlak” eğlencesi
yapılırdı. Bu durum, 1980’li yıllara kadar bu şekilde devam etmiş; 1990’larda azalarak
devam eden gelenek 2000’li yıllardan sonra görülmemeye başlamıştır.
“Oğlum evlenirse…, askerden gelirse…, çocuğum olursa…, ….işim olursa…” gibi
çeşitli dilekler, oğlak eğlencesinin yapılması için birer vesile kabul edilirdi. “Baharın
oğlak yapacağım” diyen kişinin yıl içinde dileği gerçekleşirse nisan-mayıs aylarında
adağını adar; oğlağını keser ve eş-dost akrabayı davet ederek oğlak geleneğini devam
ettirirdi.
Yörede, oğlak davetini yapan birkaç kadın bulunurdu. Bu kadınlar çoğunlukla
yaşlı, yoksul ve dul kadınlar olurdu. Oğlak sahibi, bu kadınlardan birini kendi oğlak
davetini duyurması için tutardı. Bu kadın, davet edilecek kişileri birer birer dolaşır;
davet edilenler, kadına bulgur, pirinç yahut para verirlerdi. Toplanan bulgur ve
pirinç oğlak günü yapılacak pilavlarda kullanılır; paralar ise davetçi kadına verilirdi.
“Oğlak” geleneği, Allah’ın verdiği nimetlere karşı yapılan şükrün bir çeşit
tezahürüdür. Allah’a karşı yapılan duanın kabulü sonrası, kişinin adağını kesmesi,
eş-dost, akrabayı davet ederek doyurması, onların eğlenmesine ve güzel bir gün
geçirmelerine vesile olması gibi güzel sonuçlar doğuran “Oğlak”, bu yönüyle eski
Türklerde, beylerin verdikleri bir çeşit yemek töreni olan toylara benzemektedir.
Oğlak, “Allah bana verdi, ben de insanlara vermeliyim” düşüncesinin bir tür törensel
uygulamasıdır.
2. Körmişkan: Neredeyse adı unutulmak üzere olan geleneklerden biri de Çermik
yöresinde mart ayının ilk üç haftasında pazartesi günleri yapılan “Körmişkan”dır. Bu
ad altında yapılan eğlenceye Siverek ve Tunceli yörelerinde de rastlanmaktadır.
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Körmişkan’ın Mart’ın son haftasında çarşambadan çarşambaya bir hafta
boyunca kutlandığı da söylenmektedir. “Körmişkan” adeta bir bahar bayramıdır.
Eskiden baharın gelişi dost ve ahbapların birbirlerine hediye almaları ve bir mesire
yerine gidip eğlenmeleri şeklinde kutlanırdı. “Körmişkan” kutlamaları sırasında
evdeki işler bir kenara bırakılırdı. Erkekler ve kadınlar farklı oyunlar oynayarak
eğlenir, geceleyin yaşlılar; hikâyeler, masallar anlatırlardı. Körmişkan gecesi yapılan
uygulamalardan biri de şöyleydi: Hane halkı kadar damdaki bacanın yanına bir avuç
kül bırakılır. Bu külün üzerine yassı bir taş konur. Sabahleyin kısmetli olan kişinin
taşının altında ateş böceği çıktığına inanılır (k1).
Körmişkan’ın farklı bir uygulaması ise şöyledir: Bu eğlence, kadınlara
mahsustur. Bahar aylarının herhangi birinde çoğunlukla komşu kadınlar bir
araya gelir ve “Pirdos” adı verilen yere giderler (k1). Halk arasında gelenekle ilgili
olarak “Körmişkan’a gitmek” tabiri kullanılmaktadır. “Pirdos” (pirdost), yöre halkı
tarafından aynı zamanda kutsal bir mekân olarak kabul edilmektedir. Dileği olan
kişiler, buradaki bir kayaya küçük taşlar yapıştırır, mum diker ve dilek dilerler.
Burada halkın bahsedilen bölgede yatan pir aracılığıyla Allah’a niyaz etmeleri ve
dilek dilemeleri söz konusudur.
Körmişkan eğlencesi, Hazreti Peygamber’in de ashabını topladığı ve bir yerlere
gidip aynı kapta yemek yedikleri inanışı ile de ilişkilendirilmektedir.
1990’ların sonlarında yapılmış bir derlemede H. Hasan Orhan adlı kişi körmişkana
dair şunları söylemiştir: “İşte bele bir bahar mevsiminde bele mart dokuzunda deyem
eski hesap mart tokuzında kadınlar bele bi şeyi adet etmiştir. Orda oğlah kesrlerdi.
Özellikle kadınlar kıra çıharlardi. E dügün yaparlardi, bele def, dabrıha çalallardi
kadınlar. Şe erkegler de ayri şekilde anadın mı yani ziyafet bi şey yaparlardi. Ona
körmişkan ismini verirlerdi. O güni adetti. O güni martın tokuzında hava açuh oldugi
zamanda herkeş tedarikini görirdi, dostına, ahbabına habar verirdi. Konşılara, kadın
konşılara kadın, erkegse dostına, ahbabına ahrabasına bu şekilde herkeş posta posta
on gişi, on beş gişi, yirmi yani bi kıra bi subaşına bi bahçaya orda oglah keserlerdi,
yemek pişirirlerdi, oni artuh küfe (köfte) yaparlardi, konışırlardi, eglenirlerdi, çıhıp
gelirlerdi (Özçelik 2001: 156).
Toplumun değişen çehresiyle birlikte Körmişkan geleneği de 1980’li yıllardan
sonra uygulanmamaya ve unutulmaya başlamıştır. Ankara’da Çermikliler Derneği
üyeleri, 26 Mayıs 2005 tarihinde ‘Körmişkan” geleneğini diriltmek istemiş; buna
bağlı olarak “Körmişkan” düzenlemişlerdir. Törene Ankara’da yaşayan Çermikliler
katılmış; pilavlar pişirilmiş, gün boyu doyasıya eğlenilmiştir.
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3. Cumalar: Cumalar eğlencesi Çüngüş yöresinde uygulanmaktadır. Bu gelenek
yörede adeta bir bayram gibi yaşatılır. Eğlencenin dutların olgunlaşmasını izleyen
üç Cuma arka arkaya yapılması gerekir. Dutların olduğu haftanın ilk cumasına
“Birinci Cumalar”, ikincisine “Orta Cumalar”, üçüncüsüne “Son Cumalar” denir.
Bu özel günlerde kadınlar yeni kıyafetler giyer, takılarını takar ve yiyeceklerini
yanlarına alarak ilçenin kuzeyindeki “yalel” adı verilen yere giderler. Bu eğlenceye
sadece kadınlar katılır. Erkekler ise şenliği içki içerek, sazlar çalıp oynayarak farklı
bir mekânda kutlarlar (Demir 1985: 35). Cuma eğlencelerin “Uzun Dere” denilen bir
yerin iki yakasında yapıldığı da söylenmektedir.
“Cumalar” sayesinde aynı ses ve müzik eşliğinde birlikte eğlenen insanlar
arasında birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları artar. Böylece yoksul ile zengini
aynı karede buluşturan bu eğlence geleneği, bireysellikten toplumsallığa geçiş
aşamasına da katkı sunar.
Kadınların bir araya geldiği ortamlar, oğlan anneleri için “kız beğenme”
mevzusunda doğal bir ortam sağlar. Cumalar eğlencesinin de böyle bir fonksiyonu
vardır. Anneler, evlilik yaşına gelmiş oğulları için uygun kızları “Cumalar”da bulmaya
çalışırlar. Ayrıca, genç erkeklerin kendilerine uygun eşleri seçmek maksadıyla bu
törenleri, uzaktan seyrettikleri de bilinmektedir.
Yaklaşık on yıl önce seksen yaşında olan Sakine Koç adındaki kişi yöre ağzıyla
Cumalar’ı şöyle dile getirmiştir: “Cumalar ilkin baharın bizim toy derduh işte cumalar
sırası olur, derlerdi. Üç cümamız vardı. Madenden mi dersin, çermigden mi dersin,
diyarbahırdan mı heppi gelürlerdi buraya. İşte büttün bahçalara çağırurlardi. Evde
kaharduh yemeg yaparduh, işte yaglilar kimisi güveç verürdi fırına, her şeyi toplarduh
gederduh e gederduh bele yer yurt bulunmazdı. Salıncahlar, dabrıkalar çalarlardi,
oynarlardi. Ahşam olurdı işte herkeş toplanurdı. Uzun dere deruh, millet bele gelürdi
büttün iki geçeli bele uzun dere derlerdi, heppi otururlardı. Kadınlar onda. İşte bazı
-haşa senen- ahaksız adamlar da gelürle bele dört yanan gençler meçler baharlardı,
kızarlardı. İşte üç cüma o da ele cümadı. Tud vaktı üç cüma gederduh ha, da yoh hindi
kahtı oda kahtı, da yoh. (Özçelik 2001: 182).
“Cumalar” törenine, Niğde’de de rastlanmaktadır. Bu yöredeki eğlence,
Hıdırellez’in gelmesiyle mayıs ayında yapılmakta; törenin gerçekleştiği yere göre de
adlandırılmaktadır. “Çüngüş Cumaları”, dutların olgunlaşmaya başladığı ilk Cuma
başlayıp arka arkaya üç Cuma devam etmekte ve buna bağlı olarak da “İlk, Orta
ve Son Cumalar” diye isimlendirilmektedir. “Çüngüş Cumaları” için halk arasında
Hıdırellez adı geçmemekte, ancak yörede dutların olgunlaşmaya başladığı -yöredeki
söyleyişle nişan düştüğü- dönem mayıs ayının ortalarına denk gelmektedir. Bu da
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bize Çüngüş Cuma eğlencelerinin de tıpkı “Niğde Cumaları” gibi Hıdırellez’le ilgisi
olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle her iki yörede yapılan eğlencenin aynı
adı taşıyor olması, bu kanaatimizi desteklemektedir.
Sonuç
Yukarıda adı geçen geleneklerden “Körmişkan” mart ayında yapıldığı için bir
bahar bayramı olarak algılanmalıdır. “Cumalar” törenlerini ise dutların olgunlaşmaya
başladığı mayıs ayında yapılması itibariyle Hıdırellez törenleriyle ilişkilendirmek
mümkündür. Törenlerin üç Cuma tekrar edilmesi, Hızır ve İlyas’ın buluştuklarına
dair olan inanış ve ona paralel olarak gelişen “dilek dileme” düşüncesiyle ilgili
olabilir. Oğlak töreninin uygulama aşamaları kendi içinde tamamıyla farklı bir
yapı arz etmekle beraber onu da bir çeşit bahar bayramı olarak değerlendirmek
mümkündür. Oğlak geleneği, “adak adama”ya dayandığı için ve belirli bir tarih
aralığında yapılması gerekmediği için diğer iki gelenekten ayrılmaktadır
Her üç eğlence geleneğinde yiyecek ve içeceklerin bir gün önceden hazırlanması,
yörede yaşayan insanların toplu halde katılımının sağlanması, darbuka, tef gibi çalgı
aletleri eşliğinde oynanması gibi unsurlar ortaktır. Bütün bunlar, insanlar arasında
ortak duygu ve düşüncelerin oluşturulması, birlik ve beraberliğin sağlanması,
toplum bilincinin uyandırılması gibi çeşitli değerlerin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamaktadır. Ayrıca evlilik çağına gelmiş kızların görülmesine imkân sağlayan
bu törenler, yeni ailelerin oluşması için de gençlere, doğal ortam sunmaktadır.
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TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDEN BİR KESİT: XIII-XIV. YÜZYIL
ANADOLU’SUNDA EĞLENCE ANLAYIŞI

Emel KILIÇ

Giriş
Neşeli ve hoşça vakit geçirmek için ortak beğeniler şeklinde tanımlanabilecek
eğlence anlayışı, genel olarak halkın yaşam biçimine göre şekillenir. Türk halk
kültüründe eğlencenin önemli bir yeri vardır. Geçen zaman içerisinde yaşam
biçimi ile paralel olarak eğlence kültürümüz değişime ve dönüşüme uğrasa da
Ortaçağ Anadolu halkının eğlence anlayışı günümüz Türk halk kültürüne birtakım
öğeleri miras olarak bırakmıştır. Bildiri, Anadolu halkının eğlence anlayışının
anlamlandırılabilmesi amacıyla tarihten bir kesit sunmaktadır.
Selçuk döneminde Anadolu’da sultan ve devlet erkânının eğlenceye çok
düşkün oldukları, içkili, müzikli ve rakslı eğlenceler düzenledikleri bilinmektedir.
Yunus Emre, Mevlana Celalaeddin Rumi gibi devrin ileri gelen kültür önderleri
Anadolu’daki bu eğlence, zevk ve sefayı, bu ülkenin Zühre (Venüs) yıldızının
etkisinde kurulmuş olmasına bağlamıştır1. Eflâkî de “bütün Anadolu halkı zevk ve
sefaya düşkün” olduğu, bu eğlence ortamına âbidlerin bile kendilerini kaptırdığı
kaydını düşmüştür2.
1 İnanışa göre Zühre (Venüs) yıldızı şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır.
2 Eflakî, II, 726-728; Türkçe çev., II, 310-312.
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Bildiride Ortaçağ Anadolu halk eğlencelerinde görev yapanlar tanıtılarak halkın
ne tarz eğlencelerden hoşlandığı konusu da ele alınacaktır. Ayrıca, somut olmayan
kültürel mirasımızın önemli unsurları olan nevruz ve hıdrellez kutlamalarının,
meddahlık ve âşıklık geleneğinin, güreşin, çelik-çomak ve cirit oyunlarının tarihsel
sürekliliğine dikkat çekilecektir. Bir Orta Asya geleneği olarak Anadolu’ya taşınan,
Selçuklu ve Osmanlı döneminde de oynan, yitirilmiş bir kültürel mirasımız olan
çevgan oyunu tanıtılacaktır.
Söz konusu alanda daha önce yapılmış birtakım çalışmalar bulunmaktadır ancak
bu bildiri konuya devlet erkânından çok halk kültürü açısından bakmaktadır.
Bildiride ele aldığımız dönemde halkın eğlence anlayışında dinin rolü de dikkate
alınmıştır.
Türkler, Orta Asya’daki eğlence kültürlerini Arap, Acem ve Anadolu’nun yerli
unsurlarının kullandığı sazlarla, şarkılarla, yemeklerle, içeceklerle zenginleştirerek
devam ettirmiş ve zenginleştirdikleri bu eğlence kültürünü Osmanlılara
taşımışlardır3. Bildiri, geçmiş ile günümüz arasındaki bağlantıları ve farklılıkları
ortaya koyarak XIII ve XIV. Yüzyıldan günümüze, Anadolu halkının eğlence
anlayışının geçirdiği değişimi ele alan bildiri bu bakımdan salt tarih anlatımı ile
sınırlı kalmayıp somut olmayan kültürel miras çalışmalarına katkıda bulunmayı da
amaçlamaktadır.
Halkın hoş vakit geçirmek amacıyla birlikte düzenlediği her türlü etkinlik
eğlencedir. Eğlence kapsamına dans, müzik, dramatik oyun, sohbet, inanç (rituel),
mani, türkü, bilmece, âşık atışmaları gibi, her tür anlatı türünün icrası girer. Kültürü
meydana getiren somut ve soyut unsurların büyük bir bölümü eğlence ortamlarında
ve eğlenmek amacıyla yaratılmakta, sunulmakta ve yeni nesillere aktarılmaktadır.
Destan, masal, halk hikâyesi, fıkra, bilmece, tekerleme gibi sözlü edebiyat ürünleri,
danslar, dramatik oyunlar, şarkı ve türküler, genellikle eğlence ortamlarında var
olmaktadır4.
Eğlence kültürü birçok kültürel geleneğin yaratılma aktarılma, yaşatılma
ortamıdır. Bu bakımdan toplumların kültürel kimliğini meydana getiren gelenek,
görenek ve inançların çoğu eğlence ortamlarında yaratılmış ve yaşatılmaktadır.
Eğlenceler bireyin kendisi, toplumu, tarihi ve kültürü hakkında bilinçlendiği
ortamlardır. Eğlenceler, toplumun aynasıdır5.
3 Mehmet Ersan, “Türkiye Selçuklularında Halkın Eğlence Hayatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume
XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, s:88.
4 Nebi Özdemir,, Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçay Yayınları, Ankara, 2005, s:23-33
5 Nebi Özdemir ,Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçay Yayınları, Ankara, 2005, s::23-33
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1.Ortaçağ Anadolu’sunda Halkın Eğlence Anlayışı Hakkında Bilgi Veren Tarih
Kaynakları
Tarihi kaynaklar incelendiğinde eğlencenin Türk halkı ve devleti için ne kadar
önemli olduğu görülmektedir. Tarih eserleri ve minyatürler Anadolu halkının renkli
eğlence anlayışının aydınlatılması bakımından önemli veriler içermektedir.
Tarih kaynakları Türkler’ in eğlence hayatının oldukça renkli olduğunu ifade
eder. Kaşgarlı Mahmut’un Divanü Lûgat-it-Türk adlı eserinde nevruz geleneğinin,
güreşin, çevgan oyununun kökleri görülebilmektedir. İbn Bibi ve Aksarayî Selçuklu
çağı anlatımlarında halkın ve devlet adamlarının eğlencelerine de yer vermişlerdir.
Anna Komnena Alexiad ve Niketas Khoniates Historia adlı eserleri esas itibariyle
Bizans’ı anlatsalar da Selçuklu halkının eğlence anlayışına da değinmişlerdir.
Ortaçağ Anadolu’sunun dini-tasavvufî yaşamını biçimlendiren Mevlânâ Celâleddin
Rumî’nin Divân-ı Kebir ve Eflakî’nin Menâkıbû’l-Arifîn adlı eserlerinden Anadolu
halkının eğlence biçimlerinin daha çok dinî yönü saptanabilmektedir. XV. yüzyıl
Fransız seyyahı Bertrandon de la Broquière 1432-1433 yıllarında Anadolu’ya gelmiş
ve bizlere Anadolu halkının eğlence anlayışı hakkında bazı bilgiler bırakmıştır.
Osmanlı dönemine gelindiğinde ise halkın ve devlet erkânının eğlence anlayışı
hakkında bilgiler veren tarih kaynakları çoğalmaktadır. XVI. yüzyıl minyatür
sanatının en güzel örneklerinden olan ve Osmanlı Şenliklerini yansıtan “Sürnâme”
isimli kaynak başlı başına eğlence biçimlerini anlatmaktadır. Padişahların erkek
çocuklarının sünnet düğünlerini, kızlarının veya kız kardeşlerinin evlenme düğünleri
vesilesiyle yapılan Sûr-ı Hümâyûnları anlatan Sûrnâmelerden anladığımız kadarıyla
sünnet törenleri, İslamiyet’in kabulü yılları hariç olmak üzere, Türk tarihinin
sonraki dönemlerinde tam bir şenlik ve eğlence havası içerisinde gerçekleşmekteydi.
Meşhur XVII. yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi IV. Murat’ın 1637 yılında Bağdat seferine
çıkarken, düzenlenen şenliklerden söz etmiştir. Ele aldığımız dönemden daha geç
bir tarihi sürece kaynaklık eden bu eserler eğlence anlayışının sürekliliğini takip
etme imkânı vermektedir.
2.Ortaçağ Anadolu’sunda Halkın Eğlence Biçimlerine Dair Bir Sınıflandırma
Denemesi
Halkın temelde eğlenmek ve dinlenmek ihtiyacını karşılamak amacıyla
düzenlediği her türlü etkinliğe halk eğlencesi adı verilir. Ulusların, halkların,
toplumların ve hatta kişilerin eğlence anlayışı birbirinden çok farklı olabilir. Bu
nedenle bildiri için yoruma açık bir başlık seçilmiş gibi görünse de halkın ortak
paydada buluştuğu temel eğlenme biçimleri, dinî ve sosyal yapının etkisiyle ortay
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çıkan ve halkları tanımlayan mizah duygusu, bu bağlamda görevi halkı eğlendirme
olan meslek grupları gibi genelleme yapma imkânı veren ana öğeler bulunmaktadır.
Ortaçağda Anadolu halkının eğlence biçimlerini çeşitli bakımlardan sınıflandırmak
mümkündür.
Yetişkin Eğlenceleri ve Çocuk Eğlenceleri
Halkın eğlence anlayışının ve mizah duygusunun temel belirleyicilerinden biri
kuşkusuz yaş gruplarıdır. Kaşgarlı Mahmud’un eserinde anlattığı çocuk oyunları
münğüz münğüz, karagunı, çenğli menğli, aşık oyunu, büzüşmek, köçürme
oyunu, ütüş, tepük, ceviz oyunu, kayak, çelik-çomak, bebek oyunu bu kapsamda
değerlendirilebilir. Mevlâna ise çocukların kendi aralarında oynadıkları oyunlardan
bahsederken, kız çocukların bez bebeklerle, erkek çocukların tahta ata binerek,
tahta kılıçlarla yaptıkları savaş oyunu, güreş, esnaflık oyunu, ceviz oyunlarını
saymaktadır6. Mehmet Ersan, Kaşgarlı Mahmud’un isimlerini saydığı bu oyunların
oynanış tarzının aynı, isimlerinin farklı olduğunu ifade etmektedir7. Ele aldığımız
dönemde çocuk eğlencesinin bir başka kaynağı da oyuncaklardır. Oyuncakçılar
mumdan, ağaçlardan, hamurlardan çeşitli oyuncaklar yapar ve bunları çocuklara
satarlardı. Oyuncakları yapan kişilere Lu’bat-sâz
denilmekteydi.
Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar, çeşitli Türk lehçelerinde ‘’dokuz
kumalak’’ veya ‘’dokuztaş’’ olarak adlandırılan oyunu, ‘’mangala’’ adıyla devam
ettirmiştir. Ele aldığımız dönemde oynanan oyunlar arasında satranç ve tavla da
önemli bir yer işgal ederdi.
Yetişkin eğlenceleri olarak değerlendirilebilecek içkili sazlı sözlü eğlenceler,
Erkek Eğlenceleri ve Kadın Eğlenceleri
Cinsiyet Ortaçağ Anadolu halkının eğlence anlayışını biçimlendirme konusunda
önemli bir rol oynamıştır. Toplumun cinsiyete bağlı olarak hoş veya nahoş
olarak gördükleri eğlence biçimleri vardır. Mevlâna da halkın boş zamanlarını
değerlendirmek amacıyla oynadığı eğlencelikleri sayarken erkek ve kadın ayrımı
yapmıştır. Kadınların oya, nakış ve gergef işledikleri, erkeklerin tavla, satranç
oynadıklarını kaydetmektedir8.
“Çölün Buğulu Sesi, Mısır’ın Sembolü, Şarkın Yıldızı” olarak anılan Ümmü
Gülsüm hâfız olan babasının imamlık maaşı aileyi geçindirmeye yetmediğinden,
6 Mesnevi, I, 3435-3436; II, 199, 2340, 2598; III, 2850; V, 3597-3599; VI, 2255-2256
7 Mehmet Ersan, “Türkiye Selçuklularında Halkın Eğlence Hayatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume
XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, s:88.
8 Mesnevi, I, 600, 613, 1786, 2002; II, 130, 613; III, 885.
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kendi köyünde ve çevre köylerde ilâhi, kasîde, ve Kur’ân-ı Kerîm okuyarak ailesine
ek gelir sağlamaya çalışmıştır. Fakat bu meclislerde, kız çocuklarının şarkı, ilâhi
seslendirmeleri günah ve daha ziyade ayıp sayıldığından kendisine erkek giysileri
giydirilerek eserler okutulurdu9.
Takvime Bağlı Eğlenceler
Binlerce yıl önce Anadolu insanları, toplayıcılık kültüründen tarım kültürüne
geçtiği dönemlerden itibaren günümüze kadar mevsim dönüşümlerine, ekimdikim ve hasat zamanlarına özel bir önem vermiş, bu zamanları oruç, ritüel ve
şenliklerle kutsamıştır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe bahar bayramı yapılarak
kıştan sonra canlanan doğanın sevinçle karşılandığını ve şenlikler düzenlendiği
bilinmektedir. Gülmekten ve eğlenmekten hoşlanan son derece canlı, dinamik,
hareketli bir karakter yapısına sahip olan İskitler’de bayramlarının ön önemli
kısmını eğlencelerin oluşturduğu görülmektedir. İskitler bayram yerlerinde at ve ok
yarışları yapmakta, ayak topu oynamakta ve kımız içerek eğlenmekteydi.
Hasat mevsimi şenlikleri, kurban bayramı şenlikleri, ramazan bayramı
şenlikleri, Cuma şenlikleri yaz eğlenceleri ve kış eğlenceleri, seyrana çıkma takvime
bağlı eğlenceler kapsamında değerlendirilebilir. Türk milletinin Orta Asya’dan
günümüze kadar gerçekleştirdiği zamana bağlı şenlikler ve törenler şunlardır;
nevruz şenlikleri, eğlenme toyları, Hızır Nebi şenlikleri ve savaş dönüşü şenlikleri,
kurultay ve şölenler, bey oğlunun ilk avı şenlikleri, tahta geçme törenleri, ilkbahar
şenlikleri, evlenme törenleri, oğlan çocuğu doğum şenlikleri, yug törenleri.
Göktürkler’de de bir çeşit kurban bayramı anlayışı vardır. Göktürler beşinci ayın
ikinci yarısında “ Gök Tanrı” ve “Kutsal yer su “ için kurban kesmekte ve at kurban
etmekteydiler. Kurban merasiminden sonra eğlence başlamaktaydı. Çeşitli spor
faaliyetleri özellikle atlı spor oyunları oynamaktaydılar10
Zamana bağlı eğlencelerin en önemlilerinden biri olan Nevruz’un bayram olarak
kutlanması, gelenek hâlinde devam ede gelmiştir. Sâsânîler, Abbasîler, Büyük
Selçuklular, Moğollar, Safevîler ve Osmanlılar devirlerinde İran’dan Mısır’a kadar
bütün Ön Asya halkları bu günü ve onu izleyen haftayı bayram olarak kutlamışlardır.
9 Binnaz Tuğrul, Şarkı ve Türkülerde Kadın Sesi, s: 62.
10 Salim Koca, “ Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, Türkler IV, Ankara 2002, s.51.
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Anadolu ve Rumeli’de bu bayram daha sonra yerini Hıdırellez gününe bırakmıştır11.
Hıdırellez yüzyıllardır kutlanan bir mevsim bayramdır12. Hızır ve İlyas peygamberler
yılda bir kez 6 Mayısta bir kıyıda buluşurlar. Bu gün bereket ve talih günüdür.
Hızır’ın Hıdırellez günü insanlara şans getireceğine inanılır. Hızır kendisine yardım
edenleri ödüllendirir, yardım etmeyenleri cezalandırır. Ölümsüz olan kişi inancı,
mitolojilerden efsanelere kadar yaygın bir anlatıdır. Ölümsüz kişinin insanlara
yardım edeceğine inanılır. Hıdırellez bir bayram olarak kutlanır. Bu kutlamalarda,
yemek, çeşitli eğlenceler, oyunlar, beklentiler yer almaktadır. Herkesin aktif olarak
katıldığı bir bayramdır. Hıdırellez, Pertev Naili Boratav tarafından “bahar bayramları
içinde ele alınmıştır13.
Hunlardan bazen farklı isimlerle14 günümüze kadar ulaşan tabiatın ve millî
uyanışın birleştirilmesi anlamını taşıyan Nevruz Selçuklular, Osmanlılar ve diğer
Türk devletlerinde eğlence ve şenliklerle kutlanırdı15. Selçuklularda ve bir dönem de
Osmanlılarda Nevruz, milli bayramdı. 21 Mart’a tekabül eden gün, şairler bahariye
veya nevruziye adı verilen medhiyeler, hekimbaşı ise çeşitli baharatlardan nevruziye
adlı macun hazırlayıp sultana sunar ve nevruz bahşişi alırlardı.
En eski Türk bayramı olan Nevruz, Türkler aracılığıyla Avrasya’ya yayılmıştır.
Eski Doğu geleneklerinin devamı olarak yaşamıştır. Çin kaynaklarına dayanarak
Hunların milattan yüzlerce yıl önceleri 21 Mart’ta hazır yemeklerle kıra çıktıklarını,
bahar şenlikleri yaptıklarını, bugün Nevruz kutlamalarındaki geleneklerin o
zamanda da yer aldığını biliyoruz. Aynı gelenekler, Hunlardan sonra Uygurlarda
da görülmüş ve bugüne kadar uzanmıştır. Çağdaş Uygur resminde Uygurların
Nevruz kutlamalarını temsil eden tablolar yapılmıştır. Nizamü’l-Mülk de XI. yüzyıl
11 Ali Aksakal, “Türk Kültüründe Hıdırellez”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1990, Yıl.4, S.43, s.45, 50 .
Prof. Dr. Baheedin Ögel’e göre, İslâm öncesi Hızır anlayışı ile Anadolu’daki Hızır anlayışı arasında benzerlikler
fazla değildir. İslâm öncesi insanların zor zamanda yetişen “Gök Sakallı,” “Ak Sakallı” kocalar görülür.
Bu kocalar Hızır inancı ile örtüşen bir görünüm arz etmektedir. Türklerde Hızır Akboz atlı olarak bilinir
(Ögel,1995; II 89-92). Ögel, Bahaeddin, (1995), Türk Mitolojisi (Kaynaklar ve Açıklamaları İle Destanlar) 2
Cilt, TTK Yay., Ankara.
12 Ahmet Yaşar Ocak “İslâm ve Türk inançlarında Hızır Yahut İlyas Kültü” adlı makalesinde Hıdırellez kültünü
ilahiyat kaynakları, tarih kaynakları, tasavvuf, edebiyat ve folklor kaynakları ile ele almıştır Ahmet Yaşar
Ocak, İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, 2.b., TKAE Yay., Ankara 1990.
13 Pertev Naili Boratav, Türk Halk Bilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar), 2.
bs., Gerçek Yay., İstanbul 1984, s: 212
14 Nevruz şenliklerinin şu isimlerle kutlandığı bilinmektedir: Nevruz, Navruz, Novruz, Sultan-ı Nevruz,
Sultan-ı Navrız, Navrez, Nevris, Naorus, Novroz, Navrıs Oyıx, Nevruz Norus, Ulustın Ulu Küni, Ulusun Ulu
Günü, Ulu Kün, Ergenekon, Bozkurt, Çağan, Babu Marta, Kürklü Marta, Đlkyaz Yortusu, Yeni Gün, Yengi
Kün, Yeni Yıl, Mart Dokuzu, Mereke, Meyram, Nartukan, Nartavan, Isıakh Bayramı, Altay Ködürgeni, Bahar
Bayramı, Yörük Bayramı, Mevris
15 Ahmet Arif Turan, “Nevruz Bayramı ve Kültürümüzdeki Yeri”, Millî Folklor, Ankara, 2000, Yıl 12, C.6, S.45,
s.68

356

MÜZİK OYUN VE EĞLENCE

yazarı olarak Siyasetname adlı eserinde Nevruz bayramının aynı zamanda yılbaşı
olduğunu belirterek Nevruz geleneklerini anlatır. Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı
Lügati’t-Türk’te Türklerde yıl başlangıcının Nevruz olduğunu ifade eder. Ayrıca, 12
Hayvanlı Türk Takvimi’nin başlangıcının da 21 Mart olduğu bilinmektedir.
Selçuklularda Nevruz bayramı eğlencelerinin kutlandığı, şenlikler yapıldığı, özel
yemekler pişirildiği, özel hediyeler alınıp verildiği de bilinmektedir. Selçuklularda
yılbaşı, güneşin koç burcuna girdiği gün olan Nevruz günü olarak kabul edilmiştir.
Osmanlı devrinde de Nevruz, çok canlı biçimde kutlanmaktaydı. Osmanlı ailesini
çıkarmış olan Kayı Boyu’na mensup Karakeçililerin, Karakeçili aşireti mensuplarının
21 Mart tarihinde Ertuğrul Gazi’nin türbesi etrafında toplanarak burada bayram
yaptıklarını biliyoruz. Bu bayramın bir diğer adı da “Yörük Bayramı”dır. Osmanlı
Devrinde 21 Mart günü özellikle padişahın yani sultanın nevruz tebriklerini kabul
ettiği, halkın Nevruz’unu kutladığı, Nevruz şenliklerinde bulunduğu gün olmak
hasebiyle, 21 Mart tarihinin Nevruz-ı Sultanî, yani sultana mahsus, sultan tarafından
veya sultanın katılmasıyla kutlanan Nevruz günü olmak bakımından böyle bir isim
aldığı söylenilebilir.
Ortaçağdan itibaren çeşitli Türk boylarında tabiatın yeniden uyanışını ve
tarımsal faaliyetlerin başlangıcını ifade eden 21 Mart bahar kutlamalarının Nevruz
adı altında yapıldığını görmekteyiz. Anadolu’da “Sultanı Nevruz”, “Nevruz Sultan”,
“Mart Dokuzu” ve “Mart Bozumu” gibi adlarla bilinen nevruz, gelenekleriyle bütün
Türk toplumu içerisinde yaşamaya devam etmektedir.
Nevruz şenlikleri, geniş bir coğrafyaya yayılmış, çeşitli kültürlerde yer almıştır.
Nevruz şenliklerindeki pek çok motif ortak olmakla birlikte her kültür çevresinde
farklılıkların görülmesi de doğaldır. Her sosyal grubun kutlama şekilleri Nevruzun
içeriğini farklı belirlemektedir. Bazı toplumlarda mitolojik kaynağa, bazı
toplumlarda dini kaynağa oturtulmaya çalışılmıştır. Nevruz, çeşitli toplumlarda
kendi kültürünün derinliklerindeki bir olayı kaynak göstererek kültür değerleriyle
özdeşleştirip sembolleştirerek bayram niteliğinde kutlanılan gündür.
Mekâna Göre Değişen Eğlenceler
Mekân eğlenceyi biçimlendiren öğelerden biridir. Ortaçağ Anadolu’sunda,
eğlence merasimleri daha çok hanlarda düzenlenirken meyhanelerde de müzikli
eğlencelere yer verilmiştir. Meyhaneler de müzikli eğlenceler düzenleniyordu.
Konya’da Selçuklu çağında Ermenilere ait bir meyhanenin bulunduğu ve buraya
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Ermenilerin gittiği bilinmektedir. Meyhane kaynaklarda hum-hâne
şarab-hâne ve harâbât
adları ile de geçmektedir. Meyhanelerde
düzenlenen içkili ve şarkılı eğlencelerde hanende ve sazendeler sanatlarını icra
etmiş, halkı eğlendirmiştir.
Türkiye Selçuklularında devlet erkânının eğlence mekânı olarak saraylar ile
özellikle atlı oyun ve gösterilerin yapıldığı meydanlar öne çıkmaktadır.
Mekânın açık veya kapalı olması gerçekleştirilecek eğlence biçimlerinden
etkilenmiştir. Halkın topluca yaptığı eğlence ve kutlamalar için genellikle meydanlar
ve geniş alanlar tercih edilmiştir.
Evlilik ve sünnet törenleri de kişinin maddi durumuna bağlı olarak konaklar,
köşkler ve evlerle birlikte bu mekânların bahçelerinde ya da mekânın yakınında
bulunan meydanlarda kutlanmıştır16.
Mekânlar eğlencelerde icra edilen müzik türlerini de seçmiştir. Halk türküleri
daha çok köy ve obalarda gelişirken, Arapça ve Farsça terennüm edilen, dili gibi
ritmi ve aletleri de ağır bir müzik türü olan sanat musikisi klasik, ağır bir musiki
türü olarak konaklarda, divanlarda yüksek kültürlü zümrenin müziği olmuştur.
Tekke musikisi ise XIII. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış; ilâhî, kaside, na’t gibi
dinî ağırlıklı bir türdür. Tarikatlarda kullanılan bu müzik türü zikir ve semaya eşlik
etmiştir. Mevlevîliğin ve Osmanlı boyunca devam eden Mevlevîhane’nin etkisinde
birçok Konyalı ünlü besteci yetişmiştir. Sayısız halk ozanı da halk müziğini bugüne
kadar devam ettirmiştir17.
Dini Anlayış ve Sosyal Çevre Biçimine Göre Değişen Eğlenceler
Ortaçağ Anadolu halkının eğlence anlayışında Orta Asya Türk kültürünün,
İslam öncesi dinlerin ve İslam dini gibi faktörlerin etkisi olmuştur. İçkili, sazlı sözlü
eğlenceler, raksın dinî bakımdan yorumlanışı dinlere ve hatta mezheplere göre
değişmektedir.
Genel olarak İslam’da eğlence mubah kabul edilmiş, sadece İslam diniyle
uyuşmayan oyunlar ve eğlenceler terk edilir. İslam anlayışında oyun, eğlence mubah
davranışlar arasında olmakla birlikte adet ve alışkanlık haline getirilip aşırı boyutlara
ulaşırsa o zaman mekruh veya haram olmaktadır. Evlilik, sünnet düğünleri, bayram
şenlikleri düzenlenmesi ve bu eğlencelerde güzel ses, musiki aleti, hida, şarkı,
16 Mehmet Ersan, “Türkiye Selçuklularında Halkın Eğlence Hayatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume
XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, s: 79.
17 Özönder, Hasan, “Selçuklu, Beylik ve Osmanlı Dönemlerinde Konya’da Sanat Hayatı”, Dünden Bugüne
Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1999, s: 191-194.
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def, davul, ud, ney, kaval, raks, oyun, yarış, mizah, şiir uygulamaları elbette ki
hadislerle sabittir. Şarkı söyleyenlerin çoğu cariye olmak üzere kadınlar olduğu
nakledilmiştir18.
Ortaçağ Anadolu’sunda İslam’ın Müslüman kadınlara şarkı söylemeyi yasakladığı
inancı ile şarkıcı kadınların çoğu gayrı Müslimlerden seçilmiştir. Oysa İslâm kadını,
hayatın her alanında olduğu gibi sanatsal alanda da bulunabilme hakkına sahiptir
ve bir erkek tarafında dinlenilmesinde herhangi bir sakınca yoktur19.
Dini bayramlar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’dır. Türk insanı Ramazan
ve Kurban Bayramlarına ayrı bir önem verir. Bu bayramlarda dini görevlerini yerine
getiren insanlar daha sonra eş dost ziyaretlerine ve eğlencelere geçer. Türklerin
İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kendilerine özgü bayramları ve festivalleri olmuştur.
Bu bayramlar ve festivallerin temeli inançla ilgili davranışlara ve toplu yapılan
eğlencelere dayanmaktaydı20. Türkler’in İslam öncesinde yaptıkları ayin, şenlik ve
törenler daha sonra semavi dinlere de girerek yeni bir nitelik kazanmıştır.
Selçuklularda eğlence hayatında musiki ve raks önemli bir yer tutmaktaydı. Eski
Türk geleneği olan av âlemlerine, büyük ziyafetlere ve kalabalık musiki toplantıları
yapmaya büyük önem veriyorlardı21. Ozanlar ve kopuzcular zafer gününü takip eden
neşeli akşamlarda, ellerinde kopuzlar, o günkü kahramanlık sahnelerini yaşatacak
destanlar söylerlerdi22.Bu dönemin sonlarına doğru yetişmiş olan Yunus Emre
ile daha önceki şairlere ait şiirler, ilâhi, nefes, Türkü gibi formlarda bestelenmiş
olarak asırlar içinden geçerek bu güne kadar gelmişlerdir. Bu durum, o günlerin
Türk Musikisi varlığından haberdar olmamıza imkân verdiğinden, bizim için bir
lütuf sayılmaktadır. Dolayısıyla bütün bu müzik ve güfte faaliyetleri musikimizin
zenginleşmesini ve ilerde dallara ayrılmayı gerektirecek musiki genişliğini temin
etmiştir. Eski Uygurların başlıca sazı olan (Kopuz) Anadolu Oğuzlarının kullandığı
sazla aynıydı. Kopuz ozanların saz şairliği çalgısı olarak devam etti, çeşitlendi ve
Selçuklular döneminde de Anadolu’ya yayıldı
Mevlâna, oğlu Sultan Veled’e değerli hocalardan musiki dersleri aldırmıştır.
Rebab çalmasını öğrenen Sultan Veled, babasından sonra, bünyesinde Edebiyat,
18 Nebi Bozkurt, Hadiste Folklor, Eğlence, 1997, Aktaran: Sezen, Yümni, İslamın Sosyolojik Yorumu, Birleşik
Yayınları, İstanbul, 2000, s.271-272.
19 İslâm’ın kendi bünyesinden kaynaklanmayan bu düşünce doğmuş, sonuçta toplumun örfleri İslâm’a baskın
çıkmıştır. Binnaz Tuğrul, Şarkı ve Türkülerde Kadın Sesi, s: 62 ve 67.
20 Salim Koca, Selçuklularda Ordu ve Askeri Kültür, Ankara, 2005, s: 52.
21 Mustafa Cahit Atasoy; Türk Musiki Tarihi Ders Notları, I.T.O. Türk Müz. Dev. Kons., İstanbul 1993,s. 7
22 Fuat Köprülü; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, DJ.B. Yayınları, T.T.K. Basımevi, Ankara 1976, s:245
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musiki, raks ve Tasavvuf olan Mevlevî teşkilâtını kurmuş, ayrıca bestekâr olarak
eserler vermiştir.
“Zahid idim terâne söyleyici yaptın beni Eğlence meclisinin şarap içicisi ve ayyaşı
yaptın beni
Vakar ile seccadede otururdum. Mahalle çocuklarının oyuncağı yaptın beni”23.
Mevlana Denizlerin Üzerinde ismindeki bir başka şiirinde ise şöyle demektedir:

“İçki, eğlence, tad sarmış şehrimizi.
Elinde bir kadeh var her sarhoşun.
Kimi doymuş, rahat, kendinde,
İçkiye doğru koşmakta kimi
Gürül gürül süt ırmağı bir yanda,
Bir yanda gürül gürül bal nehri” 24

Eski Türkler törenlerinde ozan, baksı, oyun, şaman gibi şair, büyücü ve din
adamları vasıtasıyla her zaman bu kopuz veya kopuz cinsinden sazları vazgeçilmez
bir tutkuyla kullanmışlardır. Türk mûsikîsi Anadolu’ya Orta Asya’dan kopuzun
etkisi ile gelmiştir. Daha sonra Anadolu’da kopuzdan türemiş ve ondan çok az farklı
olan “Bağlama” yerleşmiştir. Mûsikîyle bu kadar yakından ilgilenen Türk Milletinin
sanat yönünü bazı Batılı yazarlar ve tarihçiler buna rağmen inkâr etmeye çalışsalar
da Türk Milletinin asırlardır bir gelenek olarak süregelen bir sanat zevkine gölge
düşüremeyeceklerdir.
Anadolu’da tasavvufun gelişmesinde önemli rolü olan Gazâlî’ye göre; “rübab,
kopuz gibi sazları çalmak ve özellikle bunların seslerini dinlemek haramdır, nehy
edilmiştir. Sebebi ise bu çalgıların o dönemde içki içenlerin alametlerinden olmasıdır.
Bir şey şarap içenlere özgü olursa o şey haramdır. Çünkü rübab sesi duyulunca içki
hatıra gelir. Def ve davul ise helaldir. Fakat davulda bile şöyle bir ayırım yapmıştır.
23 Mevlânâ Celâleddîn- i Rûmî (1372:1484). Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (1372 h.ş.), Kulliyyât-i Şems-i Tebrîzî,
nşr. Bedîuzzamân Furûzânfer, Tahran
24 Mevlana Celaleddin Rumi, Şiirler, Antoloji.com kültür ve sanat, e-kitap
dosyalar.semazen.net/mevlana_siirleri.pdf erişim tarihi: 18.09. 2011.
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Eğer davul uzun (darbuka) gibi iki başı da yassı olursa o da haramdır” 25.
Dönemin başlıca tarikatlarına ve Ahilerin ortamına da giren musiki ve raksın
dinî rolü ve eğlence boyutu Ortaçağ Anadolu’sunda çeşitli tartışmalara da konu
olmuştur26. Emeviler döneminde musiki bir eğlence sektörü olarak ortaya çıkmış
ve pek çok devlet adamından da destek ve yakınlık görmüş, mülki erkanın almaya
çalıştığı caydırıcı mahiyetteki tedbirler gündeme gelmiş fakat bu da yeterli olmamış;
böylece işret âlemleri artınca, musikiyi yasaklayan birçok hadis uydurulmuş; bu
serkeşliğin önüne hadis uydurmakla geçilebileceği düşünülmüştür. Aslında içki
meclisine tabi olan musikinin haramlığı konusunda zaten hiçbir kimsenin itirazı
yoktu. Bu arada ihtiyata binaen âlimlerden bazıları her türlü musikiyi haram
sayarak, halkı bu konuda uyarmayı dini bir vecibe saymıştır27.
Ortaçağ’da Ahilerin eğlence biçimi de diğer pek çok konuda olduğu gibi
fütüvvetnâmelere göre belirlenmiştir. Fütüvvetnâmelerin bildirdiğine göre;
belli kurallar ve etik ölçüler içerisinde gerçekleştirilen bu sohbet toplantılarının
yemek yeme, mûsikî ve raksla bütünleştirildiği bilinmektedir28. Fütüvvet-nâmeler
Ahilerin zaviyelerde oyun oynama, çalgı çalma, türkü söyleme gibi eğlenceler
düzenlediklerini anlatmaktadır. İbn Battuta Ahilerin akşam yemeğinden sonra raks
yaptıklarını anlatır. Zaviyelerde yapılan periyodik toplantılarla yemekli, sazlı sözlü
çalgılı, türkülü eğlencelerin düzenlendiği, sohbetlerin yapıldığı bilinmektedir.
Zaviyelerde, Ahiler ve diğer mensuplarının oyun oynama, çalgı çalma ve türkü
söyleme gibi gerek mûsiki kültürü, gerekse eğlence hayatlarına dair bilgiler
aldıklarını yine fütüvvet-nâmelerde verilen bilgiler arasında görmekteyiz. Fütüvvet
ehlinin gece sohbetlerinin eğlence faslı hakkında da ipuçları bulunmakta ve eğer
Münir-i Belgradî bazı sohbetlerin maksadını aştığını ifade etmiştir. Çünkü burada
meddahlık benzeri oyunculuk yeteneğiyle muhtemelen çeşitli yöresel oyunların
oynandığı anlaşılan çeşitli vesilelerle toplanılan uzun gecelerde kimi zaman esrar
ve tiryak çekmeye varan fasıllar tertip edilmektedir29.
25 Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Kimyâ-yı Saadet, Sağlam Yay., İstanbul 1978, s:284.
26 Musiki üzerine yapılan tartışmaların temel çıkış noktası Lokman Sûresinin altıncı ayetidir. Ayette:“Bayağı
insanlardan kimileri de vardır ki, Allah yolundan bilmeyerek saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için boş
sözü satın alır, işte bunlara mühîn bir azap vardır.”ibaresi yer alır. Âyette geçen lehv; oyun, eğlence, insanı
hayırlı ve faydalı işlerden alıkoyan herhangi batıl şey, lehvelhadis ise asılsız uydurma sözler, insanı hayırlı
lüzumlu işlerden geri bırakan tegannilerdir, oyunlardır. Hasan Basri bu sözü şöyle tefsir etmektedir: “Allah’ı
anmak ve O’na ibadet etmekten alıkoyan gece eğlenceleri, maskaralıklar, piyesler, komediler, masallar,
hikâyeler, şarkı, türkü vs.dir ” Kurtubi ise şöyle tefsir eder: “Bu lehv’den kastolunan, şarkıcılığı meslek
edinenler ve bunlara saygı besleyenlerdir ki o şarkı nefisleri duygulandırır, behimi arzuları kamçılar, raks’a
sevk eder. ”Mahhul’sa boş sözü “şarkıcı kızlar” olarak tefsir eder. Binnaz Tuğrul, Şarkı ve Türkülerde Kadın
Sesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları(Türk Din Musikisi) Anabilim
Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s:32-33.
27 İrfan Ayean; “İslam Toplumunda Eğlence Sektörünün Ortaya Çıkışı”, A.Ü.i.f. Dergisi, c. XXXVIII, s. 156,163.
28 Fuad Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu. TTK. Yayınları. 4. Baskı. TTK Basımevi, Ankara 1991, s: 213.
29 Saffet Sarıkaya, s:57. Nisaâbu’l-İntisâb’da Esnaf Teşkilatı ve Fütüvvet namelere Yönelik Eleştiriler
e-makâlât Mezhep Araştırmaları, III/1 (Bahar 2010), s. 43-64. ISSN 1309-5803 | www.emakalat.com
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Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykûbâd Yassıçemen(1230)zaferinden
dönüşünde; Kayseri’ye yaklaşınca Müslümanlar âlim ve şeyhleri ile Hıristiyanlar
da papazları ile kendisini karşılamaya çıkmışlardı. Ermeni kaynağına göre,
Müslümanların kutlamalarına katılamayıp geride kalan Hıristiyanlar bir tepe
üzerine çıkmış; seyrediyorlardı. Bunları gören Keykubâd onların arasına girerek,
törenlerinde; çan çalmalarına ve ilâhilerle şarkılar söylemelerine izin vermiş ve
şenlik içerisinde halkla birlikte şehre girmişti.
XIII-XIV. yüzyıl Anadolu’sunda halkın eğlence anlayışında dinin etkileri
görülmekle birlikte sonsuz kısıtlamalar olmadığı anlaşılmaktadır. İslâm inancında
alkollü içkiler yasak olmasına rağmen Anadolu halkı bu dönemde zaman zaman
içkili eğlenceler de düzenlemişlerdir. İçki ve benzeri dinen yasaklı maddelerin
temini her yerleşim biriminde mümkün olmasa da Bertrandon içki içerek eğlenmek
isteyen Türklerin, özellikle gayrimüslimlerin bulunduğu şehirlerde alkollü içki
bulmakta güçlük çekmedikleri bilgisini vermektedir30.
Anadolu’nun İslamlaşmasındaki rolü bulunan Şihâbüddin Sühreverdî (1145-1234)
de halkın ve din ileri gelenlerinin eğlencesine müdahale eden isimlerdendir. “Fakat
şeyhlerin ve kendilerine tabi olunan manevi liderlerin raks etmeleri hiç yakışık
almaz. Çünkü raksta oyun ve eğlenceye benzer bir özellik vardır. Oyun ve eğlence ise
onların manevi makamlarına yaraşmaz, hallerine ters düşer.”31 Sühreverdî,”şarkıcı
kadınların şarkı söylediği, çalgıcıların çalgı çaldığı, dinleyenleri parmak şıkırdatıp el
çarptığı, raks edip oynadıkları meclisleri Müslüman’a yakışmayan meclisler olarak
niteler ve bu halin merdûd (kabul edilmemiş)olduğu hususunda ihtilaf olmadığını”
kaydeder32. Kadın müzisyen ve sanatkârlar gayri Müslimler arasından seçilirdi.
XVI. ve XVII. yüzyıllarda ise Birgili Mehmet Efendi, Üstüvani Mehmet ve
Ebussuud Efendi gibi bazı din adamları, müzikle ilgilenmenin, heykel ve resim
yapmanın, şarkı söylemenin dini açıdan uygun olmadığını söyleyerek toplumu etki
altına almışlardı.
Sosyal Çevre ve Statü Biçimine Göre Değişen Eğlenceler
Türk Halk Müziği, göç ile birlikte Orta Asya’dan İslam coğrafyasına ve Anadolu’ya
girdi. Türk müziği yayılırken hem etkiledi hem etkilendi. Türk halk müziğinin
yayıldığı, yeni konular ve özellikler kazandığı en dinamik dönem Selçuklular
Dönemi’dir.
30Bertrandon de la Broquière, Denizaşırı Seyahat, Türkçe çev., İlhan Arda, İstanbul 2000, s: 183.
31Sühreverdî, Avârif, vr.58b’dan naklen Ekrem Çatak Şihâbeddin Sühreverdî Hayatı Eserleri ve Tasavvuf
Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimler (Tasavvuf) , Yayınlanmamış
doktora tezi, Ankara 2007, s: 447
32 Sühreverdî, Avârif, vr.62a.’dan naklen Ekrem Çatak, s:469.
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Sosyal tabakalar ve toplumun yüklediği statüler eğlencelerde icra edilen müzik
türlerini de seçmiştir. Konya’ya Oğuz boyları ile gelmiş olan halk musikisidir. Köy
ve obalarda gelişen, Türkçe söylenen bir müziktir. Sanat musikisi ise klasik, ağır bir
musiki türü olarak konaklarda, divanlarda yüksek kültürlü zümrenin müziği olarak
gelişmiştir. Arapça ve Farsça terennüm edilmiş, dili gibi ritmi ve aletleri de ağır
bir müzik türü olmuştur. Tekke musikisi ise XIII. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmış;
ilâhî, kaside, na’t gibi dinî ağırlıklı bir türdür. Tarikatlarda kullanılan bu müzik
türü zikir ve semaya eşlik etmiştir. Mevlevîliğin ve Osmanlı boyunca devam eden
Mevlevîhane’nin etkisinde birçok Konyalı ünlü besteci yetişmiştir. Sayısız halk
ozanı da halk müziğini bugüne kadar devam ettirmiştir33.
Selçuklu Saray eğlenceleri de sosyal çevre ve toplumsal statüler kapsamında
değerlendirilmiştir. I. Alâeddin Keykubad’ın Melik Adil’in kızı Gaziye Hatun ile
Malatya’da evlenmesi ve yine I. Alâeddin Keykubad, tahta oturmak üzere Sivas’tan
Konya’ya gelirken, geçtiği şehirlerde düzenlenen şenliklere34 hemen bütün halkın
katılması gibi münferit bazı örneklerde halk kimi kez bu saray eğlencelerine
davet edilse de saray eğlenceleri genel olarak devlet erkânının eğlence biçimleri
idi. Sarayda görevi sultanı memnun etmek, eğlendirmek olan mashara (maskara)
( )ﻤﺴﺨﺮﮦdenilen kişiler vardı. Ancak tarihe geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla
eğlendirmeye çalıştığı kişiler nazarında değer görmüyor ve sevilmiyordu35.
Selçuklu sultanları ve devlet ricali eğlenceyi çok seven insanlardı. Tarih
kaynakları, Selçuklu sultanı II. Giyaseddin’in eğlence ve içkiye düşkünlüğünden
yakınmaktadır. Sultanlar ve devlet ileri gelenleri sarayda sık sık çalgılı ve rakslı
eğlenceler düzenlerlerdi. Selçuklu saraylarında musikişinaslar, şarkıcı ve rakkaseler
de vardı. Türkiye Selçuklu Devleti’nde sultanın toplantılarında ve eğlence
meclislerinde (bezm: içkili ve müzikli eğlence meclisi) protokolü düzenlemek ve
hizmetleri kontrol etmekle görevli yüksek rütbeli Emîr-i Meclis adında bir görevli
(emîr) bulunmaktaydı. Selçuklu devrinde bezm adı verilen içkili ve müzikli eğlence
meclisi önemli bir yer tutmuştur. Bezm denilen bu eğlence meclisleri bizzat
Selçuklu sultanları tarafından düzenletilmiş, bu eğlencelerde çeşitli yarışmalar da
yer almıştır. Bu eğlencelere bazen halk da davet edilmiştir.
Sultanlar içkili eğlencelerde, köşk ve saraylarda özellikle devlet erkânı ile
eğlenmeyi tercih etmişlerse de, seferlerde askerler ile tahta çıkış ve düğün gibi
33 Özönder, 1999: 191-194.
34 I.Alâeddin Keykubad, tahta oturmak üzere Sivas’tan Konya’ya gelirken, geçtiği şehirlerde düzenlenen
şenliklere hemen bütün halkın katıldığını günlerce süren eğlenceler yapıldığını anlatan İbn Bibi, “Aksaray
halkı, her renkten elbiseler giyip, sazlarıyla ve nağmeleriyle gökteki gezegenleri, havadaki zerreleri ve yerdeki
haşereleri bile eğlence ve neşeye boğarak o yüce kişiyi karşılamak için harekete geçtiler” yazmıştır. İbn Bibi,
211-218; Türkçe çev., I, 229-236.
35 Selçuklu sultanı II. İzzeddin Keykavus vefatına yakın oğlu II. Mes’ûd’a maskaralığı sanat edinen taife ile
düşüp kalkmamasını öğütlüyor, Mevlana Divan-ı Kebir’de maskaraları yerden yere vuruyordu. Merçil, Türkiye
Selçukluları’nda Meslekler, TTK Basımevi, Ankara 2000, s: 133-134.
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geneli ilgilendiren kutlamalarda ise halkın katılımıyla ve toplu olarak eğlendikleri
görülmektedir.
Devlet erkânının eğlencesine halkın davet edilmesinin stratejik bir amacı vardır.
Devlet yönetiminin başarısızlığı veya doğal afetlerin verdiği acılar unutturulmaya
çalışılmakta, halk arasında birlik ve beraberlik duygusu artırılmaya çalışılması
amacıyla Eski Türk devletlerinde toyların ve Osmanlı döneminde düğün şenliklerin
düzenleniş amaçları 36 askeri ve siyasi başarısızlıklar ya da doğal afetlerden hemen
sonra gerçekleştirildiği bilinmektedir. Halkın ve yönetimin her kesiminden
insanların katılımıyla gerçekleştirilen eğlenceler sayesinde tekrar halka ve saraya
güven sağlanmış oluyordu. Ayrıca gündelik hayatın getirdiği yükten yorulan halk,
düzenlenen eğlenceler vesilesiyle rahatlatılmaktaydı. Şenliklerde düzenlenen
oyun ve eğlenceler ise, halkı gündelik hayatın yükünden uzaklaştırması ve bir
nevi dinamizm kazandırması açısından oldukça önemlidir. Oyun ve eğlenceler
sayesinde rahatlayan insanlar, gündelik yaşamlarına daha sıkı sarılabilmekte ve bu
da toplumsal bir rahatlamaya vesile olmaktaydı.
Müzik Eşliğinde Eğlenceler:
Türker’de müzik saray tarafından büyük ölçüde önemsenmiş, Selçuklulardan
Akkoyunlular’a, onlardan Osmanlılara kadar çeşitli Türk devletlerince himaye altına
alınmıştır. Örneğin Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın, müziği çok sevdiği ve icra
edilen ezgilere kendisinin de katıldığı bilinmektedir. Ancak, Türk devletleri içinde
müziği büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin desteklediği bilinmektedir. Müzisyenleri
yalnızca ekonomik açıdan değil, sarayda müzik toplulukları kurarak gelişmesine de
büyük ölçüde destek olmuştur37.
Mevlâna, başta saray olmak üzere halkın eğlenceye olan düşkünlüğüne işaret
etmektedir. O’nun verdiği bilgilerden bu dönemde kopuz, saz, davul, zurna, tambur,
tef, ney, rebap başlıca musiki aletleridir. Müzik eşliğinde şarkıcılar tarafından cezbeli
şarkılar söylendiği, dinleyicilerin bu şarkılara coşkulu biçimde el ve ayak vurarak,
parmak şırlatarak eşlik ettiği, münferit ve toplu olarak sema ve raks yapıldığı, halay
çekildiği anlaşılmaktadır. Mevlâna müzikteki nota ve durak işaretlerinin yanında
musikinin 24 makamı olduğunu ve musiki icra eden sanatçıların bu 24 makamı
bilmek zorunda olduklarını da söylemektedir38.
Selçuklu ve ona bağlı devletlerin saraylarında, günlük eğlenceler, bayram
ve düğün şenlikleri, cülus ve zafer merasimleri, misafir hükümdar ve elçilerin
36Özkan İzgi, “Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda Geleneksel Festival ve Eğlenceler”, İ.Ü. Tarih Dergisi, S. 31,
İstanbul 1977, s. 36
37Süleyman Sırrı Güner, Çok Sesli (Alafranga) Müziğin Türk Toplumuna Giriş Süreci ve Sarayın Etkisi Türk
Müziğinin Tarihteki Yeri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2007/2, Sayı: 6,
Journal of Suleyman Demirel University Institue of Social Sciences Year: 2007/2, Number: 6, s: 52.
38 Mesnevi I, 2194-2195, 3864; VI, 1657

364

MÜZİK OYUN VE EĞLENCE

kabullerinde çeşitli oyunlar ve rakslarla birlikte müziğin önemli bir yer tuttuğu
anlaşılmaktadır39. İçkili ve şarkılı eğlencelerde hanende ve sazendeler sanatlarını
icra etmiş, halkı eğlendirmiştir.
Selçuklu kaynaklarının birçoğunda Anadolu’nun Zühre (Venüs) yıldızının
etkisinde bulunduğu, bu sayede sanatın ve müziğin önem kazandığı yolundaki
yorumlara sebep olmuştur. Devlet makamlarına yapılan tayinlerin yer aldığı
Anadolu Selçuklu Münşeat Mecmuaları’nda müzisyen tayinlerine ilişkin bilgiler
XIII. yüzyıl Selçuklu Türkiye’sindeki müzik ve müzik atmosferi hakkında önemli
ipuçları vermektedir: Buna göre gerek Selçuklu gerek ona bağlı devletlerin sultanları,
müzisyenleri, “hazerde ve seferde” (savaşta ve barışta) kaydı ile tayin etmekte, müzik
âlet ve vasıtalarının buna göre hazır bulundurulmasını emretmektedirler. Müzik
âleti olarak en çok saz, cenk, rebap ve ud’un adı geçmektedir.
Ahmed Eflâkî, Vezir Ziyaeddin ve Sahib Isfahani Hanlarında müzikli eğlencelerin
düzenlendiğini, çeşitli müzik aletlerini kullanan kadın ve erkek icracıların ve
şarkıcıların bulunduğunu kaydetmiştir. Eflâkî Vezir Ziyaeddin Han’ında harp
çalan Tavus adında bir kadını ve Avriya’nın kızının harp çaldığını anlatmaktadır.
Eflâkî’nin eserinden öğrendiğimiz kadarıyla bu hanlarda kadın ve erkek neyzenler,
def, vs. çalan sanatkârlar ve rakkaseler de bulunmaktadır40.
Memluk Sultanı Baybars Moğol ordusunu bozgunu uğrattıktan sonra 20 Nisan
1277’de Kayseri’ye gelince Keykubadiye Sarayı’nda büyük bir eğlence düzenlemişti.
Ancak sultan onların eğlencede aşırı gittiklerini görüp hanende ve sazendeleri icrayi sanat etmeden huzurundan kovmuştu.
Mızıka heyeti bu dönemde hayatımıza girmiş ve mehterin esasını teşkil etmiştir.
Anadolu halkı bugün de çeşitli eğlencelerde mehter müziğini önemli bir unsur
olarak görmektedir.
Ortaçağ Anadolu’sunda Düğün Eğlenceleri
Selçuklu devri Anadolu’da halktan kimselerin düğün törenlerine ait kayıtlara
rastlamamış olmakla beraber, kaynaklarda hükümdar ve devlet adamlarının yaptığı
düğünlerin ayrıntılarına kadar anlatılıyor olması, bu eksikliği kısmen gidermektedir.
İbn Bibi ve Eflâkî’nin verdiği bilgilere göre düğün evi süslenir, ziyafetler verilir,
sazlar eşliğinde şarkılar söylenir, oyunlar oynanırdı41.
39 Fatma Âdile Başer Türk Halk Müziği ile Türk Klâsik Müziğinin Oluşumu ve İlişkilerine Tarihten Bakmak, s:17
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.InsanBilimleri.com
40 Eflâkî, I, 301-302; Türkçe çev., I, 590-591; II, 65-66; Türkçe çev. II, 515; Taneri 1977, 67-68.
41 İbn Bibi, 180, 483-485; Türkçe çev., I, 198; II, 36-38; Eflakî, II, 726-728; Türkçe çev., II, 310- 312; Turan, 1980,
369; Turan, 1984, 415.
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Sûrnâmelerde anlatılan Osmanlı saray şenlikleri kadar ihtişamlı olmasa da XIIIXIV. yüzyıl Anadolu’sunda düğün eğlenceleri de bilinmektedir. Eflâkî, Mevlânâ’nın
çocukları Sultan Veled ile Alâeddin’in sünnet törenlerinin düğün şeklinde
kutlandığını anlatmaktadır42.
İbn Bibi’den öğrendiğimiz kadarıyla I. Alâeddin Keykubad’ın Melik Adil’in kızı
Gaziye Hatun ile Malatya’da evlenmesi vesilesiyle yapılan ve bir hafta devam eden
eğlencelerin sonunda, sekizinci günde halka açık eğlence meclisi düzenlenmiştir43.
Eğlencenin Sporla Birleşimi: Oyunlarla Yapılan Eğlenceler
Hunlarda görülen eğlencelerde ortak noktayı çeken unsur merkeze atın alınması
ve devlet işlerinin görülmüş olmasıdır. At hem kurban edilerek hem de spor
faaliyetlerinde kullanılmak suretiyle eğlencenin ana unsurunu oluşturmaktaydı.
At aynı zamanda hızı ve gücüyle eğlencelere renk katmaktaydı. Görülen eğlence ve
festivallerden ayrılık göstermemesine karşın kopuz eşliğinde ata binme ve ok atma
Uygurlarda da görülen bir adet olarak karşımıza çıkmaktadır44.
Kaşgarlı Mahmut’un köyü olan Opal’daki45 okumuş görmüş yaşlı kimselerin
Kaşgarlı Mahmut hakkında eskiden beri söylene gelen hikâyelerle ilgili anılarından
oluşan “Mehmut Keşkiri Hekkide Hikâyeler”(Kaşgarlı Mahmut Hakkında Hikâyeler)
adıyla bir kitaba göre Kaşgarlı Mahmut yedi yaşına girdiğinde, anne babası kırk gün
kırk gece sünnet düğünü düzenleyerek bütün yurdu, her ilçe ve kabileyi davet etmişti.
Düğünde yemek dışında, halk için oğlak kapışma yarışı, koç dövüştürme oyunu,
darvaz oyunu, sihirbazlık, topuk tutma oyunu gibi eğlenceler düzenlenmiştir46. Bu
çalışmaya göre Kaşgarlı Mahmud zamanında Şahı Ehram oğlu Hüseyin’in düğün
şenliğinde at yarışı, güreş, ok atış, topuk oyunu, çevgan vurma oyunu oynanmıştır.
Çevgan(Çöğen); tarihi milattan öncesine dayanan, Orta Asya Türkleri tarafından
at üzerinde oynanan bir tür savaş oyunudur. Çevgân, at üzerinde, ucu eğri değnek veya
sopalarla oynanan top oyunu. Türkçe kaynaklarda “çögen”, Farsça kaynaklarda “gûy
(top) u çevgân” şekline geçen ve Türk hükümdarlarının çok sevdiklerini biliyoruz47.
Oyun; geniş bir alanda, iki takım halinde ayrılmış atlıların, ellerindeki ağaçtan
sopalarla keçi derisinden yapılmış topu, karşı tarafın kalesine atmaları esasına
dayanmaktadır. Çevgan oyunundan Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügatit-Türk adlı
eserinde bahsedilmiştir. Çevgan oyununun amacı aynen ciritte olduğu gibi kişinin
at üzerinde hareket kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamak, savaşa hazırlamaktır.
Orta Asya’daki Türklerin yanı sıra batıya göçen Türklerde bu oyunu oynamaya
42 Eflâkî, I, 319; Türkçe çev., I, 524. Krş. Taneri, 1977, 69.
43 İbn Bibi, 298; Türkçe çev., I, 313; Turan 1984, 350.
44Özkan İzgi, “Hun, Göktürk, Uygurlarda Geleneksel Festival ve Eğlenceler”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve
İncelemeleri, İstanbul,1969, s.30.
45 Kaşgar’a bağlı Konaşehir (Eskişehir) ilçesinde yer alan bir köydür. Topuk oyunu, çevgan vurma oyunu
Uygur halk oyunlarının eski şekilleridir.
46 Alimcan İnayet, “Kaşgarlı Mahmud Hakkında Oluşan Efsaneler Üzerine”, Türk Dünyası İncelemeleri
Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: 347-372, İZMİR 2006,s:352.
47 Çevgan oyunu hakkında daha geniş bilgi için M. Z. Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I,
İstanbul, 1971, s. 359-361; İA, çevgân mad.; M. Ş. Ülkütaşır, Çevgân ve Gökbörü, TK, 57, (1967), s. 31-35
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devam etmişlerdir. Gerek saray erkânı ve gerekse halk arasında büyük itibar gören
ve günümüzde oynanan polo’ya benzer bir oyun olan çevgan da Ortaçağlarda sık
karşılaşılan bir eğlence şeklidir.Osmanlı Devleti zamanında da Çevgan oynandığı
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde bahsedilmektedir. Günümüzde Türk
Cumhuriyetleri’nde kural ve oynanış itibariyle çevgana benzeyen gökbörü oyunu
halen oynanmaktadır. Eski bir Türk oyunu. Milattan önceki Orta Asya Türklerinde,
İranlılarda, Araplarda Yunanlılarda, Bizanslılarda ve Uzak Doğu’da değişik türleri
görülen çevgan oyunu Türkler tarafından Hindistan’a götürüldü. İngilizler bu
oyunu, Hindistan’da görerek öğrendiler ve golf adını verdiler.
Alâeddîn Keykubâd’ın boş zamanlarının eğlencelerinden biri de, devlet adamları
ve komutanlarla birlikte çevgân oynamaktı. Sultan, burada devlet adamları ve
komutanlarla birlikte sabahtan kuşluk vaktine kadar at koşturup, “çevgân” oynardı48.
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bildirdiğine göre, Osmanlı Türklerinde de
oynanırdı. Osmanlılar, Çevgân oyununu oynamak için, bir meydanın iki tarafına
kale yerine mermerden iki sütun dikerlerdi. At üstündeki oyuncular iki gruba
ayrılır, her grup kendi sütunu arkasında yer alırdı. Meydanın ortasına, ağaçtan,
adam başı büyüklüğünde bir top konurdu. Oyun esnasında Mehterhâne takımı
davullarıyla çalmaya başlar, bunun arkasından her taraftan birer atlı çıkıp topu,
çevgân adını verdikleri ucu eğri sopalarla sürükleyerek kendi kalesine doğru
götürmeye çalışır, bu sırada diğer süvariler de ikişer ikişer karşılıklı olarak kendi
arkadaşlarının yardımına koşarlar ve topu kendi taraflarına çevirmeye çalışırlardı.
Hangi taraf topu kendi kalesine daha çok atarsa o taraf kazanırdı. Terbiye edilmiş
atlarla oynanan oyun, oldukça tehlikeli olup, topun at veya süvariye çarpması,
kol ve ayakların kırılmasına sebep olurdu. Ancak beden hareketleri yönüyle savaş
kabiliyetini arttırması bakımından oynanır, sürek avları gibi bir nevi savaş hazırlığı
sayılırdı.
Ortaçağ Anadolu’sunda eğlence hayatı sporla iç içe geçmiştir Türkiye Selçukluları
döneminde gerek hükümdarlar gerekse halk arasında en yaygın spor dallarının
güreş, okçuluk, avcılık, binicilik, cirit olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Orta Asya Türk
Kültüründen taşınan çevgan, gökbörü gibi oyunlarında spor hayatında varlıklarını
devam ettirdikleri gözlenmiştir.
Eğlencenin Spor ile Birleşimine örnek teşkil eden Cirit, bir diğer deyimle Çevgan,
Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunudur. Türkler, Orta Asya’dan
Anadolu´ya bu atlı oyunu da doludizgin beraberlerinde getirmişlerdir. Türkler için
at, mukaddes ve vazgeçilmez bir unsurdur. At sırtında doğar, at sırtında büyür,
at sırtında savaşır, at sırtında ölürlerdi. At sütü kımız Türklerin yegâne içkisi idi.
Cirit Oyunu, Türklerin en büyük tören ve sportif oyunu idi. Daha sonra 16. yüzyılda
Osmanlı Türkleri tarafından bir Savaş Oyunu olarak kabul edildi. 19. yüzyılda
bütün Osmanlı ülkesi ve saraylarının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu. Cirit,
aynı zaman tehlikeli bir oyun olduğundan 1826 yılında II. Mahmut tarafından yasak
48 İbn Bîbî, 1956: 271 vd.; 1996: I, 289 vd.; Selçuknâme, 2007: 89 vd.; Tevârîh-i Âl-i Selçûk, 1902: IV, 278.
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edildi. Fakat daha sonra yine Osmanlı Ülkesi´nin başta gelen meydan ve savaş oyunu
olarak her tarafa yayıldı. Cirit Oyunu, daha 40-50 yıl öncesine değin Anadolu´da
yaygın bir oyun olduğu halde son yıllarda sadece Balıkesir, Söğüt, Konya, Kars,
Erzurum ve Bayburt yörelerinde yaşamaya devam etti. 20-25 yıldan beri Konya ve
Balıkesir´de tarihe karıştı.
Anadolu´nun hemen her köşesinde düğünlerde ve bayramlarda köy delikanlıları
ve kasaba halkı Cirit Oyunu´nu oynamaktadır. Büyük şehirlerimize karşı köy
ve kasabalarımızda yaşamaktadır. Sinop köylerinden Gaziantep´e, Bursa’dan
Antalya´ya kadar Doğu, Batı, Güney ve Kuzey Anadolu´da köylerimizin güreşle
beraber başlıca yiğitlik ve savaş oyununu teşkil etmektedir. Halkın ilgisini çekmek
için cirit meydanında davullar ve zurnalar çalınır. Ayrıca Yurtdışı İran, Afganistan ve
Türkistan Türkleri ile Türklerle meskûn diğer Asya yörelerinde de hâlâ canlılığını ve
geleneğini sürdürmektedir.
At yarışları, mızrak atışı, gülle atma, halka kapma Selçuklu Anadolu’sunda
oynan askeri oyun türleridir. Sultan II. Mesut’un Konya’da bulunduğu bir sırada
Ahi teşkilatına mensup gençlerin geceleyin ateş oyunları oynadıklarını ve silahlarla
gösteri yaptıklarını da Anonim Selçuknâme’nin yazarı nakletmektedir49.
Gösteri Sanatlarına Bağlı Eğlenceler
Selçuk Türkleri, Konya sarayında tiyatro eğlenceleri gerçekleştirmiş, orta oyunu
örnekleri vermişlerdir50.Selçuk Türkleri ve Oğuzlar arasında XII. Yüzyıl başında
ve ondan evvel dramatik san’at oldukça ilerlemiş, dinî mahiyetten tamimiyle
sıyrılmış, bir halk eğlencesi şekli almıştır. Anadolu Selçukî saraylarında Bizans
İmparatorlarının taklitlerini yaparak sultanları eğlendirmeğe çalışan birtakım
muhdik ve mukallidlerin varlığından Bizans kaynakları sayesinde bilgi sahibi olmak
mümkündür51. Bizans kaynağı Anna Komnena’nın Alaksiad adlı eserinde, 1116
yılında Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un ayağındaki hastalık nedeniyle
Selçuklulara karşı düzenlenecek seferden geri kalmasının Türkler arasında korku
nedeniyle böyle yapılmasına bağlanmış ve ordugâhta alay ve eğlenme konusu olup,
askerlerin bunu bir komedi mevzuu yaptıkları anlatılmaktadır52. Fuad Köprülü’nün
araştırmalarına göre Osmanlının ilk dönemlerinde de sarayda, yaptıkları işin
ayrıntıları ile icra ettikleri sanatın nitelikleri ve meddahlık sanatı ile olan ilgileri
tam olarak anlaşılmamakla birlikte nedim, meddah, kıssahân, mukallit adlarıyla
anılan birtakım sanatçılar bulunuyordu53.
49 Anonim Selçuknâme, , neşr ve Türkçe çev. Feridun Nafız Uzluk, İstanbul 1952 s: 51.
50 Refik Ahmet Sevengil, Selçuklu Türklerinde Dramatik Eğlenceler, Türk Tiyatrosu Tarihi I,“Eski Türklerde
Dram San’atı”, Refik Ahmet Sevengil, , Maarif Basımevi, 1. Basım, İstanbul 1959
51 Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Ank. 1986, s. 371 M. Fuad Köprülü, “Türklerde Halk Hikâyeciliğine
Ait Bazı Maddeler-Meddahlar”, Edebiyat Araştırmaları, Ankara, 2004.
52 Anna Komnena, Aleksias,Türkçe çev.,s: 479-480.
53 M. Fuad Köprülü, Edebiyat Araştırmaları-I, İstanbul 1989, s. 374
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Gölge oyunu XI. yüzyıldan beri İslam dünyasında bilinmekte oldukça yaygın bir
eğlence aracı olarak tanınmaktaydı. XIII-XIV. Yüzyıl Anadolu’sunda seyirlik oyunlara
bağlı eğlenceler arasında meddahlar ve kavvâllar, tiyatro ve kukla gösterileri güreş,
at yarışları, ok atışları, keçi kapma, köpek, koç ve horoz dövüşleri, yılan oynatmak,
akrobasi gösterileri, canbazlık ve sihirbazlık sayılabilir54. Köy seyirlik oyunları,
daha çok köy çevrelerinde, yılın belirli günlerindeki bazı törenlerle düğünlerde
ve genellikle kış aylarında düzenlenen sıra gecelerinde sergilenir. Köy seyirlik
oyunlarının bir kısmı köken bakımından eski kutsal törenlere ve ritüellere dayanır.
Bazı oyunlar belirli bir zamanda, belirli bir biçimde ve bolluk, bereket getirmesi
ümidiyle sunulmuştur55. Köy seyirlik oyunlarındaki bazı temalar Karagöz oyununa
kaynaklık etmiştir56.
3. Ortaçağ Anadolu’sunda Eğlenceye Yönelik Meslekler
XIII-XIV. yüzyıl Anadolu’sunda eğlence hayatı ile ilgili meslekler halkın ne tarz
eğlencelerden hoşlandığını göstermesi bakımından önemlidir. Selçuklu döneminde
eğlence amaçlı işlerde çalışanlar canbâz, gûyende, hammâr, kâval, kassâs, la’âb,
lu’bat-sâz, mâr-gîr, mashara, mey-furûs, muganni(ye), mutrib, sâhir, sayyâd,
sayyâd-ı mâhi olarak sayılabilir.
Türkiye Selçuklularında eğlence hayatındaki en önemli mesleklerden biri şiir
söyleyen, hikâye anlatan, hoş sohbet ve iyi konuşanlar için kullanılan unvan olan
kavvâllardır. Kavvâl ( )ﻘﻮﺍﻝkelimesi Arapça, çok söz söyleyen anlamına gelmektedir.
Derin, tasavvuf ve felsefî şiirleri okuyarak, topluluğu heyecana, tefekküre ve vecde
getirirlerdi. İbn-i Bibi’nin eserinde Kavvâlden söz edilmektedir. Selçuklu sultanı
I. Alâeddin Keykubâd sultan ilan edildikten sonra, tutuklu bulunduğu Minsar
Kalesinden Sivas’a oradan da Konya’ya hareket ettiği ve Kayseri’ye geldiği zaman,
bu şehrin subaşısı Hokkabaz oğlu Seyfeddin Ebu Bekr beraberinde mutribler,
nevbetiyân ve kavvâllar olduğu halde sultanı karşılamaya çıkmıştır.57 Erdoğan
Merçil bu bilgiden hareketle kavvâlların karşılama törenlerine katıldığı ve ismi
sıklıkla beraber anılan mutribler sınıfında yer aldığı sonucuna ulaşmıştır58. Selçuklu
sultanı I.Alâeddin Keykubâd Abbasi halifesi en-Nasır li-Dinillah’ın elçisi şeyh
Şihabeddin Ömer Suhreverdi ile Konya’da görüştükten sonra bir gezintiye çıkmışlar
ve dönüşte sultanın kavvâlları semaya başlamışlardı. Sultan Alâeddin Keykubâd’ın
Türkiye Selçuklu devletinde düzeni sağlamasıyla topluma bir güven gelmişti
bu nedenle kavvallar ve mutriplerin maharetleri fazlalaşmış yeni peşrevler ve
parçalar bestelemişlerdi. Sultan Alâeddin Keykubad ile Gaziye Hatun’un evlenmesi
münasebetiyle düzenlenen şenliklerde kavvâllarda yer almışlardı. Vezir Şemseddin
54 Mesnevi II, 135; III, 994-998; VI, 1333
55 Metin And. 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi, İstanbul 1970, s. 20.
56 Ayşin Candan, “Köy Meydanından Tiyatroya”, Hürriyet Gösteri, sayı: 212, Temmuz-Ağustos 1999, s. 70.
Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Ankara 1997, s. 118-1 19.
57 İbn-i Bibi, Türkçe tercüme, II, s: 230.
58 Erdoğan Merçil, Türkiye Selçukluları’nda Meslekler, TTK Basımevi, Ankara 2000, s: 132.
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İsfahani’nin düzenlediği eğlencelerde kavvâllarda bulunurdu. Mevlana’nın
muhitinde de Osman-ı Kavvâl, Zeki Kavvâl, Kemâl-i Kavvâl gibi kavvâllar da vardı
ve genelde semalarda yer alıyorlardı.
Türkiye Selçuklularında eğlence hayatına hareketlilik katanlardan biride
“kassâs”lardı.) ( ) ﻘﺻﺍﺺKassâslar hikâye anlatan diğer bir deyişle meddahlık yapan
kişilerdi. Hikâyeciler islerini geceleyin yaparlar, hikâyeler okurlar, halk da onların
basına toplanırdı. Hikâyeci dinleyici bulduğunda hikâyenin bütün cüzlerini
okurdu59. Yaşam biçimleri mizah anlayışı üzerinde etkili olan temel faktördür.
Selçuklu döneminin anlatı ürünleri ve önemli mizah örneklerinden Dede Korkut
ve Keloğlan masalları, Nasrettin Hoca fıkraları, dönemin Anadolu halkının mizah
anlayışını yansıtmaktadır. Öngören’e göre Selçuklu mizahı başka toplumlardan
etkilenmeden ve baskı altında kalmadan kendini geliştirmiştir60.
Selçuklu çağı eğlence sektöründe meyhaneci çeşitli adlarla anılmıştır. Bu isimler
Hammar Arapça hammar,
Farsça

,

meyfurş
îengür
şire feşar

Selçuklu çağının şarkıcıları muganniye
adını alıyordu. Selçuklu sultanı
II. Kılıç Arslan’ın kızı Artuklular’ın Hısn Keyfâ koluna hâkim olan Nureddin
Muhammed ile evlenmiş, Nureddin Muhammed daha sonra bir mugannîye âşık
olmuştu. Pervane Tâceddin mugannilerden bir cariye ile gayrı meşru ilişkide
bulunduğu gerekçesiyle emir Sadeddin Köpek’in emriyle taşlanarak öldürülmüştür.
Selçuklu sultanı Rükneddin IV. Kılıç Arslan Mevlana’nın da hazır bulunduğu bir
semada iken mugannîler şarkı söylemeye başlamıştı61. Semada söyleyen muganniler
erkektir. Arap yarımadasında şarkıcılığı meslek edinen pek çok müğanniye vardı.
Bununla ilgili olarak Kitabu’l Eğâni’de şu bilgiye rastlıyoruz: “ İslâm öncesi devirde
şarkı mevcut idi ve bu sanat, teganniyi meslek edinen ve kayna denilen kadın
okuyucular vasıtasıyla gelişmişti…”62. Mekkeli ve Medineli şarkıcılar yanında bir
de Hire dolaylarından şarkıcılar getiriliyordu. Bu şarkıcılar hem Mekkelileri hem
de kurulan panayırlarda misafirleri eğlendiriyorlardı. Câhiliye devri Araplarının
tertipledikleri gecelerin ayrılmaz bir parçasını şarkıcı kadınlar teşkil ediyordu. Hatta
her bir zenginin evinde şarkıcı câriyeye rastlamak gayet olağandı. Genellikle Arap
59 Mevlana, Mesnevi adlı eserinde kassâs sözünü kullanmaz, hikâyeciden meddah olarak bahsetmektedir.
Merçil, age.,s: 132.
60 Ferit Öngören, Türk Mizahı, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1998, s: 43.
61 Erdoğan Merçil, age., s:135.
62İsfahânî, Ragıb , el-Eğanî adlı eserden naklen Binnaz Tuğrul, Şarkı ve Türkülerde Kadın Sesi, s: 59.
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asıllı olmayan ve kendilerine “kayne” veya“müğanniye” denilen câriyeler, zengin
evlerinde ve kabile reislerinin büyük çadırlarında şarkı söyleyip raks ederek ev sahibi
ve misafirleri eğlendirirdi. Yine panayırlarda da bu tür eğlenceler düzenlenirdi.
Selçuklu çağının şarkıcı grubunda yer alan bir diğer meslek gûyende ( )ﮕﻮﻴﻨﺪﻩadını
taşıyordu. Şarkı söyleyip def çalan gûyendeler Mevlevîlerin ortamında semalara
katılmanın yanı sıra rubaî ve gazel söyleyerek cenaze önünde mersiye okuyorlardı.
Hamamlarda da şarkı söyleyen gûyendeler bahşiş de alıyordu. Selçuklu sultanı II.
İzzeddin Keykavus’un saltanat naibi Emineddin Mikâil’in hanımı her cuma akşamı
Konya’nın tüm hanımlarını topluyor, bu ortamda gece yarısına kadar şarkı söyleyen
cariyeler, defçiler ve kadın neyzenler çalarken Mevlana semaya kalkıyordu63.
Selçuklu döneminin çalgıcıları ve aynı zamanda şarkı da söyleyen bir
grubu mutriblerdir.  ﻤﻄﺮﺐve  ﻤﻄﺮﺑﻪdönemin eğlence hayatını en fazla etkileyen
kesimlerdendir. Mesnevi’de “çalgıcılar def çalar, sarhoşlar şarkının nağmesiyle,
çalgının nefesiyle gıdalanırlar. Çalgıyla çalgıcı da onları meyhaneye çeker götürür”
denmektedir. Eğlence meclislerinde mutrib ve murtibelerin sabaha kadar çaldıkları,
karşılama törenine de katıldıkları, saraya mensup (yani bir nevi devlet sanatçısı)
ve halk sanatçısı olmak üzere ikiye ayrıldıkları anlaşılmaktadır64. Saray çalgıcıları
mutribân-ı hasse, halk çalgıcıları mutribân-ı şehr adıyla anılmaktaydı. Mutrib ve
mutribelerin çaldığı çalgılar saz, berbat, ceng, def, derây-ı Hındî, ney, rebab, surna
(zurna), tanbur, kanun, çegane, nakur, erganun (erganon-org), musikâr ve rud
idi. Selçuklu döneminde mutriblerin dışında da çalgıcılar vardı. avvâd (ud çalan) ,
çengî, deffâf (def çalan), dühül-zen (davulcu), nakkare-zen, nayî (neyzen), rebâbî,
tabbâl, tabl-zen diğer çalgıcılar sınıfındandı. Nayî, deffâf ve çengî içinde kadınlar
da bulunmaktaydı.
Merçil’in eserinde sâhir, cadu ve efsun-ger adları ile anılan sihirbazlar da halkın
eğlencesinde rol alan meslek grupları arasında sayılmakla birlikte yaptıklarına
bakılırsa halkın bundan keyif alıp almadığı tartışmaya açıktır65.
Hokkabâzlar yanan ateşe kendilerini atmak, kızgın demiri ağızlarına almak,
kamçıdan kan akıtmak, merkep yavrusuna binmek gibi çeşitli gösteriler yaparlardı.
Halk nazarında hokkabâzların çok sevildiği anlaşılmaktadır. Sultan Alâeddin
Keykûbad Kayseri’de tahta çıktıktan sonra yapılan şenliklerde hokkabâz da vardır.
Keykubad’ın Gazi’ye Hatun ile evlenmesi nedeniyle düzenlenen şenliklerde de düğün
eğlenceleri için Mısır, Şam, Anadolu ve Musul çevresinden getirilen sanatkârlar
arasında da hokkabâzlara yer verilmiştir. Hokkabâzlara kaynaklarda ayrıca şu’bede,
63 Eflakî Türkçe tercüme, I, s: 445.
64Erdoğan Merçil, age., s:136 ve 137.
65 Erdoğan Merçil, age. s: 143.
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şu’bede bâz veya saz ve müşa’biz adları da verilmiştir. Akrobasi gösterilerinde ise
canbâz veya resen-bâz unvanlarını alan kişiler görev yapıyordu.
Osmanlı eğlencelerinin mimarları hakkında Sûrnâmelerde geniş bilgi vardır.
Düğünlerde oynanan oyun ve gösteriler birkaç çeşittir. Parmaklarının ucunda tabak
döndürerek gösteri yapanlara Canbaz deniyordu. İp canbazları resenbaz- rîsmânbâz
adı verilen, kâsebâz, giydikleri cübbeler altından el çabukluğu ile bir nesne
çıkaranlar tâsbâz adıyla sûrnâmelerde yer almaktadır. Ateşle ilgili gösteri yapan
âteşbâz, bir çenber içerisinden kendisini yahut bir hayvanı geçirenler çenberbâz,
insan dayanıklılığı aşan gösterileri yapanlara da zorbâz denilmekteydi. Ayrıca
gürzbâz, şemşirbâz, şişebâz, paçlebâz, yılanbâz, hokkabâz, beyzabâz, taklabâz,
kûzebâz, sûretbâz, curcunabâz, matrakbâz gibi isimlerle gösteriler yapanlar
eğlencelerde bulunmaktaydı66. Osmanlı’da dansçıların isimleri ise çengi, köçek,
rakkas, tavşan/tavşanoğlanı, kâsebâz, curcunabâz, cin askeri, beççegân, çegânebâz
ve çârpârezen’dir67.
Sonuç
■
XIII-XIV. yüzyılda Anadolu halk kültüründe eğlencenin önemli bir yeri
vardır. Tarih kaynakları Osmanlı klasik dönemi kadar olmasa da Ortaçağ Anadolu
halkının eğlenceleri hakkında bilgiler sunmaktadır.
■
Ortaçağ Anadolu halkının eğlence biçimlerini zamana bağlı eğlenceler, yaşa
bağlı eğlenceler, mekâna bağlı eğlenceler, dinî faktörlere bağlı eğlenceler, sosyal
çevre ve toplumsal statüye bağlı eğlenceler, müzik ve sporun eşliğinde gerçekleşen
eğlenceler ve gösteri sanatlarına bağlı şeklinde gruplandırmak mümkündür.
■
Yaşam biçimleri eğlence anlayışını belirleyen temel faktördür. Örneğin
zaman içinde yitirilen somut olmayan bir kültürel miras öğesi olan çevgan oyununun
eski cazibesini yitirmesi Anadolu halkı için atın hayatî unsur olmaktan gittikçe
uzaklaşmasının etkisi vardır.
■
XIII-XIV. yüzyılda Anadolu halk eğlenceleri eğlenen kesimin toplumsal
statüsünden önemli oranda etkilenmiştir.
■
İslam dininin Anadolu halkının eğlence anlayışında belirleyici rolünü
gittikçe arttırmıştır.
■
Türkler, Orta Asya’daki eğlence kültürlerini Anadolu’nun yerli unsurlarının
özellikleri ile de zenginleştirerek devam ettirmiş ve bu eğlence kültürünü
Osmanlılara taşımışlardır.
66 Mehmet Arslan, Türk Edebiyatında Manzum Surnameler (Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri), Atatürk
Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1999, s. 234-250
67 Metin And, Osmanlı Sanat Dansı: Çengiler-Köçekler-Curcunabâzlar, Sanat Dünyamız,2002, S.85, s. 111-114.
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■
Eğlence kültürü birçok kültürel geleneğin yaratılığı ve gelecek kuşaklara
aktarıldığı bir ortamdır. Geleneksel kültürümüzün önemli bir taşıyıcısı olan eğlence
kültürünün örneklerinin kaybolduğu ya da kaybolmaya yüz tuttuğu bir gerçektir.
Geçen zaman içerisinde yaşam biçimi ile paralel olarak eğlence kültürümüz değişime
ve dönüşüme uğrasa da Ortaçağ Anadolu halkının eğlence anlayışı günümüz Türk
halk kültürüne birtakım öğeleri miras olarak bırakmıştır.

• Ekler:

Çevgan oyunu
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Topkapı Sarayı Müzesi, Av Sahnesi, çevgan oyunu, XVI. yüzyıl 35a 34b

Çevgan oyunu
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TÜKETİM TOPLUMUNDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN DURUMU

Prof. Dr. Mahmut TEZCAN1

A. Giriş
Tüketim kültürü, günümüz toplumlarının ve özellikle Türkiye’nin önemli bir
yönü ve sorunu durumuna gelmiştir.
Bildirimizde bu sorunun öncelikle önemini ortaya koymak için “tüketim
toplumu” kavramının sosyolojik bir çözümlemesini yapacağız. Çünkü tüketim
toplumu, yerel ve küreselin buluşması sürecidir. Daha sonra, bu toplumun
gerektirdiği kurumlardan alışveriş merkezleri (AVM)’ni ele alacağız. Son olarak,
böyle bir oluşum ya da yapılanma içinde halk kültürü’nün durumunu açıklamaya
çalışacağız.
B. Tüketim Toplumu
Günümüz toplumları “Tüketim Toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Bugün
üretim ve tüketim küreselleşmiştir. Ne demek küreselleşme? Küreselleşme, benzer
yaşam biçimlerinin sergilenmesi bakımından günümüz toplumları “Tüketim
toplumu” olarak adlandırılmaktadır.
Günümüz, her türden ürünün toplumları, kültürleri, sınıfları ve coğrafî
uzaklıkları aşıp dünyanın her yerine ulaştığı ve tüketildiği bir özellik taşımaktadır.
Yani, üretim ve tüketimin küreselleştiği bir durumdur. Tüketim ön plana çıkmıştır.
1Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
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Bu durum ise, alışveriş merkezlerini geliştirmiştir. Toplumların bu durumu,
istediğini bulabilme ve tüketebilme bakımından bir özgürlüktür. Buna başka bir
açıdan da “köleleşme” diyenler de vardır (Erbaş, 2009:149).
Kavram olarak bu süreç, daha çok, “Tüketim toplumu” biçiminde
kullanılmaktadır. Tüketimin küreselleşmesi, tek tip duruma gelmesi ve ulusaşırı
oluşumu ifade etmektedir.
Adeta toplumlarda temel yönelim, üretim değil, tüketim olmuştur. Süreç,
1970’li yıllardan başlayıp bugüne gelmiştir.
Günümüz kapitalizminin ruhu, üretimden tüketime kaymıştır. İnsanlar ne
tükettiklerine göre tanımlanır olmuştur. Böyle olunca, tüketiciler tüketim yapıp
yapmama, neyi ne kadar tüketmesi gerektiği konusunda kendi başlarına karar
verememektedir (Erbaş, 2009:151). Bu kararı sermaye sahipleri vermektedir.
Alışveriş merkezleri, fabrikaların yerini almıştır. Serbest piyasa ve medya,
tüketicileri biçimlenmektedir. Gösteri toplumu’na yönelik bu eğilim, insanları
büyülemektedir. Bu büyüleme, süreklilik göstermektedir. Böylece, insanlar,
tüketimi çekici olarak algılamaktadırlar (Erbaş, 2009:152). Herkes istediği ürünü
bulabilmektedir. Onların taleplerine göre biçimlenen üretim söz konusudur.
Üreticiler, tüketici tercihlerinin değişim hızına ayak uydurmak zorundadırlar.
Gelip geçici ve hareketli tüketime uyum gösterebilecek esneklikte üretime
yönelmektedirler. Pazarlamaya da önem vermektedirler. Reklamlar aracılığıyla
tüketim, arttırılmaktadır.
Tüketim toplumuna olumsuz bakanlar:
Kültür endüstrisi yaklaşımı, Marksist geleneği benimserler. Sınıfsal bir fark
gözetmeksizin herkesi benzer biçimde etkileyen kitlesel bir kültürü varsayar.
Karşı kültürün oluşumunu kabul etmez (Erbaş, 2009:154). Bir başka grup da
teknoloji belirlemeci bir anlayışı kabul eder. Wright Mills ve Frankfurt Okulu
temsilcileri bu gruba girer. Baudrillard da olumsuz görüştedir.
Olumlu Görüş: Sanayi sonrası toplumları özgürlükleri gerçekleştirir
görüşündedirler. D. Bell, Alvin Toffler, Drucker gibi düşünürler bu görüştedir.
Eleştirel Bakış: Ritzel, Marksizm ve Weberyan görüşleri birleştirmiştir (Erbaş,
2009:156). Postmodern ve modern kuram birleşimi gibi, Akılcılık ve Akıl dışılık
açısından görüşler dile getirilmiştir.
Akılcılık olarak Ritzel, verimlilik hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik insan
denetimi açısından ve Mc Donald’s sistemi, akılcılık örneği olarak belirtilmiştir
(Erbaş, 2009:156).
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Etrafımız küresel ürünlerle kuşatılmış ve bunların yaygın biçimde tüketilmesi
söz konusu iken sorunun çözümünün okullarda göstermelik yerli malı haftası
kutlamalarından beklenmesi, anlamsız olmaktadır (Erbaş, 2009:165).
Baudrillard, Tüketim Toplumu adlı eserinde tüketimin her zaman simgeler
ve göstergelerin tüketimi olduğunu, modern toplumun tüketimci bir kültüre
yaslandığını belirtir (Baudrillard, 1997:27). Tüketim toplumu, tüketim alanının da
meta mantığı ve araçsal rasyonelliğin etkisine girdiği toplumdur. Modern kentte
müzeler kasvetli eğitim yerleriyken, postmodern kentlerde müzeler görülmeye
değer hayal ve simülasyonlar sunan mekânlar olmuştur. Operada moda şovları,
bir mağazada Çin sanat eserleri sergilenmektedir (Aydoğan, 2009:206).
C. Alışveriş Merkezleri (AVM)
Tüketim toplumunu, Avrupa ve ABD, 2. Dünya Savaşı sonunda gerçekleştirmiştir.
Türkiye ise bu sürece 1950 yılında katılmıştır. Böylece tükettiğini gösterebilen bir
toplum olduk. Toplum, tüketebilmenin bir ayrıcalık olduğunu öğrendi. “Bencil
ben”lerden oluşmaya başladık. 1970’li yıllar, komşular ve arkadaşlar, tüketim için
yarışılan rakipler durumuna geldi. Medya, yaptığı yayınlarda, bireye, tüketmesi
ve bencil olması düşüncesini yaymaya başladı. Bireyler, giderek kalabalıklar
içinde yalnızlaşmıştır. Kentler büyümüş, apartmanlardan sitelere taşınılmıştır.
Geleneksel yapı çözülmüş, güven ve dayanışma ilişkisi, yerini, yalnızlaşma ve
yabancılaşmaya bırakmıştır. 1990larda, yerleşen tüketim olgusu, bireysellik,
farklılık, lüks yaşam biçimi, az ile yetinmemek, sınıf atlama, köşe dönme gibi
değerleri öne çıkarmıştır (Aydoğan, 2009:211). Tüketim toplumu, daha zengin bir
yaşam ve bu yaşam içinde daha fazla tüketebilmenin temel bir kavram durumuna
geldiği bir toplumdur.
İşte bu ortamda alışveriş merkezleri önem kazandı. TV’de diziler izlenmeye,
hafta sonlarında AVM’de geçirilmeye, kredi kartlarıyla metalar sahiplenilmeye
başlandı. Kişilerin yaşam biçimleri, kimlikleri, konumlarına uygun alışveriş
yapmalarına olanak tanındı bu merkezlerle. Özel güvenlik personellerinin,
denetlemelerde güvenli ortam yaratmaları ile insanlar psikolojik olarak etkilenip,
renkli markalarla dış sorunlardan uzaklaşıp, renkli vitrinler gezerek kafalarındaki
sorunlardan uzaklaşırlar.
Bu merkezler, yaşam ve eğlence merkezi durumuna getirilmiştir. Topluma bir
‘yaşam biçimi’ sunulmaktadır. Spor alanları, sinemalar, konserler, eğlencelerle
bu yaşam biçimi veriliyor. Bu özellikler, kişiye özel artı değer katarak konum
kazandırır. Toplum ve birey kaynaşması sağlanarak kendine saygı duyan bir kişi
olur. Bireyler kimlik kazanır böylece. Kültür endüstrisi ve gösterişçi tüketim
birbirini bütünlemiştir. Bu ortamda AVM’leri, halkla ilişkiler, pazarlama, sosyoloji,
reklam, psikoloji, işletme, istatistik, mimarî koordineli bir biçimde çalışması
gerekir.
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Ülkemizde alışveriş kavramı köy pazarından, kapalı çarşı esnafına, seyyar
arabalardan semt pazarlarına ve oradan AVM’ne uzanan bir gelişme gösterdi.
Türkiye, AVM’lere 30 yıl geriden başladı. Ama şimdi arayı kapattı. Alışveriş keyifli
duruma geldi. Boş zaman değerlendirme mekânları oldular. İnsanlar bütün
gereksinimlerini buralardan karşılamaya başladı (Yemek, eğlence, alışveriş). Yakın
gelecekte ise her kesimin bütün gereksinimlerini karşılayacaklardır. Şimdilik her
kesime hitap etmiyorlar. Yakın gelecekte her kesim yararlanacaktır.
AVM’leri, kadınlar için yeni “özgürlük alanları” durumuna gelmiştir. Özellikle
ev kadınları için evin dışına çıkıp toplumsal yaşama katılma fırsatları sunan
toplumsal mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Zorlu, 2006:188). Yapılan
araştırmalara göre alışveriş yapanların çoğunun kadınlar olduğu görülmüştür
(Kandiyoti-Saktanber, 2003:91-92). Bu merkezler, özellikle emeklilerin, gençlerin
ve kadınların serbest zaman geçirme yerleridir (Zorlu, 2006:190).
Batıda tüketimcilik bireyselleşme, ticaretle yeni zengin sınıfın oluşumu ile
başlamıştır. Sanayileşme, kitle üretimi ve refah devleti uygulamaları sonucunda
alt katmanlara doğru yayılmıştır. Bizim toplumda ise, önce tüketim, sonra üretim
süreci başlamıştır. Tüketm süreci, Batılı yaşamla ve ilişkilerle büyümüştür.
Tüketim her zaman üretimin önünde gitmiştir. Üretim de uluslararası pazara
yönelik olmamış, iç tüketime yönelmiştir (Zorlu, 2006:21).
Ülkemizde süpermarketleri tercih nedenleri: Araştırmalara göre şu sonuçlar
elde edilmiştir (Zorlu, 2006:185):
Ürün çeşit ve markasının çokluğu, bütün gereksinimleri aynı mağazadan bir
kerede karşılayabilme olanağı, malı görebilme ve seçip alma olanağı, malların
daha kaliteli ve güvenli olması, daha taze ve temiz olması, fiyatların ucuzluğu,
taksitle ve kredi kartı ile satın alma kolaylığı vs.
D. Alışveriş Merkezlerinde Halk Kültürünün Durumu
Bu merkezlerde şimdilik küresel kültür daha çok yer almaktadır. Yerel kültür
(halk kültürü) ün durumu nedir? Kuşkusuz bu konuda kısmî bir yer alma söz
konusudur. Nelerdir bunlar?
a) Yemek Kültürü
Yerel kültürün bu merkezlerde yer aldığı en güzel örnek, yemek reyonlarıdır.
Buralarda Anadolu’nun en gözde yiyeceklerinin kısmî olarak yer aldığını
görmekteyiz. Köfteler, çiğ köfteler, dönerler, börekler, pideler, lahmacunlar,
bazlama, yufka, gözlemeler yerel yiyeceklerdir. Et ve hamur karışımı yiyecekler
rağbettedir. Sebzeler çok azdır. Yiyecekler daha çok, fast food türünde
sunulmaktadır.
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b) Alışveriş (Giyim vs.)
Giyim sanayii, küresel kültür niteliğinde bu merkezlerde yer almaktadır. Bayan
ve erkek giyimde küresellik egemendir. Kotlar, kumaş elbiseler, gömlekler, kaban,
mont, gömlek, spor giysiler, ayakkabılar, çeşitli aksesuarlar bol çeşitli olarak
merkezlerde yer almaktadır.
Giyim sanayinde büyük beden yetersizliği müşterilerde büyük sıkıntı
yaratmaktadır. Halkımız bu konuda büyük bir ihtiyaç durumundadır.
Bu konuda kentli insanımızın gereksinimi büyük ölçüde karşılanmaktadır.
Kumaşın niteliği ve çeşitleri bakımından hiçbir sorun yoktur. Fakat kırsal kesim
insanının bu konudaki gereksinimi yeterli değildir.
c) Eğlence
Bu merkezlerde eğlence gereksinimi geniş ölçüde karşılanmaktadır.
Çocuk eğlenceleri bol miktardadır. Ana cadde üzerindeki bir merkezin bahçesinde
yazın çalışan lunapark kurulmuştur. Çarşı koridorlarında trenler çalışmaktadır.
Oyuncakçı dükkânları da yeterli sayıdadır. Bayramlarda, festivallerde özel eğlence
programları çocuklara yöneliktir.
Yetişkinlere yönelik konserler de koridor ve salonlarda yer almaktadır. Sinemalar
çarşı içinde sürekli çalışmaktadır.
Bazı merkezlerde Karagöz ve Hacivat gösterileri yapılmaktadır.
Özellikle gençlerin, emeklilerin ve kadınların serbest zaman geçirme yerleridir.
Sıcak ve soğuk havalarda klimadan yararlanmak için bu merkezler tercih konusu
olmaktadır.
Meddah gösterileri, Aşuk ile Maşuk, kukla, ebru sanatı performansı, Tasavvuf
müziği ve sema gösterileri, fasıl dinletisi, mehteran gösterileri, sihir etkinlikleri,
davul show’lar yerel kültür örnekleri olarak bu merkezlerde yer almaktadır.
d) Dinsel Etkinlikler
AVM’de dinsel etkinlikler sınırlıdır. Bazılarında mescit niteliğinde yerler
yapılmıştır. Panorama’da “dua odası” denmiş.
Bazı merkezlerde Ramazan eğlenceleri düzenleniyor. Eski ramazan eğlenceleri
gösterileri düzenleniyor. Yiyecekler, meşrubatlar tanıtılıyor. Boza, şıra, macun vs.
Fakat bunlar tanıtılmaktan çok, ticarî amaçlı etkinlikler olmaktadır.
Dinsel giysiler de bu merkezlerde yer almaktadır. Tesettür mağazaları, haşema
vs. gibi dinsel giysiler mağazaları mevcuttur.
Dini metinlerden oluşan çerçeveli, duvarlara, kapıların üstüne, dolapların
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üstüne konulan çerçeveli eserlerin satışı da oldukça artmıştır.
E. Orta Sınıflar
Ülkemizde orta sınıflar gelişmiş ve gelişmektedir. Dolayısıyla tüketim, bu sınıfın
gelişmesi ile artmaktadır. Böylece tüketim, yerel kültürden küresele kaymaktadır.
Şimdi bu orta sınıflardan söz etmek istiyorum. Yeni orta sınıf, uydu kentlerde
yerleşmiştir. Büyük kentlerdeki uydu kentler, orta sınıflardan oluşmaktadır.
Ayata’nın belirlemelerine göre orta sınıf özellikleri şunlardır (Ayata, 2010)
Ÿ Orta Sınıf: Ayda kişi başına net 500 TL. ve 4 kişilik bir aile düşünüldüğünde ise
ayda en az 2 bin liranın üzerinde geliri olanlar.
Ÿ Orta sınıf, yiyecek ve konut gibi temel masrafları karşıladıktan sonra gelirinin
en az üçte birini farklı biçimlerde harcama kapasitesine sahip kişi ve ailelerden
oluşuyor.
Ÿ Orta sınıf kimliğinin belirleyicisi giyim, kuşam, ev, arabadan çok yaşanılan
semt ve toplumsal muhittir.
Ÿ Küçük yerleşim birimlerinde ve semt ortamında çarşı yüz yüze ve kişisel ilişkilere
dayalı, süreklilik gösteren ve karşılıklı güvenin rol oynadığı toplumsal içerikli bir
alışveriş ortamıdır. Büyük mağaza ise ilişkilerin gayrı şahsî olduğu, ödemenin
inisiyatif sahibi olmayan bir kasiyere yapıldığı, formal kredi araçlarının kullanıldığı
bir alışveriş ilişkisine dayalıdır. Bu mağazalarda kişisel kredi ve güven ilişkisine
dayanan borçlanma olanaksızdır. Bu bakımdan yerel kültüre ters düşmektedir.
Uydu kentteki temel sosyal etkinlik, alışveriştir ve orta sınıf kimliği çoğunlukla
tüketim çerçevesinde ortaya konmaktadır (Şimşek, 2005:56).
Yeni AVM’lere ihtiyaç var. 2020 yılında Ankara’da 100 AVM olsa bile her birinin
ayakta kalacağı kuşkusuz (Milliyet, 12.07.2011).
Kasım ayında piyasaya çıkacak ürünler arasında Siirt ibriği ve Selçuklu
forumlarından esinlenmiş zarflı fincan gibi objeler yanı sıra evrensel zevke hitap
edecek tekstil ürünleri de olacak.
Dekorname… Beyhan Bağış’ın tarih boyunca gündelik yaşamda kullanılan Türk
kültürü objelerini modern formlarla vitrine çıkarmak için kurduğu firmanın adı
(Milliyet, 23.07.2011).
Mobilya, ev döşeme: Kentsel apartman yaşamına uygun döşemeler AVM’de yer
almaktadır.
Halı: Geleneksel çiçek desenli halılar kayboluyor. Geometrik desenli halılar
modada.
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Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria, 1988 de açıldı. Sonra Nova Baran
(1990), Atrium (1992), Capitol (1993), Ankara’da Atakule (1988), Karum (1993),
Akmerkez (1993), Türkiye şehri keşfediyor. Kasaba estetiğini geride bırakıp, şehir
coğrafyasına dalıyor. Kent ritmini öğreniyor. 2009’da 208’e ulaştı.
Sonuç Yerine
Ülkemiz, tüketim toplumu özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda küresel ve yerel
oluşumlar karşılaşmış ve küresel özellikler önde gitmiştir. Tüketim toplumu olarak
küresellik egemendir. Uydu kent, orta sınıf gibi gelişmeler de küreselleşmeyi teşvik
etmektedir. Küreselleşme, esnafı ortadan kaldırmıştır.
Yerelliği korumanın bir yolu da yeni sentezler yaratmaktır. Yani küresel ögelerle
yerel ögeler etkileşimi sonucu yeni sentezler yaratılabilir. Bu yeni sentezler çağdaş
topluma uyar. Bu konuda toplum olarak çok çaba gösteremedik.
AVM’leri yöneticilerinin yerelliğe önem vererek, bu konuda üretimi teşvik
etmeleri gerekir. 2009 yılında sayıları 2008’e yükselmiştir.
AVM’leri etkinliklerinde tamamen ticarî amaç gütmemelidir. Biraz da kültüre
katkıda bulunmak gibi bir amacı gütmelidirler.
Günümüz kent yaşamında somut olmayan, sözle anlatılan gelenek, görenek
(halk kültürünün) yitirilmekte olduğunu görüyoruz. Bu sürecin küresel boyutları
var. Korunması zor. Bu konu UNESCO bünyesinde de ele alınmış. 2005 yılında
“Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kabul edilmiş. 2006’da
TBMM’de kabul edilmiş (Öcal, 2008).

387

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

• Kaynakça
• Ayata, Sencer: “Yeni Orta Sınıf ve Uydu Kent Yaşamı”, Kültür Fragmanları, Metis Yayınları,
İstanbul, 2003.
• Ayata Sencer: “Finansal Krizden Toplumsal Krize”, Radikal 27 Mayıs 2010-1 Haziran 2010.
• Aydoğan, Filiz: “Tüketim Kültürünün Gölgesinde Kentler”, Marmara Üni. .İ.İB.F. Derg., Cilt 27,
Sayı 2, İstanbul, 2009.
• Baudrillard, Jean: Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
• Erbaş, Hayriye: Küreselleşme, Kapitalizm ve Toplumsal Dönüşümler, Palme Yayınları, Ankara,
2009.
• Kandiyoti, D.-Saktanber, A.: Kültür Fragmanları (Türkiye’de Gündelik Hayat), Metis Yayınları,
İstanbul, 2003.
• Oğuz, Öcal: Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras, Türkiye Bilimler
Akademisi, No: 55, Ankara, 2008.
• Şimşek, Ali: Yeni Orta Sınıf, L&M Yayınları, İstanbul, 2005.
• Uğurlu, Saadet: 15.XI.2009, www.saadetugurlu.com.tr
• Zorlu, Abdülkadir: Tüketim Sosyolojisi, Glocal Yayınları, Ankara, 2006.

388

POPÜLER KÜLTÜR, MEDYA, İNTERNET VE HALK KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ

RÜZGÂR ÖZÜR DİLESE DE / DAL KIRILDI BİR KERE…

Dr. Halil ATILGAN

Şoför edebiyatı yolculuğuna “Baba Fuat bir fazla” ile başladım Bu sözü 1980’li
yıllarda Mersin Halk Eğitimi Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak çalışırken
derlemiştim. Ev iş yerine çok yakındı. Her gün yaya gidip geliyordum. Yol üstünde
kırmızı bir pikap. Arkasın da Baba Fuat bir fazla yazılı. Sözü repertuvarıma aldım.
Fakat demek istediğini bir türlü çözemiyordum. Söz, dilime tespih oldu. Çok
düşündüm. Maalesef sonuç yok. Çaresizim. Sahibine soracağım. Sabah erken işe
gittiğim için o saatte sormak uygun olmaz diye düşünüyorum. İş dönüşünde de pikap
olmuyor. Fakat ne olursa olsun kafaya koydum. Yazının mahiyetini öğreneceğim.
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Günlerden bir gün pikabın durduğu evin önünde birisine rastlarım düşüncesiyle
işe geç gittim. Gerçekten istediğim oldu. Bir teyze pikabın hemen yanı başında
oturuyor. Tersler diye de korkuyorum. Çekine çekine yanına yaklaştım.
—Günaydın teyze.
—Günaydın.
—Teyze bu pikap sizin mi?
—Evet… Eşimin pikabı. Eşim balıkçıdır. Usta bir balıkçı. Mersin de: “Baba Fuat
bir fazla” dedin mi herkes bilir. Mersin balıkçılığı ondan öğrendi.
—Peki, teyze kızma ama arabanın arkasında neden “Baba Fuat bir fazla” yazılı.
—Aman bire yavrum senin ki de sorumu Allah aşkına? İş bulamadın it mi
taşlıyorsun. Ne yapacaksın. Git işine Allah’ını seversen. Öğrendiğinde ne işine
yarayacak. Kimin derdine derman olacak.
—Bana kızma diye sizinle pazarlık yapmamda ki sebep bu idi. Ben çok merak
ettim. Sakıncası yoksa söyler misin?
Teyze önce nazlandı tuzlandı. Kafasını bir sağa bir sola çevirdi. Lâ havle çekti.
Baktı ki ben ısrarla konunun üstünde duruyorum. Dayanamadı başladı anlatmaya:

—Eşim balıkçıdır. Söylediğim gibi Mersin’in en ünlü balıkçısıdır. Kalender bir yapısı
vardır. Kendine göre çok özel bir adamdır. Lacivert takımının yakasından kırmızı gülü
hiç eksik olmaz. Ona göre kim ne derse, kim ne yaparsa Baba Fuat bir fazlasını yapar.
Bir kişi on çay ısmarlamışsa Baba Fuat on bir çay ısmarlar. Herkes bir evlidir. Baba
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Fuat’ın bir fazla olması için iki evli olması gerekir. Ve nitekim evlilikte de Baba Fuat
bir fazladır. Kısaca kim ne yaparsa Baba Fuat bir fazladır. İşte Baba Fuat’ın hikâyesi
böyle yavrum, oldu mu? Amacına ulaştın mı?
—Oldu teyzeciğim. Baba Fuat’ın hikâyesini anlatarak beni mutlu ettin. Sağ
olasın, çok yaşayasın. Baba Fuat’a da benden selam olsun dedikten sonra vedalaşarak
ayrıldım. Hem gidiyor, hem gülüyorum. Muamma çözüldü. Sabırla koruk helva
oldu. İşte bizi 1980’li yıllarda kamyon arkası yazılarının peşine düşüren “Baba Fuat
bir fazla” nın hikâyesi böyle. Bu hikâye Şoför Edebiyatına bu ve benzeri yazıların
nasıl girdiğini, tespit ettiğimiz bazı sözlerin nasıl ortaya çıktığının da belgeseli oldu.
İşte bundan sonra başladık kamyon arkası yazılarını derlemeye. Ulaşabildiğimizin
fotoğrafını çektik. Ulaşamadığımızı yazıya geçtik. Yaklaşık altı bin söz derledik.
Kayda geçtiğimiz sözlerin tek tek analizi yapıldı. Şoför sözcüğünün kaynağını
araştırarak sözleri kendi arasında gruplara ayırdık. Sevmek herkesin hakkı şoförler
niye sevmesin ki… diyerek konuyu şoför sözcüğünün anlamından başlayarak
değerlendirdik.

Şoför sözcüğün aslı Fransızcadır. Isıtıcı anlamına gelen “chauffeur / Şoför ”
sözcüğünden dilimize geçmiştir. Türkçe sözlükte: İsim olduğu, Fransızcadan
türediği ifade edildikten sonra: Otobüs, kamyon gibi herhangi bir kara taşıtını
kullanan kimse, eş, sürücü şeklinde de tarif edilmiş. Fransızca “Chauffeur- Şoför”
ün ısıtıcı anlamına gelmesi: Buharlı araçların ilk çıktığı dönemlerde araçları
süren kişilerin yanma odasına kömür atarak buhar motorunu sürekli çalışır halde
bulundurmaktan kaynaklanmıştır. Sürücülerin aynı zamanda bu görevi yerine
getirmesi halk arasında kendilerine ısıtıcı denilmesini sağlamıştır. Ben çok iyi
hatırlarım. Buharlı lokomotifler döneminde lokomotif personelinin birisi ateşçi
idi. Ateşçiler yanma odasına kömür atar, buhar makinesindeki harareti eşit seviyede
tutardı. Görevleri de oldukça ağırdı. Makinist olmak için önce ateşçi olunur, belirli
aşamalardan geçtikten sonra da makinist olarak çalışmaya başlardı. Bizim ateşçi
dediğimiz görevliler aynı zamanda buharlı makinelerin ısıtıcısı idi. İşte: Fransızcada
ısıtıcı anlamına gelen Cauffeur – Şoför sözcüğü zaman içinde varlığını koruyarak
bize ulaştı.
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Şoförler: Bizde olduğu gibi, tüm toplumlarda da nüfusu en yoğun meslek
birliği olarak ilk sırada yer alırlar. İşi profesyonel yapanların yanında arabası olan
kişinin de şoför olduğu düşünülürse azımsanmayacak bir çoğunluğa sahiptirler.
Toplumumuzda yoğun bir nüfusa sahip olan şoförler kalenderdirler. Kalender
oldukları kadar da sabırsızdırlar. Kırmızı ışıkta beklerken yeşil yanınca korna
çalmadan kendini alamazlar. İşte, bu uzağımızı yakın eden, sabırsız meslek grubunu
meydana getiren şoförleri önce iki grupta topladık:
1. Amatör olanlar. ( Hususi araç kullananlar.)
2. Profesyonel olanlar. ( İşi meslek edinmiş para karşılığı yapanlar.)

Profesyonel olanları da:
1. Taksi şoförleri.
2. Dolmuş şoförleri. (Minibüs şoförleri)
3. Kamyonet ve pikap şoförleri.
4. Otobüs şoförleri.
5. Kamyon ve tır şoförleri.
6. Traktör şoförleri olarak grupladık.
Grupladığımız profesyoneller her ne kadar şoför şemsiyesi altında toplansalar da
karşılaştırıldığında grupların kendine has özellikleri olduğu görülür. Bunların içinde
farklılığını öne çıkaranların başında kamyoncular, minibüsçüler sonra da taksiciler
gelmektedir. Pikap, kamyonet ve traktör şoförleri içlerinde en mülayim olanlarıdır.
Bunun nedeni öbürlerine göre halkla daha az içli dışlı olmalarından kaynaklandığı
düşünülebilir. Profesyoneller içinde başta da söylediğimiz gibi kamyoncular kendine
has özellikleriyle ilk sırada yer alır. Şoför kültürünün, edebiyatının da mimarıdırlar.
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Kamyoncularla başlayan ve günümüze kadar ulaşan kamyon yazıları, 1950’li yıllarda
kendini göstermeye başladı. 60’lı yıllarda da gelişerek devam etti. Ben ala torlakken
İncirgediği’ne1 gübre almak için kamyoncular gelirdi. Onun için trenden sonra
tanıdığım ikinci kara taşıtı kamyon, ilk gördüğüm kamyon yazısı da Maşallah oldu.
Köyümüzün istasyona yakın olması treni, gübre alanlar da kamyonu tanımama
vesile oldu.

Tespit Ettiğim İlk Kamyon Yazıları
Kamyoncularda ikinci gördüğüm yazı: “Allah Korusun” idi. Bu iki sözcük yani
“Maşallah ve Allah Korusun” diyebilirim ki şoför edebiyatının ilk ürünleri olarak
kayıtlara geçti. Üçüncü olarak tespit ettiklerim de Ford kamyonları münasebetiyle
söylenen: “Koyun kurdun yol Ford’un. Alırsın Ford olursun lort. Kuzu kurdun yol
Ford’un” sözleri oldu. En çok marka ile ilgili sözler Ford arabalarına ithafen söylendi.
Yani başladığı günden bu yana Ford kamyonlarıyla ilgili söz üretmenin modası hiç
geçmedi. Hep ilk sırada oldu. Belki Ford firması para verseydi Türk şoförlerinin
yaptığı reklam kadar Ford kamyonlarının reklamını yaptıramazdı.“Maşallah ve Allah
Korusun” sözleri kamyonların arkasına değil önüne yazıldı. O yıllarda kamyon sahibi
olmak zenginlik alameti idi. Kamyonu olmayanlar olanlara imrenecek, kıskanacak,
benim de olsa diye iç geçirecek. Belki bu iç geçirme nazarla sonuçlanacak. Kem gözler
kamyonu rahat bırakmayacak, nazar değirecekler. Nazar değmesini engellemek için
bir yazı yazılacak. Geleneğimizde “maşallah” demek nazarın önünü keser Onun için
şoför kamyonunun alnına “Maşallah” yazdırdı. “Allah Korusun” diyerek de maşallah
sözcüğünü iğreti durmaktan kurtardı.
1 İncirgediği benim doğup büyüdüğüm köy. Önce Adana Karaisalı’ya bağlı idi. 1993 yılında Tarsus’a bağlandı.
Takribi Adana’ya uzaklığı 50, Tarsus’a 30km’dir.
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“Maşallah ve Allah Korusun” la başlayan şoför edebiyatı kamyon, taksi, şoför
üstüne bestelenen şarkılarla, türkülerle, şiirlerle devam etti. Meslek grupları içinde
ilk sırada yer alan şoförlerin uzağımızı yakın etmesi türkülerle dile ve tele döküldü.
Halk müziği karakterinde besteler yapılarak bu meslek gurubunun çoğunluğundan
bir takım gelirler sağlayacak çarelere başvuruldu. Şoförler için yapılan besteler,
yakılan türküler bu meslek gurubunun özellikli bir grup olduğunu ilk kanıtlayan
örnekler olarak kayıtlara geçti. Un kapanı anlayışıyla yapılan şoför ezgileri her
şoförün bir plak, kaset ya da CD alacağı hesap edilerek uygulamaya konuldu.
Gazla şoförüm gazla / Seviyorum pek fazla
Yallah şoför yallah apar beni / Kerkük’e tez yetir beni.
Gel gel deli şoför sende gel /Taşpınar’da eğlence var arabayı bağla gel
besteleri şoförlerin toplum içinde ünlenmesini, seslerinin daha çok duyulmasına
vesile oldu. “Maşallah, Allah Korusun, Alırsın Ford olursun Lort” sözleriyle başlayan
bu edebiyat sürat sözcüğü ile varlığını sürdürdü: “Sürat felakettir. Sürat felaket, sabır
selamet, Acele giden ecele gider. Gitme acele varma acele” sözleriyle repertuvarını
daha da genişletti. Yapılan Arabesk bestelerle, yazılan yazılar birbiriyle bütünleşti.
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Bütünleşme onların Arabesk Şarkılarla tanışmasına vesile oldu. Piyasada sloganlaşan
Arabesk Şarkı sözleri bu edebiyatın önemli bir kaynağı olarak kabul edildi. “Hor
görme garibi, Bir teselli ver, İtirazım var, Batsın bu dünya, Başa gelen çekilir, Ben
topraktan bir canım, Neden saçların beyazlanmış arkadaş,” adlı Arabesk Şarkılar
kaynağın ilk örnekleri olarak kayıtlara geçti. Toplum, şoförlerle bütünleşerek ortaya
çıkan bu şarkılara “Dolmuş Müziği” diyerek göbeğini kesti, adını koydu.

Böylece Şoför Edebiyatı da yeni adıyla sağlam bir temele oturmuş oldu.
Duygusallık pınarında yoğrulan şoförlerimiz de bu duygunun verdiği güçle kendine
göre tespit ettiği konularla ilgili edebiyatına her gün yeni sözler ekledi. Birini beş
yaptı. Bu sözler o kadar güzel oturtuldu ki bazen ders verdi, karamsarlığını ifade etti,
bazen de kuvvetini, karşılaştığı zorlukları topluma yansıttı. Topluma yansıyan bu
özlü ve içli sözlerin bir kısmı neredeyse atasözü olabilecek nitelik kazandı. Arabesk
Şarkı sözlerinden beslenen, onları örnek alan bu edebiyat zaman içinde daha bir
derinlik kazanarak özlü edebi sözleri de kullanmaya başladı. İnat etme gökyüzü
benim kadar ağlayamazsın. Çölde kalan tek çiçek sen olsan / Seni yaşatmak için her
gün ağlardım. Balıkların gözyaşı denizde belli olmaz sözleri bu edebiyatın gelişerek
ortaya koyduğu ilk örnekler olarak kayıtlara geçti. Önce belirli konularla sınırlanan
bu edebiyat, zaman içinde değişik konular içeren sözler de üretmeye başladı.
İşlenen konulara her gün bir yenisi eklenerek zengin bir repertuvar oluşturuldu.
Şoförler: Gerek İngilizce, gerekse Türkçe ortaya koyduğu sözlerle kendilerini
anlattı. Türk halkının neler hissettiğini, ne yapması gerektiğini ortaya koydu.
Bazıları atasözü özelliğine bürünerek bizlere ulaştı.“Doğruluk hazinemdir” sözüyle
dürüstlüğün insan hayatındaki yeri ve önemi anlatılmaya çalışılarak herkesin bu
sözden feyiz alması istendi. “Bitmeyen servet itibardır” sözüyle itibarı olmayan
kişinin hükmü olmayacağı ortaya konuldu.
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“Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme“ sözüyle, alnın ak yüzün açık,
başın dik olması tavsiye edildi. Bu konuda ortaya konulan sözler şoför edebiyatının
Anonim Folklor Ürünleri – Şoför Özdeyişleri olarak bizlere ulaştı. “İlgililer bilgisiz,
bilgililer ilgisiz” sözüyle ekmeği ekmekçiye ver bir ekmek de fazla ver düşüncesinin
yaygınlaşması için ayak açtı. “Her hata bir ders, ne hata biter ne ders” sözüyle
temkinli olmanın yararları anlatıldı. Bu repertuvarı oluşturan sözler 1980’li yıllardan
beri tarafımızdan derlendi. 1980 yılından beri derlediğimiz şoför edebiyatı sözlerini
kayda geçtikten sonra özelliklerine göre üç ana grupta topladık:
A- Dile Göre
B - Konusuna Göre
C - Söz Yapısına Göre
A- Dile Göre Şoför Edebiyatı Yazıları
Dil insanların anlaşmasında vasıta, kendi ölçüleri içinde yaşayan, gelişen
canlı bir varlık, milletin ortak malı, toplumların kaynaşmasına vesile olan önemli
bir unsurdur. İnsanların anlaşmasına aracılık eden, sosyal aktiviteyi sağlayan,
hayatımızın her safhasında duyduğumuz önemli bir ihtiyaçtır. Anlaşmanın ise en
değerli organıdır. Çarşıda, pazarda, okulda, otobüste, arabada, iş yerinde, alış verişte,
pazarlık yapmada onunla beraber oluruz. O doğduğumuz günden itibaren bizi
karşılayan, hayatımızın da parçası olan bir canlıdır. Dil insan benliğinin ayrılmayan
önemli parçalarından biridir.
İnsan duygu düşüncesini,
aşkını gurbetini, sevgilisine
sitemini,
başından
geçen
olayları, yüreğine sığmayan
duygularını ancak dille anlatır,
aktarır. “Dil ile düşünce iç içedir.
Dilin gelişmesi düşünceye,
düşüncenin
gelişmesi
de
dile bağlıdır. Dil: insanın
düşünmesini sağlayan sosyal
ve milli bir varlıktır. Doğrudan
milleti ilgilendirir. Toplumların
düşünce hazinesinin temelidir.
Milletleri
ayakta
tutan,
birbirine bağlanmasını sağlayan, sosyal hayatı düzenleyen ve devam ettiren bir
hazinedir2”.
2 www.turkceciler.com/turk_dili/iletisi.
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Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç “Türkçeye Saygı” adlı yazısında: Millet olarak
yaşamanın ilk şartı, dil birliğidir. Elbette küreselleşen Dünya’da Türkiye’nin yabancı
kültürlerle ilişki içinde olması, başka dillerden etkilenmesi normaldir. Dil canlı
bir varlıktır, zamanla birtakım yeni kelimeler girer, birtakım kelimeler, zamanla
kullanılmaz olur. Ama bu etkilenmenin ve değişimin yozlaşma seviyesine ulaşması
düşündürücüdür. Yabancı kaynaklı etkilenmenin ve değişimin yozlaşma seviyesine
ulaşması
düşündürücüdür.
Yabancı
kaynaklı kelimelerin dilimize girmesi, bu
kelimelere karşılık gelen Türkçe kelimelerin
kullanılmaması ve unutulması demektir.
Türkçemiz adım adım yozlaşmaktadır.
Hatta maalesef kimi zaman biz bile
biz bile farkında olmadan bile olsa bu
yozlaştırmaya katkıda bulunmaktayız.
Oktay Sinanoğlu “Bye Bye Türkçe’ kitabında kamuoyu yeterince uyuşturulmuştur.
Bunun sonu çok değil bir iki nesil sonra Türkçeye Bye Bye demek olacaktır. Bu Türkçeye,
Türk tarihine, Türk egemenliğine, Türk dünyasına, Müslüman ülkelerin önderliği
emellerine farkında olmadan bile olsa bu yozlaştırmaya katkıda bulunmaktayız.
Türk’ün dünya üzerindeki haysiyetine Bye Bye demektir. Türk’ün geleceğini satanlar
torunlarının mirasyedi olarak refah içinde yaşayacaklarını zannedip sevinmesinler
diyor.Biz teknik elemanlar, sunucuya spiker, yıldıza star, ilan tahtasına billboard
denilmesini önleyemez, ama sprinkler için yağmurlama, dedektör için algılayıcı,
center için merkez, flow-switch için akış anahtarı vb kelimeleri yaygınlaştırabiliriz.
Türkçe karşılığı olan kelimeleri öncelikle bizler kullanmalıyız. Türkiye Yangından
Korunma Vakfı, yangın sistemlerini kapsayan Türkçe sözlük çıkarmalı, yayınlarında
Türkçe yazılması istenmelidir.” Diyen Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç “Türkçeye Saygı”
adlı yazısında işin ciddiyetini, bozulmaların vahametini Oktay Sinanoğlu’nun
“Bye Bye Türkçe” adlı kitabından aldığı bir paragrafla noktalıyor. Bizse işin daha
da ciddi boyutlar kazandığını, Şoför Edebiyatında çeşitli dillerde yazılmış sözler
tespit ettiğimizi söyleyerek vahametin hat safhaya ulaştığını söylemek istiyoruz.
Sn. Kılıç yazınızda bahsettiğiniz İngilizce özentisi maalesef Şoför Edebiyatına da
yansımış… O zaman ne yapılabilir ki… “Değirmen sele gitmiş biz şakşağını arıyoruz”
demekten başka elden ne gelir diyor yetkililerin dil konusunda gerekli hassasiyeti
göstermesinin gerektiğine inanıyor, tespit ettiğimiz İngilizce sözcüklerden oluşan
Şoför Edebiyatı yazılarının ancak birkaçını üzülerek örnekliyoruz. Burnumdaki
Piercing kadar yakınsın bana Boğaziçili. (Burnumdaki küpe deliği kadar yakınsın
Boğaziçili.)
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Die for you. (Senin için ölüyorum)
Hey! You didnt understand me i
burned for it. (Hey! Sen beni anlamadın
onun için yanıyorum.)
No manita no dırdır, yes makara
yes gırgır. (Manitan-dostun yoksa no
dırdır, makara var, gır gır var.)
No nick, no name, no game. (Lakabı
yok, oyun bilmez.)
No woman no drive. (Kadın yoksa sürüş de yok.)
You didnt understand me i burned for it. (Beni sen anlamadın ben onun için
yandım.)
Bu grupta: Tespit ettiğimiz sözlerin hepsi İngilizce. Bir tanesi de Kürtçe. Ben,
daha önce derlediğim Şoför Edebiyatıyla ilgili tespitlerimi Şoförler de Sever adıyla
1990 yılında İçel Kültürü dergisinde (Ocak 1990, S. 10., s. 28-29.) yayımladığımda
İngilizce sözler karşıma çıkmamıştı. Yazı yayımlanalı 20 yıl oldu. Bu 20 yıl içinde
teknoloji değişti, kamyonlar gelişti, insanlar değişti. Kamyon kasalarına yazılan
yazılar da değişen zamana, gelişen teknolojiye ayak uydurmak durumunda kaldı.
Demek ne çok değişiklikler yaşadık ki Şoför Edebiyatımız İngilizce sözcüklerle
bezenerek bizlere ulaştı. Bu medeniyet mi? Cahille sohbeti kestim. Aydınları
görünce içim kararıyor diyen Şoför Edebiyatı mensupları hangi şartlarda İngilizce
sözleri taşıtlarına yazdırdı. Doğrusu araştırmak gerek. Tanıdığımız şoförlere bunun
nedenini sorduk: Maalesef hiçbiri cevap veremedi.
B- Konusuna Göre Şoför Edebiyatı Yazıları
Bu gruptaki sözler Şoför Edebiyatının mihenk taşı. En can alıcı, vurucu, kısaca
okkalı tabir edeceğimiz sözlerin çoğu bu grupta toplanmış. Bu grup sözlerde
şoför aslan, kaplan, bazen de geçit
vermeyen bir sıra dağdır. Bütün
hünerini bu guruptaki sözleriyle dile
getirir. Çektiği sıkıntı, aşkı, gurbeti,
felsefesi, sevdiğine olan bağlılığı
burada şekillenir. Nasıl yaşamak,
gönlü nerelerde gezmek istiyorsa
onu dillendirir. O bu sözleriyle bazen
Erciyes’in başında, bazen Toros
Dağlarında gezinir. Bazen Emrah
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olur, bazen de Karacaoğlan. Şairliği, edebiyatı, felsefesi, psikolojisi, engini, yükseği,
gülü, bülbülü, geçmişi geleceği burada dile ve tele dökülür. Onun için tüm dertlerini
özetler. Demek istediğini hiç çekinmeden söyler. Konusuna göre Şoför Edebiyatı
oldukça zengin bir repertuvara sahiptir: Konular şoförlerin gönül bahçesidir. Bu
gönül bahçesinde bazen ders verir. Bazen de kıssadan hisse çıkarılmasını ister.
Düşüncelerini atalar sözü niteliğinde – özdeyiş niteliğinde dile getirir. Özdeyişlerin
dile gelmesinde zaman zaman anonim folklor ürünlerinin de kullanıldığı görülür.
Aşağıdaki Şoför Edebiyatı dizelerinde dediğimiz özellikler ben buradayım diye
haykırmaktadır. “Asalet boyda eğil soyda / İncelik belde değil dilde / Doğruluk sözde
değil özde / Güzellik yüzde değil yürekte olur” dizeleri şiir niteliğinde gönlümüze,
yüreğimize akmaktadır. Gerçekten de güzelliğin yüzde değil özde olanı makbul
değil midir? “Anasını babasını dinlemeyen evlat-Kocasından sonra kalkan avratÜzengi ile yürüyen at - Kapında tutma durma sat” özdeyişinden hangi sözcüğü
çıkarabilirsiniz. Bu şoför özdeyişindeki anlayış Türk toplumunun anayasası gibidir.
Aslana asalet, yıldıza rütbe sorulmaz. Doğruluk hazinemdir. Eğil ama kırılma.
Erenler nutkunu açıkta söyler. Farkı fark etmediysen / Artık fark etsen de fark etmez.
Gurbet kuşunun kanadı kırık olur. Güzeli göz, yiğidi söz öldürür. Karanlığın efendisi
olacağıma, aydınlığın kölesi olurum. Doğruysan kimse hatırlamaz. Dost ararsan
cebine bak. Dosta kaşımı / Düşmana başımı eğmem. Bu tespit ettiğimiz sözler
atasözü niteliği taşıyanlardan sadece birkaçı. Şoför Edebiyatı yazılarıyla 2000’li
yıllarda derlediğimiz yazılar arasında konu bakımından önemli farklılıklar olduğu,
toplumun gündemindeki değişimlerin Şoför Edebiyatına da yansımış olduğu
gözlendi. Zamanın getirdiği iletişim ve teknolojinin de Şoför
Edebiyatı sözleri arasında yerini alması şoförlerin teknolojiye ayak uydurmasının
bir sonucu olarak değerlendirildi.
Benim gibisini Google’da arasan bulamazsın. Gecekonducular dikkat, Mars’ta
hayat varmış. Digiturk’te film var / Benim gözüm yollarda. Dün gece seni google
de aradım yoktun / Yol haritasına tıkladım seni buldum. Freud de sollardı örnekleri
çağın yeniliklerini dile getiren şoför edebiyatı olarak repertuvara girdi. Bu sözlerle
şoförler de 21. yy. da çağın yeniliklerine ayak uydurduğunu kanıtlamış oldu. Şimdiye
kadar derlediğimiz Şoför Edebiyatı sözlerini konularına göre inceleyerek edebiyat
içinde daha çok hangi temaların işlendiğini tespit etmeye çalıştık. Birbirine
yakın olan temaları bir başlık altında topladık. Değerlendirmemiz sonunda şoför
edebiyatında bizim tespitlerimize göre işlenen konular aşağıdaki gibi sıralandı.
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1. Aşk ve Sevda - Gurbet – Ayrılık - Alın Yazısı, Felek – Garibanlık.
2. Atasözü.
3. Baba.
4. Çeşitli Adlar. Yer Adları.
5. Din – Hak – Adalet- Dua ve Beddualar.
6. Felsefi.
7. Güç ve Kuvvet.
8. Hiciv.
9.Kamyon ve Otomobil Markaları
10. Kişisel, Askerlik, Dünya Görüşü, Güncel Olaylar. Doğa, Güneş, Ay, Yıldız,
İletişim Araçları, Cep Telefonları, Bilgisayar ve İnternet, MSN.
11. Nazar - Göz - Zaman –Yol - Rüzgâr – Hız – Ölüm- Hata. Asker
12. Şarkı ve Türkü Sözleri.
13. Trafik Kuralları.
14. Yer adları ve Çeşitli Adlar.
Derlediğimiz sözlere göre bu edebiyatın esinlendiği doğal kaynaklar da böylece
tespit edilmiş oldu. Derlediğimiz bazı sözleri tasnif etmede de hayli zorlandık. Halk
deyimiyle: Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı. Zorlandığımız sözlerden
biri Baba Fuat bir fazla oldu. Şimdi konularına göre tespit ettiğimiz kamyon
yazılarından örneklere bakalım.
Aşk ve Sevda İle İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Aşk ve sevgi birbiriyle bütünleşen sözcüklerdir. Onun için her zaman iç içe
olmuşlar. Tıpkı dumanla ateş gibi. Ateşin olduğu yerde muhakkak duman da vardır.
“Ateş olmayan yerden duman tütmez” sözü ateşle dumanın birbiriyle bütünleştiğinin
kanıtıdır. Nasıl dumansız bir ateşi düşünmek söz konusu olmaz ise sevgisiz bir aşkı
düşünmek de söz konusu olamaz. Eğer aşk, bir gerçeği ifade etmeseydi, insanoğlunu
yakından ilgilendiren etkili bir kavram olabilir miydi? Elbette olamazdı. Bunca söz
söylenmez, yazılmaz çizilmez, “Aşk olmaz ise meşk olmaz” özdeyişi türemezdi. Bu
özdeyişle canlıların hayatıyla bütünleştiğini ifade eden aşk, sanatın her dalında da
kendini göstermiş. Hatta felsefe alanına dahi girmiş, ünlü filozofların da dikkatini
çekmiş. Bazı filozoflar aşkı bir varlık olarak düşünmüş: Aşk nedir? Sorusuna cevap
aramış, ölçütlerini ortaya koyarak kapsamlı çalışmalar yapmışlar. Sonra da filozoflar,
düşünürler anlayışlarına göre aşkı tarif etmiş. Ünlü düşünürler aşkı kendilerine göre
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tarif etmiş de şoförlerimiz etmemiş mi? Elbette etmiş: Aşk muz kabuğuna benzer
/ Bastığında ayağını değil hayatını kaydırır. Aşk kaçmaktan çok kovalamayı sever /
Görmekten çok özlemeyi / Dokunmaktan çok düşlemeyi ve aşk öyle haindir ki, nerde
imkânsız varsa onu sever. Aşk bir kovboy / Meksika Teksas gezer durur / Nerde bir
garip görse / Gelir kalbinden vurur / Aşk, elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle
biter diyerek aşkı kendilerine göre tarif etmişler. Kendilerine göre aşkı tarif ettikten
sonra da konuyla ilgili duygularını dile getirmişler. Pelin Hanım olsaydı 62 verirdi
tavşana / Aşkın bir sabun ise köpürt beni Pakize diyerek duyguya zaman zaman
cinsellik de karıştırmışlar. Kamyon arkasına yazdıkları yazıların çoğu aşk - sevgi
ve sevda ile ilgili yazılar olmuş ve konularına göre şoför edebiyatı yazılarının da ilk
sırasını oturmuş. İşte tespit ettiğimiz birkaç örnek: Ben seninle toprağa girerim
diyenleri çok gördüm, öyle diyenleri hep yalnız gömdüm. Aşkım, aşkımıza nokta
koyma, sana istediğin kadar virgül vereyim. Aşkımı tıra yazmak isterdim. Aşkımızın
suya düşeceğini bilseydim balık olurdum. Ağırdır sevmelerim, her yürek kaldıramaz.
Ağlama sevgilim ıslanıyorum. Ankara – İstanbul 4 saat, sana sevgim 24 saat. Araman
için illa hata mı yapmam gerek. /Âşık olup ıstırap çekeceğime / Nezle olup burun
çekerim daha iyi.
Atasözü Niteliğindeki Şoför Edebiyatı Yazıları
Kültürümüzde atasözlerinin önemli bir yeri vardır. Her biri bir kanun niteliği
taşıyan atasözlerimiz gerek konu, gerekse sayı itibariyle oldukça zengindir. Dünya
ülkeleri içinde ilk sırada yer aldığı bilinmektedir. Atasözleri toplumların duygularını,
düşüncelerini, inançlarını, kültür değerlerinin özelliklerini anlatan kısa ve özlü
sözlerdir. Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimler sonrası toplum tarafından
benimsenerek ortaya çıkmışlardır. Öğüt veren, toplumun ortak duygularını
yansıtan, anonim olan kalıplaşmış sözlü halk edebiyatı ürünleridir. Halkın sadece
ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de ortaya koyar. Anlatımlara
renk verir. İstenen duygu ve düşünceyi güçlendirir. Atasözleri kısa, kesin ve yalındır.
Arı ve duru bir Türkçe ile demek istediğini anlatır. Kamyon arkasından tespit
ettiğimiz örnekler de bahsettiğimiz değerlerden geri kalır yanı yoktur. İşte tespit
ettiğimiz örneklerden bazıları: Aslana asalet, yıldıza rütbe sorulmaz. Az kaşardan
tost / Çok kaşardan dost olmaz. Bilmemek ayıp değil önemli olan çaktırmamak.
Demir tava geldi kömür bitti / Akıl başa geldi ömür bitti. Diz üstü yaşamaktansa
ayakta ölmeyi tercih ederim. Dosta kaşımı / Düşmana başımı eğmem. Dostlarını
arıyorsan önce cebine bak. Dünyada her canlı kendine eş arar / Taşın kalbi yok ama
onu da yosun sarar. Elinde hiçbir şey kalmayınca, dost bile düşman olur. En asil
intikam affetmektir. Erenler nutkunu açıkta söyler. Esaret bağlarında gül olacağıma
/ Hürriyet dağlarında diken olurum. İyiliğe iyilik her kişinin kârı / Kötülüğe iyilik er
kişinin kârı. Kadın dediğin İstanbul gibi olmalı, fethi zor, fatihi tek.
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Baba ile İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Baba: Sözlüklerde çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek olarak tarif
edilmesine rağmen dilimizde çok değişik anlamlar ifade ettiği görülür. Türkçede
yoğun olarak karşımıza çıkan sözcüklerdendir Geleneksel ölçülerde, yetişkin bir
erkek kendini biyolojik çocuğunun babası olarak tanımlanır. Baba: Kendi dölünden
çocuğu olan erkek. Birinci dereceden erkek akraba. Koruyucu, velinimet. Saygı
ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. Ecdat, ata. Tekke büyüğü. Zencilerde görülen
saraya benzer bir hastalık olarak sözlüklerde ifade ettiği anlamlar sıralanmış. Çok
değişik anlamlarla karşımıza çıkan“baba” sözcüğüne Şoför Edebiyatında da farklı
anlamlar yüklemiş. “Baba yorgun dalaşma / Baba yorgun sen geç / Babalar ağır
gider” kamyon yazılarını kullanan şoförlerle görüştüğümüzde “baba” sözcüğünün
hangi anlamlarda kullanıldığını sorduk. Argoda kullanılan üstün nitelikle baba,
ülkeyi veya topluluğa yararlı olmuş kişi, mafya babası, bazılarının da erkek cinsel
organ anlamında kullanıldığı ifade edildi. “Babam sevdi annemi aldı / Mecnun sevdi
Leyla’yı aldı / Ben sevdim babayı aldım” deyişinde sözcüğün cinsel organ anlamında
kullanıldığı yine görüşmeler sonunda tespit edildi. Tespitlerimize göre “baba” Şoför
Edebiyatında çok kullanılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıktı. Maşallah ve
Allah korusundan sonra: “Baba basar / Baba yorgun / Babam öyle diyo / Babam
sağ olsun / Baba parası değil alın teri sözlerinin çokça yazıldığını tespit ettik. Eğer
Şoför Edebiyatı yazılarında bir sıralama yapılacak olursa: “Babam sağ olsun ya da
Baba parası değil alın teri, Maşallah ve Allah Korusundan sonra geleceği, bunun da
üçüncü sıraya tekabül edeceği düşünülebilir. İşte örnekleri: Aşka baba dedik bizi
yetim bıraktı. Baba parası değil, dört yıl lisans, iki yıl mastır ve doktora teri. Babalar
önden gider çünkü evlatlar yol bilmez. Babam da sollardı kamyonla tanışmadan önce.
Babam sağ olsun ama arabayı ben aldım. Yolların kurdu / Babanın Ford’u.
Çeşitli Adlar ve Yer Adlarıyla İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Anadolu’da memleket sözcüğü kişinin doğup büyüdüğü yer olarak bilinir.
Sözcük çoğu zaman il karşılığı olarak kullanılsa da; ilçe, kasaba, hatta köyler bile bu
sözcükle ifade edilir. Anadolu değişik özelikler beşiğidir. Her yeri ayrı bir güzellik
ve özellik arz eder. Bu özellik ve güzellikler yöre insanıyla da bütünleşerek topluma
yansır. Memleketlerin değişik özellikler arz etmesi, ortaya birtakım farklılıklar
koyması yöre insanını mutlu eder. O insanlar bu farklılıktan ötürü de kendilerine bir
paye çıkarır. O memleketli olmaktan da gurur duyar. Orada yaşamanın, yetişmenin
mutluluğunu yaşar.
İnsanımız memleketine ve vatanına çok bağlıdır. Bağlılığını da vatan üstüne
yaktığı türkülerle, yazdığı destanlarla, şiirlerle ifade eder. Anadolu insanı her zaman
memleketiyle öğünür. Oralı olmaktan gurur duyduğu gibi öğünmekten de asla geri
kalmaz. Sollayan Karabüklü olsun kamyon yazısı buna çok müthiş bir örnektir. Bir
başka örnek de: Sapancalı gaz kesmez. Gazı kesmemek için Sapancalı olmak gerekir.
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Görüldüğü gibi yer adlarıyla ilgili sözlerde şoför, oralı olmanın gurunu yaşamaktadır.
İşte onlardan birkaç örnek… Doğunun sınır taşı, Erzurum’un Dadaşı. Deli doluyum
sözüm geçer / Yakacıklıyım şeklim yeter. Azrail blöf yapmaz akıllı ol Rizeli. Aşkta
hızlı yolda yavaş / Biz Karslıyız arkadaş. Rotasız kaptan, genelde Trabzon yollarında
görülür.
Din, Hak, Adalet, Dua ve Beddua
Şoför edebiyatında ilk yazılan deyişlerin dini içerikli olduğunu, bunların da
“Maşallah” ve “Allah Korusun”la başladığını daha önce ifade etmiş, sosyolojik bir
olgu olduğunu söylemiştik. Aynı konu Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Cemiloğl’nun “Kamyon Yazıları ve Geleneksel Kültürümüz3” adlı yazısında
da ele alınmış. Sn. Cemiloğlu yazısında konuyla ilgili şu bilgilere yer veriyor.
“Nihayet, Türk insanı çok eski dönemlerden beri ava meraklı olduğu gibi,
yaşantısı gereği sürekli savaşmak zorunda kaldığı için de silahı önemsemek
durumunda olmuştur. Bu nedenle de, gelişim çizgisini izleyerek ok, yay, kılıç, tüfek,
nihayetinde de tabanca onun vazgeçemediği eşyalar arasında yerini almıştır. Ancak,
toplumsal yaşayış zaman içerisinde sürekli değişmekte, insanlar uygarlığın getirdiği
yeni araçlarla tanışmakta ve geleneksel biçimlerin yerini yeni araçlar almaktadır.
Bu yenilik ve değişim de zamanla kültürel kavramlarda farklı yansımalar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sözgelişi, günümüz insanı ataları gibi yine bir yolunu bularak
değer yargılarını mesajlar bütünlüğü şeklinde ifade etmeye çalışmakta, ancak bunu
atasözleriyle değil ama biraz değişik tarzda anlatmaktadır. İşte kamyonların çoğunda
rastladığımız slogan niteliğindeki yazılar da günümüz kamyon şoförlerinin atasözleri
gibidir. Nasıl, geçmiş dönemlerin insanı ahlâki değer yargılarını etkili bir tarzda ve
mesaj niteliğinde atasözlerine sıkıştırmışsa günümüz insanı da kendi değerlerini bu
kamyon yazılarına taşımıştır. Bu yazıların, kolay okunabilsin düşüncesiyle kamyon
kasalarının arkasında yer bulması da bu mesaj anlayışının bir sonucu olmalıdır.
Kamyonların Anadolu yollarında görülmeye başladığı 50’li yıllardan bu yana
gözlemlediğimiz ve merakla okuduğumuz bu yazılar bize yeni bir uygarlık aracını nasıl
yorumladığımızı da göstermektedir. Bundan kırk elli yıl öncesinin kamyonlarında
yer alan iki yazı ‘Allah Korusun’ ya da ‘Maşallah’ idi. Kamyonların hemen hepsi bu
yazıları kamyonun arkasına değil, önüne yazdırırlardı. Çünkü o yıllarda kamyon
sahibi olmak bir zenginlik işareti idi ve bu zenginliğe ulaşamamış olanların ona
gıpta ile bakacakları ve kıskananların nazarlarının değeceği düşünülürdü. O nedenle
de ‘Maşallah’ ya da ‘Allah Korusun’ yazılarını okuyanların kamyona, dolayısıyla da
kamyon şoförüne nazarlarının değmeyeceğine inanılırdı. Hatta Türkiye’ye gelen
bir yabancının kamyonlardaki bu iki yazıyı okuduğu ve kendi ülkesine döndükten
sonra da ‘Türkiye’de iki dev şirket var; birisi Maşallah şirketi, diğeri de Allah Korusun
3 Kamyon Yazıları ve Geleneksel Kültürümüz, Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Uludağ Üniversitesi
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şirketi. Anadolu’daki bütün kamyonlar bu iki şirkete kayıtlı’ dediği espri yollu
anlatılırdı. Daha sonraları Anadolu topraklarında kamyon sayısı artıp kamyon sahibi
olmak gıpta edilen bir durum olmaktan çıkmaya başlayınca kamyon şoförleri de bu
defa çektikleri çileleri ‘Ömür biter yol bitmez’ atasözü ile kamyon şoför kabinlerine
asmışlardı.
Artık günümüzün kamyonlarında bu mesajlara pek sık rastlayamıyoruz.
Çünkü zamanla hem değer yargıları değişiyor, hem de bunların çağımız insanları
tarafından algılanışı farklı biçimlerde ortaya çıkıyor. Bu nedenle hem art zamanlı,
hem de eş zamanlı bir inceleme ile şoförlerimizin değer yargıları ortaya çıkarılabilir
diye düşünüyoruz. İşte bu düşünceden yola çıkılarak kamyonlarda yer alan slogan
niteliğindeki yazılar toplanmış ve bunlarla bağlantılı değerlendirmelere gidilmiştir.
Elbette böyle bir değerlendirmeden umulan yarar birkaç yönlü olacaktır” diyor. Biz
de Sn. Cemiloğlu’nun düşüncelerine katılıyor, tespit ettiğimiz dini içerikli deyişleri
bilgilerinize sunuyoruz.
Aldanma insanların samimiyetine / Menfaatleri için gelirler vecde / Vaat etmemiş
olsa idi cennet / Allah’a bile etmezlerdi secde. Allah zenginin yardımcısı olsun / Fakir
şükürle de geçinir. Allah’ım beni dizime / Gözüme / Oğluma / Kızıma muhtaç etme.
Allah’ım beni dostlarımdan koru / Düşmanlarımla ben ilgilenirim. Allah’ım kendim
için bir şey istemiyorum, sadece anneme elma yanaklı, bal dudaklı, sütun bacaklı bir
gelin nasip eyle. Ey dağları taşları yaratan Rabbim / Her şeye bir güzellik ayrı bir tat,
insanlara akıl, mantık, zekâ dağıtırken bu yazıyı okuyan öküzü niye unuttun.
Felsefi Şoför Edebiyatı Yazıları
Şoför Edebiyatında şimdiye kadar değişik konularda çok söz derledik. Derlediğimiz
sözlerin içinde şiir özelliğine sahip dörtlüklerden tutun da atasözü niteliğinde
olanlar dahi vardı. Tespit ettiklerimiz içinde sıradan olanlar olsa da, anlam yüklü
sözlerin de çok olduğunu gördük. Bu anlam yüklü sözlerin çoğu ya atasözü niteliği
taşıyanlar da, ya da felsefi özellik taşıyanlar içinde yoğun olarak karşımıza çıktı.
Değişik sözlerle karşımıza çıkan bu bölümde bizi düşündüren önemli sözler tespit
ettik. Gerçekten tespit ettiklerimizin üstünde uzun uzun düşündük. Bu sözler nasıl
ne zaman ve hangi şartlarda söylenmiştir. Bunu şoföre söyleten güç nedir. Doğrusu
Şoför Edebiyatında şimdiye kadar derlediğimiz sözler arasında felsefi içeriklilerine
pek rastlamamıştık. Yeni derlediğimiz sözler içerisinde bizi oldukça düşündüren
felsefi sözler tespit ettik. Felsefeyle ilgilenen dostlarımıza sözlerin nasıl ortaya
çıktığını sorduk. Onlar da konunun uzmanlar tarafından incelenmesinin gerektiğini
söyledi. Bizim de buna gücümüz yetmeyeceğine göre sözleri biz ancak yayımlarız.
Uzmanları da incelesin diye düşündük. Sözleri derlerken tespit ettiğimiz birkaç
sözün sizler tarafından da enikonu düşünülmesini arzu ettik. Bu sözler nasıl ortaya
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çıktı. Bunu şoför hangi şartlarda söyledi, bunu söyleyen şoförün kültür seviyesi ne
idi. Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülmesi gerek. İşte tespitlerimizden birkaç
örnek: Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin…
Bir cevabım bile yok ama soruya hayran kaldım. Beyaz gülün bile gölgesi siyahtır.
Cahille sohbeti kestim / Aydınları görünce içim kararıyor. Ayakkabının kalleşi ayağı
arkadan vurur. Bak ibret al yere düşen yaprağa / O da eskiden yukarıdan bakardı
toprağa. Balıkların gözyaşı denizde belli olmaz. Başım önde bu aralar / Suçlu
olduğumdan değil, görmeye değer güzel bir şey kalmadığından. Karanlığın düzenbaz
olup beni yalnızlığa satmasına, yalnızlığın fahişe olup benle yatmasına alıştım artık.
Sen hiç garibin ellerinden tutup kadere rest çektin mi? Beyaz gülün bile gölgesi siyahtır
sözleri incelendiğinde her birinin ayrı bir özelliğe sahip olduğu görülecektir. Hele
de: Cahille sohbeti kestim / Aydınları görünce içim kararıyor özdeyişi bu konuda
tespit ettiğimiz özellikli sözlerin en önemlisi oldu.
Güç ve Kuvvetle İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Yeryüzünde çeşitli güç kaynakları vardır. Motor gücü, beygir gücü, hava gücü
vb. Ama bu güç kaynakları içinde en önemlisi insan gücüdür. Dünya üzerindeki
kaynakların sınırlı olduğu düşünülürse elimizde en zengin güç kaynağının insan
olduğu görülür. Başarısıyla, mevcut bilgi ve becerisiyle üretime katkıda bulunan
insanoğlu ortaya koyduğu eserleriyle üretimin en değerli kaynaklarından
biridir. Şoförler; edebiyatını oluşturan sözleri çok değişik konulardan seçmiş ve
değerlendirmiştir. Aklına gelen tüm konular bu edebiyat içinde değerlendirilmeye
çalışılmıştır. Bu edebiyatın içinde güç ve kuvvet de yer almış. Şoför Edebiyatına
giren güç-kuvvet sözcükleri üstünlüğünü ispat etmek için kullanılmış acımazsızca
güç ve kuvvetle ilgili düşüncelerini çeşitli sözlerle dile getirmişlerdir. Gücünü
karşıya hissettirmek için: Asfalt katili / Asfalt kovboyu / Asfalt şövalyesi diyen
kamyon şoförü: Efsane geri döndü ama yaralı demesini de bilmiştir. Özelliklerini
ve gücünü ortaya koyabilmek için: Tek rakibim THY / Tek rakibim F 16 diyerek Şoför
Edebiyatı içinde yerini alan güç – kuvvetle ilgili sözler fazla olmasa da şoförlerin
güç kuvvet konusundaki duygularını anlatmaya yetmiştir. “Yokluğumda rüzgârım
eser, buda size yeter / Etikete gerek yok, eskiler tanır bizi sözüyle de efsane olduğunu
göstermiştir.
Hayatla– Yaşamakla İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Hayat kimisine göre: Doğumla ölüm arasındaki geçen zaman. Kimisine göre: Su
gibi. Suyla başlar suyla biter. Kimilerine göre de: Kendi kendini adam etmek, akıl ve
bilgi kullanarak etinden kemiğinden heykelini kendi eliyle yapmaktır. Hayat: Ruhun
bedendeki serüveni, yüzlerdeki kırışıklardır. Usanmadan mükemmel olanı değil her
şeyi sevmektir. Farkı fark etmek, bir an için bütün ömrü feda edebilmektir. Silahı akıl
ve inanç olan bir savaştır. Nefes almaktır. Doğmak ve ölmek arasında geçen uzun bir
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zaman dilimidir. Pekiyi şoför edebiyatında hayat nasıl şekillenmiş onlar bu konuda
neler demişler. Şoföre göre hayat ne demektir. Şimdi tespit ettiğimiz örneklerden
birkaçına bakalım: Hayat üç buçukla dört arasındadır / Ya üç buçuk atarsın / Ya da
dört dörtlük yaşarsın. / Yaşamak bu ise al senin olsun. Hayatımı yazsam duble yol
olur. Hayat güzel olsaydı doğarken ağlamazdım. Hayat sırrının suyunu çeşmelerde
bulamazsın diyerek o da hayatı kendine göre yorumlamış. Herkes hayatı ne kadar
kendine göre yorumlarsa yorumlasın. Doğumla ölüm arasındaki mesafeyi asla inkâr
edemez. Sonuç: Biz varsak hayat vardır. Varlığımız hayatın kendisidir. Onun için:
”Sevelim sevilelim / Bu dünya kimseye kalmaz” deyişi prensibimiz olmalı…
Hiciv ve Mizahi Şoför Edebiyatı Yazıları
Hiciv: Kişilerin, ya da toplumların kusurlarını, hatalarını, ayıplarını, kötü ve
çirkin yanlarını ortaya koymak, açıklamak, göstermek acıklı ve gülünç yönlerini
ele alarak alaylı bir ifade ile anlatmak demektir. Nesir ya da nazım şeklinde yazılır.
Yapılan hiciv edep sınırlarını aşmış ise onu küfür olarak değerlendirmek gerekir.
Hiciv edep ölçüleri içinde inceliği elden bırakmamak kaydıyla, adaletin gerçek
savunucusu, haksızlığın rezilliğin engelidir. Haksızlıkları, çirkinlikleri sergilerken,
kabalığa düşülmesi, bir takım değerlerin ayaklar altına alınması, edep dışı üslup
kullanılması bir sanat olması gereken hiciv için hoş bir görünüş sayılmaz. Bu yüzden
hiciv ile küfrü ve argoyu birbirinden kesin olarak ayırmak gerekir. İşte bu konuyla
ilgili tespit ettiklerimiz. Aile kabristanıdır damsız girilmez. Ak akçe eskidendi; şimdi
dolar mark oldu. Ak akçe pembe panjurlu evimiz için. Alayına ks kralına vs. Âlem
kaşar olmuş tost yapan yok. Algida seçiciysem günahım ne? Alın yazısı değil bu
el yazısı. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Ana gibi yar olmaz. Alkol yavaş yavaş
öldürür. Cevap: Kimin acelesi var ki?
Kaderle İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Kader: Şoför Edebiyatında pek ele alınmamış, öne çıkmamış olsa da toplum
hayatımızda önemli yere sahiptir. Türk insanının hayatıyla iç içedir. Üstüne
türküler yakılan, şiirler yazılan, besteler yapılan temalardan biridir. Kader Arapça
bir sözcüktür. Genelde Türkçede bayan adı olarak karşımıza çıkar. Sözlük anlamına
baktığımızda: İnsanın, hayvanın, milletin yeryüzündeki var oluş sürecinde onun
yaşamını yönlendiren etkenlerin hepsi olarak ifade edilmektedir. İşte bunlarla ilgili
örnekler: Ayrılığın adını kader koyalım. Ben bir şoförüm, yoktur kaderim. Budur
kaderim, sürer giderim. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Derbederim, kaderimi
çekerim. Gülmek istedikçe ağlattı kader. Gülümse kaderine. Kader seni yenerim / Ah
şu felek zar tutmasa. Kader parayla satılmıyor ki iyisini alalım. Kaderimse çekerim,
yeter ki ip kopmasın. Ölmek kaderdeyse boyun büker geçerim. Varsa ağlamak kaderin
olsun / Ben yaşadıkça sen çıldır.
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Kişisel Şoför Edebiyatı Yazıları
Şoför edebiyatında çeşitli konuları içine alan ve de belirli bir konu başlığı altında
toplayamadığımız deyişleri bu grup içinde değerlendirdik. Kişisel deyişlerle şoför
düşüncesini özgürce dile getirmiş, başka kişilerin düşüncesine hiç önem vermemiş.
Bir yerde “Acıların çocuğu” diyerek ıstırabını dile getiren şoför başka bir yerde de:
“Acele hostes aranıyor” diyebilmiştir. Kendini “âlemci” gören şoför “Âlem bana
ben sana hasta” diyerek yine kişisel duygularını dile getirmiş. Bu bölümde tespit
ettiğimiz sözler içinde tek sözcük olanlar olduğu gibi birkaç sözcükten oluşan
deyişler de var. İşte tespitlerimizden birkaç örnek: “Bahriyeli / Belalım / Canısı
/ Cıs / Doktor / Parlak / Havalım / Yakışır” sözcükleri tek sözcükle dile getirilen
deyişler. “Affetme sözünle / Nazar etme gözünle / Bıdı bıdı yapma seni gidi çirkin
Âlemin kralı yolların yalnızı. / Kolla beni şerit değiştiriyorum / Haklarımı kaybettim,
hükümlüyüm./ Geçen rampada görmüşler seni. Dokunmaz bana kar, boran, tipi /
Kızlarda severim mini ./ Ben bu yola baş koydum, ardımda boşluk bıraktım.
Sollama ile İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Sollama: Halk arasında öndeki arabayı geçmenin adıdır. Şoför Edebiyatında
da önemli sözcüklerden biridir. Eğer kuralına göre yapılmazsa sürücü muhakkak
bir kazaya sebep olur. Türkiye’deki kazaların takribi %70’i hatalı solamadan
kaynaklanmaktadır. Sollama sürücülerin tehlikeli işlemlerindendir. Trafikteki
kazaların sebeplerine baktığımızda: Sollama kurallarına uymamak, işi ciddiye
almamak, başkasının hakkına saygı göstermemek gibi duyarsızlıkların olduğu
tespit edilmiştir. Kazalarda aşırı hız ve zamansız sollama da önemli bir etken olarak
karşımıza çıkmaktadır. Solama konusunda oldukça hassasiyet gösteren şoförler
olduğu gibi konuyu pek itibara almayan şoförler de vardır. İşte bu şoförleri kamyon
arkasına yazdıkları yazılardan tespit ettik: Demir gibi kollarım / Hiç affetmem
sollarım. Ne bir kızı sevmek, ne okulu bitirmek / Tek dileğim seni sollarken görmek.
Sollamayı zevk edindim sağda neşe ne arar sözünü pervasızca söyleyen kamyon
şoförü: “Sebepsiz göz ağlamaz, her yerde araba sollanmaz. Önünü görmeden
sollama, eve gözyaşı yollama” demesini bilmiştir.
Şarkı ve Türkü Sözleriyle İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
Şoför edebiyatında ilk tespit edilen verilerin: “Koyun kurdun yol Ford’un /
Sürat felakettir / Sürat felaket sabır selamet / Maşallah / Allah Korusun. Alırsın
Ford olursun Lort / Yolun açık olsun gibi sözlerin olduğunu daha önce söylemiş,
bahsettiğimiz sözlerin Şoför Edebiyatının ilk verileri olarak kayıtlara geçtiğini ifade
etmiştik. Kayıtlara geçen bu ve benzeri sözler uzun müddet şoförlerin gönlünü
eğledi. Bu zaman; “Alırsın Şavrole gidersin devrile devrile. Dağda meşe, Ford ta
neşe. Deli Ford. Kızların nazı / Ford’un ara gazı. Nazlı yârin cilvesi, Ford’un ikinci
vitesi. Ford’un adı var / Bedford’un tadı var. Esmerin nazına / Ford’un ara gazına.
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Dağlarda yeşil ot / Yollarda beyaz Ford. Ford’un dizeli / Dünya güzeli ve benzeri araba
markalarıyla ilgili yazıların üretilmesini sağladı. Ancak Arabesk Şarkıların hızla
piyasaya sürülmesi şoför edebiyatında yeni bir dönemin başlamasına vesile oldu.
Bundan sonra da Arabesk Şarkı sözleri devreye girdi. Arabesk Şarkı sözleri Şoför
Edebiyatının bu günlere gelmesinde önemli rol oynadı. Sloganlaşan Arabesk Şarkı
sözleri şoförlerin hemen dikkatini çekti. Tespit ettikleri “Batsın bu dünya. Kaderimin
oyunu. İkimiz bir fidanız. Ben buyum. Mutlu ol yeter. Aldırma gönül. Dert bende
gibi Arabesk Şarkıların sözlerinin içinde buldular kendilerini. Bu besteler onlar için
yapılmış, sözler onlar için yazılmıştı. Benimsediler. Özümsediler. En sevdiği Arabesk
Şarkı sözü şoförün kamyon arkasına düştü. Şoförler sevdiği Arabesk Şarkıcıya göre
kendine bir yön çizdi. Kimi, Mutlu ol yeter, kimi, Batsın bu dünya. Kimi de: Bizden
uzaklarda kimler ağlıyor diyerek sevdiği şarkıcıları belirledi. Gruplar belirlendikten
sonra üç isim öne çıktı. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses. Bu üç
isim Arabesk Şarkılarıyla ortalığı kastı kavurdu. Ortalık kasıp kavrulurken herkes
kendine olağan üstü taraftar topladı. Taraftarlar kendi aralarında Ferdiciler /
Orhancılar / Müslümcüler olmak üzere üç grup oluşturdu. Şoförlerin bu şekilde
gruplara ayrılması karikatürcülere ve köşe yazarlarına dahi konu oldu.
Trafik Kuralları Hız ve Hata ile İlgili Şoför Edebiyatı Yazıları
İncelediğimiz – Derlediğimiz Şoför Edebiyatı sözleri içinde oldukça geniş bir konu
seçimi yapılmış. Şoför istediği her konuda duygularını dile getirerek demek istediğini
Şoför Edebiyatı içinde değerlendirmiş. Ders veren sözlerin yanında atasözü özelliği
taşıyan, trafik kuralları ve hatalarla ilgili ölçülü sözler bu edebiyat içinde yerini
almış. Hatta bu sözlerin devlet kurumları tarafından sloganlaştırılmasına rağmen
maalesef istenilen sonuç alınamamış tır. Bunların içinde herkesin benimsediği ve
sık sık Şoför Edebiyatında karşımıza çıkan birkaç söz vardır. Bunların en ünlüleri:
Acele giden ecele gider. Kes hızını, ağlatma elkızını. Korkak desinler, acemi desinler,
yeter ki rahmetli demesinler. Trafik hatayı affetmez aşkın hata kabul etmez. Hatalı
sollama, evine acı haber yollama yazılarıdır,
Şoför edebiyatında bu özelikte bir başka ünlü söz daha vardır. Bu da: “Sürat felaket
/ Sabır selamettir”. Gerçekten de sabrın sonu her zaman selamet değil midir? Ama
ne acıdır ki: Sabır etmemeden kaynaklanan hatalar ne ocaklar söndürmüştür bu
ülkede. Hâlâ da söndürmektedir. Bu kadar ocak sönmesine rağmen kazaların önüne
geçilememiş, en aza indirilememiştir. Sonuç: Yapılan kazalar, ölen insanlar. Bayram
tatiline giden, ama maalesef sevdikleriyle bayramlaşamadan, onlara kavuşmadan
bu dünyadan göçüp giden insanlar. Demek ki Şoför Edebiyatındaki sözler istenilen
ölçüde amacına ulaşmamış. Amacına ulaşması için bu deyişleri yazanların ve
okuyanların kesinlikle eğitilmesi gerekmektedir. Şoförler de deyişlerinde bunu
vurguluyorlar. Eğitim Şart.
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C - Söz Yapısına Göre Şoför Edebiyatı Yazıları
Şoför Edebiyatında tespit ettiğimiz yazıları sözcük yapısına göre de inceledik.
İncelememiz sonunda beş grup ortaya çıktı:
1. Tek Sözcük Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
2. Tek Dize Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
3. Çift Dize Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
4. Üç Dize Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
5. Dört Dizeli Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
6. Şiir Özelliği Taşıyan Şoför Edebiyatı Yazıları
Tek Sözcük Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
Bu grupta tespit ettiğimiz sözler genelde sevgili adları, memleketi, yorumu
kişiye bırakılan ve baş kaldırış ifade eden sözler ve diğerleri olarak değerlendirildi:
Bu ölçüde derlediğimiz sözler Şoför Edebiyatının en azınlıkta olduğu grup
olarak karşımıza çıktı. İşte onlardan birkaçı: Adalı, Affetmez, Âlemci, Ankaralı,
Baba, Bahar, Bahriyeli, Bekle, Belalım, Bornovalı, Canısı, Cıss, Cilvelim, Çatla,
Çayırağası, Çılgın, Çılgınımsın, Dadaş, Dansöz, Derbeder. Binlerce derlediğimiz söz
arasında, tek sözcüklü Şoför Edebiyatı repertuvarına tespit ettiğimiz örneklerden
yukarıda bazıları kayda geçti. Bu tür içinde tespit ettiğimiz, dansöz sözcüğü ile
ne anlatılmak istendiği, neye istinaden söylendiği tespit edilemedi. Doğrusu biz
de yorumlayamadık. Dikkatimizi çeken bir başka çarpıcı örnek de: 69 (??!!) oldu.
Örnek kamyon arakasına nasıl yazılmışsa buraya da aynen aktarıldı. 69, bağlı
olduğu ilin plaka numarası olarak mı yazıldı? Yoksa…
Tek Dize Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
Bu grupta incelediğimiz sözleri tek bir şiir dizesi gibi düşündük. Tek dize olarak
düşündüğümüz bu gruptaki sözlere sözcük sınırlaması getirmedik. Yani dize beş
sözden, altı sözden meydana gelecektir diye bir ölçü koymadık. Ölçü sınırlaması
koymadığımız gibi hece ve uyak konusunda da bir sınırlama getirmedik. Ama uyaklı,
hece ölçüsüne uygun sözlerin de olduğunu tespit ettik. Derleme çalışmalarında tek
dizeli sözler yoğun olarak karşımıza çıktı. Diyebilirim ki en çok tespit ettiğimiz
sözler bu grup içinde yer aldı. Derleme çalışmalarında tek dizeli sözler içinde
müstehcenlik içeren sözler de tespit edildi. İşte derlediğimiz sözlerden birkaç
çarpıcı örnek: Acele giden ecele gider. Acele maile virüs karışır. Ağırdır sevmelerim
/ Her yürek kaldıramaz. Efsane geri döndü / Hariçten gazel okuma. Kolla beni şerit
değiştiriyorum. Kader parayla satılmıyor ki iyisini alalım. Olmadı bi de Miami
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yapalım. Küresel ısınmaya karşı su tankerlerine geçiş üstünlüğü verilsin. Mutlu
edemiyorsan, meşgul etme. Rüyalarımda sen. Rüzgârıma kapılma çeşidim olursun.
Müjde kızlar bu yıl yine bekârım. Mükemmel kabahatimsin.
Çift Dize Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
Bu gruptaki örnekler de yoğun olarak karşımıza çıkanlar arasında. Bazı dizeler
şiirsel bir yapıya sahip. Halk Edebiyatındaki koşma türü şiir özelliklerini akla
getiriyor. Dizelerde hece ölçüsüne dikkat edilmese de sözcüklerin çoğu kendi
arasında uyaklı. Anonim halk edebiyatı özelliklerine sahip sözlere de yer verilmiş.
Bazı türkü sözlerinden de alıntılar yapılmış. İşte tespit ettiğimiz örneklerden birkaçı:
Âlimle sohbet et alırsın mertebe / Cahille sohbet et dönersin merkebe. Ne olurdu bir
yaprağın daha olsa / Sevmiyor işte hain papatya. Zıvanadan az önce çıktım. Yoldayım
geliyorum. Uzattım elimi sana tutasın diye / Muhtaç etme beni başka sevgiye. Kalp
krizi gibisin geçirmek istiyorum / Banka gibisin yatırmak istiyorum. Her canlı
kendine bir eş arar / Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar. Yangın tüpün var mı?
/ Sollarken lâzım olacak.
Üç Dize Olan Şöför Edebiyatı Yazıları
Şoför Edebiyatı içinde repertuvar bakımından azınlıktadır. Belki de en az bu
grupta söz bulunmaktadır. Hırant Dink öldü hepimiz Ermeni olduk / Barış Akarsu
öldü hepimiz rokçu olduk / Allah Bülent Ersuy’u başımızdan eksik etmesin de. Bu
grup içinde tespit ettiğimiz özellikleri yansıtan deyişler olarak karşımıza çıktı.
5- Dört Dize Olan Şoför Edebiyatı Yazıları
Şoför Edebiyatı içinde repertuvar bakımından azınlıktadır. En önemli özelliği, çift
dizeli sözlerdeki şiirsel yapıya sahip olmasıdır. Sözler içinde anonim halk edebiyatı
ürünlerine rastlanır. Çoğu kendi içinde uyaklıdır. Bazıları koşma özelliği taşır.
Bu gruptaki sözler diğerlerine göre anlam bakımından daha derindir. Bazılarının
atasözlerine öykünerek ortaya çıktığı düşünülebilir. Bu yazıların uzun olması araba
arkasına değil de, daha çok cam üstüne, ya da özel yapılmış levhalara yazılmıştır. Bu
grup içinde tespit ettiğimiz: Tık tık / Kim o / Aşk / Defol yazısı dört dizeli sözler
grubu içinde yer almasına rağmen değişik bir yapıya sahiptir. Aşk ilkokulda komedi
/ Ortaokulda trajedi / Lisede dram / İmam hatipte haram. Demirde pas / Yolda as
/ Ne yapayım / Ford sende basss. Ne hasta bekler sabahı / Ne taze ölüyü mezar /
Ne de şeytan günahı / Seni beklediğim kadar. Hayatta üç yanlış yaptım / Doğmak,
büyümek, yaşamak / Ama bir doğru yaptım seni sevmek / Fakat unutmuşum ki üç
yanlış bir doğru götürüyor Şoför Edebiyatı yazıları dört dizelilerin güzel örnekleri
olarak kayıtlara geçti.
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6- Şiir Özelliği Taşıyan Şoför Edebiyatı Yazıları
Çok azınlıkta olan bir grup olarak karşımıza çıkar. Örneği oldukça azdır. Kamyon
arkasına ya da kapaklara pek yazılmaz. Özel yapılmış levhalar üzerine yazılarak
şoför mahalline asılır, ya da yerleştirilir. Bunlar Şoför Edebiyatı için özel olarak
yazılmış dörtlüklerdir. En önemli özelliği rubaiye benzemesidir. Dizeler kendi
içinde uyaklıdır. Dörtlükleri meydana getiren dizeler hece ölçüsü kalıplarına tam
uymaz. Tespit ettiğimiz işte birkaç örnek:
Sevdim seni dünyayı yıkacak kadar / Sevdim seni hayatıma son verecek kadar,
Sevdim seni canımı verecek kadar / Sen anlamadın ya içim ona yanar.
Ben bir şoförüm / Yoktur kaderim / Bu dünya fanidir / Belki vefat ederim,
Bu resmimi saklayana / Çok teşekkür ederim.

Bu bölümde verdiğimiz örnekler dörtlüklerden oluştuğu gibi dörtlük olmayan
şiir özelliğine sahip dizelerin olduğu da tespit edildi. Derlediklerimiz arasında Ben
bir şoförüm diye başlayan dizeler şiirsel özellik arz eden güzel bir örnek olarak
kayıtlara geçti. Kendi mantık ölçüsü içinde ortaya çıkan Şoför Edebiyatı yazıları
düşündürücü, iğneleyici, öğretici, bazen de mizahi özelliklerle karşımıza çıktı.
Aynı sözlerin değişik bir hüviyete bürünerek de kendini gösterdiği tespit edildi.
Bayan Şoför Edebiyatı Yazıları / Gavur Dağlı Şoför Edebiyatı Yazıları / Ergenekon
Şoför Edebiyatı Yazıları / İslami Şoför Edebiyatı Yazıları / Uçak ve Pilotla İlgili Şoför
Edebiyatı Yazıları bu türün içerisinde yerini aldı. Değişik hüviyetlere bürünerek
karşımıza çıkan şoför edebiyatı yazıları bastırılmış duygu ve düşüncelerinin dışa
yansıması olarak düşünüldü. Bu örneklerin gün yüzüne çıkması toplum içinde
şoför edebiyatının önemsendiğinin bir kanıtı olarak değerlendirildi.
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TÜRK TEMAŞA SANATLARININ POPÜLER
SİNEMADAKİ İZLERİ: ERTEM EĞİLMEZ
FİLMLERİNDE GELENEKSELLİK

Doç. Dr. Cem PEKMAN1

1. Giriş
Ertem Eğilmez, yönetmenliğini ve yapımcılığını yaptığı 100’ün üzerinde filmle
Türk sinemasına damgasını vurmuş bir sanatçıdır. Özellikle 1970’li yıllardan itibaren
benimsediği “aile komedileri” türünde hem çok popüler olmuş hem de Yeşilçam’ın
kriz içinde olduğu bir sırada büyük gişe başarıları elde etmiştir. Eğilmez’in 80’lerin
sonundaki ölümünün ardından Türkiye’de özel televizyonlar dönemi açılmış; bu kez
yeni televizyon kanallarının en çok izlenen programları arasında yönetmenin filmleri
en ön sıralarda yer almış ve günümüze kadar da izlenirliğini korumuştur. Böylelikle,
Hababam Sınıfı serisi, Bizim Aile, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Tosun Paşa, Süt
Kardeşler, Şabanoğlu Şaban vs. gibi filmler nesilden nesile aktarılan ve aynı sevgi ve
ilgi ile izlenen popüler eserler haline gelmiştir. Ayrıca yönetmenin, başta “Şaban”
tiplemesiyle Kemal Sunal olmak üzere yıldızlaştırdığı kimi oyuncular da birer halk
kahramanı haline dönüşmüştür. Bu çalışmada, Eğilmez filmlerinin Türk halkı
tarafından bunca sevilmesinin ve yarattığı tiplemelerin böylesine benimsenmesinin
başlıca nedeninin, bu filmlerin geleneksel Türk temaşa sanatlarına yaslanması
1 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü. Bu bildiri, Pekman’ın Filim Bir
Adam: Ertem Eğilmez (İstanbul: Agora, 2010) başlıklı derlemesinde yer alan, “Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez”
(Pekman, C.) ve “Karagöz’den İnek Şaban’a: Halk Temaşasının Toplumsal ve Kültürel Dinamikleri” (Pekman,
Y.) başlıklı yazılardan hareketle hazırlanmıştır.
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olduğu öne sürülecektir. Karagöz-Hacivat, meddah ve ortaoyunu gibi söze dayalı
temaşa sanatlarının bütün özelliklerini bu filmlerde bulmak mümkündür. Türk
temaşa geleneği, kullanılan oyunculardan senaryo ekibine, temalardan müziklere
kadar Eğilmez güldürüsü içine yerleşmiş durumdadır. Türk temaşasındaki dramatik
yapının kurulması, tiplemelerin ve oyuncuların öne çıkarılması, söz oyunları ve
söz zenginliğine bağlılık, akışkan diyaloglar, doğaçlamacı ve göstermeci anlatım
gibi bütün belirleyici unsurlar, Eğilmez sinemasında bilinçli bir şekilde etüt
edilmiş ve uygulanmıştır. Ertem Eğilmez’in film üretme pratiği çerçevesinde
kurduğu ekip ise, kolektif senaryolar üzerinde imzası bulunan Sadık Şendil başta
olmak üzere, ağırlıkla Devekuşu Kabare oyuncularından oluşan tiyatro kökenli bir
grubu içermektedir. Bu oyuncu ve senaristler ekibi, geleneksel tiyatronun modern
dönemdeki temsilcileri olarak, yönetmenin filmlerinin gelenek ile ilişkilenmesinde
önemli roller üstlenmişlerdir. Bu tespitlerden hareketle bildiri, Eğilmez sinemasının
gelenek ile nasıl bir bağ kurduğunu ve bu bağın onun başarısını nasıl belirlediğini
örnekler üzerinden sergilemeye çalışacaktır.
2. Ertem Eğilmez ve Arzu Film
Ertem Eğilmez 1929 yılında Trabzon’da doğmuş, babasının görevi nedeniyle
çocukluğu Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, ortaokul ve lise yılları Konya’da
geçmiştir. 1944’te üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelir ve baba mesleğini tercih
ederek Tıp Fakültesi’ne kaydolur. Ancak tıp mesleğine ısınamaz ve kısa süre sonra
okulu bırakıp İktisat Fakültesi’ne girer. İktisat Fakültesi yılları Eğilmez’in çalışkan,
atak ve lider karakterinin belirginleştiği bir dönemdir. Bu yıllarda talebe cemiyetleri
etkinlikleri ve eylemlerinde (1945 Tan olayı, 1950 Nazım Hikmet’e özgürlük
kampanyası gibi), münazara kulüplerinde, siyasal tartışmaların içinde aktif rol alır.
Mezuniyet ve askerlik ertesinde Eğilmez yayıncılık işine girer. Askerlik arkadaşı
Refik Erduran ile birlikte 1953 yılında Çağlayan Yayınevi’ni kurar. Çağlayan Yayınevi
on beş günde bir çıkan ve her birinin satışları yüz binlere ulaşan cep kitaplarıyla
Babıali’de büyük olay yaratacaktır. Aynı dönemde, Çağlayan Yayınevi Eğilmez’in
sanatçı çevresini daha da genişletecek ve onu mizahçı ve karikatürcülerle tanıştıracak
olan Tef mizah dergisini yayınlamaya başlar. Tef otuz binli tirajlara ulaşarak çok satan
bir dergi olur. Bu arada Ertem Eğilmez, Çağlayan ve Tef ’ten ayrı olarak Beyoğlu’nda
Nuh’un Gemisi adında bir içkili lokanta da açar ve mizah ve edebiyat çevrelerinin
devam ettiği popüler bir mekânın sahibi olur. 1950’lerin sonlarına doğru langırt
salonları işletmeciliği ve plastik üretimi gibi farklı işlerle de uğraşır.
1960’ların başına gelindiğinde Eğilmez bütün girişimlerinde büyük başarılar
elde etmiş ancak hiçbirinde tutunamamış bir genç olarak, o yıllarda parlak bir
yükseliş dönemi yaşayan sinema alanına girmeye karar verir. İlk başlarda işin
sanatsal yanıyla ilgisi olmayan, kâr heveslisi bir yapımcı ve yönetmendir. Ortağı
Nahit Ataman’la önce Efe Film şirketini, 1964’te ise sonradan Yeşilçam’ın en önemli
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yapımevlerinden biri haline gelecek olan Arzu Film’i kurar. Önceleri çok iş yapmayan
komediler deneyen Eğilmez, 1965 yılında çektiği Sürtük filminin büyük başarısı
üzerine melodramlara döner ve 1970’lerin başına kadar bu türün önde gelen yapımcı
ve yönetmenlerinden biri olur. Bu süreçte hırslı, azimli, araştırmacı kişiliğiyle yeni
mesleğine sarılır; sinema tekniğini ve sanatını özümser; yönetmenlikte ustalaşır,
yapımcılıkta profesyonelleşir. Özellikle popüler sinemanın izleyici ile ilişkisini nasıl
kurduğunu öğrenir, yayıncılıktan da tanıdığı kitlelere, daha büyük halk kitlelerine
ulaşmanın yollarını etüt eder.
1970’lerde Arzu film bir ekol haline geleceği güldürü filmlerine yönelir. Bu
dönemde başta Münir Özkul ve Adile Naşit ikilisi olmak üzere Zeki Alasya, Metin
Akpınar, Kemal Sunal, Perran Kutman, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi
tiyatro kökenli zengin bir oyuncu kadrosu ile, Tarık Akan, Emel Sayın, Müjde Ar gibi
genç sinema starlarını bir araya getirdiği “aile komedileri” tarzını oluşturur. Arzu
film ekibi, hemen tüm filmlerinin üzerinde senarist olarak imzası bulunan Sadık
Şendil liderliğindeki senaryo takımı, değişmeyen teknik ekibi ve film müziklerinin
bestecisi Melih Kibar ile tamamlanır. Ekip, Ertem Eğilmez liderliğinde 1970’lerdeki
büyük gişe başarılarına imza atar. Kolektif ve uyumlu üretimin sonucunda ortaya
çıkan sıcak, samimi filmler halk kitleleriyle buluşmayı çekildiği yıllarda da, daha
sonraki dönemlerde de başarır ve bugün bile genç kuşakların severek izlediği
yapımlar olur.
Ertem Eğilmez, 1980’li yıllarda Türkiye’nin değişen siyasal, ekonomik, sosyokültürel koşullarına denk düşen filmleri üretmeyi, sinema sektöründeki krize
paralel olarak az sayıda da olsa, sürdürür. Bu dönemde Arzu Film etkin değildir,
ekip dağılmıştır ve başta firma içinden yetişen en parlak yıldız Kemal Sunal olmak
üzere herkes kendi yolunda ilerlemektedir. Eğilmez 80’lerin başında yeni keşfettiği
starı İlyas Salman ile birkaç film çeker, daha sonra Arzu Film’i tasfiye eder ve 1984’te
Şener Şen’i ilk kez başrole koyacağı Namuslu filmi ile yapımcı-yönetmenliği bırakıp
bir başka firma adına yönetmenlik yapar. 80’lerin ikinci yarısında sağlık sorunları
da film çekmesine engeldir, ancak pek çok genç sinemacıyı himaye ederek ve fikir
babalığı yaparak o yıllarda çekilebilmiş kalburüstü projelerde etkili olur. 1989
yılında yönetmenliğine ve ortak yapımcılığına giriştiği ve ölümünden hemen önce
tamamladığı Arabesk filmi ile de, hem Türk sinemasında görülmedik bir taşlama
örneği ortaya koyar, hem de o tarihe dek sinemamızın gördüğü en büyük gişe
başarısına ulaşır.
3. Türk Sinemasının Geleneksel Sanatlarla İlişkisi
Türkiye’ye sinemanın geldiği 20. yüzyılın başı itibariyle bu topraklarda karagöz,
meddah, ortaoyunu, kukla gibi geleneksel eğlence biçimleri hala kitlelerle buluşmayı
sürdürüyordu. Türk sinemasının ilk ürünleri, ilk sessiz konulu filmler olan Leblebici
Horhor (1916) ve Himmet Ağa’nın İzdivacı (1918), birincisi bir operetten, ikincisi de bir
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tiyatro oyunundan uyarlama olarak dönemin “modern” sahne sanatları dolayımı ile bir
biçimde geleneksel temaşa ve kültür ile bağlarını kurmuştu. Bu anlamda sinemanın,
kendinden önceki edebiyat ve tiyatro geleneğinden, büyük ölçüde batılı roman ve
tiyatrodan yararlanması kendiliğinden bir neticedir. Bu ilk yıllarında sinemamızın
çoğunlukla tiyatro kökenli yönetmenler ve oyuncular tarafından üretilen filmlerden
oluştuğu, özellikle 1922’de Muhsin Ertuğrul’un sinemaya girişiyle, sadece onun
yönetmenliği ile temsil olunan ve aşağı yukarı yirmi yıl sürecek bir teatral sinema
anlayışının egemen olduğu bilinmektedir. Muhsin Ertuğrul’a gelinceye kadar film
yöneten Sedat Simavi, Fuat Uzkınay, Ahmet Fehim gibi öncüler, Scognamillo’nun
(1998: 57) vurguladığı gibi “başka alanlardaki -edebiyat, tiyatro, giderek güzel
sanatlar- öncülerin geleneğini sürdürmüşlerdir”. 1922-1953 yılları arasında çektiği
30 filmle o döneme damgasını vuran Muhsin Ertuğrul’un yönetmiş olduğu filmlerin
en az üçte ikisinin yabancı kaynaklardan alındığını veya batı sinemasının etkilerini
taşıdığını yine Scognamillo (1998: 58) belirtir. Ancak çerçeve veya kalıplar batılı
olsa da onun içerisine yerleştirilen malzemenin yerel-geleneksel kültüre dayanması
kaçınılmaz ve doğal bir durum olsa gerektir. Nitekim, Ertuğrul’un 1933 tarihli Söz
Bir Allah Bir isimli filmi üzerine Nusret Kemal’in yazdığı makalede film, “ortada
dejenere olmuş bir ortaoyunu benzerliğinden, kötü meddah taklitçiliğinden ve
Kel Hasan’daki deli uşak soytarılığından başka bir şey yok” denilerek ağır biçimde
eleştirilir (akt. Abisel, 1994: 25). Bunun gibi, yabancı kaynaklardan uyarlama olan
pek çok filmde de geleneksel Türk temaşasıyla karşılaşmalar yaşanması beklenebilir.
Sinema tarihimizin dönemlendirilmesinde en çok başvurulan kaynak olan Nijat
Özön (1995), 1914-1923 yılları arasını ilk dönem, 1923-1939 arasını tiyatrocular dönemi
ve 1939-1950 arasını geçiş dönemi olarak adlandırır. 1950 sonrasında sinemacılar ve
1970 sonrasında da genç/yeni sinemacılar kuşağı Özön’e göre sinemamızı belirli
kişilerin ve tiyatroya odaklı bir bakışın çerçevesinden çıkararak kendi diline
ve anlayışına kavuşturmaya başlamıştır. 1950’ler öncesinde yapılan sinemada
gelenekle bağlar doğallıkla, adeta gayrı ihtiyari biçimde kurulurken, sinemacı
kuşaklara mensup kimi yönetmenler ulusal bir sinemanın yapılması için geleneksel
sanatlarımızdan yararlanmayı bilinçli bir şekilde savunmuş ve bu yolda denemeler
gerçekleştirmiştir. Bu tür arayışlar içinde, özellikle Halit Refiğ, Metin Erksan, Lütfi
Akad, Atıf Yılmaz gibilerinki öne çıkar.
Öte yandan Yeşilçam’ın bütününe bakıldığında, sinemacıların gelişiyle birlikte
sinemanın geniş kitlelere ulaştığı ve halk nezdinde büyük ilgi gördüğü, çekilen film
sayısı itibariyle de Türkiye’nin dünya sinema piyasaları arasında ilk sıralarda yer
aldığı bir dönem yaşanmaktadır. Kitlelerin sinemayı bu denli yürekten benimsemesi,
1950’lerden 1970’lerin ilk yarısına dek süren küresel ekonomik ve politik koşullarla
yakından ilgili olsa bile, “Yeşilçam”ın kendi öznel yapılanmasının belirleyiciliği de
göz ardı edilemez. Çalışmamız bağlamında, Yeşilçam’ın izleyicisi ile kurduğu sıcak
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ilişkinin nedenleri üzerine Engin Ayça’nın (1996) saptamaları önemlidir. Yeşilçam’ın
her ne kadar batıdan, özellikle Hollywood’dan yararlanan taklitçi, hatta kopyacı bir
üretim yaptığı doğruysa da, Ayça’ya göre bu sinema her bakımdan Türk toplumunun
bir sinemasıdır, onun kültürel kimliğini taşır. Yeşilçam dediğimiz sistem henüz
oluşmadan, daha 1940’larda yabancı filmlere yapılan dublajlarda veya yeniden
müziklemelerde bile bu filmlerin yerlileştirildiğini gözlemleriz. Türk halkının
sözlü kültür geleneğine bağlılığı, dublaj yapan tiyatro sanatçılarının meddah ve
orta oyunu geleneğini içselleştirmiş olmaları, sözün gücüne ve karakterden çok
tipe yaslanan bir anlatıyı, kendiliğinden, ortak bir bilinç neticesinde yabancı
filmlere giydirip onları dönüştürmeye başlar.
Ticari Yeşilçam’ın kendi ürünleri de anlatımcı bir sinema oluşturur; kentlerin
karagöz, meddah ve ortaoyunu gibi temaşa sanatlarını Anadolu’nun masal ve
destanlarıyla birleştirerek anlatısını kurar (Ayça, 1996). Bu sinemada kalıplaşmış
tipler, Karagöz, Hacivat, Pişekar, Kavuklu, İbiş, Keloğlan, Köroğlu gibi geleneksel
tiplemelerin yerine geçer; belirli oyuncular belirli tiplere bürünerek defalarca ve
yıllarca, aynı kalıplar içinde işleyen, aynı konuların tekrar tekrar anlatımını üstlenir.
Aynı hikayelerin tekrarı, mekanların da kalıplaşmasına neden olur; âşıkların
dolaştığı boğaz sırtları, deniz kıyıları yahut mahallenin tasvir edildiği sokaklar,
evler aynılaşır. Yeşilçam sinemasının görsel fonu, adeta karagöz perdesinin bir
kenarına iliştirilen değişmez ev tasviri veya ortaoyununun göstermeci basit dekoru
gibi standart bir plastiğe ulaşır.
Ayça (1996) Yeşilçam’ın bu kendiliğinden (elbette dönemin maddi koşulları
ve üretim süreçleri içinde) ve anonim niteliğinin 1970’lerin sonlarından itibaren
daha kişisel ve entelektüel sinema arayışlarıyla değişmeye başladığını, yaygınlaşan
televizyonun ve ardından gelen özel televizyon kanallarının ise klasik Yeşilçam
anlatısını özellikle komedi ve melodram dizileri yoluyla televizyona tahvil ettiğini
anlatır. Televizyon piyasasıyla yakından ilişkili güncel popüler Türk sinemasında
gişede başa oynayan sinema filmlerinin çoğunun aslında bu geleneğe yaslandığı
ortadadır. Öte yandan günümüzün yeni entelektüel sineması içinde geleneksel
görsel sanatlarımızdan yararlanan denemelere de rastlanabilir. Örneğin yönetmen
Derviş Zaim, Filler ve Çimen’de (2001) ebru, Cenneti Beklerken’de (2006) minyatür
ve Nokta’da (2008) hat sanatlarıyla anlatımsal ve biçimsel bağlantılar kurmuştur
(Güngör, A. C., 2010). Son filmi Gölgeler ve Suretler ise gölge oyununa yaslanır. Ezel
Akay’ın filmlerinde de (Neredesin Firuze, 2004; Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü,
2006; Yedi Kocalı Hürmüz, 2009) geleneksel temaşa ile ilişki kurulur. Yönetmenin
son filmi Yedi Kocalı Hürmüz’ün aslının, Arzu Film’in senaristi Sadık Şendil’in
yazdığı bir tiyatro metni olduğu ve defalarca sinema ve televizyona uyarlandığı da
burada vurgulanmalıdır.
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4. Eğilmez Sinemasında Geleneksellik
Ertem Eğilmez’in Yeşilçam’a girişi 1960’ların başlarında olmuştur. Bu yıllar,
yukarıda değinildiği üzere, Yeşilçam’ın kitlesel talebi film niceliğindeki artışla
karşıladığı ve kendiliğinden geliştirdiği anonim bir dille halkın beklentilerine
yanıt verdiği yıllardır. Eğilmez hem yapımcı hem yönetmen kimliğiyle bu yapının
içinde pişerek sinemayı öğrenir ve doğal olarak Yeşilçam’ın kalıplarını benimser ve
uygular. Eğilmez’in ilk dönemi melodramların ağırlıklı olduğu bir dönemdir. 1972
yılından başlayarak Arzu film kadrosunu bir araya getirip komedi filmlerine geçiş
yapan sanatçı, bu döneminde geleneksel sanatlar ve kültürel mirastan filmlerinde
bilinçli ve sistematik bir biçimde faydalanmaya başlar. Eğilmez’in ustalık dönemi bir
bakıma gelenekle kurduğu ilişkinin perdede somutlaşması ve bunun halkta bulduğu
karşılıkla tescillenir.
Eğilmez’in bu dönemdeki tercihlerine ilişkin somut verilere burada değinmekte
yarar vardır: İlkin, 1974 yılında Yedinci Sanat dergisi ile yaptığı geniş söyleşide,
oluşturduğu sinema anlayışını şu sözlerle özetler (Ayça ve Coş, 1974: 21-24):
“…Sev Kardeşim’in başarısı bize şunu getirdi. Komedi yapma cesaretinin yanısıra
meselelere toplumsal açıdan bakarsak, fakir, konferanstan hoşlanmayan Türk
seyircisine, toplum meselelerine kıyısından kenarından dokunan filmleri, ukalalık
yapıyor görünmeden kabul ettirebiliriz. Ama bak sana meselelerinle ilgili bazı şeyler
anlatacağız dersek ürkütürüz… Önce “sinema hareket halinde resimlerle hikâye
anlatma sanatıdır” dedik sinema yaparken. Demek ki önce ortada anlatılacak hikâye
olacak. Bunları da hareket halindeki fotoğrafla anlatacağız. Yaptığımız filmlere
baktık, bu esastan kaça kaça ya dialoga, ya konferansa, ya narasyona, bir yerlere
gitmekteyiz; meseleleri öğrendikçe, aman biz bunu hareket halindeki fotoğrafla nasıl
anlatırız telaşına düştük.”
İkinci olarak, 1977 yılında çekilen Şabanoğlu Şaban filminin jeneriğinde izleyiciye
somut bir mesajın verildiği görülür: “Bu film her şeyin taklit ve şakaya dayandığı
geleneksel Türk temaşa sanatının sinemaya ilk uygulanışıdır”. Bu iddia “ilk” olma
bakımından yerinde değildir çünkü Eğilmez’in bundan önceki çoğu komedisinde,
örneğin Köyden İndim Şehire (1974), Mavi Boncuk (1974), Salak Milyoner (1974), Süt
Kardeşler (1976) ve Hababam Sınıfı serisi (1975-1977) gibi filmlerinde geleneksel
temaşa unsurları açıkça kendini gösterir. Ayrıca Eğilmez dışında da Şabanoğlu
Şaban’ı bu anlamda önceleyen Yeşilçam filmlerine elbette rastlanabilir. Ancak filmin
başlangıcında bir tez, bir iddia olarak bu mesajın yer alması Eğilmez ve ekibinin bu
doğrultudaki sistematiğinin açık ifadesidir.
Bu iki göstergeden hareketle, Ertem Eğilmez ve Arzu Film yapıtının içerik (öz)
ve biçim bakımından bir yeni halk temaşası yaratmaya çalıştığı, sinema sanatını
bilinçli bir şekilde geleneksel temaşanın yeni bir aracı olarak kullanmaya çalıştığı
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ileri sürülebilir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında, Eğilmez sinemasının öz ve
biçim bakımından geleneksel temaşayla ve sanatlarla kesişimleri saptanmaya ve
tartışılmaya çalışılacaktır.
a) İçerikte Geleneksellik: İnek Şaban’ın Özü, Yaşar Usta’nın Sözü
Ünsal Oskay, popüler kültüre ilişkin umudunu şu sözlerle ifade etmiştir (1982:
341):
“Popüler kültür, üretiminin de tüketiminin de denetimi geniş kitlelerin dışındaki
endüstrilerin ve toplumsal egemenlik odaklarının elinde olduğundan, bugün için,
öncelikle olumsuz yanları çok iyi incelenmesi gereken bir olgu. Ama maddi temelleri
kalmamış olan folk kültürüne dönülemeyeceğine, seçkinci kültüre ise, bu kültür tarihi
boyunca birbirlerinin yerine geçen egemen kesimleri birbirinin kültürel mirasçısı
kıldığından umut bağlanamayacağına göre, popüler kültürü evrimleştirerek bireylere
erişmek için yol gösterici, şevklendirici, başat kültürün çelişkilerini gözler önüne
serebilecek bir silkelenme ve toparlanma dönemi kültürüne dönüştürmek gerekiyor.”
Sevda Şener ise, popüler tiyatroyu “kent kalabalığını kendine çekecek, satış gücü
fazla -gişe yapacak-, bu kalabalığın günlük sıkıntılarından, iç ezikliğinden kaçma
eğilimini karşılarken, aynı zamanda onun düşünme ve kültür gereksinimini karşılar
gibi yapacak, etkileyici ve gözboyayıcı tiyatro…” olarak tanımlar (1993: 80).
Bu görüş ve tanımlara bakıldığında, gelenekselden çağdaşa, popüler temaşa
türlerine ilişkin özelliklerin en önemlilerinden biri, popüler olanın, izleyiciyi “günlük
sıkıntılarından ve kendi iç ezikliğinden” kısa bir süreliğine de olsa uzaklaştırması
olarak karşımıza çıkar. Gündelik sorunların ve sıkıntıların, belli bir gelir ve eğitim
düzeyinin altında bulunan, yaşam savaşını kaybetmeye yazgılı kesimler (yani geniş
kitle) için kat be kat fazla olduğu düşünüldüğünde, halk sanatının izleyicisini çeşitli
şekillerde eğlendirmeye yönelmesi kaçınılmaz gibi görünmektedir. Eğlendirmenin
ilk yolu da “güldürme” olacaktır.
Güldürü, karagöz, ortaoyunu gibi geleneksel temaşa türlerimizde, eğlendirmenin
olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkar. Bu türlerde güldürü, toplum içinde kusurlu
ve eksikli olanın, belli insani ve toplumsal zaafların açığa çıkarılmasını; bir bakıma
sanatçıyla izleyicinin gizli bir ortaklık içinde örgütlenerek bu kusur ve zaaflarla alay
etmesini, bunları “taşlayarak” toplu bir bilinçle yargılamasını sağlar. Bu bakımdan,
kitle iletişim araçlarının bulunmadığı bir dönemde, popüler temaşa kamuoyu, yani
ortak bir bilinç oluşturucu bir işlev üstlenmiş olur.
Aynı çerçevede, popüler tiyatronun izleyeniyle kurduğu bağın bir başka yönü de
ortaya çıkmaktadır. Şener, bunu da şöyle açıklar (1993: 81):
“Popüler sanatın alıcısı olan kent ortasınıf kalabalığı, aklının, yeteneğinin,
bilgisinin, kişiliğinin övülmesinden hoşlanır. Popüler tiyatro bu isteği karşılamak
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için gülünçleştirmeden yararlanır. Çünkü sahnede eksikli ve kusurlu olanın düştüğü
gülünç durumu görerek eğlenmek seyirciye bir üstünlük duygusu verir. Seyirci kendini
eksikli, kusurlu olanın yargılayıcısı durumunda görür; bundan hoşlanır. Popüler
tiyatroda güldürü kişiyi kendi kusurları konusunda uyarıcı değildir. Gülme kendine
değil, komşusuna yönelmiştir.”
Bu bakımdan, güldürü, toplum içinde sürekli ezilen, sömürülen, dışlanan,
horlanan geniş kitlenin kendi içinde hissettiği eziklik duygusunun, oyun yoluyla ona
verilen bir üstünlük duygusuyla sağaltılması gibi bir işlev de üstlenmiş olur. Aslında
güldürü olsun ya da olmasın, halk temaşasının en temel özelliği, geniş kitleye bu
üstünlük duygusunu sürekli hissettirmesidir. Popüler temaşanın temel çatışması
geniş kitle ile elit, zengin ile fakir, yönetenle yönetilen, vb. arasında kurulur, bu
çatışma içinde sanatçı her zaman geniş kitlenin yanında yer alır, onu ve onun
değerlerini yüceltir, sonuna kadar savunur. Popüler temaşa kimi zaman, seyirciyi
sahnede ya da perdede izlediği üstün (veya olağanüstü) özelliklere sahip, mükemmel
kişilerle özdeşleştirerek de aynı üstünlük duygusunu oluşturabilir. Yeşilçam’ın
kusursuz jönleri, tek başına bir orduyu devirme gücüne sahip tarihi kahramanlar
ya da mafyayı dize getiren polis şefleri gibi sinemamızın ütopik karakterlerinde
olduğu üzere, “soylu, güçlü, erdemli oyun kahramanı ile seyirci arasında bir duygu
birliği” kurulur; böylelikle izleyici kendi güçsüzlüğünün, ezikliğinin, çaresizliğinin
kendisine koyduğu hapislikten kurtulur, kendi sınırlarını aşar. Bu yolla izlediği
“kahramanın savaşım gücünü, dayanıklılığını paylaşır ve bu geçici saltanattan
mutluluk duyar” (Şener, 1993: 82).
Popüler temaşa seyircide bu üstünlük duygusunu oluşturmak ya da bozmamak
için çoğunlukla kolay anlaşılır olana yaslanır. Bu bakımdan, seyircinin ortalama akıl,
bilgi ve düşüncesine uygun bir sahne dilini benimser. Dolayısıyla popüler temaşa
toplumda yerleşik bulunan ortalama düşünceye, toplumsal ezbere ve klişelere
başvurur. Bunların yanında, kolay anlaşılmanın bir başka yolu gündelik olandan
geçer. Kitlenin gündemini oluşturan unsurlar, gündelik yaşama ilişkin alıntılar,
anlaşılma ve katılımın sağlayıcıları olarak anlatının içinde yer alır.
Popüler temaşanın bir başka önemli özelliği de içinde bulunduğu toplum
gerçekliğinden yola çıkması, onu taşımasıdır. Bu bakımdan popüler tiyatro içinde
bulunduğu ya da içinden çıktığı toplumun, dönemin ve bu toplumsal durumu
oluşturan dinamiklerin meydana getirdiği gerçekliğin hem yansıması hem de
yansıtıcısı halini alır. Örneğin, karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel tiyatro türleri,
birer Osmanlı tiyatrosu olarak karşımıza çıkar. Bu oyunlarda, Osmanlı’nın gündelik
yaşamı, kozmopolit Osmanlı kentinin toplumsal ilişkileri ve işsizlik, cehalet, şiddet
gibi sorunları, toplum içindeki sınıfsal ayrımlar, kadın erkek ilişkileri gibi Osmanlı
toplumsal dinamikleri belirleyici olur. Toplum içinde değişmeyen bazı dinamik ve
mekanizmaların varlığı, halk temaşasının Cumhuriyet döneminde de karagöz ya
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da ortaoyunuyla ortak bir dili sürdürmesini kaçınılmaz kılarken, yüzeyde görülen
toplumsal fotoğraf, insan tipleri, ilişki ve sorunlar giderek değişikliğe uğramış,
böylelikle ortaoyunu, karagöz başka bir görünüm altında varlık bulmaya devam
etmiştir. Bir başka deyişle Karagöz ya da Keloğlan ölmüş, onun mirasını, örneğin
sinemada İnek Şaban devralmıştır.
Şaban, geleneksel temaşanın, yanlış anlamaya, tersten anlamaya, anlamazdan
gelmeye, ironi ve groteske dayalı dil oyunları, dolantı ve tipe yaslanan komedisi,
alıklık ve saflık üzerine kurulu gülmecesi gibi güldürü unsurlarının hemen
hepsini bünyesine alan bir yapı sunar. Bunun yanında, ezen-ezilen temel çatışması
içinde, geniş kitleyi temsil eden, bir yandan bu kitleye bir üstünlük duygusu da
veren bir ‘halk tipi’ olma özelliği taşır. Şaban aynı zamanda, cemaatçi toplum
yapısından kaynaklanan büyük ailenin bir ferdi olma özelliğini de açığa çıkartır.
Bu yanıyla Şaban, seyircinin hiçbir zaman özdeşleşmeyeceği, kendine model olarak
seçmeyeceği, tipik bir anti-kahramandır; ancak bütün bu olumsuz yanlarına karşın,
tıpkı Karagöz gibi, izleyiciye sempatik gelen, tüm toplumun sahiplendiği, kol
kanat gerdiği, hatta merhamet duyduğu bir kişiliğe de bürünür. Nitekim karagöz
perdesinde bir tek olumlu tip göremediğimiz halde, hemen bütün tipler bizden,
tanıdık ve daha önemlisi sempatiktir. Onlar hepimizin içinde yaşadığı ve doğal
olarak etkilendiği toplumun (veya Türk toplumu için daha doğru bir deyişle geniş
bir ailenin) fertleridir. Dolayısıyla onların kusur ve zaafları temelde toplumun,
düzenin kusur ve zaafları ile doğrudan ilintilidir. Onlarla “eğlenme”, dalga geçme,
alay etme kabaca, kendimizle ve içinde yaşadığımız düzenle eğlenmeyi ve sonuç
olarak kendine, topluma ve düzene yabancılaşarak, kusur ve zaafların farkına
varılmasını beraberinde getirir.
Eğilmez filmlerindeki Şaban bütün kaba ve güldürücü özelliklerine karşın,
yönetmenin sosyal tavrından da etkilenir. Eğilmez, filmlerinde, tıpkı karagözde
olduğu gibi, kişileriyle eğlenirken, onlarla bir ölçüde dalga geçerken, insan sevgisini
de onlardan esirgemez. Belki kendimize has geleneksel-cemaatçi toplumsal
yapımızın bir sonucu olarak, Eğilmez’de de karagöz tiyatrosunda da, kusurlu,
zaaflı olanla dalga geçmek onu toplumun dışına itmek, dışlamak, hatta yok etmek
anlamına gelmez. Eğilmez’in yapıtlarında kişilere yaklaşımı, alay eden, eleştiren
ama bir yandan da -tıpkı mahallenin delisine davrandığımız gibi- onu sahiplenen,
ona kol kanat geren, sevgi dolu bir tutumdur. Bu tutumun doğal bir sonucu olarak
filmlerde eleştirel vurgu, oyun kişilerinden, onları var eden, oluşturan düzene
doğru kayar. Eğilmez’in bu insancıl, ama eleştirel bakış açısı filmlerinde seyircinin
de kaçınılmaz olarak içine çekildiği, ancak büyük ölçüde gizlenmiş, açık edilmeyen
bir tartışma ortamı oluşturularak meydana getirilir. Şaban bu yaklaşımın en tipik,
merkez kişilerinden biri olarak karşımıza çıkar.
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Yeşilçam sineması onyıllar boyunca birbirini tekrar eden binlerce zengin oğlanfakir kız (veya tersi) öyküsü çekerken, aslında yüzyıllardır süregelen bir sınıfsal
ayrışmayı klişeleştirmektedir: Egemen sınıf ile ezilen sınıf veya yönetenler ile
yönetilen kitleleler arasındaki ayrışma, her dönemde halk sanatının işlediği temel
çatışma olagelmiştir. Karagöz, ortaoyunu, kukla gibi halk tiyatrosu türlerinde, bu
çatışma kalıplaşmış bir biçimde, karşılıklı konuşan iki eksen kişi üzerinden aktarılır.
Karagöz-Hacıvat, Kavuklu-Pişekar, İbiş-Efendi tiplerinde olduğu gibi, bu eksen
kişiler bir yandan oyunu baştan sona taşıyan birer motor görevi görürler, bir yandan
da toplum içindeki sınıfsal çatışmayı açığa çıkaran birer figür olarak görünürler.
Şerif Mardin, Karagöz oyunu özelinde çatışma ve onun temsilcisi figürleri şöyle
açıklar (1991: 57-58):
“Osmanlı kültürel yapısı çok zayıf bağlarla birbirine bağlı ve semboller alanında
birbirinden kesinlikle ayrılmış iki gruptan oluşuyordu. Kitleler, halk kültürünü
küçümseyen insanlar tarafından yönetildiklerinin farkındaydılar. Kitleler,
yöneticilerin küçümsemesine, onlarla alay ederek karşılık verdiler. Onları, bu iki
kültür arasındaki farktan yararlanarak bilgiçlik taslayan, alt sınıfları aldatmaya
çalışan kimseler olarak gösterdiler. Türk gölge oyununda bu şarlatanları Hacıvat
canlandırır. Onun karşısında ise sokaktaki adamı temsil eden Karagöz vardır.
Hacıvat, aslında, kendisini yönetici sınıftan biri olarak gösterebilmek için çapraşık ve
anlaşılmaz bir dil kullanır.”
Eğilmez’in melodram döneminde gayrı ihtiyari benimsediği klişeleşmiş
Yeşilçam çatışmasının, 70’lerde ürettiği komedilerde, kendisinin de altını çizdiği
gibi “toplum meselelerine kıyısından kenarından dokunan” bir örgü içine yerleştiği
açıktır. Bu filmlerin en çarpıcısı, kız-oğlan aşkına hiç yer vermeyen, bunun yerine
bir televizyona kavuşmaya çalışan küçük çocuğu ve onun bu isteğini gerçekleştirmek
için çabalayan ağabeyini koyduğu Canım Kardeşim’dir (1973). Komedi ile melodram
arasında salınan film gerçekçi atmosferi, sınıfsal çatışmanın altını kalın çizgilerle
çizmesi bakımından Eğilmez sinemasında ayrı bir yer tutar; biçim bakımından ise
geleneksel temaşa ile fazla bir bağ kurmaz.
Ertem Eğilmez, geleneğe daha çok yaklaştığı ve birbirinin devamı olan Köyden
İndim Şehire (1974) ve Salak Milyoner (1974) filmlerinde, merkeze yine sınıfsal
çatışmanın birincil aracı olan sermayeyi oturtur. Bu filmlerde pek çok renkli tipin
içinde, asıl başrol bir küp altın olarak görülür. Herkesin peşinde koştuğu, üstelik
uğruna kardeşin bile kardeşi kazıklamaya uğraştığı değer, bir küp altın ile sembolize
edilir. Birdenbire kent kültürü içine düşen saf, hatta salak köylü tipleri, bu defa
burjuva kültürüne (ve bu kültüre eklemlenmiş gözünü para hırsı bürümüş, kurnaz
ve özüne yabancılaşmış hemşerilerine) karşı çatışmacı bir ilişki içine girerler.
Eğilmez serinin sonunda, elde edilen sermayeyi kimseye yar etmeyerek, bir
bakıma parayı yine halka, ‘havadan’ dağıtarak geniş kitleye karşı bütün filmlerinde
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gösterdiği ayrıcalığı bu filmde de gösterir, ona bir kez daha bir üstünlük atfeder,
bir başka bakış açısıyla onun umudunu tazeler.
Sınıfsal çatışma açısından bakıldığında, Eğilmez repertuarında yer alan filmler
arasında, geleneksel tiyatroya en yakın duranları Süt Kardeşler (1976) ve Şabanoğlu
Şaban (1977) olarak gözükür (Bu seri içine Eğilmez’in yönetmediği ama Arzu Film
yapımı Tosun Paşa (1976) da konabilir). Her iki film de birer dönem filmi olmalarıyla,
en azından atmosfer olarak karagöz ve ortaoyununa iyice yaklaşır. Ancak her iki
filmde de Eğilmez sinemasının değişmez tipi olan Şaban, tıpkı Karagöz gibi, geniş
kitlenin, yani ezilen, horlanan, dışlanan kesimin tipik bir temsilcisi olarak karşımıza
çıkar. Her iki filmde de Şaban, çeşitli tesadüfler sonucu, Karagöz’ün ömrü boyunca
bulunmadığı, zengin kesime ait bir yaşamın içinde kendini bulur. Şaban sakarlığı,
salaklığı, saflığı yanında iyi niyeti, sevgisi, çıkar bilmez ve yardımsever tavrıyla, bu
Osmanlı eliti ile belirgin bir karşıtlık oluşturur. Karşı tarafı oluşturan zenginlerin
hemen hepsi gizli bir niyet peşindedir, hepsinin saklanan bir çıkarı bulunur, bu
halleriyle birer ‘kasaba kurnazı’ olarak görünürler. Para, mal, mevki, zenginlik
bütün ilişkilerin merkezine oturur. Oysa Şaban bütün bu ilişkilerin, oyunların,
içten pazarlıkların (dolantı komedyalarının başat unsuru olan dolapların) dışında
tutulur, geniş kitlenin özü temiz bir temsilcisi olarak yüceltilir, bütün olumsuz
özelliklerine rağmen Şaban’a bir üstünlük tanınır.
Eğilmez sinemasının belki de en çok izlenen, ona asıl popülerliğini kazandıran
filmleri olan Hababam Sınıfı serisine (Eğilmez yönetiminde beş, Kartal Tibet
yönetiminde bir Hababam filmi 1975-1981 yılları arasında çekilmiştir) geldiğimizde,
yine aynı zengin-fakir izleğini bir başka boyutu ile izleriz. Hababam Sınıfı’nı
meydana getiren tembel, sorumsuz, hedefsiz, topluma bir faydası bulunmayan
‘zengin çocukları’ ve onları bir kazanç kapısı olarak gören tüccar okul müdürü
karşısında bu kez geçim sıkıntısına rağmen ideallerinden vazgeçmeyen, onurlu,
sevgi dolu, sorumlu öğretmen tipi Kel Mahmut, fakir öğrenci Ahmet ve diğerleri
yer alır. Bu filmlerde Eğilmez, sınıfı oluşturan gençleri doğrudan yargılamaktan
kaçınır. Asıl suçlama bu gençleri kendi başlarına bırakan sorumsuz burjuva
ailelerine, giderek bu aileleri meydana getiren düzene yönelir. Nitekim serinin tüm
filmlerinde gençlerin eğitilebilirliği ön plana geçer. Her filmin sonunda gençlerin
akıllarının başlarına getirilmesiyle, toplumsal çatışma dengelenir, Mahmut Hoca
kişiliğinde yüceltilen erdemli değerler yeniden ve yeniden kutsanır. Bu, popüler
temaşanın geniş kitleye bıkmadan ve usanmadan aşılamayı sürdürdüğü umudun,
gelecek inancının tipik bir görünümüdür.
Sınıfsal çatışma bahsini, yönetmenliğini Ergin Orbey’in, senaristliğini de
Eğilmez repertuarının gediklisi Sadık Şendil’in yaptığı ve Ertem Eğilmez (Arzu
Film) ekolünün en bilinen filmlerinden Bizim Aile’den (1975) bir örnekle kapatmak
yerinde olur. Zengin-fakir çatışmasının popüler temaşa tarihimizdeki en mükemmel
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ifadelerinden biri olan bu tirat, filmin ünlü karakteri Yaşar Usta’nın, fabrikatör Saim
Bey’in yüzüne, bütün ezilenlerin ortak bir isyanı olarak vurduğu bir tokada benzer:
“Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın, paran var, pulun var, her
şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Yakışır
mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu, karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama
nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz kızına bile acımayan, bir damlacık saadeti bile
çok gören? Anlamıyor musun beyim, bu çocuklar birbirini seviyor! Ama ben boşuna
konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Hıh! Sen
büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi büyüksün?
Hayır, ben büyüğüm! Ben, Yaşar Usta! Sen benim yanımda bir hiçsin anlıyor musun,
bir hiç! Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma, ne
gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup
edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler
birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün
yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. Dokunma
oğluma. Dokunma gelinime. Eğer onların kılına zarar gelirse, ben, ömründe bir
karıncayı bile incitmemiş olan ben, Yaşar Usta, hiç düşünmeden çeker vururum seni.
Anlıyor musun? Vururum ve dönüp ardıma bakmam bile.”
b) Biçimde Geleneksellik: Hareketli Tasvirler, Tiplemeler, Söz Oyunları
Geleneksel tiyatromuzun iki önemli türü, karagöz ve ortaoyunu, birer halk
tiyatrosu türü olarak halk gerçeğinin kıyasıya yaşandığı ve Osmanlı şehir hayatının
ve kültürünün çekirdeği olan “mahalle”yi merkeze alır. Mahalle, bu tiyatro türlerinin
hem dekoru, hem de dokusudur; aynı zamanda her iki türün gerçekliğini de mahalle
belirler. Karagöz çerçevesi dar bir hayal perdesini, ortaoyunu ise canlı oyuncuların
boy gösterdiği genişçe bir meydanı kullanarak, bu mahalle yaşamını belirleyen
asal dinamikleri ortaya koyar, aynı zamanda gündelik yaşama ilişkin sorunları ve
bu sorunları yaratan durum ve kişileri açığa çıkarmada etkin bir işlev yüklenir.
Geleneksel temaşanın merkezine aldığı mahalle, bir yandan oyunların gerçekliğini
oluşturur, yani oyunların toplumsal çerçevesini çizer; bir yandan da temsil ettiği
cemaatçi toplumsal yapının oyun kişilerini (bireyleri) ve kişiler arası ilişkileri
belirleme biçimlerini açığa çıkartır. Bu bakımdan toplumun cemaatçi yapısının,
geleneksel temaşamızın hem çerçevesini, hem dokusunu, hem rol kişilerini, hem de
dramatik aksiyonu belirleyen başat bir etmen olduğu söylenebilir.
Eğilmez güldürüsünde mahalle resmi, mekan ve atmosfere ilişkin çekimler
dizgesiyle, genellikle müzik eşliğinde birbirine hızlıca bağlanmış planlarla çabucak
çiziliverir. Bu görsellik, karagöz temaşasında veya ortaoyununda girişe (mukaddime)
konulan veya sahne değişikliklerinde kullanılan müzikli (çalgılı, şarkılı) geçişlere ve
fasıl bölümlerine karşılık gelir. Mekânı ve atmosferi anlatmanın yanı sıra tipleri ve
duyguları da aktarmaya yarayan bu sözsüz ve hızlı kurgulu sahneler, yönetmenin
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alameti farikası olarak bu dönemdeki hemen her filminde, ayrıca kendisinin
yönetmediği Arzu Film güldürülerinde de karşımıza çıkar. Mahalle elbette
temsilidir; temsil kimi kez Yalancı Yarim’deki (1973) gibi bir piknik yerinde veya bir
pazar yerinde, kimi kez Gülen Gözler’deki (1977) gibi bir düğün salonunda, kimi
kez Mavi Boncuk (1974) ve Bizim Aile’nin (1975) fakirhanelerinde veya Tosun Paşa
(1976), Süt Kardeşler (1976), Şabanoğlu Şaban’ın (1977) zengin konaklarında, bazen
Hababam Sınıfı’nın (1975-1981) sınıf ve okul ortamlarında, bazen de Salak Milyoner
(1974) ile Köyden İndim Şehire’nin (1974) büyük kent tasvirlerinde kendini gösterir.
Bu canlı tasvirler karagöz perdesindeki gibi iki boyutlu değil, derinlemesinedir
ancak hem tekrara dayanan klişeleşmişlikleri hem de asıl olarak diyaloga zemin
ve zaman hazırlamaları bakımından oldukça geleneksel bir görsellik oluştururlar.
Sözsüz görsellere eşliği hemen her zaman Arzu Film’in kadrolu bestecisi Melih
Kibar’ın müzikleri yapar. Arzu Film güldürüsünün müzikleri alaturka musikiden
beslenen, geleneksel formlara yaslanan ama çoksesli ve çok renkli bir fonu başarıyla
yaratır. Bu yetmediğinde, anonimleşmiş (veya Yeşilçam eliyle anonimleştirilmiş)
müzik de devreye girebilir.
Mahallenin bireysel farklılıkları dışlayan ve genel olarak tanıdık kişilerden oluşan
cemaatçi yapısı, geleneksel tiyatroda bir yandan karakteri ortadan kaldırırken,
bir yandan da (ses, şive, aksan, dış görünüş, postür, vs. gibi) dışsal özellikleriyle
meydana gelen, kaba hatlı ama seyirci tarafından da hemen tanınabilir “tiplemeler”i
meydana getirir. Tipler her mahallede karşımıza çıkabilecek ve herkesin aşina
olduğu gelenekselleşmiş kişilerdir. Bu “tip”ler, geleneksel tiyatrodan bu yana
popüler sinemanın da, televizyon dizilerinin de vazgeçilmezleri olmuşlardır.
Bu bakımdan tipler, toplumsal klişeleri tekrarlayan birer model kişi, değişmez
özellikleriyle karşımıza çıkan kalıplaşmış oyun kişileri olarak ortaya çıkarlar.
Onların bu kalıplaşmış özellikleri, ya cemaat, ya gelenek, ya meslek, ya etnik
özellikler tarafından belirlenmiş; bu yanlarıyla da toplum tarafından öyle ya da böyle
bir kabul görmüşlerdir. Gerek geleneksel tiyatroda, gerekse sinema ve televizyonda
gördüğümüz bu tipe dayalı yapı izleyici açısından önemli bir imkân da sunar; tipler
fazlalaştıkça farklı kesimlerden gelen izleyicinin özdeşleşebileceği kişilerin sayısı
da artar. Bu bakımdan tipler popüler dramatik ürünlerin, daha büyük kitlelere
ulaşmada vazgeçilmez birer aracı konumuna gelirler.
Ertem Eğilmez’in filmlerindeki mahalle (aile/cemaat) de birbirinden farklı
tiplerin bir arada bulunmasına imkân tanıyan bir gülmece sahası olarak karşımıza
çıkar; farklı kişilik özellikleri, farklı etnik özellikler, farklı kusur ve zaaflar gibi
aslında toplumu meydana getiren unsurları bir araya toplar. Filmlerin hemen
hepsinde sağır, kekeme, bunak gibi kusurlu tipler, Laz, Kürt, Arap Bacı gibi etnik
tipler, evde kalmış kız, çapkın, avanak, şişman gibi kişisel zaaflara dayalı tiplerin
oluşturduğu geniş bir yelpaze, bir yandan bu toplumsal fotoğrafı oluştururken, bir
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yandan da yarattıkları pek çok durum komedisi ile gülmecenin de çeşitlenmesini
sağlar.
Eğilmez’in Haldun Taner ekolünden gelen Devekuşu Kabare oyuncularının
çoğunluğu oluşturduğu genç oyuncuları, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi ortaoyunu
mirasını sürdüren tecrübeli oyuncu dostları, bu sinemanın gereksindiği tipleri
mükemmel bir şekilde perdeye aksettirirler. Unutmamak gerekir ki filmlerin
senaryoları da bir ekip çalışması halinde bu oyuncular tarafından hazırlanmakta,
Sadık Şendil’in usta kaleminde son şeklini almaktadır. Eğilmez filmlerinde şablon
tipler hep aynı gedikli oyuncularca canlandırılır: Münir Özkul “baba”ya, Adile
Naşit “ana”ya, Metin Akpınar “kurnaz”a, Zeki Alasya “saf ve sakar”a, Halit Akçatepe
kurnaz ile saf arasında gidip gelen tiplere, Şener Şen kifayetsiz muhteristen, uyanık,
üçkağıtçı hatta dolandırıcıya kadar uzanan bir dizi Hacivat versiyonuna, Ayşen Gruda
evde kalmış saf hatta alık kızlara hayat verir. Kemal Sunal ise artık yarattığı tipleme
ile sözlüklere girmiş, adıyla müsemma bir “Şaban”dır. Farklılıklardan kaynaklanan
çatışmalar, tipler arasında, sözgelimi ana ve baba, kurnaz ve saf, üçkağıtçı ve dürüst,
çirkin ve güzel çatışmaları gibi bir dizi çatışmaya meydan verir; bunlar alttan alta
kendini hissettiren asıl çatışmanın (sosyal ve sınıfsal olanın) üzerinde izleyenin
gülmece beklentisini karşılar.
Gülmece, aktörün ustalığına (ses, görünüş, jest, mimik, taklit) dayandığı
kadar, söze (diyaloga) de dayalıdır. Söz, geleneksel Türk temaşasının hâkim
unsurudur; öyle ki ister karagöz, ister ortaoyunu, ister meddah, geleneksel temaşa
türleri bütün bütüne söz üzerine kurulur. Bu türlerde söz hem bildiriyi, hem de
güldürüyü taşır. Geleneksel tiyatroda doğaçlama tümüyle belirsiz, ne olacağı
önceden hesaplanmamış bir saha değildir. Tersine doğaçlamaya zemin hazırlayan ve
karşılıklı konuşma mantığı üzerine kurulmuş çeşitli söz teknikleri, diyalogun akışı
için bir yatak hazırlarlar. Bu çerçevede “halk sanatkârları, kelimelere birkaç anlam
yükleyerek; cinas, nükte, telmih, ima gibi söz oyunları ile” dili “elastiki bir hale”
getirirler (Türkmen, 1991: 82). Geleneksel tiyatroda söz teknikleri “ters anlama”,
“yanlış anlama”, “anlamazdan gelme”, “anlamadan anlamış görünme”, “söz uydurma”,
“söz açma”, “kafiyeden ve ses benzerliğinden yararlanma” gibi farklı laf oyunları,
kelime, deyim veya basmakalıp sözleri farklı anlamda ya da bağlamından kopararak
kullanma, anlam kaydırma, kelime uydurma gibi sözcük oyunları şeklinde uzayıp
giden geniş bir repertuara yayılır.
Ertem Eğilmez filmlerinin diyalog yapısı da büyük ölçüde geleneksel
temaşanın bu söz teknikleriyle örülür. Eğilmez’in geleneksel temaşayı merkeze
alan filmlerinin hemen hepsinde, öyküyü geri plana iten gevşek dramatik yapı, belli
söz teknikleriyle örülmüş kısa skeçlerin arka arkaya gelmesiyle meydana gelir. Bu
bakımdan her küçük sahne kendi içinde bir bütün oluşturur; güldürü bu bütünün
kendi iç mantığından kaynaklanır:
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Müfettiş: Senin ne işin var burada?
Şaban: (kazanın içinde) Kimin ne işi var burada?
Müfettiş: Senden başka kimse var mı oğlum?
Şaban: Dur bir bakayım. Aaa yok!
Müfettiş: Ne işin var dedim?
Şaban: Nerde?
Müfettiş: Kazanın içinde?
Şaban: Bu kazanın mı?
Müfettiş: Hayır, başka kazanın.
Şaban: Aaa! Başka kazan da mı var?
Müfettiş: Kimsin sen?
Şaban: Ben yahniyim.
Müfettiş: Ne yahnisi?
Şaban: Ayıptır söylemesi inek yahnisi.
Müfettiş: İnek yahnisi mi?
Şaban: Evet ama tuzu, biberi az oldu.
Müfettiş: Neyin tuzu?
Şaban: Yahninin. O kadar söyledim, benim külbastım daha iyi olur diye.
Müfettiş: Yapmadılar mı?
Şaban: Yok, ille de yahni diye tutturdular.
Müfettiş: Senden yahni olur mu?
Şaban: Olmaz ama dinlemiyorlar.
Müfettiş: Külbastı da olmaz.
Şaban: Olur. Bak külbastım çok iyi olur.
Müfettiş: Olmaz.
Şaban: Olur, olur.
Müfettiş: Olmaz dedim, olmaz. İneğin ne yahnisi olur, ne de külbastısı. Hem sen
ne biçim yahnisin be adam? Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş… Hem söyleyin
bana, nerede bu yahninin soğanı?
Şaban: Müfettiş tamamdır arkadaşlar. (Hababam Sınıfı Tatilde, 1977)
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Söze dayalı güldürü, filmlerde kimi zaman da tiplerin kişilik özelliklerinden
ya da kusur ve zaaflarından kaynaklanır. Anlamama, ters anlama, yanlış anlama
üzerine kurulu söz kalıpları saf, salak, anlayışsız tipler ya da sağır, yaşlı, bunak
kişiler üzerinden yaratılır. Bu tekniklerde cinas, kafiye düşürme, ses benzerliği gibi
özelliklerin yanı sıra, tekrar üzerine kurulu gülünçlük de görülür:
Nazır Paşa: Anlatın nasıl oldu?
Ramazan: Efendim, bütün kabahat Şaban’ın
Nazır Paşa: Kabahat ananın mı?
Ramazan: Anamı karıştırma.
Nazır Paşa: Çocuğu sıkıştırma, anlatsın.
Şaban: Babacığım, mesele Kadırgalı’dan çıktı.
Nazır Paşa: Kınalı’da yangın mı çıktı?
Şaban: Ya bu herif küp gibi sarhoş, uyduruyor.
Ramazan: Tabii, sağır duymaz, uydurur.
Nazır Paşa: Haklısın. Saati kurmazsan durur. Kaçta durmuş?(Şabanoğlu
Şaban, 1977)
Şendil’in senaryolarında, karagöz ve ortaoyununun vazgeçilmez unsurlarından
birisi olan, Osmanlıca ve Türkçe arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan anlaşmazlık
boyutuna da yer verildiği görülür. Geleneksel tiyatroda toplumsal ve sınıfsal bir
çatışmayı açığa çıkartan bu dilsel uyumsuzluk, Şendil’de (modernleşmenin bir
sonucu olarak) eski ile yeni, imparatorluk ve cumhuriyet, geleneksel ile çağdaş
biçiminde kabaca özetlenebilecek bir çatışmaya dönüşür.
Zühtü: Şu akıcılığa bakın. Tizrü reftar olanın payine namend dolaşır. Sen, sen,
kalk tekrarla bakayım.
Tulum: Teyzesi defterdar olan, faytonla damda dolaşır.
Zühtü: Sus terbiyesiz adam! Hiç mi terettüp etmiyorsun? Otur yerine. Bakın,
bu da bir başka latif dize: süzme ruyini payidarın müjgan müjgan üstüne. Evet kim
tekrar edecek?
Güdük: Ben hocam!
Zühtü: Oku bakalım.
Güdük: Kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne.
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Zühtü: Otur. Haddini bilmez, münafık, rezil.
Şaban: Hoca doğru söylüyor, sen rezilsin.
Zühtü: Sen, konuşan, tekrarla bakayım söyleyeceklerimi.
Şaban: Tekrarlayayım hocam.
Zühtü: Vech-i hurşidinize münevver demişler.
Şaban: Aman kaçalım hocam.
Zühtü: Niye?
Şaban: Bekçi Hurşid’in eline revolver vermişler. Yakalarsa sizi de vurur, bizi de.
(Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1976)
Eğilmez sinemasını meydana getiren söz teknikleri bu şekilde uzayıp gider. Öyle
ki filmlerin her sahnesinde geleneksel yöntemlerle örülmüş sayısız dil oyunlarına
rastlamak mümkündür. Bu bölümü bitirmeden önce, geleneksel temaşanın dili bir
doğaçlama malzemesi olarak kullanan oyunculuk üslubunun Eğilmez filmlerindeki
karşılığına da değinmek gerekir. Filmlere dikkatle bakıldığında, Eğilmez’in çekim
sırasında oyunculara serbest bir alan açtığı, oyuncuların kendi ustalıklarını diyalog
aralarına serpiştirdikleri rahatlıkla görülür. Öyle ki sesli çekilmeyen bu filmlerde,
doğaçlamanın dublaja da yansıdığı farkedilir. Kimi kalabalık sahnelerde, bazı
oyuncuların görüntüde olmamalarına rağmen, diyalog aralarına doğaçlama sözler,
espriler kattığı, filme sesleriyle kimi güldürü parçacıkları ekledikleri bile olur. Bu
bakımdan, senaryoların oyuncu için bir zemin oluşturduğu, oyuncuların bu zemini
doğaçlama ile parlattıkları, çeşitlendirdikleri, incelttikleri söylenebilir.
Ayrıca, Eğilmez sinemasının kurgusunun da bu sözel örgüye uygun düşen bir
hız taşıdığı vurgulanmalıdır. Hızlı ve işlek diyaloglar, iki veya daha çok kişi arasında
geçen akıcı konuşmalar bu trafiğe denk bir sinematografiyle karşılanmıştır. Çok
sayıda kesme ile yapılan kurgunun dinamizmi, günümüz izleyicisine bile seslenir
niteliktedir. Eğilmez filmlerinin başarısının ve sevilirliğinin başlıca nedeni
gelenekselliğe dayanmasıysa, bir yandan da bu geleneksel temaşanın modern
izleyicinin gereksindiği dinamik ve akıcı sinema diliyle görselleştirilmesi ve
modernleştirilmesidir.
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5. Sonuç
Popüler sinemamızın gerek ticari başarısı gerekse kitlelerle kurduğu sıcak
ilişki bağlamında zirvelerinden biri Ertem Eğilmez ve Arzu Film’dir. Bunun başlıca
nedeninin geleneksel Türk temaşa sanatlarının ve sözlü kültürünün bu sinema
tarafından bilinçli bir şekilde etüt edilmesi ve işe koşulması, bunu yaparken de
doğru bir görselliği ve sinema dilini yakalaması olduğu bu çalışmada sergilenmeye
çalışılmıştır. Ertem Eğilmez’in geleneksel temaşadan yetişmiş bir yazar ve oyuncu
kadrosunu aynı çatı altında buluşturmuş olması ise kolektif bir sanat olan sinemanın,
bizdeki en dikkate değer ekip çalışması örneklerinden biridir.
• Kaynakça
• Abisel, N. (1994). Türk Sineması Üzerine Yazılar. Ankara: İmge.
• Ayça, E. (1996). “Yeşilçam’a Bakış”. Türk Sineması Üzerine Düşünceler. Dinçer, S. M. (der.).
Ankara: Doruk. pp. 129-148.
• Ayça, E. ve Coş, N. (1974). “Ertem Eğilmez’le Konuşma”. Yedinci Sanat. Aralık: 16-33.
• Güngör, A. C. (2010). “Derviş Zaim Sinemasında Geleneksel Türk Sanatlarının Kullanılması:
Filler ve Çimen-Ebru, Cenneti Beklerken-Minyatür, Nokta-Hat”. İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dergisi. 38: 41-64.
• Hıdıroğlu, İ. (2002). Ertem Eğilmez Sineması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: AÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Mardin, Ş. (1991). Türk Modernleşmesi. İstanbul: İletişim.
• Oskay, Ü. (1982). Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri. Ankara: SBF.
• Özön, N. (1995). Karagözden Sinemaya. Ankara: Kitle.
• Pekman, C. (2010). Filim Bir Adam: Ertem Eğilmez. İstanbul: Agora.
• Scognamillo, G. (1998). Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı.
• Şener, S. (1993). Oyundan Düşünceye. Ankara: Gündoğan.
• Türkmen, N. (1991). Ortaoyunu. İstanbul: MEB.
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SOFRA BEZİNDEN BEYAZ ÖRTÜYE
TÜRK YEMEK KÜLTÜRÜNÜN
GÖRSEL MEDYADAKİ SUNUMU

Burcu KELEŞ *

Halk Kültürü
Türk halk kültürü Türklerin göçüp yerleştikleri devlet kurup egemen oldukları
bütün ülkeleri kapsar. Anadolu’da geleneksel yaşamı sürdüren toplulukların
yüzyıllar boyunca kendi dil, kültür ve beğenileriyle oluşturup yaşattıkları kültürün
ortak adıdır. Bu kültür, halkın duygu, düşünce ve beğenisiyle süzülerek günümüze
gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir 1. Bireylerin kökleşmesi ve
toplumsallaşması kültür sayesinde gerçekleşir. Kültür toplumlar için önemlidir ve
geçmişin aynasıdır. Bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. Halk kültürü
ürünleri halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. Halk kültürü toplumsal
yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir
işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler.
Halk kültürü ürünleri, Türk toplumunun duygusudur, düşüncesidir. Halk kültürü
ürünlerinin halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türk
kültürünün korunmasında, yaşatılmasında önemli işlevleri vardır. Halk kültürü
ortak değerleri, yaşama biçimleri ve buna bağlı unsurları içine almaktadır. Bu
unsurlar; bayram, tören ve kutlamalar doğum, evlenme ve ölüm olaylarından oluşan
geçiş dönemleri, halk inanışları, halk hekimliği, halk mutfağıdır.
*Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
1 Artun, Erman; Halk Kültürü Araştırmaları, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008, s. 441
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2. Mutfak Kültürü
Kültürün en önemli göstergelerinden biri olan mutfak kültürü, bölgede yetişen
hayvansal ürünler yetiştirilen bitki, sebze ve meyvelerin yemek, yiyecek ve içecek
haline getirilmesi, pişirmesi ve saklama yöntemleri, yemek etrafında oluşan inanç
ve pratikler, sofra adabı ve mutfak araç ve gereçleri ile bunların fonksiyonlarından
oluşmaktadır 2. İşte bunlar arasında insan yaşamının temel ihtiyacı olan yemek ve
onun kurumsallaşmış kimliğinin adı olan mutfak en önemli halk kültürü öğeleri
arasında yer alır. Halk mutfağı daima bulunduğu coğrafyanın temel unsurlarını
almıştır.
İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli şey
yemektir. Yemek yeme alışkanlıkları toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir.
Çünkü bu alışkanlıklar o toplumun kültürel bir parçasıdır. Bir toplumun yasam
sekli o toplumun beslenme kültürünü yansıtmaktadır. Yasam seklinin değişmesi
beslenme alışkanlıklarının ve kültürünün değişmesinde önemli bir etkendir.
Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, toplumların yasam biçimlerini,
yeme-içme alışkanlıkları üzerinde etkilidir. Farklı toplumların, farklı kültürlere
sahip olduğu bir gerçektir. Türk toplumu da, yemek çeşitleri, tadı, özelliği
bakımından diğer topluluklara göre farklılıklar göstermektedir. Türkler, tarih
sahnesine çıktıkları andan itibaren beslenmeye önem vermişlerdir. Beslenme,
sosyal hayatlarında önemli rol üstlenmiş hususlardan biri olarak öne çıkmıştır. Bu
husus, o kadar önemli olmuştur ki, Türk idarecileri, öncelikle milletini aç ve çıplak
bırakmamayı ana ilke edinmişlerdir 3.
Türkiye toprakları üzerinde yasayan insanların tüketmiş olduğu yiyecek ve
içecekler ile bunların hazırlanmasında, pişirilmesinde ve saklanmasında kullanılan
araç gereç ve teknikler anlaşılmalıdır. Türk Mutfak kültürü, dünyanın en önemli
mutfakları arasında yer almaktadır. Türkiye’de yerel mutfakların özgün etkilerini
içinde barındıran köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürü yasamaktadır. Diğer
kültürlerle yaşanan etkileşim, Asya ve Anadolu mutfaklarının sunmuş olduğu
ürünlerin çeşitliliği, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında gelişen yeni tatlar gibi
nedenler bugünkü Türk Mutfak kültürünün çeşitlenmesinde ve şekillenmesinde rol
oynamıştır. Halk mutfağında yerel kimlik unsurları o yörenin mutfağına yansır. Bu
türden mutfaklara halk mutfağı denir. Türkiye bu açıdan oldukça zengin bir mutfağa
sahiptir. Bu yapı her toplumda farklılıklar gösterir. Yemek yapımında kullanılan araç
gereçler, yemek çeşitleri, pişirme teknikleri, sofra düzeni ve sunumu o toplumun
2 Özçörekçi Göl, Nilüfer Zeynep; ‘Turizm ve Ticaret Yaşamında Gaziantep Mutfağının Rolü ‘GAP çerçevesinde
Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri 12-13 Ekim 2001, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, s.112
3 Talas, Mustafa; Tarihi Süreçte Türk Beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz’e Göre Türk Yemekleri,
İnternet Adresi: http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s18/talas.pdf Alıntılandığı Tarih:17.10.2011
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hangi kültürel dairesi içinde yer aldığını gösterdiği kadar gelişmişlik düzeyinin
göstergesi ve yaşam zevkinde betimlenmesidir 4.
Türklerin yeme içme alışkanlıkları incelenirken; Tarımsal Yapı ve Göçebe
Kültürünün Etkisi, Başka Toplumlardan Etkilenme, Sosyo-Ekonomik Düzeye
Göre Farklılaşma, Türklerde Davranış Kalıpları, Yemeklerin Bölgelere göre
Farklılık Göstermesi ve Toplu Yemek Yeme Geleneği gibi faktörlerin etkili olduğu
görülmektedir.
3. Türklerde Davranış Kalıpları
3.1. Misafirperverlik
Bizi biz yapan birçok özelliğimiz vardır. Bizim bu özelliklerimiz diğer
toplumlardan bizi ayırır. Misafirlik bizim toplumumuz için oldukça önemlidir.
Misafir kendi ikametgâhı dışında bir yerde kısa süreliğine kalan kişiye denir. Yani
misafir kendi evinden uzaktadır. Böyle bir durumda ne kadar rahat ve huzurlu
olabileceğinizi düşünün. Her koşulda evden uzak olmak o diyarda yabancı olmak
demektir. Ama bizim toplumumuzda misafir kendisini hiç bir zaman yabancı
hissetmez. Çünkü misafir ağırlamak bir şereftir. Bu sebepten Türk Milleti her
zaman misafirini en iyi şekilde ağırlamıştır. Ona evinin en güzel odasını ayırır. En
iyi yemekleri yapar. En ufak bir ihtiyacını giderir. Misafiri el üstünde tutar. Kendi
ailesinden asla ayırmaz, her zaman daha iyisini ve misafirini memnun etmeye
çalışır. Türk Mutfak kültürünün bu kadar zenginleşmesinde, geleneksel Türk
misafirperverliğinin önemli bir yeri vardır 5.
Temelini İslam’dan alan kültürümüzde misafire niçin geldiği, ne zaman gideceği
ve aç olup olmadığı sorulmaz. Bunun yerine herkes kendi imkânlarına göre hiç
beklemeden hazırda olan, kolay hazırlanabilen ne varsa kısa sürede bir sofra
hazırlanır. Misafir sofraya yalnız başına oturtulmaz.
Konuk, evde ne varsa onu yer. Onun için, “Konuk umduğunu değil, bulduğunu
yer,” sözü yaygındır. Sonra evde ne varsa sofraya getirilir. Bir yabancı yazar da şöyle
diyor. “Türkler az bir şeyle doymaktan çok, ondan bundan birçok şey yemeyi
severler.” İyi cins yiyecekler, içecekler mümkün olduğu ölçüde konuğa ikram edilir.
Ödünç olarak bir mutfak eşyasını bir komşu istemişse onu iade ederken içine
mutlaka bir şeyler koyar. Bu, kendi pişirdiği bir yemek, bir meyve, tatlı, turşu vs.
gibi şeyler olabilir. Eve yemeğe konuk gelmişse, önce ev sahibi yemeğe başlar. Ev
sahibi yemekten konuktan önce kalkmaz. Bu durum konuğa nezaketsizlik olarak
nitelendirilir 6 .
4 Özçörekçi Göl, Nilüfer Zeynep; GAP çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 2001, Kültür Bakanlığı
Yayınları, 2002, s.112

5 http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Articles Alıntılandığı
Tarih: 03.10.2011
6 http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Articles Alıntılandığı
Tarih: 03.10.2011
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Kültürümüze baktığımız zaman misafirlikle ilgili birçok atasözü, deyim, gelenek
vb. özellikleri görebiliriz.
“Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır”
“Misafir Bereketi İle Gelir”
“Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.
“Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.”
Atasözleri misafirlikle ilgili karşımıza sıkça çıkan atasözlerindendir.
3.2. Yemeğin Çabuk Yenmesi
Türklerin geleneksel davranışlarından bir tanesi de, yemeğin çabuk yenmesidir.
Bugün hala kırsal kesimde çabuk yemek yenir. Yemek yemek bir görev sayılır. Karın
doyurmak biçimindeki uygulamada bu görevin bir an önce tamamlanması gerekir.
Oysa kentte karın doyurma dışında zevk, estetik, öğeler de dikkate alınarak yemek
daha yavaş yenir. 1552-1556 yılları arasındaki Türkleri inceleyen bir yazar şöyle diyor
“Kaşığı ellerine aldıkları zaman o kadar acele yerler ki, aralarına karışsan şeytanı
kovalıyorlar zannedersin. İyi huylarından biri de yemekte konuşup eğlenmemeleridir.
Karnı doyan “Allaha şükür” deyip kalkar ve yerini başkasına bırakır” 7.
Eskiden kalma ve günümüzde hala kullanılan “Adam olacak çocuk sofrada yemek
yemesinden belli olur” sözü bu davranışı doğrulamaktadır 8. Yemeğini çabuk yiyen
çocuk, işinde de becerikli ve başarılı olur inancı vardı. Bunun başka bir açıklaması
da, tek kaptan yemek yenilen yerlerde herkes kaşıklarken yavaş yiyene bir şey
kalmayacaktır. Onun için çabuk yemesi teşvik edilmiş olabilir. Ayrıca iş sırasında
yemekte fazla zamanı harcamayıp tarlada çifte çubuğa bir an önce yetişmek, işi
tamamlamak kaygısı da çabuk yemekte rol oynuyordu 9.
Yemeğe başlamadan önce ellerin mutlaka yıkanması gerekmektedir. Yemeğe
besmele ile başlamak ve yemeğin bitiminde şükretmek, İslam dininin etkisinin yeme
içme alışkanlıkları üzerindeki etkisini göstermektedir. Türkler, bazı yiyecekleri
İslam dini yasakladığı için tüketmezler. Bazı yiyeceklerin tercih edilmesi, bazılarının
tercih edilmemesinde dini inançların etkisi görülmektedir 10.
7http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Article Alıntılandığı Tarih:
03.10.2011
8Güler, Sibel; “Türk Mutfak Kültürü Yeme İçme Alışkanlıkları” İnternet Adresi: http://bildiri.anadolu.edu.
tr/papers/29_600u80.pdf Alındığı Tarih:12.10.2011
9http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Article Alıntılandığı
Tarih: 03.10.2011
10Güler, Sibel; “ Türk Mutfak Kültürü Yeme İçme Alışkanlıkları”
İnternet Adresi: http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/29_600u80.pdf Alıntılandığı tarih 12.10.2011
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3.3.Yemeğin Evde Yenilmesi
Türk Mutfak kültüründe yemek genelde evde yenir. Evde yenilmesinin ana
nedeni, temizlik, lezzet ve ekonomik faktörlerdir. Ancak günümüzde, şehir
hayatının temposu, insanların dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artması ve
yemek yemenin bir olay, bir tören, bir zevk ve bir estetik hal almasını sağlamıştır.
3.4. Sini
Osmanlı döneminde, Saray da bile batılı anlamda bir “yemek odası” anlayışı
yoktur. Yemek vakti geldiğinde, “sini” denilen yuvarlak tablalar küçük sehpaların
üzerine konur, yemek yiyecek olanlar bu sinin etrafında toplanırdı. Siniler en fazla
beş ya da altı kişilikti. Sinin üzerinde, örtü, tabak, çatal-bıçak olmazdı, yemek
elle yenir, asla çatal ve bıçak kullanılmazdı. Ekmek elle koparılır, et ve tavuk elle
yenirdi. Osmanlılarda kullanılan tek araç kasıktır. Bu yüzden kasık Osmanlı yemek
kültüründe önemli bir yer teşkil etmektedir. Masada ayrı kaptan yemek yeme
alışkanlığı her geçen gün artmaktadır. Bu değişimin nedeni, sofradaki herkesin eşit
miktarda yemeklerden yararlanması ve bireyler arasında hastalık yayılmasının en
aza indirgenmek istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu gün bile hala, kırsal kesimin
büyük bir çoğunluğunda, sini etrafında yemek yeme alışkanlığı bulunmaktadır.11 Yer
sofrası üzerine konulan sinilerde yemek yeme alışkanlığı, Anadolu’nun bazı kırsal
kesimlerinde hala sürse de günümüzde insanlar bu alışkanlıklarından vazgeçerek
yemeklerini masada yemeye başlamışlardır.
3.5. Siniden Masaya
Sini eskisi gibi işlevselliğini koruyamamıştır. Bugün artık sinilerden çok masalarda
yemek yenildiği görülmekte, insanlar siniden çok masayı tercih etmektedir. Bugün
köylere baktığımızda köylere de artık masanın girdiğini görüyoruz Masa, köylerde
daha çok odanın bir köşesinde saygınlık aracı olarak durur ve üzerine bazı süs
eşyaları konur. Yer sofrası, kolaylıkla kurulup kaldırılması, aile üyelerini masaya
bakıma bir arada daha çok kaynaştırması gibi nedenlerle masaya oranla daha çok
tercih edilmektedir.
3.6. Yemekleri Evde Pişirme
Yemek evde yenir, içilir. Allah ne verdiyse pişirilir, yenir, içilir, her şey evde kalır.
Etrafa, konu komşuya yenilen şeyler söylenmez. Eğer söylenmek zorunda kalınırsa,
“Söylemesi ayıp, bugün tavuk yemiştik,” denir. Yediği şeyleri övünerek anlatanlar
kınanır. Hanenin gizliliği, mahremiyeti gereği evde yenen şey etrafa söylenmez.
11http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Article Alıntılandığı
Tarih: 03.10.2011
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3.7. Tabaktaki Yemeğin Bitmesi
Bizim kültürümüzde tabakta yemek kalmaz ve eğer kalınırsa o yemek mutlaka
bitirilir, tabağın dibi sıyrılır. Tabakta bir miktar bırakılırsa günah sayılır. Çünkü bu
israf etmemek biçimindeki dinsel kurala dayanır.
3.8. Mutfak Düzeni
Kırsal kesimde standart mutfak düzeni söz konusudur. Mutfakta üst üste 5-6 kat
sergen bulunur. En altında testi, ibrik, el leğeni, dizili olur. Onun üstünde tencereler,
daha üstünde kaplar, sahanlar, daha üstünde kuşane, çorba tasları, en üstte tepsiler,
çini tabaklar dayalı olur. Türklerde oldukça zengin mutfak araç gereçleri vardır.
Kazanlar, büyük tencereler, siniler, tepsiler, bakır sahanlar, tavalar, güğümler,
çömlekler, bakraçlar, kepçeler, sefer tasları, kâseler mutfakların baş araçlarıdır.
Bu araçların bol çeşitli oluşu da mutfak zenginliğimizi göstermektedir. Eskiden
mutfağa çok önem verilirdi. Görücüler, kız almaya geldikleri evin önce mutfağını
görmek isterlerdi 12.
4. Mutfak Geleneklerimizde Değişme
Türk mutfağı başlangıcından günümüze kadar oldukça değişiklik göstermiştir.
Bu değişiklik halen daha devam etmektedir. Peki, bu değişimin nedeni nedir?
diye sorduğumuzda karşımıza sanayileşme, hızlı kentleşme, medyanın etkisi, batı
kültürü gibi etkenler karşımıza çıkmaktadır. Her toplumun kendine ait bir yapısı, bir
kültürü, farklı bir mutfak kültürü vardır. Buradan yola çıkarsak; farklı toplumların
farklı kültürlere sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Yemek yeme alışkanlıkları da kültürün bir öğesi olmaları nedeniyle çeşitli
toplumlara göre farklılıklar gösterirler. Bütün insanların yaşamak için yemek
yemeleri gerekir. Fakat bir insanın ne yediği, coğrafi koşullara bağlı olmakla birlikte,
onun kültürüne de bağlıdır. Kişinin, yemekleri tercih olanağı olduğu zaman neyi
seçtiği, onu ne biçimde sağladığı, nasıl pişirdiği, nasıl, ne zamanlar ve nerede yediği,
kendi toplumsal grubunun alışkanlıklarına göre değişir. Türk toplumu da yemek
türü, tadı, özelliği bakımından diğer kültürlerden oldukça farklılık göstermektedir.
Uzun bir tarihsel geçmişe sahip Türkler, mutfak konusunda zengin bir kültüre
sahiptirler.
Yemek zenginliğini ifade eden birkaç örnek verebiliriz. Örneğin sadece Karadeniz
bölgesinde bilinen mısır karışımı yemekler yirmiyi geçer. Yine Karadeniz yöresinde
hamsiden yapılan yemek türlerinin aşağıda belirteceğimiz isimleri de mutfak
zenginliğimizi gösterir. Hamsinin içli tavası, hamsili ekmek, hamsi pilavı, hamsi
12 http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Articlenb Alıntılandığı
Tarih:03.10.2011

436

POPÜLER KÜLTÜR, MEDYA, İNTERNET VE HALK KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ

kayganası, tavası, köftesi, hamsi içli tavası, hamsi diplesi, hamsi haşlaması, hamsi
ızgarası, hamsi böreği, hamsi buğulaması gibi.
Türk mutfağının genel özellikleri genel hatlarıyla su şekilde sıralanabilir:
Türk yemekleri tarım ve hayvansal ürünlere dayanır: Türkler Orta Asya
ve Anadolu’ya göç ettikten sonra tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım ve
hayvancılıkla uğraşmaları doğal olarak beslenme biçimlerine de etki etmiştir.
Türk yemekleri çoğunlukla hayvani ürünlerden oluşmaktadır. Bu durum Türk
yemeklerinin lezzetini olumlu yönde etkilemiştir.
Yemeklerimiz halkımızın yasadığı coğrafi bölgelere göre değişiklik
göstermektedir: Türkiye’nin birçok yöresinde değişik yemek çeşitleri
bulunmaktadır. Ancak her bölgenin kendine özgü, beslenme kültürü ve pişirme
teknikleri vardır. Türkler yasadıkları yerlerdeki faydalı şeylerden yararlanmasını
bilmişlerdir. Yerleşme yerinin fiziki, beşeri ve ekonomik durumu yemeklerimizin
lezzetini ve yaygınlığını etkilemiştir.
Türk yemekleri tarihi gelişimi içerisinde sosyal yapıya göre de değişiklikler
göstermektedir: Kültür tarihimiz incelendiğinde büyük şehirler ve kasabalar da
yemek çeşitliliğinin ve zenginliğinin gelişmiş olduğu görülmektedir.
Türk yemekleri özel günler ve törenlere göre değişiklikler göstermektedir:
Türk mutfağının gelişmesinde özel günler için hazırlanan yemekler önemli bir
yer tutmaktadır. Özel günler her zamanki yasamdan daha farklı faaliyetler içeren
zaman dilimidir. Aileye özgü özel günler ve toplumsal özel günler için hazırlanan
yemekler bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. İnsan hayatındaki sevinçli ve
acılı günlerin diğer insanlarla paylaşılmasında yemek önemli bir yer tutmaktadır.
Bu özel günlerde yapılan yemekler Türklerin ikram konusunda ne kadar cömert
olduğunu göstermektedir.
Gelenek ve görenekler ile dini inanç yemek çeşitlerini etkilemiştir: Bazı
yiyeceklerin tercih edilmesi bazılarının da tercih edilmemesinde özellikle dini
inançlarımızın etkisi görülmektedir.
Genel olarak Türk yemeklerinin özellikleri: Tarihsel birikim ve çeşitlilik, yaşanılan
coğrafyanın zenginliği, kaliteli ürünler Türk mutfağının temelini oluşturan esas
öğelerdir.
Ziyafet sofralarının hazırlanması konusunda yapılması gerekenler
hakkında ise Yusuf Has Hacib şunları söylemekte:
“Evin barkın, sofran ve tabakların temiz olsun. Odan minderlerle
döşenmiş, yiyecek ve içeceklerin de seçkin olsun. Yine, gelen misafirlerin
arzu ile yiyebilmeleri için, yiyecek ve içecekler temiz ve lezzetli olmalıdırlar.
Yemekte, yenilecek ve içilecek şeyler birbirine denk ve bol olmalıdırlar.
Misafirin içeceği asla eksik tutulmamalı ve biri biter bitmez diğeri hemen
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hazır bulundurulmalıdır. Çeşitli içeceklerden ister fııka, ister mizab, istersen
cülengbin (gül balı, reçel) ve cülab (gül şerbeti) ikram et. Yemek ve içecek faslı
bittikten sonra ise çerez ve meyve ver. Kuru ve yaş meyvenin yanında çerez
olarak simiş de bulunmalıdır. Gücün yeterse ipekli kumaşlar armağan et.
Mümkün ise diş kirası da ver ki gelenlerin ağzı kapansın”.
Yusuf Has Hacib, XI. yüzyıl ziyafetlerinde uyulması gereken başlıca sofra adabı
hakkında da şunları söylemektedir: “Senden büyükler başlamadan, yemeğe
başlama. Yemeğe besmele ile başla ve sağ elin ile ye. Başkasının önündeki
lokmalara dokunma, kendi önünden ye. Sofrada bıçak çıkarma ve kemik
sıyırma. Çok obur olma ve pek de sünepe oturma. Fakat, ne kadar tok olursan
ol, ikram olunan yemeğe haz ve arzu ile elini uzatıp ye ki, o yemekleri
hazırlayan evin hanımı memnun olsun. Böylece, zahmet edip sana ziyafet
hazırlayanların bu zahmetini de boşa çıkarma. Ağzına aldığını ısır ve ufak
ufak çiğne. Sıcak yemeği ağızla üfleme. Yemek yerken sofra üzerine sürünme
ve etrafındaki insanların huzurunu kaçırma. Yemeği ölçü ile ye, zira insan
her vakit az yeyip az içmelidir”.13
5. Kitle İletişim Araçlarının Halk Kültürüne Etkisi
Son yıllarda küreselleşme ile birlikte insanlar, yazılı ve görsel basının da etkisiyle
farklı kültürleri tanımak ve yaşamak istemektedirler. Ülkemize gelen konukların Türk
mutfağını tanımak istemeleri, kendi insanımızın da diğer mutfakları ve kültürleri
tanımak istemeleri özellikle okuryazarlık oranının artmasına paralel olarak daha da
artmıştır. Özellikle dergi, gazete ve kitapların bölgeler arası kültürel farklılıkları ve
beslenme alışkanlıklarını tanıtmaları, yemek kültüründe değişikliklere yol açmıştır. 14
Günümüzde halk kültür ürünleri kitle iletişim araçlarıyla yayılmaya başlamıştır.
Günümüzde halk kültürü yeni ortamlara, yeni şartlara uyum göstermeye, gelenek dışı
düşüncelerle beslenmeye başlamıştır. Bu olgu geleneksel kültürü de etkilemiştir.15
Ayrıca, kitle iletişim araçları mekân farklılıklarını ve uzaklıklarını yok ederek
öğrenmeyi herkes için mümkün kılan, yeni eğitim teknolojilerinin gelişmesine de
yol açmıştır. Kitle iletişim araçlarının birer kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı oldukları
artık birçok araştırmacı ve bilim adamı tarafından kabul edilmektedir. Günümüzde,
bu araçların etkileri ülkelerin sınırlarını dahi aşmıştır. Gelişen teknoloji, bu araçları
daha güçlü ve daha etkili hale getirmiştir. Televizyon çağımızda kitlelere ulaşan en
büyük iletişim aracıdır.
13 http://www.turkish-cuisine.org/pages.php?ParentID=1&PagingIndex=1 Alıntılandığı Tarih: 03.10.2011
14 Güler, Sibel; “Türk Mutfağının Değişim Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme ”İnternet Adresi: http://
sbe.dpu.edu.tr/duyurular/26cilt2.pdf Alıntılandığı Tarih:14.10.2011
15Ünal Şahin, Özdinçer Aşkar Füsun; “Halk kültüründe Değişim ve Kaos” Halk Kültüründe Değişen
Uluslararası Sempozyumu Bildirileri 17-19 Aralık 2004, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul 2005, s. 557
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Televizyonun olumlu fonksiyonlarının olduğu yönünde görüş belirtenler,
onu toplumun aynası olarak görürler. Bununla birlikte, bir toplumun sıkıntıları,
özlemleri, beklentileri, alışkanlıkları, öncelikleri, genel beğeni düzeyi ve yaşama
bakış tarzı o toplumun izlediği televizyon program yapısından anlaşılabilir. Barrat’a
göre, kitle iletişim araçları içinde en son teknik buluşlardan biri olan televizyon,
günümüzde gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde eğlence, haber,
eğitim, kültür gibi çeşitli gereksinimlerin karşılanmasında yoğun olarak kullanılan
bir araçtır.
Çağımız insanı, televizyon ile kendisine gidilmeyen, kendisinin bize geldiği bir
dünyada yaşamaktadır. Olaylar yaşanmamakta, haber ve görüntü olarak evlerimize
birer meta olarak girmekte, gerçek olaylar, yeniden üretilip belli bir söylem içinde
verildiklerinden toplumsal bir işlev ve anlam kazandıkları için oluşturulan meta,
gerçek olaydan daha fazla önem kazanmaktadır. Televizyonun içeriklerinin
düzenlenmesinde hitap ettiği izleyici kitlesinin sosyal, ekonomik ve kültürel
seviyesi önemlidir. Özellikle, izleyici kitlenin cinsiyet dağılımına bakıldığında
bunların çocuklardan, gençlerden ve kadınlardan oluştuğu görülmektedir.16
Dünya hızla değişmeye başlamış, küresel bir köy haline dönüşmüştür.
Bunda kitle iletişim araçlarının etkisi çok büyüktür. Gazeteler, radyolar ve
televizyonlar… Kültür artık başka bir şekilde önümüze gelmeye başlamıştır.
Kitle iletişim araçları bu anlamda birer kültür taşıyıcısı ve aktarıcısı haline gelmiştir.
Medya, kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında
önemli bir görev üslenmektedir.
6. Türk Televizyonlarda Gösterilen Yemek Programları
Televizyon çağımızda kitlelere ulaşan en büyük iletişim aracıdır. Herkesin evinde
başköşede yerini alan evlerde kendi hâkimiyetini ilan eden televizyon izleyenleri
etkisi altına almaktadır. Televizyonda yayınlanan diziler, programlar, bunda oldukça
etkilidir. Televizyon izleyicisini adeta ekrana bağlamaktadır. Bu izleyiciyi yemekle
ve yemek kültürüyle buluşturan programlardan biri de yemek programlarıdır.
Değişik kültürlerden, değişik bölgelerden insanlar bu tarz programlarda bir araya
gelmekte, kaynaşmakta, sohbet etme imkânını bulabilmektedir. Yemek programları
farklı format yapılarına sahip olmakla birlikte, bazen aynı format farklı kanallarda
karşımıza çıkmaktadır. Bazen bir yemek masasında, bazen bir köy evinde, bazen
stüdyoda yemek programları yapılmaktadır. Sunucu ve konuklarının olduğu yemek
programlarının yanı sıra, bir masanın etrafında toplanan insanların oluşturduğu
yemek programları son zamanlarda televizyonda tercih edilen bir program türüdür.
Değişik kültürlerin yemeklerinin tadıldığı yemek programları izleyenler tarafından
16 Kocadaş, Bekir; “Kültür ve Medya, İnternet Adresi: http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/34/01-13.
pdf Alındığı Tarih: 13.10.2011
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beğenilmekte, izlenmektedir. Yemek programları sayesinde o yörenin o bölgenin
kültürü hakkında bir takım bilgilere izleyici sahip olur.
Neslihan Kabaoğlu; ‘Yemek programları boyut değiştirdi ’adlı yazısında; Yemek
programları, özellikle hanımlar tarafından beğeniyle izlenir, yakından takip edilir.
Aslında nasıl yapıldığını bildiği halde, ‘acaba o nasıl yapıyor’ diye izlenen tarifler bile
vardır. Kadınların ekran başında olduğu saatlerde yayınlanan programlarda mutlaka
yemek tarifi vardır. Eee kadının ne olursa olsun mutlaka yemek yaptığını düşünürsek,
bu durum aslında pek de anormal değil.
Son zamanlarda, kadın programlarının olmazsa olmazı yemek tariflerini farklı
yapımlarla da izlemeye devam ediyoruz.17 Yemek programlarına hanımların ilgi
gösterdiğine, yemek programlarının değişim sürecinden bahsetmektedir.
“Sofra Bezinden Beyaz Örtüye: Türk Yemek Kültürünün Görsel Medyadaki
Sunumu” adlı çalışmada CNN Türk, Samanyolu Tv, Star Tv, Show Tv’deki yemek
programları incelenmiştir. Yemek programları içersinde yemek kültürü öğeleri
belirlenerek mutfak kültürümüz hakkındaki değişimler incelenmiştir.
6.1. Örnek Yemek Programları
Program adı

: MEHMET YAŞIN’LE YOL ÜSTÜ LEZZET DURAKL ARI

Kanal

: CNN TÜRK

Yayınlandığı Gün : Cumartesi
Yayınlandığı Saat : 12:15
Konu
: Mehmet Yaşin ‘Yol Üstü Lezzet Durakları’nda izleyiciyi
tam anlamıyla bir lezzet yolculuğuna çıkarmakta, şehirlerin mutfak kültürüne dair
izleyicilere yöreyle ilgili bilgiler verilmektedir.
Akhisar’da Ramiz köfte, Bursa’da İskender Kebap, Manisa’da Manisa kebabı,
İzmir’de kumru ve boyoz, Tire’de Tire köftesi, Ödemiş’te yağlı kebap, Salihli’de odun
köftesi, Eskişehir’de çiğ börek ve Trabzon’da Akçaabat Köftesi… Programda aynı
zamanda aşçılardan yemek tarifleri alınıp yöreye özgü malzemeler tanıtılmakta ve
püf noktalar anlatılmaktadır.
04.01.2010 tarihli program; Mehmet Yaşin’le Yol Üstü Lezzet Durakları
programı 19 dakika 24 saniye sürmüştür. Bu programda Akyazı Sahili’nde yer alan
Balıkçı Dede restoranı tanıtılmış ve restoranın müdürüyle Karadeniz’e karşı, dalga
sesiyle, keyifli bir sohbet gerçekleştirilmiştir.
17 Kabaoğlu, Neslihan; ‘Yemek programları boyut değiştirdi ‘ İnternet Adresi: http://www.medyaloji.net/haber/
yemek_programlari_boyut_degistirdi, 27.04.2011, Alıntılandığı Tarih: 20.09.2011
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Mutfak en önemli halk kültürü öğeleri arasında yer alır. Halk mutfağı daima
bulunduğu coğrafyanın temel unsurlarını almıştır. Bu yüzden Karadeniz denilince
aklımıza balık gelmesi ondandır. Gönlümüze düşen balık, her çeşidiyle karşımıza
çıkmakta, Balık Dede restoranında müşterilerin beğenisine sunulmaktadır.
Restoranın hemen yanında yer alan küçük bahçede yörenin en güzel yeşillikleri
yetişmektedir. Bu bahçeden toplanan yeşillikler taze taze misafirlere ikram
edilmektedir. Taze teze ikram edilen Karadeniz’in güzel yeşillikleri bahçeden yeni
çıkmanın kokusuyla misafirlere sunulmaktadır. Ayrıca mekânda balık haricinde yöre
yemekleri de yer almaktadır. Lahana sarması, lahana çorbası, kuymak, kaygana…
Yörenin ana damarı olan lahana ve ekibi burada da karşımıza çıkmaktadır. Mehmet
Yaşin tarafından kısaca izleyicilere tanıtılmaktadır.
Ve balıklar; Karadeniz’in hırçın dalgalarının Trabzonluya sunduğu nimetler…
Mekânın en sevilen balık yemekleri; Tekir Buğulama, Mezgit tava, Hamsi çıtlamadır.
Mehmet Yaşin anlaşılır, sade bir dil kullanarak, yemekleri izleyiciye anlatmaktadır.
Yörenin yemek kültürünü, görüntüler ve müzik kullanarak izleyicilere aktaran
Mehmet Yaşin Trabzon’un yemek kültürü hakkında bizlere ipucu vermektedir.
İzleyenlere Trabzon yemek kültürü nasıldır? Sorusunun cevabını veren Mehmet
Yaşin, programın fon müziği olarak Karadeniz müziğinin seslerinden, geçtiğimiz
senelerde kaybettiğimiz Kazım Koyuncuya ait müziği yayınlamıştır. Bu da Trabzon
kültürünün tanıtılması adına programda dikkate değer unsurlardandır.
Program Adı
Kanal

: MACERACI
: Samanyolu TV

Yayınlandığı Gün: Cuma
Yayınlandığı Saat: 21:50
Konu
: Murat Yeni, programında farklı şehirlere giderek o yörenin
kültürünü, mutfağını izleyicilere anlatmaktadır.
27.11.2010 tarihli programında;
Türk Mutfak Kültürü sadece yemeğin yapılmasına ilişkin maddi kültürden
oluşmamaktadır. Yemek yemeğe ilişkin birçok manevi değerler, tutumlar, davranışlar
da zengin mutfak kültürümüzde görülmektedir. Bu kuşkusuz Anadolu’muzda uzun
bir tarihsel gelişim içinde birikmiş bir kültürdür. 18 Bu yüzden Ege Bölgesinde yapılan
yemeklerle Karadeniz bölgesinde yapılan yemeklerin farklı olması, kültürlerinin
ayrı olmasının sebebi aslında bundan kaynaklanmaktadır. Halk mutfağında yerel
kimlik unsurları o yörenin mutfağına yansır.
18 Tezcan, Mahmut, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma
Vakfı Yayınları No:17, Ankara 1996, s .78

441

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Programında yörenin en sevilen ve en bilinen yemeklerini paylaşarak yöre
hakkında izleyiciye bilgi vermeye çalışılmıştır. Örneğin; Kara Fırında Tavas Güverci,
İçi Dışı Tahinli, Nar ekşisi Denizli’den evimize gelen yemeklerdir. Biz Maceracı
sayesinde Denizli yemek kültürünü ve özelliklerini tanıyor ve öğreniyoruz. En yakın
zamanda evimizde sevdiklerimize ve misafirlerimize yapmak üzere…
Programda sunucu Murat Yeni Denizli Sarayköy’de bir eve konuk olur. Bu evin
bahçesinde Sarayköylü hanımlar oturmaktadır. Çünkü Yöre nar ekşisiyle bilindiği
için Sarayköylü Hanımlar evin kapısında nar ekşisi yapmaktadır. Murat Yeni
gelince Türk misafirperverliğini göstermişlerdir. Hoş sohbet, komşuluk,
misafirperverlik bu bahçede karşımıza çıkmakta ekranlara yansımaktadır.
Maceracı programında Denizli kültürünün yanı sıra Denizli Mutfağı hakkında
da izleyicilerine bilgiler vermekte ve izleyicilerini aydınlatmaktadır. Ege Bölgesi’nin
güzel ili Denizli’den izleyicilerine seslenen Murat Yeni, yörenin mutfağını keşfederek,
öğrendiklerini sade, anlaşılır bir dille izleyiciye aktarmaya çalışmaktadır.
Program Adı
Kanal

: YEŞIL ELMA
: Samanyolu TV

Yayınlandığı Gün: Hafta İçi Her Gün
Yayınlandığı saat : 14:30
Konu
: Yeşil Elma programı, Oktay Aymelek tarafından sunulmaktadır.
STV kanalında her gün yayınlanmakta olan program stüdyoda gerçekleştirilmektedir.
Her gün farklı konukların ve farklı yemeklerin yer aldığı bir yemek programı olan
Yeşil Elma izleyenlerin oldukça dikkatini çekmektedir.
18.11.2010 tarihli program: Oktay Aymelek diğer adıyla Oktay Usta programını
hediye sepetiyle açmıştır. Hediyeleşmek Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle Oktay Usta’nın da programında bu detaya yer vermesi ve izleyicileriyle
bunu paylaşması kültürümüzde hediyeye verilen önemi göstermekte ve bizlere
hatırlatmaktadır. Hediyeleşmek, birbirimize olan bağlılığımızın artmasına, saygı ve
sevgimizin gelişmesine neden olur.
Oktay Usta hediye sepetini izleyicilerine göstermiştir ve gönderen kişiye teşekkür
ederek, duygularını ve düşüncelerini dile getirmiştir. Hediye sepetinde mutfak için
kolaylık sağlayan araç ve gereçler yer almaktadır. Hediye sepetinde yer alan ürünleri
tek tek açması ve tek tek ürünlerin nasıl kullanılacağını izleyicilere tanıtması ve
göstermesi, izleyenlerin yeni şeyleri öğrenmesi açısından önemlidir.
Oktay Usta’nın o günkü program konuğu Bedia Akartürk’tür. Oktay Usta’nın
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misafirini sıcak, samimi bir şekilde çağırması misafirine verdiği önemi
göstermektedir. Misafiri gelir gelmez konuğuna Size ne ikram edelim? Sorusu
bizim Türk insanı olarak misafirperverliğe ne kadar önem verdiğimizin güzel bir
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Oktay usta Program boyunca yemeklerini
ve pastalarını yaparken hem misafiriyle ilgilenmiş, hem de sohbet ederek misafirini
ağırlamıştır. “Misafire ikramda kusur edilmez” sözü de bu anlamda bizi
yansıtan, Türk misafirperverliğini en iyi şekilde anlatan en önemli sözler arasında
yer alır. Misafirlere, mutlaka yemek ve sonrasında içecek bir şey ikram etmek Türk
kültürünün vazgeçilmez bir öğesidir. Çayın yanında pasta, börek, kurabiye verilmesi
geleneği günümüzde hala daha önemini koruyan bir gelenektir. Yemekten sonra
da misafire içecek bir şey ikram edilmesi önemli olmakla birlikte dikkat edilmesi
gereken nokta; ikramda kullanılan dildir. Misafire “Kahve alır mısınız?” yerine,
“Kahvenizi nasıl alırdınız?” onun daha rahat olmasını sağlayacaktır.19 Oktay usta da
bu kültürel zenginliğimizi unutmayarak misafirini ağırlamıştır.
Yeşil Elma stüdyosunda; çeşit çeşit turşular, reçeller, baklagillerin de
unutulmadığını görüyoruz. Bir Türk mutfağında neler varsa Yeşil Elma mutfağında
aynı özelikleri görebilmek Mutfak kültürümüzün yaşatılması açısından önemlidir.
Program Adı

: SOFRAMIZ

Kanal

: Star TV

Yayınlandığı Gün : Hafta içi her gün
Yayınlandığı saat : 11:00
Konu
: Gizem Soysaldı’nın sunduğu Soframız programı
hafta içi her gün Star TV ekranlarında karşımıza gelmektedir. Stüdyoda
yapılmayan program il il gezilerek, hünerli hanımların evine konuk olarak
gerçekleştirilmektedir.
İllerin yöresel yemeklerini farklı tatlarını her gün karşımıza getirmektedir.
22.08.2011 tarihli program: Soframız programı 56 dakika sürmüştür. Konya
mutfağına yer ver verilmiştir. Konya’nın yöresel yemekleri ve tatları Hacer Hanımla
hayat bulmuştur.
Program Kısa bir Konya gezisiyle başlamıştır. Konya hakkında izleyicilere kısa
bir bilgi verilmiş, Konya’yı izleyicilerin birkaç dakika da olsa görmeleri sağlanmıştır.
Daha sonra Hacer Hanım’ın evine gidilerek Soframız programı başlamıştır. Hacer
Hanım ve ailesiyle röportaj yapılmış ve izleyenlerin Hacer Hanımı tanımaları
19 http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Articles Alıntılandığı
Tarih:03.10.2011
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sağlanmıştır. Hacer hanım Hacer’in mutfağını izleyicilerle paylaşmıştır. Günün
menüsü değil, Hacer’in mutfağı olarak yemekler karşımıza çıkmaktadır. Konya İli
Hacer Hanım’ın mutfağından, Kayısı Yahnisi, Kenevir Helvası, Et Kabağı Dolması ve
Ekşili Pilav programda yapılacak olan yemeklerdendir.
Günün menüsünde yer alan yemeklerden biri de olan Et Kabağı Dolmasında,
kabağın bildiğimiz kabaklardan daha büyük olması ve tatlı olarak yapılması Sunucu
Gizem Soysaldı’ nın da dikkatini çekmiştir. Yemekler yöreden yöreye değişiklik
göstermektedir. Çok çok uzaklara bile gitmemize gerek yoktur. Bazen aynı şehir
içinde bile yemek kültürü ve alışkanlıklarının farklı olduğunu görmemiz bundandır.
Her devirde olduğu gibi yöresel halk mutfağımız varlığını kendi olanak ve ölçüleri
içersinde sürdürmektedir. Bu yemekler yörenin gelenek, görenek ve alışkanlıklarını,
ekonomik olanaklarını, kendine özgü yemek hazırlama ve şekillerini içermektedir.20
Daha sonra Gizem Soysaldı ve Hacer Hanım tarafından alışverişe çıkılarak yemek
için gerekli malzemeleri alınmıştır. Alışverişin sonlanmasıyla eve gelinmiştir ve vakit
kaybetmeden yemekler yapılmaya başlanmıştır.
Türklerin tercihlerine göre lokanta yemekleri ev yemeklerinin yerini tutmaz.
Türkler daha çok ev yemeklerini tercih ederler. Bu tercihte, temizlik, özen gösterme,
lezzet ve ekonomik faktörler rol oynar. Ayrıca dışarıda yemek yeme alışkanlığı
Türklerde uzun süre mevcut olmamıştır. Ev hanımlarının kendi aralarında
düzenledikleri günlerde bile çarşıdan alınmış pasta ve hazır yiyecekler tercih
edilmez. Mutlaka evde hanımın yaptığı tuzlu ve tatlı kuru pastalar kekler, börekler
tercih edilir. Bu tercihte ise ev sahibinin becerisinin ölçülmesi ve yiyeceklerin taze
olması arzusu rol oynar.21 Soframız programı da evde yapılan bir yemek programı
olmakla birlikte, gittiği yörelerin kültürlerini izleyicilere de anlatmaktadır. İzleyiciler
de Türk mutfağını tanıyarak, kültürel zenginliğimizi öğrenmektedir. Yemeklerin
sohbet eşliğinde yapılması programın ana özelliklerinden birisidir.
Yemeklerin pişirilmesinin ardından mutfak toparlanmıştır ve yemekler servise
hazır hale getirilmiştir. Yemekler servise hazırlanırken diğer tarafta yemek masası
kurulmakta, masa akşam yemeğine hazırlanmaktadır. Yemeklerin hazırlanışı
kadar sofrada sunuluş biçimleri ve kişileri birbirlerine bağlayan sofranın nasıl
kurulduğu önemlidir. Türk mutfak kültürü ilerledikçe sofra kurallarına verilen
değer de artmıştır. 22 Bu nedenle masayı hazırlarken masa düzeni kurallarına dikkat
edilmiştir. Misafir sayısına göre servis açılmış, tabak, çatal, kaşık ve bıçaklar masaya
özenle yerleştirilmiştir.
20 Age, s 55
21 http://www.turkishcuisine.org/article_details.php?p_id=22&PagingIndex=3&Pages=Articles Alıntılandığı
Tarih: 03.10.2011
22 http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr/halk-kulturu/detay/envanter_id/114 Alıntılandığı tarih: 05.10.2011
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İnsanlar sosyal bir varlık olduklarından yemek yeme sadece biyolojik
gereksinimlerin karşılandığı bir olay değil, aynı zamanda insanların birbirleriyle
kaynaştıkları, sohbet ettikleri, eğlendikleri, sevinç ve üzüntülerini paylaştıkları
bir olgudur. Farklı toplumlar farklı kültürlere sahiptir. Bu nedenle her toplum
için ayrı bir kültürel yapı gösteren mutfak, insanların beğenileri doğrultusunda
geliştirdikleri, çağlar öncesinden günümüze yansıyan ve bilimsel katkılarla
desteklenen bir sanattır.23
Bu sanatı anlamlı kılan misafirler… Misafirlerin gelmesiyle akşam yemeğine
oturulma vakti gelmiştir. Misafirlerin Hacer Hanımın evine gelirken ellerinin dolu
olması misafire verilen önemi göstermektedir. Misafirin bir yere giderken misafir
gideceğe eve hediye alması ya da pasta, börek yapması bizim kültürümüzde var olan
ve halen daha yaşatılan öğelerdendir. Gün içersinde yaptıkları pastaları, börekleri,
yöresel lezzetleri Soframız izleyicileriyle paylaşmışlardır. Yöreye özgü yemeklerin,
pastaların, böreklerin yapılması Konya Mutfağını daha iyi tanımamıza sahip
olmuştur.
Programın en sonunda masada bulunan yemekler görüntülenmiş ve Soframız
izleyicilerine gösterilmiştir.
Program Adı
Kanal

: YEMEKTEYİZ SÜPER MENÜ
: Show TV

Yayınlandığı Gün : Hafta İçi Her Gün
Yayınlandığı Saat : 14.00
Konu
: Yemekteyiz programı ilk önce Almanya’da, Fransa’da ve
İngiltere’de yayınlandı. Her hafta 5 amatör aşçının yarıştığı programda her yarışmacı
bir gün yemek yapıp diğer yarışmacıları evinde ağırlıyor. Yemek ve sunumlar
değerlendirilip diğer yarışmacılar tarafından puan veriliyor. En çok puanı toplayan
yarışmacı 10 bin YTL’lik ödülün sahibi oluyor ve böylece yemekteyiz yarışmasının
birincisi olarak ekranlardaki yerini alıyor.
10.10.2011 Tarihli Program :
Yarışmacılar kısaca tanıtılır. Ev sahibi Avşa hanımla röportaj yapılır. Röportajı
bir sunucu yapmaz, dış ses tarafından seslendirilir, biz izleyici olarak sunucuyu
görmeyiz sadece dış sesin sesini duyarız.
Günün menüsü verilirken günün menüsü diye belirtilmez. O gün kimin evine
konuk gidilecekse onun ismi menü defterine yazılır. Örneğin Avşa’nın menüsü…
23 Ciğerim, Nevin; “Batı ve Türk Mutfağının Gelişimi, Etkileşimi ve Yiyecek – İçecek hizmetlerinde
Türk Mutfağının Yerine Bir Bakış” , Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları Yayın No:
28 Ankara 2001, s. 49
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Menü izleyiciye gösterilirken dış ses yemekler hakkında yorum yapar. “ 7’den 70’e
herkesin sevdiği mantarlı Tavuk sote, etin yanına en çok yakışan Patates
Kavurmasıyla donatılacak, gecenin son servisinde ise gizemli bir lezzet
ikram edilecek Avşa’nın tatlısı…”
Menü listesinin ardından yarışmacı alışverişe çıkmaktadır. Alışveriş yaparken
oradaki satış temsilcileriyle konuşması günlük yaşantımızda bizim de çoğu zaman
yaptığımız bir şeydir. Avşa Hanım alışverişe devam ederken, diğer yarışmacılara
menü verilerek yemekler hakkında yorum yapmaları istenir. Günün menüsünde yer
alan Ayran Aşı Çorbası hakkında yarışmacılar yorum yapmaya başlar. Çorbanın sıcak
mı, soğuk mu içileceğine dair bir sohbetin bu akşam gerçekleşeceğini belirtirler.
Diğer yarışmacı ise kurutuluş patlıcan yemeğinin güzel olacağını belirtir ki henüz
yemeği tatmamıştır sadece yemeğe dair fikirlerini söylemektedir. Yarışmacı Avşa
Hanım alışverişine devam ederken diğer yemekler hakkında yarışmacılar yorumlarını
yapmaya devam ederler.
Alışveriş bittikten sonra eve gelinir. Dekorasyonla ilgili kısa da olsa dış ses
tarafından bir yorum yapılır. Yemek masasının konulduğu odanın uyumlu
dekorasyonu da izleyicilere gösterilmektedir. Odalar ve koltuklar da takım olarak
odanın rengiyle uyumludur. Odanın rengi turuncuysa eğer masa örtüsünde turuncu
renk olmasına dikkat edilir.
Yorumun ardından mutfakta ev sahibi yemek hazırlıkları yapmaya başlar. Dış
ses Avşa Hanımı yalnız bırakmaz ve sohbete birlikte devam ederler. Sohbet devam
ederken dış ses yemeklerin nasıl yapıldığını izleyenlere anlatır.
Yarışmacı masayı servise hazırlamak üzere misafir odasına geçer. Masasının
üzerine beyaz örtüsünü serer. Misafirlerin sayısına göre sandalyelerini yerleştirir.
Masasının üzerine Amerikan servislerini yerleştirir. Amerikan servisi bizim
kültürümüzde var olmamakla birlikte son yıllarda batının etkisiyle kullanmaya
başladığımız bir servis örtüsüdür. Öğün yemek saatlerinde örtünüz ya da masanız
kirlenmesin Amerikan servisi kullanılmakta, pratik olduğu için insanlar tarafından
tercih edilmektedir.
Amerikan Servislerini masaya koyduktan sonra diğer masa örtüsünü de masaya
serer. Bu masa örtüsünün rengi turuncudur. Dekorasyonuyla masa örtüsünün renk
uyumlarının aynı olması ve buna dikkat edilmesi yemek kültürümüzün ne kadar
değiştiğine dair bir kanıt niteliğindedir. Ardından masa düzenini oluşturmaya
başlar. Tabakları masaya yerleştirmekle işe başlar. Dış sesin: “tabakları da
yerleştiriyor desenleri aynı tarafa bakacak şekilde’…diye belirtmesi sofra
düzenine yarışmacının ne kadar dikkat ettiğinin göstergesi niteliğinde…
Meşrubat bardaklarının ve peçetelerin yerleştirilmesi, masa örtüsüyle peçetelerin
aynı renk olması sofra düzeni açısından dikkate değer ayrıntılar olarak karşımıza
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çıkmaktadır. Bu sırada Avşa Hanım’a dış ses tarafından: ‘dünkü sofrayı nasıl
buldunuz?” sorusu yarışmacıya sorulmuştur ve yarışmacının dünkü yarışmacıyla
ilgili düşünceleri bu şekilde alınmaya çalışılmıştır. Ve tatlı servisi için çatal, kaşık ve
bıçak sofradaki yerini almıştır. Ardından masaya nazar boncukları serpiştirilmiştir.
Masa düzeninin sağlanmasının ardından son kez yemekler kontrol edilerek, servise
hazır hale getirilmiştir. Yemekler hazırlanırken masada yer alan çiçek de alınmış ve
masaya özenli bir şekilde yerleştirilmiştir.
Yarışmacılar sırayla gelmeye başlamışlardır. Yarışmacılardan birinin hediye
getirmesi programa renk katmıştır. Bütün yarışmacıların yavaş yavaş gelmesiyle
sohbet de başlamıştır. Yarışmacılar masaya geçerken diğer tarafta yarışmacılara
sorular sorulmuş, yarışmayla ilgili ilk düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir.
Programda “yemek nedir” anlatılmakta ve görsel olarak tanıtılmaktadır. Çorba,
ara sıcak, ana yemek, meze ve salatanın ne olduğu ayrıştırılmaktadır. Biz de
izleyiciler olarak akşam yemeğinin bölümlendiğini ve o şekilde servis edildiğini
görüyoruz.
İlk olarak çorba ikram edildiği için yarışmacılar çorbayla ilgili ilk izlenimleri
anlatmaya başlamışlardır. Çorbalarını içerken eleştiri yapmaya başlamışlardır ama
eleştirilerini saygılı bir şekilde yapmaları yemeğe olan saygı açısından önemlidir.
Yarışmacının çorba servisinin ardından, diğer yemekleri tabağa koyarken diğer
yarışmacının yardım etmesi güzel ve örnek bir davranıştır.
Yemekler rastgele değil de özenle tabaklara yerleştirilmiştir. Ancak patlıcan
yemeği gelince patlıcana eleştiriler gelmeye başlayınca yarışmacı Avşa Hanım
kendini anlatmak durumunda kalmıştır. Ardından Patlıcanla ilgili yarışmacılar
bireysel anlamda düşüncelerini, eleştirilerini belirtmişlerdir. Yemekler sırayla
sunulmaya devam ederken sohbet de yemeklere dair devam etmektedir. Yemeklerin
nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
Yarışma devam ederken yarışmacılar tartışmaya başlamışlardır. Bu tartışma
uzunca bir süre devam etmiştir. Yemek masasında yapılan bu tartışma yemeğe olan
saygıya da ne kadar önem verildiği sorusunu sormamıza neden olmuştur.
Yemeklere isim konulması yarışmacıların da dikkatini çekmiştir. Bilinen İrmik
Tatlısının Avşa’nın tatlısı diye anılması yarışmacıların eleştirisine maruz kalmıştır.
Programda yemekler ayrı ayrı tabaklara servis esilmektedir. Bizim kültürümüzde
tabakta bulunan yemeklerin bitirilmesi önemlidir. Çünkü tabakta yemek kalması
hem israfa neden olur hem de dinimiz açısından da sakıncalıdır. Çünkü tabakta
bir miktar bırakılsa bile günah sayılır. Oysa Avrupa’da genellikle yemeği sonuna
kadar yemek görgüsüzlük sayılır. “İşten artmaz, dişten artar” sözü mutfakta israf
etmemeyi, tutumlu olmayı ifade eder. Bu tutumlu davranış, artan yemeklerin ertesi
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gün yenmesi biçimindeki davranışlarda da kendini gösterir. Türk toplumunda
bu kadar önemli olan tabakta yemeğin bitmesi kültürü Yemekteyiz
programında dikkat edilmemiştir. Çünkü yarışmacılar yemeği sadece tadına
bakarak yemekte ve tabakta kalan yemekler çöpe gitmektedir. Programdaki
yarışmacıların tabaktaki yemekleri sıyırdıklarını düşünün… Ertesi gün bu
olay belki de basına yansıyacak ve haber bile olacaktır.
Yemeklerin bitmesinin ardından kısa bir eğlencenin ardından yarışmacılar
uğurlanmıştır. Ev sahibi Avşa Hanım’ın yarışmacılara giderken papatya hediye etmesi
gelen misafire verilen önemi bir kez daha bize göstermekte ve hatırlatmaktadır.
Yarışmacılar evden ayrıldıktan sonra sırayla yarışmacılardan günün yorumu
alınmıştır. Yemekleri yemek pişirme, sunumu, masa düzeni, misafirperverliğiyle
ilgili olarak yarışmacılar ev sahibi Avşa Hanıma puanlarını vermişlerdir.
Sofra dergisi yazarlarından Ayfer Ünsal ise Yemekteyiz programıyla ilgili
olarak düşüncelerini dile getirmiştir. Programı konsept olarak çok rahatsız edici
bulan Ünsal, yarışmacıların önlerine gelen her şeyi eleştirmelerini ‘sofra adabı’
ile bağdaşmadığını düşünüyor. Biz misafiri kapıda karşılar, güler yüzle içeriye alır
ve rahat edeceği biçimde masaya oturturuz. Misafirlerin evde bulunduğu süre
içerisinde onun hoşnut kalabilmesi için her türlü imkânı sunar ve asla dedikodu
yapmayız. Giderken kapıya kadar karşılar “Güle güle, iyi ki geldiniz, ayağınıza
sağlık” diye yolcularız. Misafir de “Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş, Allah bin bir
bereket versin, biz eksilttik Allah artırsın” der ve kalkar gider. Bir fincan kahvenin 40
yıl hatırı olduğunu düşünüp ev sahibinin arkasından konuşmaz.
Sahrap Soysal’a göre; (Yeme Yazarı) “Bu programdaki kadar basite indirgenecek
bir yemek kültürümüz yok. Yemeklerle dalga geçiliyor, iğrenç bulunuyor. Herhangi
bir yemek için Osmanlı mutfağı deniliyor, hâlbuki hiç alakası yok. Reyting yakalamak
kaygısıyla yapılmış ama yemek kültürümüzü çok aşağılayan bir program. 24
7. Sonuç
Türk mutfak kültürü kökleri eskiye dayanmaktadır. Geniş bir alana yayılan Türk
mutfak kültürü içinde bin bir çeşitliliği ve lezzeti barındırır. Bu nedenle Türk Mutfak
kültürü dünyanın en büyük mutfakları arasında yer almaktadır.
Zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğumuz için, yöreden yöreye bu tatlar ve
lezzetler de değişme göstermiştir. Bazen aynı yöre içinde bile farklılıkların olması
bizim mutfak zenginliğimizin bir göstergesidir. Mutfak zenginliğimizle birlikte
oluşan mutfak kültürü de geçmişten günümüze gelen bir yansımadır. Zaman
içersinde Türk mutfağının çeşitli biçimlerde geliştiği ve yenilendiği görülmektedir.
24 http://www.sonsayfa.com/Haberler/Medya/Yemek-kulturunu-asagilayan-program-92333.html Alıntılandığı
Tarih: 24.09.2011
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Ancak Sanayileşme, hızlı kentleşme, kadının çalışma yaşamında daha fazla yer
alması, Medyanın etkisi, Kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerden dolayı Türk
yemek kültürü değişime uğramıştır. Artık sofra bezinden beyaz örtüye geçtiğimiz
bu süreçte artık sofra bezlerinin üzerinde çoğumuz yemek yemeyi tercih etmiyoruz.
Sofra bezi yerine masa örtülerini tercih ediyoruz ya da ettiriliyoruz…
Televizyonlarda yemek programlarına baktığımızda bazı programların bu
kültürü korumaya çalıştıklarını, gelenek ve göreneklerimize, mutfak kültürümüze
sahip çıktıklarını görüyoruz. Bu da Türk yemek kültürümüz için umut verici…
Ama bir de madalyonun diğer yüzü olan yemek programları… Onlar ise yemek
kültürümüzün ne kadar farkında, ne kadar biliyorlar ya da tanıtmak istiyorlar mı?
Bu soruların cevaplarını zaman içersinde göreceğiz.
Yemek kültürümüzün farkına vararak, gelenek ve göreneklerimizi unutmayarak,
mutfak kültürüne olan saygılarını koruyarak, yemek programlarının yapılması, Türk
yemek kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından oldukça
önemlidir.
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KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE
ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK VERİ TABANLI
İKİ İNTERNET UYGULAMASI: GAZİANTEP DİJİTAL
KÜTÜPHANESİ VE GAZİANTEP KÜLTÜR HARİTASI

Şeref YALDIRAK

İnternet gündelik hayatımıza çok kolaylıklar katmaktadır. Örneğin eskiden
sahafları dolaşarak yıllar içinde elde edilen Gaziantep’le ilgili kitapların çoğunu
şu anda nadirkitap.com WEB sitesinden bir iki haftada temin etmek mümkündür.
İnternet üzerinden yazılı, görüntülü, sesli iletişim kurulabilir. İnternet
aracılığıyla alışveriş, bankacılık işlemi yapılabilmekte, devlet kurumlarındaki işler
halledilebilmekte, hatta gazete okunabilmektedir.
Resmi kaynaklarda bulunamayacak bilgiler internette bulunabilmektedir.
Örneğin, kültür varlıklarıyla ilgili araştırmalar sırasında şu bilgilere ulaşılmıştır:
Gaziantep ve çevresinde dört adet dağ geçidi yerleriyle belirlenmiştir. Burç
Beldesi’nde demir çıkarılmaktadır. Nizip’te iki efsane yerleriyle birlikte tespit
edilmiştir. Dokuz endemik canlı alanıyla Gaziantep ve çevresinin doğası hayli
zengindir. Tüm yıl su tutan doğal bir göl Gaziantep’te yoktur. Gaziantep’in yakın
çevresinde beş göle rastlanmıştır. Göl yoksulluğuna rağmen yörede on üç gölet
bulunmaktadır.
Daha büyük kitleye ulaşma isteğiyle internet kullanımı ve internette bilgi
paylaşımı yaygınlaşmaktadır. İnternette bilgi sağanağından zarar görmemek için
güvenli şemsiyelere ihtiyaç vardır. Yabancı kültürlerin internette kültürümüzü
451

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

şekillendirme isteklerine karşı halk kültürümüzü koruyacak ve kaybolmuş olan
kültürümüzü ortaya çıkaracak uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılması
gerekmektedir.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene”
özdeyişinde vurguladığı gibi Türkiye’de yaşayanların, bu memlekette doğmaktan,
dili, ırkı, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun herkesin mutlu olmalarını sağlamak için
gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bu bildiride bu yönde atılmış, kültür
varlıklarının korunması ve araştırılması konularında sağlam temellere oturtulmuş,
birbiriyle bağlantılı iki uygulamadan bahsedilmektedir.
Birinci bölümde Gaziantep Dijital Kütüphanesi hakkında kapsamlı bilgi
aktarılmaktadır. İkinci bölümde Gaziantep Kültür Haritası’yla ilgili bilgiler yer
almaktadır. Üçüncü bölümde gönüllülük esasıyla yapılanlar sıralanmaktadır.
Dördüncü bölüm iki uygulamanın gereksinimlerini içermektedir. Beşinci bölümde
kültür varlıklarını korumak için öneriler sunulmaktadır.
Sözlük
Dijital kütüphane: Geleneksel kütüphane ile aynı amaç, fonksiyon ve hedefleri
olan, bilgisayar kullanılarak erişilebilen kütüphane çeşididir. Dijital kütüphane,
elektronik kütüphane veya sanal kütüphane olarak da adlandırılmaktadır. Fakat
dijital kütüphane en çok kullanılan ifade şeklidir. Dijital kütüphane internete bağlı
her bilgisayarı kütüphane haline getirir. Çeşitli olumsuz etkilerle zamanla yok
olacak materyalleri korur ve geleceğe taşır. Dünyanın her yerinden, günün her anı,
yaşı, eğitim düzeyi ne olursa olsun her kullanıcının erişimine açıktır. Kitap taşıma
zahmetinden kurtarır. Ödünçteki materyalin beklenmesi durumunu ortadan
kaldırır. Isıtma, temizlik, personel, güvenlik, ulaşım, baskı gibi masraflardan
kurtarır.
Elektronik metin: (Kısaca E-metin) Bir materyalin salt metninin dijital
ortamdaki hali
Envanter: Temin edilmiş materyallerin tutulduğu yer
Kaynakça: Bir konuda hazırlanmış tüm materyallerin künyelerini içeren çalışma.
Materyal: Yazılı, işitsel, görsel, kaydedilmiş her türlü belge.
Yöre: Gaziantep, Kilis illeri ve Gaziantep İli’ne komşu ilçelerin oluşturduğu
bölge.
I. GAZİANTEP DİJİTAL KÜTÜPHANESİ
İnternette arama motoru kullanarak “Gaziantep” arandığında, çok sayıda WEB
sitesi ile karşılaşılır. Gaziantep hakkında bilgi içeren her türlü materyalin bir arada,
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en kapsamlı ve doğru şekilde internetten sunulduğu Gaziantep Dijital Kütüphanesi
bu WEB siteleri içinde boğulmadan araştırma yapma imkânı sunmaktadır.
Tarihçe
İki binli yılların başında başlayan Gaziantep Kültürü’ne karşı ilginin sonucu
olarak çok sayıda materyale ulaşılmıştır. Bu durum kaynakça hazırlanmasına zemin
oluşturmuştur. 2005 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla
“Gaziantep Kaynakçasına Giriş” kitabı basılmıştır. Bu kaynakça çalışmasında
Gaziantep’le ilgili yedi yüzü aşkın kitabın ve iki bin beş yüzden fazla makalenin
künyesi yer almaktadır. Kitap ve makale künyeleri yazar adına, konuya ve anahtar
sözcüğe göre gruplanmıştır. Kaynakçada çalışma yöntemi, madde belirleme
prensipleri gibi açıklamalar ve rakamsal bilgiler yer almaktadır.
2007 senesinde kaynakça uzmanı Bülent Ağaoğlu’nun önerisiyle Gaziantep
Dijital Kütüphanesi fikri doğmuştur. Aynı sene içinde SANKO Holding Yönetim
Kurulu üyesi Adil Konukoğlu’nun desteği alınarak çalışmalara başlanmıştır. 2008
senesi içinde kütüphane yazılımı tamamlanmıştır. Yazılımcı kuruluş metinde
arama ve materyal içeriğini görüntüleme özellikleri için beş yüz adedi aşkın kitap,
iki bin civarında makale bulunduran yayını OCR yöntemiyle dijital ortama almıştır.
2009 senesi içinde dijital ortama alınan kitapların dijital kopyaları künyelerine
bağlanmıştır. 2009 senesinden bu yana Dijital Kütüphanemize bin yüzden fazla
kitabın ve üç binden fazla makalenin künye bilgileri eklenmiştir. 2010 senesinde
1940 ve daha eski tarihli kitapların dijital kopyaları genel kullanıma açılmıştır.
Amaç
Gaziantep Dijital Kütüphanesi’nin temel amacı, Gaziantep ve çevresi ile ilgili
olmak şartıyla, yazılı (kitap, makale, tez, vs.), görsel (video, fotoğraf, grafik, gravür,
vs.) ve işitsel (ses kaydı, türkü kaydı, vs.), her türlü basılı materyalin bir araya
getirilmesi, en kapsamlı ve doğru şekilde künyelerinin internet ortamında verilmesi
ve gösterim izinleri alınan materyalin kamuya ücretsiz sunulmasıdır.
Altyapı
Gaziantep Dijital Kütüphanesi’nin altyapısı “Gaziantep Kaynakçasına Giriş” adlı
kaynakça çalışmasına dayanmaktadır.
Gaziantep Dijital Kütüphanesi PHP programlama diliyle yazılmıştır.
Yazılımcı kuruluş yazılım güncelleme, bakım, sorun giderme işlemlerini kendi
sunucusu üzerinde tuttuğu yedek yazılım üzerinde yapmaktadır. Kütüphane
yazılımı Gaziantep’te SANKO Teknopark’ta bulunan Windows sunucu üzerinde
çalışmaktadır.
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Erişim Yöntemi
Gaziantep Dijital Kütüphanesi’ne gaziantepkaynakcasi.com WEB adresinden
ulaşılmaktadır (Şekil 1).
Arama yapmak için ana sayfada bulunan “Ara” butonunun sol yanındaki çubuk
doldurulur. En az üç karakter uzunluğunda olması gereken harf grubu “Ara”
butonuna basıldığında tüm materyallerin künyelerinde aranır. “Ara” butonunun
sağında kalan “E-Metinlerde Ara” yazısına ait kutucuk işaretlenirse harf grubu
elektronik metinlerde de aranır.
Gelişmiş arama yapmak için “Ara” butonunun yanındaki “Gelişmiş Arama”
yazısı tıklanır. “Gelişmiş Arama” ekranında “Tür”, “Materyal Türü”, “Dil”, “Yazarın/
Kayıt Sahibinin/Seslendirenin Adı Soyadı”, “Yayınlayan/Yayın Evi/Yapım/Yapımcı”,
“Başlık”, “Yıl”, “Anahtar Sözcük”, “Yayın Yeri”, “Makalenin Bulunduğu Yayın Adı”,
“E-Metinlerde Ara”, “Sonuç” sahalarından biri veya bir kaçı doldurularak arama
yapılabilir (Şekil 2).

Şekil 1: Kütüphanemizin ana sayfası			

Şekil 2: Gelişmiş Arama

Arama sonuçları “Materyal Türü”ne göre, “Başlık”a göre, “Ad Soyad”a göre,
“Tarih”e göre tekrar, tekrar sıralanabilir (Şekil 3). Arama sonuçlarında listelenen
künyelerden birinin başlık kısmı tıklandığında o künyenin detayları ekrana gelir
(Şekil 4).

454

POPÜLER KÜLTÜR, MEDYA, İNTERNET VE HALK KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ

Şekil 3: Arama sonuçları örneği			

Şekil 4: Künye örneği

Bir materyalin içeriği künyesine eklenmişse künye detayında “İçerik” yazısına
ait satır yer alır (Şekil 5). Bu satırdaki “Görüntüle” yazısı tıklandığında bir pencere
açılır (Şekil 6).

Şekil 5: “İçerik” yazısı en altta

Şekil 6: İçerik açma penceresi örneği
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Açılan pencerede “Open” tıklandığında materyalin her sayfasının birer jpg
dosyası halinde olduğu liste penceresi ekrana gelir (Şekil 7). Dosya ismi antep001.
jpg olan dosya, materyalin ilk sayfasıdır. Başka amaçlarla kullanılmaması için her
resim dosyasında arka planda “gaziantepkaynakcasi.com” yazısı filigran olarak yer
alır (Şekil 8).

Şekil 7: İçerik örneği				

Şekil 8: jpeg sayfa örneği

Elektronik metinlerde arama yapılmış ve harf grubu elektronik metinlerde
bulunmuşsa ilgili künyenin detayında en altta “Aradığınız harf grubu elektronik
metinde bulunmuştur.” yazar (Şekil 9). Bu durumda künyede “Elektronik Metin”
yazılı satır görünüyorsa materyalin gösterim izni sorunu yoktur ve elektronik metin
dosyası künyesine bağlanmış demektir. “Elektronik Metin” yazısının yanındaki
“Görüntüle” tıklanırsa elektronik metin yeni bir pencerede açılır (Şekil 10). Eğer
künye detayında “Elektronik Metin” yazılı satır görünmüyorsa materyalin gösterim
izni alınmamış demektir.

Şekil 9: “Aradığınız harf grubu … “ yazısı
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Yöre Kültürüne Katkılar
• Yöre hakkında en doğru ve kapsamlı bilgiyi sunmaktadır.
• Yöre ile ilgili materyallerin tümünü duyurmaktadır. Materyal bağışında bulunma
zevki ve onuru yaşatarak, kişilerin materyalleri korumalarını teşvik etmektedir.
• Yöre ile ilgili materyal üretenleri ve yöre için çalışanları onurlandırmaktadır.
• Yöre ile ilgili yeni materyal üretimini teşvik etmektedir.
• Yöre kültürünün zenginliğini gözler önüne sermektedir.
İlkeler
• Hem basit arama hem de gelişmiş arama yapılabilir.
• Sadece kelime bazında değil, harf grubu bazında da arama yapılabilir. Örneğin:
“Kültür” kelimesi yanında “kültü” harf grubu ile de arama sonuçları elde edilebilir.
• Sadece künye detayında değil, elektronik metinlerde de arama yapılabilir.
• 1940 ve daha eski tarihli kitapların ve gösterim izinleri alınan materyallerin içeriğine
erişilebilir.
• Üyelik, şifreli kullanım, yaş sınırı yoktur.
• Verilen hizmet karşılığında hiçbir şey talep edilmez.
• Yabancı dil (İngilizce) desteği vardır.
• Hem yazılı (kitap, makale, tez) hem görsel (sabit ve hareketli görüntü kaydı) hem de
işitsel (ses kaydı) materyallere erişim imkanı sunulur.
• Materyaller hakkında en kapsamlı (ör : Kısa tanıtım, Materyalin bulunduğu yer,
• Gaziantep’le ilgili sayfalar, gibi) ve doğru künye bilgisi verilir. Gereksiz künye
tekrarıyla karşılaşılmaz.
• Künye veri girişleri orijinallerine sadık kalınarak yapılmaktadır. Örneğin, İshak Refet
Işıtman’ın “Gaziantebe Selam” başlıklı kitabının veri girişi başlık değiştirilmeden
yapılmıştır.
• Gaziantep Dijital Kütüphanesi’nde hiçbir reklam veya ticari bir WEB sitesine
yönlendirme yer almaz.
• Materyallerin konusu Gaziantep, Kilis ve komşu ilçelerdir. Bir materyalin Gaziantep
Dijital Kütüphanesi’nde yer alabilmesi için Gaziantep’te basılması veya Gaziantepli
biri tarafından hazırlanması değil, yöreyle ilgili önemli kısımlar içermesi
gerekmektedir.
II. GAZİANTEP KÜLTÜR HARİTASI
İnsan, caddeleri, yapıları yapmış, yöre ürünlerini üretmiş, halk kültürünü
oluşturmuş, tarih yazmıştır. Hatta coğrafyaya şekil veren yine insandır. İnsan
ürünü baraj gölleri doğayı güzelleştirmektedir. Bunun yanında ırmakları, gölleri
kurutarak doğayı yok eden de insandır. İnsan kültür olarak ne yapmışsa tümünü
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birden internet üzerinde yayınlanan bir harita üzerinde göstermek mümkündür.
İnternette bir harita üzerinde kültür envanteri tutmak çok pratiktir. Haritaya
yeni bir kültür varlığı eklemek çok kolaydır. Yeni eklenen kültür varlığı internet
üzerinden anında dünya ile paylaşılabilmektedir. Eksiklikler, hatalar çok hızlı
giderilmektedir.
Gaziantep Kültür Haritası Gaziantep ve çevresine ait kültür varlıkları bilgilerini
en hassas şekilde süzgeçten geçirmekte ve internetten erişilen bir harita üzerinde
koordinatları ile birlikte vermektedir.
Tarihçe
Kütüphanemizdeki gereksinimler uzun bir süre karşılanmayınca ve gelişmeler
belli bir süre durgunluğa girince Kütüphanemizi daha ilgi çekici hale getirmek için
yeni kültür projeleri araştırılmıştır. İnternette hiçbir WEB sitesinde olmayan, geniş
kapsamlı, Gaziantep’e özgü bir haritanın yayınlanmasının Kütüphanemize ilgiyi
artıracağı düşünülmüştür.
Çeşitli girişimlerin sonucunda, Başarsoft firması ile Gaziantep Kültür Haritası
hazırlanması konusunda anlaşmaya varılmış ve 2010 Haziran ayında çalışmalar
başlamıştır. Yazılımın tamamlanmasını ardından, Gaziantep’in Kurtuluş Günü
yıldönümü olan 25 Aralık 2010 tarihinde Haritamızın duyurusu yapılmıştır.
2011 yılı başından bu yana Gaziantep ve çevresi ile ilgili iki bin iki yüz civarında
kültür varlığı tespit edilmiş ve Haritamıza yüklenmiştir. Haritamıza yüklenen kültür
varlıklarıyla ilgili detaylı bilginin araştırılması sürmektedir.
Amaç
Gaziantep Kültür Haritası,
• *Yörede yer alan tüm kültür varlıklarına ait bilgileri bir araya getirmeyi ve internet
ortamında bulunan harita üzerinde kamuya ücretsiz sunmayı,
• Yöreyi kültürel açıdan tanıtan en önemli internet kaynağı olmayı,
• Yörenin tüm kültür varlıklarının korunmasına, tanıtılmasına, araştırılmasına,
derlenmesine, yenilerinin belirlenmesine katkıda bulunmayı,
• Yöre kültürüne yönelik politikaların ve stratejilerin geliştirilmesine destek olmayı,
• Yörede yaşayanların çevrelerindeki güzellikleri dünyayla paylaşmalarını sağlamayı,
• Yörenin tüm kültür varlıklarını köy ve mezra seviyesine kadar eşit tanıtıma
kavuşturmayı,
• Yörede gezilip görülmeyi hak eden, ancak yeterince korunmayan ve sayıları gittikçe
azalan kültür varlıklarını halkın görmeye öncelik vermesini sağlamayı,
• Çok miktarda doğa ile ilgili kültür varlığını bünyesinde barındırarak doğanın
korunmasına destek olmayı ve doğa turizmini canlandırmayı,
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• El sanatları veya yöre mutfağı deyince çok tanınanların yanında aynı kalitede hizmet
veren tüm kişi ve kuruluşları eşit tanıtıma kavuşturmayı amaçlamaktadır.
Altyapı
Gaziantep Kültür Haritası ara yüzü ASP.Net programlama diliyle yazılmıştır.
Yazılım Unix sunucu üzerine yüklenmiştir. Gaziantep’te SANKO Teknopark’ta
bulunan sunucudan SANKO Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Harita gösteriminde
Openlayers adındaki Javascript harita kütüphanesinden yararlanılmıştır. Harita
projesi Tile Server (Harita altlığı sağlayıcısı), SQL Server (Nokta verilerinin tutulduğu
veritabanı), BFS (Basar Feature Server) (Nokta verilerini haritaya sağlayan servis)
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Erişim Yöntemi
Gaziantep Kültür Haritası’na Gaziantep Dijital Kütüphanesi WEB sitesi
üzerinden erişilmektedir.

Şekil 11: Gaziantep 			
Kültür Haritası’na erişim

Şekil 12: Uyarı penceresi

Kütüphanemizin gaziantepkaynakcasi.com adresli WEB sitesinin ana
sayfasında, sol kolonun “Gaziantep” başlığı altında “Gaziantep Kültür Haritası”
yazısı bulunmaktadır (Şekil 11). Bu yazı tıklandığında bir uyarı penceresi ekrana
gelmektedir (Şekil 12). Bu penceredeki “ok” ikonu tıklandığında veya bu pencere
kapatıldığında Haritamızın penceresi açılmaktadır (Şekil 13).
Haritamız üzerinde hareket etmek için bilgisayar faresini sol kulakçığından basılı
tutarak hareket ettirmek veya Haritamızın harita bölümünün sol üst köşesinde yer
alan ok tuşlarına basmak gerekmektedir.
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Şekil 13: Haritamızın ilk görüntülenmesi

Şekil 14: Tarihi park kategorisi seçili

Haritamızın 16 yakınlaşma (zoom) seviyesi bulunmaktadır. En uzak yakınlaşma
seviyesi Avrasya ve Afrika Kıtaları’nın kısmen bir arada göründüğü seviyedir.
Haritamız ilk açıldığında ise en yakın 5. yakınlaşma seviyesinde, Şehitkamil ve
Şahinbey İlçeleri’ne ortalanmış olarak ekrana gelir.
Haritamızın penceresinde sol kolonda bulunan alt kategorilerden biri seçili hale
getirildiğinde o kategoriye ait kültür varlıklarına ait ikonlar harita üzerinde görünür
hale gelmektedir (Şekil 14).
Bir ikonun üstüne imleç getirilip tıklandığında o kültür varlığına ait “Başlık”,
“Türkçe Açıklama”, “İngilizce Açıklama”, “Etkinlik”, “Fotoğraf ”, “Ses veya Görüntü
Kaydı” bölümlerinden oluşan bilgilere ulaşılır (Şekil 15). Kültür varlığı günümüze
ulaşmadıysa “Günümüze ulaşmamıştır” yazısı bilgi penceresinin en altında yer alır.
Bilgilerin görüntülendiği bir pencereyi kapatmak için pencerenin sağ üst
köşesinde bulunan çarpı işaretini tıklamak yeterlidir.
Aynı anda sadece bir kültür varlığının bilgi penceresi görüntülenebilir.
Bir kategori ikonu tıklandığında harita üzerinde “o” benzeri ikonlar gözükürse
bu o noktada birbirine çok yakın birden çok kültür varlığı bulunuyor demektir (Şekil
16). Bu durumda o noktaya bir seviye daha yakınlaşmak gerekmektedir.

Şekil 15: Kültür varlığı detayı		
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İlkeler
• Haritamızda yer alan kültür varlıkları şu ilçelerin idari sınırları içindedir: Gaziantep
İli’nin tüm ilçeleri (Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey,
Şehitkamil, Yavuzeli), Kilis İli’nin tüm ilçeleri (Elbeyli, Merkez, Musabeyli, Polateli),
Hatay İli’nin Hassa İlçesi, Kahramanmaraş İli’nin Pazarcık ve Türkoğlu İlçeleri,
Osmaniye İli’nin Merkez, Bahçe ve Hasanbeyli İlçeleri, Adıyaman İli’nin Besni İlçesi
ve Şanlıurfa İli’nin Birecik ve Halfeti İlçeleri.
• Haritamızın koordinatları Gaziantep ve Kilis il sınırları baz alınarak belirlenmiştir.
Başka WEB sitelerinde bulunan Gaziantep haritalarından farklı olarak bu sınırlar
dışında harita üzerinde hareket mümkün değildir.
• Haritamıza kültür varlığı eklenmesi bir kişinin sorumluluğundadır.
• Herhangi bir kültür varlığını Haritamız üzerinde gösterebilmek için onunla
bağlantılı bir yer tespitine çalışılmıştır. Örneğin; müzik insanının evi veya dükkanı,
halk oyunları kıyafeti yapan kişinin dükkanı, efsanede adı geçen yer, türküde adı
geçen yer, vs.
• Menüsünde yöresel yemeklere ağırlık vermeyen kuruluşlar Haritamızda yer alamaz.
• Gaziantep Kültür Haritası’nın yapısı dinamiktir. Tespit edilmiş yüz elliye yakın alt
kategori dışında tespit edilmeyi bekleyen kategoriler mutlaka olacaktır. Harita
kullanımı yaygınlaştıkça, kategorilerin sayısı artacaktır.
• Haritamızda sadece Gaziantep İli’nin Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri’nin, Kilis İli
Merkez İlçe’nin, Kahramanmaraş İli’nin Türkoğlu İlçesi’nin cadde sokak isimleri
görülmektedir. Başarsoft firması WEB ortamına cadde sokak isimlerinin göründüğü
diğer ilçeleri aktardığında Haritamız güncellenecektir.
• Haritamızda sadece kültür varlıkları yer almaktadır. Yörenin kültürünü yansıtmayan
eğlence merkezleri, nöbetçi eczaneler gibi adresler Haritamızda yer almaz.
• Haritamızda reklam, siyasi içerik yer almaz.
Yöre Kültürüne Katkılar
• Haritamızda yer alan kültür varlıkları Gaziantep’e gelme isteğini artıracaktır.
• Haritamız yöreye gitme imkanı olmayanların ayağına yöreyi getirmektedir.
• Yöreye gidecekler önceden bilgi edinerek zamanlarını daha verimli kullanacaklardır.
• Turistik ring seferi ve gezi rotaları daha sağlıklı çizilecektir.
• Yörede gezilecek özellikte 94 cami tespit edilmiştir. Camiler sadece ibadet yeri değil,
kültürel mirasımız ve çocuklarımıza bırakacağımız kutsal emanetlerdir. Haritamız
Gaziantep ve çevresinin inanç turizmi açısından potansiyelini ortaya koymaktadır.
• Yörenin kültür varlıklarıyla ilgili yapılmış araştırmalar bilimsel yayınlarda
kalmamakta, kısmen de olsa genel kullanıma, kolay erişime açılmaktadır.
• Yöre kültürünün canlanmasına, araştırılmasına, yeni kültür kategorilerinin tespitine
halkın genel katılımı sağlanmaktadır.
• Halkın yöre kültürü konusunda daha seçici olması sağlanmaktadır.
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• Yöre ürünü üretenler ve satanlarla bu ürünleri temin etmek isteyenler arasında
sağlıklı bir köprü kurmaktadır.
• Haritamızdaki kültür varlıklarını gören yöre halkı ellerinde var olan, potansiyel
kültür varlıklarını koruma altına alacaktır.
• Yörenin fazla bilinmeyen güzellikleri de gün yüzüne çıkmış olacaktır. Örneğin,
Gaziantep’in batısını kaplayan Amanos Dağları bitki örtüsü bakımından Karadeniz
Dağları’ndan aşağıda kalmayacak potansiyele sahiptir. Gaziantep yakın çevresiyle
birlikte doğa turizmi merkezi olabilecek kapasitededir.
• Günümüze ulaşmamış kültür varlıklarını öğrenmenin var olan kültür varlıklarına
sahip çıkılmasına bir nebze katkısı olacaktır.
• İnternet üzerinde Gaziantep İli’nin coğrafyası deyince birkaç dağın, ovanın, ırmağın
adına ulaşılabilmektedir. Haritamız bu açıdan önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Haritamızda küçük büyük altmış dokuz dağ, yedi ova, iki şelale, yirmi bir vadi ve on
dört yayla koordinatlarıyla yer almaktadır.
Kategori Detayı
Her gün yeni bir kültür varlığı ile karşılaşıldığı için Haritamız ve Haritamızdaki
kategoriler dinamik bir yapıdadır. Herhangi bir alt kategoriye uymayan kültür
varlıkları, bağlı olacağı alt kategori Haritamızdan görünür hale gelene dek “Diğer”
alt kategorisinde listelenir.
Halen Haritamızda yer alan on dört kültür kategorisi şunlardır:
Cadde Adları: Cadde ve sokaklara ad olan kişilerle ilgili bilgilere bu kategoriden
ulaşılır. Cadde Adları kategorisinde halen üç alt kategori bulunmaktadır: Yerli
(Gaziantep doğumlu veya ailesi Gaziantepli veya Gaziantep’le özdeşleşmiş kişilerden
adını alanlar), Yabancı (Gaziantep doğumlu olmayan ve uzaktan ilgili olan kişilerden
adını alanlar), Şehit (Vatan uğruna canını veren aziz Şehitlerimizden adını alanlar)
Ayrıca “Öneri” diye halen adını bir numaradan alan caddelere ad olmak üzere
önerilen isimleri içeren dördüncü bir alt kategori eklenmesi planlanmaktadır.
Coğrafya: Yörenin doğal yeryüzü şekilleri ve insanoğlunun yeryüzüne verdiği
şekiller bu kategori altında yer almaktadır. Coğrafya kategorisindeki alt kategoriler
şunlardır: Baraj, Dağ, Geçit, Göl, Gölet, Irmak, Kanyon, Mağara, Ova, Şelale, Vadi,
Yayla
Doğa: Doğa ile ilgili olabilecek her türlü kültür varlığı bu kategori altında
gruplanmıştır. Doğa kategorisi altında bulunan alt kategoriler ve anlamları şunlardır:
Ağaç (Anıt özelliğinde olan veya tescilli anıt ağaç), Ağaçlandırma (Ağaçlandırma
sahası olarak belirlenmiş, dikime başlanmış veya başlanacak saha), Endemik
(Endemik canlı buluntu alanı), Kişi (Doğa denince akla gelen önemli kişi), Kurum
(Doğa denince akla gelen önemli kurum), Mesire (Mesire alanı olarak kullanılan
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veya kullanılabilecek alan), Orman (Orman özelliğinde olan saha), Park (Tarihi
özelliği olan park), Pınar (Su kaynağının olduğu alan), Taş (Önemli, ilginç taş
oluşum), Yaban Hayat (Yaban hayatı koruma sahası)
Eğitim: Eğitimle ilgili kültür varlıkları bu kategori altına taşınmıştır. Eğitim
kategorisi altındaki alt kategoriler şunlardır: Buk’a (Osmanlı devrinde bir tür okul),
Kütüphane, Medrese, Muallimhane, Okul, Üniversite
El Sanatları: Yöreye özgü el sanatlarını icra edenler ve el sanatlarıyla ilgili
kişi veya kurumlar bu kategori altında bulunmaktadır. El sanatları kategorisinde
bulunan alt kategoriler: Antep işi, Bakır, Çeşitli, Çömlek, Deri, Gümüş, Kasa, Kendir
(Bir çeşit ip), Kilim, Kutnu (Yöreye özgü ipekli dokuma), Kürsü (Bir çeşit oturak),
Mezek (İpeği iplik halinde dizme), Sedef (Midye kabuğu ve tel kullanılan ahşap işi),
Semer, Şal, Taş İşi, Yemeni (bir çeşit ayakkabı), Zurna
Halk Kültürü: Harita üzerinde gösterilebilecek adresi olan, halk kültürü ile
ilgili kavram, kişi veya kurumlar bu kategori altındadır. Halk Kültürü kategorisinin
alt kategorileri ve açıklamaları şunlardır: Barak Odası (Barak halk kültürünün
yaşatılması amacıyla halkın toplandığı oda), Efsane (Efsaneye konu olan veya
efsanenin geçtiği yer), Halk Müziği (Halk Müziğiyle ilgili kişi, kurum veya halk
türküsünde adı geçen yer), Halk Oyunu (Halk oyunları veya halk oyunu kıyafetleri
ile ilgili kişi veya kurum), Kahvehane (Kültür alışverişinin yapıldığı tarihi mekan),
Kurum (Halk kültürü ile ilgili kurum), Kuşçuluk (Kuş besleme ile ilgili kişi, yer),
Kişi (Halk kültürü ile ilgili kişi), Saz (Bir zamanlar yörenin çekim merkezi olmasını
sağlayan ikindi sazı), Yayınevi (Yöre kültürü hakkında yayın yapan kurum)
İdare: İdare kategorisi altında yörede yer alan idari bölümler bulunmaktadır. Bu
kategorideki alt kategoriler şunlardır: Belde, İlçe, Köy, Mahalle, Mevki, Semt
İnanç: İnançla ilgili yörede bulunan kültür varlıkları bu kategori altında
toplanmıştır. İnanç kategorisinin alt kategorileri şunlardır: Cami, Havra, Kilise,
Külliye, Manastır, Mescit, Mezar(lık), Namazgah, Türbe
Maden: Yörede bulunan önemli maden sahaları bu kategori altındadır. Maden
kategorisindeki alt kategoriler şunlardır: Alüminyum, Demir, Krom, Kuvarsit,
Manganez, Pomza
Tarih: Yöre tarihiyle ilgili kültür varlıkları bu kategori altında bir araya
getirilmiştir. Tarih kategorisindeki alt kategoriler şöyle sıralanmıştır: Anıt (Heykel),
Antep Evi (Gaziantep’e özgü mimari özellikler taşıyan ev), Antik Kent (Kısmen veya
tamamen yer altında kalmış, eski medeniyet alanı), Bent (Gazianteplilerin yüzme
amaçlı kullandığı havuz tipi yapı), Cephe (Antep’i Gaziantep yapan atalarımızın
çarpıştığı savunma cephesi), Çeşme, Höyük (Eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış
yükselti), Kabaltı (Üzerinde yaşanılan, içinden geçilen geçit), Kale, Kantarma
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(Bir çeşit ağa evi), Kastel (Yöreye özgü yer altı su çeşmesi), Köprü, Köy Evi, Kule
(Gözetleme amaçlı kullanılan yapı), Müze, Saat Kulesi, Saray, Su Kemeri, Su Kuyusu,
Su Yolu, Suburcu (Su toplama amaçlı yapı), Sur Kapısı (Kale içine girmek için sur
altına açılmış kapı), Taş Ev
Ticaret: Ticaretle ilgili kültür varlıkları, nitelik ve nicelik olarak çok olmaları,
tarihsel ve şehir yaşamındaki önemli belirleyici rollerinden dolayı ayrı kategori
altında toplanmıştır. Ticaret kategorisi altında bulunan alt kategoriler şunlardır:
Bedesten, Çarşı, Çiftlik, Değirmen, Fabrika, Hal, Hamam, Han, Haraf, Pasaj, Pazar,
Rüzgar Türbini, Sabunhane, Taş Ocağı, Tersane
Turizm: Turistik faaliyet alanları bu kategori altında bulunabilir. Turizm
kategorisi altındaki alt kategoriler şunlardır: Balıkçılık, Dalış, Doğa Yürüyüşü, Kuş
Gözlem, Şifalı Su, Termal, Ulaşım
Yöre Mutfağı: Yöre mutfağını en iyi yansıtan kültür varlıkları bu kategori altında
toplanmıştır. Yöre mutfağı kategorisi altında şu alt kategoriler yer alır: Baklava
(Gaziantep Baklavası), Beyran (Yöreye özgü bir çorba), Cağırtlak Kebabı (Yöreye
özgü ciğer kebabı), Çeşitli (Birden çok çeşit yöre mutfağı örneği), Dondurma
(Yöreye özgü dondurma), Et Kebabı, Kahke (Yöreye özgü kurabiye), Katmer (Yöreye
özgü kahvaltılık tatlı), Lahmacun (Gaziantep Lahmacunu), Nohut Dürüm (Nohutla
yapılan dürüm)
Yöre Ürünü: Yerel ürünlerin üretimine ağırlık veren kuruluşların yer aldığı bu
kategoride şu alt kategoriler bulunmaktadır: Acur, Antep Fıstığı, Antep Halliği,
Bulgur, Çeşitli, Firik, Keme, Kırmızı Biber, Kiraz, Marul, Menengiç, Meyan, Nane,
Nar, Pekmez, Peynir, Sabun, Salça, Turp, Un, Urmu Dut, Üzüm, Yeşil Biber, Zahter,
Zerdali, Zeytin
III. GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA YAPILANLAR
Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası projelerinin
geliştirilmesi ve yöre kültürünün araştırılması amacıyla bu bildiriyi hazırlayan
kişinin gönüllü attığı ve atmayı sürdürdüğü adımlar şunlardır:
• Projelerin altyapısını oluşturan “Gaziantep Kaynakçasına Giriş” başlıklı kaynakça
çalışması hazırlanmıştır. Bu çalışmanın ikinci baskısı için çalışmalar başlatılmıştır.
• Künye veya materyal temini için İstanbul, Ankara, Gaziantep illerindeki tüm
sahafların ve kütüphanelerin rafları, yerli ve yabancı kütüphanelerin internet
sayfaları, Gaziantep’le ilgili yayın üreten yayınevlerinin envanterleri, çok sayıda
bibliyografya kitabı, incelenen yerli yabancı tüm materyallerin kaynakça kısımları
taranmıştır.
• Nadir bulunan veya baskısı pahalı olan materyallerin Ankara’daki Merkez
Kütüphanesi’nden ve İstanbul’daki İSAM Kütüphanesi’nden fotokopileri alınmıştır.
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• Şahsi imkânlarla temin edilen orijinal veya fotokopi yüzlerce materyal Gaziantep
Kütüphanesi Envanteri’ne bağışlanmıştır. Bağışlanan çoğu materyal OCR işlemi
için sayfa, sayfa ciltlerinden ayrılmıştır.
• Materyal temini ve materyal sahipleri ile görüşme için şehir, şehir, sokak, sokak
dolaşılmıştır.
• Kütüphanemiz ve Haritamızın tasarım, yönetim ve veri girişi yapılmaktadır.
• Kütüphanemize materyal, Haritamıza veri temini için araştırma çalışmaları
sürdürülmektedir.
• Gaziantep’le ilgili şu etkinlikler izlenmiştir:
• VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Gaziantep, 27.06 - 01.07.2006
• VII. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı 30.04 - 02.05.2007, Güzel Sanatlar
Bölümü Başkanlığı, Kuyucu Murat Paşa Medresesi – Vezneciler İstanbul
• II.Gaziantep Kitap Fuarı, Gaziantep Üniversitesi, 26.05 - 03.06.2007
• IV. Uluslararası Mozaik Sempozyumu, Gaziantep, 06.06 - 10.06.2007
• Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil Ve Edebiyat) Sempozyumu,
10-12.05.2008, Gaziantep
• 4. Sahaflar Festivali, 09.2011, Tepebaşı, İstanbul
• Onlarca yazar ve Gaziantepli kişiyle belgesel çekimleri yapılmıştır.
• 2008 Ekimden 2009 Haziranına kadar bir sezon boyunca süren sözlü tarih eğitimine
katılım sağlanmıştır. Eğitim sırasında bir baklava ustası (Ökkeş Usta) ve bir kitap
yazarı (Uğurol Barlas) ile sözlü tarih çalışmaları yapılmıştır. Eğitim sonunda
değerlendirme sunumu yapılmıştır.
• Yazar biyografileri ve fotoğrafları araştırılmakta ve Kütüphanemize yüklenmektedir.
• Materyallerin Kütüphanemizden içeriklerinin görüntülenebilmesi için gerekli olan
“Gösterim izni” formu hazırlanmıştır.
• Gösterim izinlerini almak için birkaç kitap yazarıyla görüşülmüştür.
• Tanıtım amaçlı şu adımlar atılmıştır:
• Gaziantep’le ilgili tüm derneklere elektronik postalar gönderilmiştir.
• Elektronik posta adresi olan ve Gaziantep’le ilgili materyal üretmiş olan kişilere
elektronik posta gönderilmiştir.
• Gaziantep’te bulunan dernek yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır.
• Gaziantep’le ilgili materyal üreten kişilerle görüşmeler yapılmıştır.
• İstanbul Gaziantepliler Derneği’nin olağan yıllık toplantılarında tanıtım yapılmıştır.
• İstanbul Gaziantepliler Derneği üyelerine tanıtım için elektronik posta
gönderilmiştir.
• İstanbul Gaziantepliler Derneği yayını Alleben Dergisi’nde yayınlanmak üzere
tanıtım yazıları hazırlanmıştır. Gaziantep Life Dergisi’nde bir görüşme yayınlanmıştır.
• Gaziantep ve Kilis çıkışlı, basılı ve internet gazetelerinde projelerden bahsedilmiştir.
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• Gaziantep (Ör: Gaziantep Sabah Gazetesi, Şirinnar Radyosu) ve Kilis (Kilis Kent
Gazetesi) merkezli basın kuruluşlarının sahipleriyle görüşmeler yapılmıştır.
• Gaziantepli Üniversite Mezunları toplantıları, İstanbul Zeugma Lions Kulübü,
Gaziantep Kulübü, Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunum yapma talebi
iletilmiştir.
• Ulusal gazetelerde Gaziantep ve Kilis doğumlu gazetecilere elektronik posta
gönderilmiştir.
• Destekçi kuruluşların gönüllü destekleri şunlardır:
• Kütüphane yazılımını gerçekleştiren Mikrobeta kurumu projeyi desteklemiş ve
sadece iki aylık yazılımcı ücreti almıştır. OCR işlemini yarı fiyatına yapmıştır. Halen
düşük ücretli yıllık bakım hizmeti vermektedir. Kütüphane yazılımının bir yedeğini
kendi sistemlerinde tutmaktadırlar.
• Başarsoft çalışanları hiçbir ücret almadan Gaziantep Kültür Haritası yazılımını
gerçekleştirmiştir. Yazılımcı kurum proje teslimi sonrası gönüllü bakım desteğini
sürdürmektedir. Projede kullanılan haritalar Başarsoft kurumunun üretimi ve
hediyesidir. Başka bir yabancı kurumla bağlantısı yoktur.
• SANKO Holding iki projeye başından beri maddi destek vermektedir. Yazılımların
kurulduğu sunucular SANKO BİM Teknopark’ta kesintisiz çalıştırılmaktadır.
SANKO Holding bölge gazetelerinde haberlerin yayınlanması gibi çeşitli tanıtım
faaliyetlerini yürütmüştür. Kısa bir görüntülü söyleşinin yerel televizyonlarda
yayınlanmasını sağlamışlardır.
IV. GEREKSİNİMLER
Halkın yoğun kullanımının sağlanması ve yöre kültürüne yeterince katkı
sağlayabilmesi için Kütüphanemizin ve Haritamızın gereksinimleri şunlardır:
• Bir haberleşme ağı kurularak yöre ile ilgili hazırlanmış her türlü basılı materyalin
birer kopyası ve künyesi Kütüphanemize kazandırılmalıdır. Nasıl Ankara Merkez
Kütüphanesi’ne her telif eserden bir nüsha gönderiliyorsa, yöre ile ilgili eski, yeni her
türlü materyalin (makale, kitap, tez, fotoğraf, ses veya görüntü kaydı) bir kopyasının
Gaziantep Dijital Kütüphanesi Envanteri’ne bağışlanması beklenmektedir. Bu
amaçla Kütüphanemizin WEB sitesinin “İletişim” sayfası kullanılmalıdır.
• Yerel gazete ve dergi arşivleri taranmalı, yöre kültürü ile ilgili makalelerin künyeleri
Gaziantep Dijital Kütüphanesi’ne, orijinal veya fotokopi birer kopyası Gaziantep
Dijital Kütüphanesi Envanteri’ne kazandırılmalıdır.
• Kütüphanemizde, materyallerin elektronik metinlerinde arama özelliği
bulunmaktadır. Bu amaçla, Kütüphanemiz envanterinde bulunan yüzlerce orijinal
veya fotokopi materyal dijital ortama alınmıştır. Bu işlem sonrasında elektronik
metinlerde, orijinal metinlerinden farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar fotokopi
materyallerde çoktur, orijinal materyallerde azdır. Elektronik metinlerle orijinal
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metinlerin eşlenmesi için bu farklılıkların giderilmesi gerekmektedir. Bu işlem
uzun bir süreçtir ve uzman hassasiyeti gerektirir.
• Tanıtım amaçlı şu ana kadar yapılan faaliyetler Kütüphanemizin yoğun kullanımı
için yetersiz kalmıştır. Yöreye gönül vermiş herkes bu kültür hizmetlerini mensubu
bulunduğu oluşumlarda tanıtmalıdır.
• Tanıtım amaçlı hazırlanan kitapçık taslağı basılmalı, eğitim ve turizm kurumlarına
dağıtılmalıdır.
• Bir materyalin telif hakkı sahibinin yayın hakkı yerine sadece gösterim izni vermesi
Kütüphanemizden yayınlanması için yeterlidir. Dijital kopyaları Kütüphanemizdeki
künyelerine bağlanmış bulunan yazılı materyalin telif hakkı sahiplerinden gösterim
izinleri alınmalıdır. Bu izinleri almak için hazırlanmış “Gösterim İzni” formu
materyal sahiplerine ulaştırılmalıdır.
• Materyalden gelir elde etme durumu yoksa, materyalin yeni baskısı yapılmayacaksa
Kütüphanemize gösterim izni vermenin telif hakkı sahibine hiçbir zararı
görülmemektedir. Aksine adı ve materyali yörenin kültürünü korumak ve memleket
sevgisini yaymak gibi çok ulvi bir amaca hizmet etmiş olacaktır. Bu bilinçle telif
sahiplerinin talep olmaksızın gösterim izinlerini vermesi beklenmektedir.
• Kütüphanemizde dijital kopyası bulunan iki bin makaleden gösterim izni almadan
yayınlanabilecekler belirlenmelidir. Bunu belirlemek için bilinmesi gerekenlerin
saptanmasında kongre katılımcılarının desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.
• Kütüphanemizde yer alan her materyalin künyesinde materyali üreten kişinin
biyografisini, fotoğrafını ve görüntü kaydını verme hedefi doğrultusunda bu
detayların tamamlanması gerekmektedir.
• Kütüphanemizde yer alan materyalleri üretenlerin Türkçe biyografileri İngilizceye,
yabancı dildeki biyografileri Türkçeye çevrilmelidir.
• Tek kişinin gayretleriyle yeterince yapılamayan, yukarıda sayılan tanıtım, elektronik
metin eşleme, biyografi tercümeleri gibi gereksinimler ve kültür amaçlı düşünülen
çalışmalar için etkin çalışacak, hızlı sonuç alacak bir ekip kurulmalıdır.
• Kütüphanemiz ve Haritamız her fırsatta kullanılmalı ve karşılaşılan aksaklıklar
bildirilmelidir.
• Kütüphanemiz ve Haritamızın daha fazla kişiye ulaşması ve yöre kültürüne daha
fazla faydalı olması için fikirler üretilmeli ve paylaşılmalıdır. Bu amaçla ortak akıl
toplantıları düzenlenmelidir.
• Kütüphanemiz ve Haritamızdan en çok faydalanacak halk kesimi olan çocukların
ve gençlerin Kütüphanemizi ve Haritamızı kullanmalarını teşvik edecek adımlar
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atılmalıdır. Eğitim kurumlarında tanıtım toplantıları yapılmalıdır. Bu yapılamıyorsa
eğitim kurumlarının temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantıda sunum
yapılmalıdır.
• Gaziantepkaynakcasi.com WEB sitesinin ana sayfasında sol üst köşede bulunan
logoyu Gaziantep’le ilgili her WEB sitesinin özellikle ana sayfasında bulundurarak
Kütüphanemizin WEB sitesine link vermesi gerekmektedir. Kütüphanemize alt
sayfalardan link verilmesi, ana sayfaya logonun konmaması Kütüphanemizin
kullanılma olasılığını çok azaltmaktadır.
• Materyal temini için dünyanın belli başlı kütüphanelerine gidilmeli ve Gaziantep’le
ilgili bilgi içeren tüm materyallerin birer kopyası Kütüphanemize kazandırılmalıdır.
• Seyfettin Özege’nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’nda bulunan
kitapların künyelerinde Gaziantep’le ilgili kelimeler aranmış, bu sayede birkaç
Gaziantep’le ilgili kitaba ulaşılmıştır. Ancak bu yeterli görülmemektedir. Osmanlıca
dilinin öğrenilmesi ve tüm kütüphanelerdeki eski harflerle yazılmış eserlerin
içeriğinin Gaziantep’le ilgisi araştırılmalıdır.
V. ÖNERİLER
Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası, kültür varlıklarının
araştırılması ve korunmasına yönelik şu adımların atılmasına önayak olabilir:
• Gaziantep Ansiklopedisi hazırlanabilir.
• Gaziantep Tanıtım Belgeseli hazırlanabilir.
• Yörede bulunan kültür varlıklarının fotoğraf katalogları oluşturulabilir.
• Yöreye ait türkülerin ses kayıtları bir araya getirilebilir.
• Yörede bulunan kültür varlıklarının belgeselleri hazırlanabilir.
• Yörede bulunan kültür varlıklarıyla ilgili sözlü tarih (resmi olmayan, yerel, halkın
hafızasındaki tarih) çalışmaları yapılabilir.
• İlköğretimden başlamak üzere okullara “Yöremiz” adında zorunlu, sınavsız, projeli
bir ders konabilir. Bu dersi her hafta başka bir dalın öğretmeni verir. Coğrafya
öğretmeni yörenin coğrafyasını, biyoloji öğretmeni yörenin doğasını, bitki örtüsünü,
endemik bitkilerini, yöreye özgü ürünleri, başka bir öğretmen yöreye özgü geçim
kaynaklarını, yöreye özgü üretim çeşitlerini, geçmişte kurulmuş fabrikaları, Türkçe
veya edebiyat öğretmeni el sanatlarını, halk kültürü varlıklarını, tarih öğretmeni
yerel tarihi anlatır. Ders sonunda öğrenci seçtiği bir konuda projesini sunar.
• Gaziantep’le ilgili materyallerin tanıtılması, Kütüphanemizde yer almayan
materyallerin düzenli tespit edilmesi, toplanması, araştırmacılara ve kullanıcılara
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sunulması amacıyla Gaziantep Kültür Merkezi açılabilir. Merkezin sergi bölümünde
basılı materyaller - varsa orijinal - birer kopyaları, yazarların biyografileri ve
fotoğrafları eşliğinde sergilenebilir. Sunum bölümünde yöreyle ilgili sunumlar
yapılabilir, yöreyle ilgili materyal hazırlayanların konuşma yapmaları sağlanabilir.
• Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası’nın benzerleri
Türkiye’nin her ili için hazırlanabilir.
• Gaziantep İli merkez ilçelerinin cadde sokakları arasında adı sadece birer
numaradan ibaret caddeler ve sokaklar vardır. Örneğin Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi binasının bulunduğu caddenin adı 3. Cadde’dir. Bu cadde adını çok
değerli bir Gaziantep Büyüğü’nden veya Gaziantep’le özdeşleşmiş bir simgeden
alabilir. Bu simge “Acı Zerdali Çekirdeği” olabilir. Antep Harbi’nde açlıktan, acı
zerdali çekirdeğinden yapılmış ekmek yemek zorunda kalan atalarımızın ruhları
şad edilebilir. Bu caddenin başına bir zerdali ağacı dikilebilir
• Adı bir numaradan ibaret tüm cadde ve sokakların isimlendirilme işlemi halkın
katılımıyla şenlik halinde tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak şekilde yapılabilir.
Teklif edilen cadde isimleri Haritamız üzerinden yayınlanır. En çok oyu alan isim o
caddeye verilir.
• Sayısı altı bini aşan Antep Harbi şehitlerinden adları bilinenler ve Antep Harbi’nde
gazi olan atalarımızın adları cadde ve sokaklara verilebilir.
• Eskiden yaşamış, yöre kültürüne katkısı olan kişiler tespit edilip yaşadıkları
evler müze ev haline getirilebilir. Ya da en azından tespit edilen evler hakkında
Haritamızda bilgilendirme yazısı konur.
• Haritamızın kullanımı için bilköşkler (bilgi büfesi, kiosk) şehrin bir çok yerine
konur. Bu bilköşkleri kullanarak şehri gezenler bulundukları konumu belirleyerek
gezilerinin kalan kısmını planlayabilir.
• Haritamız öğrencilerin sosyal aktivitelerini düzenlemede yardımcı olabilir. Okul
gezilerinin planlamasında kaynak olarak kullanılabilir.
• Kütüphanemiz ve Haritamız öğrencilerin derslerine yardımcı başvuru kaynakları
olarak kullanılabilir.
• Bir elin parmağını geçmeyen Gaziantep çıkışlı dergilerde yayınlanan makalelerde
genelde yazarlar başlarından geçeni veya geçmişten hatırladıklarını aktarırlar.
Yaşayan kültürümüzü yansıtan makale sayısı yetersizdir. Yaşayan kültürü yansıtan
makalelerin sayısını artırmak için hangi köyde, mahallede, semtte, mevkide
kültür adına ne varsa, ne vardıysa derleme çalışması yapılmalıdır. Halkın derleme
çalışmalarına katkıları teşvik edilmelidir. Bu çalışmalara dergilerde yeterince sayfa
ayrılmalıdır.
• Halk kültürü bir ülkenin yerüstü zenginliğidir. Yeraltı zenginlikleri nasıl korunuyorsa
yer üstündekiler de yer altına girmeden önce korunmalıdır. En ücra köye, haneye,
mezraya gidilmelidir. Halk kültürü hakkında kim ne biliyorsa, anlatmak istiyorsa
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teşvik edilmelidir. Yaşı ne olursa olsun herkes dinlenmelidir. Asırlık çınarlarımız,
dede ve ninelerimizin ayağına kadar gitmeli, onlarla yeterince vakit geçirmeli ve
kültürel anlamda ne biliyorlarsa öğretmeleri ve aktarmaları sağlanmalıdır.
• Çocuklar çevrelerini çok iyi tanırlar, köylerinde ayak basmadıkları toprak parçası
kalmamıştır. Cesaret verildiğinde değme belgeselciden daha güzel çevrelerini
anlatırlar. Örneğin, 20 Mayıs 2010 tarihli gezide Gaziantep İli İslahiye İlçesi
Ağabey Köyü’nden 15 yaşındaki Sedat Çavdar köyünün etrafında olan birçok
kültür varlığını bildiri sahibiyle paylaşmıştır.
• Zamanla şehir yolları yapılırken yer altında kalan, kapatılan kültür varlıkları
tekrar gün yüzüne çıkarılabilir. Kapatılmış kasteller açılabilir. Kapatılmış pınarlar
açılarak Alleben Deresi’nin eski günlerdeki gibi gür akması sağlanabilir. Eski hale
getirilmese de mevkilere ait tabelalar dikilerek neleri kaybettiğimiz gözler önüne
serilebilir. Böylece var olan güzelliklerin korunması mesajı verilebilir.
• Geçenlerde Mitat Enç Caddesi’nin başına bir anıt yapıldı. Gereksiz kıyaslamalara
yol açmamak için adını bir kişiden alan her caddenin başına o kişiyi tanıtan
standart bir tanıtım tabelası konulmalıdır. Bu sayede tüm tabelaların dikilme işi
hızlanır, maliyet düşer.
• Haritamızda var olan kültür varlıkları incelenerek çeşitli yönlerden ihmal edilmiş
mahallelerin diğer mahallelerle sosyal tesis yönünden eşit hale gelmeleri sağlanabilir.
• Antep evleri gibi tüm kültür varlıklarının envanterleri internet ortamında
Haritamızda tutulabilir.
• Ayakta kalan ne kadar kültürel yapı varsa yaşatılmalıdır. Orijinallerine sadık
kalınarak restore edilmelidir. Arkeolojik kazılara ayrılan kaynak kadar yer üstü
zenginliklerinin korunmasına da kaynak ayrılmalıdır. Şahıs malı taşınmaz varlıkları
sahipleri koruyamıyorsa kazanç sahiplerince korunması sağlanmalıdır.
• Derneklerin halk kültürünü koruma ve araştırma alanında yeterince kültürel
faaliyette bulunmaları sağlanmalıdır. Derneklerin ürettikleri yayınlarda kültürü
zenginleştirme amaçlı makaleler yayınlanmalıdır. Hâlbuki 1940-1970 arası
yayınlanan, Gaziantep Kültür Derneği’nin çıkardığı Gaziantep Kültür Dergisi ve
Başpınar Dergisi’nde yüzlerce kültür yazısı yayınlanmıştır.
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Sonuç
Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası’nın yöre kültürüne
katkıları bildiride “Yöre Kültürüne Katkıları” bölümlerinde yer almaktadır.
Bildirinin “Gereksinimler” ve “Öneriler” bölümlerinde yer alan kültürel adımlar
atıldığı takdirde Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası’nın
yöre kültürüne katkıları daha da artacaktır. Ayrıca “Öneriler” bölümünü okuyan
herkesin kendince daha bir çok öneri getirmesi mümkündür.
Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası’nı gerçekleştirmiş
olmak memleket özlemini bir nebze dindirebilmiştir. Memleket sevgisini
yayabilmek ve memleket sevgisi çok yükseklerde olan kişilerle tanışmak imkânına
kavuşulmuştur. Gaziantep’e çok kıymetli eserler veren, değerli araştırmacı Cemil
Cahit Güzelbey’in izinden gidilmiş, 2011 senesinde aramızdan ayrılan değerli
araştırmacı Necdet Sevinç’in bizzat ifade ettiği gibi Cemil Cahit Güzelbey’in vasiyeti
yerine getirilmiştir. Genç nesillere miras olarak kalıcı eserler bırakılmıştır.
Gaziantep Dijital Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası’nın benzerleri
dünyada bulunabilir. Ama bu kadar kapsamlısına ne Türkiye’de ne de dünyada
rastlanılmamıştır. Böylesi bir kültür haritası, böylesi bir dijital kütüphane hiçbir
şehre nasip olmamıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Öğün,
Çalış, Güven” özdeyişinde vurguladığı gibi Gaziantepliler ne kadar övünse azdır.
Kütüphanemiz ve Haritamız adeta Gaziantepseverlere “Sahip olduklarınızla,
geçmişinizle, geçmişinizden kalanlarla, Gaziantepli olmakla gurur duyun,
çevrenizdeki tüm güzellikleri görmeye çalışın, kendinize güvenin, geleceğinize
güvenle bakın” diye haykırmaktadır. Bu yüzden Kütüphanemizin ve Haritamızın
her ortamda duyurusu yapılmalı, tanıtımına katkıda bulunulmalı, kullanımı teşvik
edilmelidir. Köy ve mahalle muhtarları başta olmak üzere memleket sevdalısı herkes
Kütüphanemizde yer alan dört bin adedi aşkın materyalin, Haritamızda yer alan iki
bin iki yüz adet kültür varlığının çoğalmasını sağlamalıdır.
Ülkece yaşanan bazı sorunlar halk kültürümüzü yeterince tanımamaktan ve
sahiplenmemekten kaynaklanmaktadır. Memleket sevgisi, memleketi korumayı,
geçmişe ve geleceğe sahip çıkmayı gerektirir. Memleket sevgisini en üstte tutan
insanlar için yaşanan sorunların üstesinden gelmek kolaylaşır. Memleketini
sevmeyen insan sorun üstüne sorun yaratır. Çevresini temiz tutmaz. Halbuki bizler
Şehitlerimizin ve Gazilerimizin uğruna kanlarını döktükleri bu topraklar üzerinde
yaşıyoruz. Bu açıdan Gaziantep kutsaldır. Gaziantep toprağını kirletmemek,
geçmişini unutturmamak, Gaziantepimizin bütün kültür varlıklarını tanımak ve
tanıtmak Şehitlerimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur.
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Memleket sevdalısı herkes elini taşın altına sokmalıdır. Memleket sevdalısı
bireyler yetiştirilmelidir. Herkesin yere çöp atmayacak kadar memleketlerini
sevmeleri sağlanmalıdır. Kültürümüzün yozlaşmasına karşı bir nevi seferberlik
başlatılmalıdır.
Yüzlerce yılda oluşmuş olan kültür varlıklarını araştırmak için beş yılda bir halk
kültürü kongresi düzenlenmektedir. Üniversitelerin halk kültürü bölümlerinde
araştırmalar yapılmaktadır. Ancak halk kültürünün araştırılmasından dolayısıyla
korunmasından sadece araştırmacılar sorumlu olmamalıdır. Bu kadar zengin bir
kültürün araştırılmasına ve korunmasına bizzat kültürü üreten halkın aktif katılımı
sağlanmalıdır. Halkın kültürüne bizzat sahip çıktığını gösterdiği Gaziantep Dijital
Kütüphanesi ve Gaziantep Kültür Haritası gibi örneklerin çoğalmasına çalışılmalıdır.
Teşekkür
Materyal temininde büyük katkıları olan İSAM Kütüphanesi çalışanlarına, Dijital
Kütüphane fikrini öneren Bülent Ağaoğlu’na, Gaziantep Dijital Kütüphanesi’ni
hazırlayan Melis Özmen’e, Köksal Akın’a ve Mikrobeta çalışanlarına, Gaziantep
Kültür Haritası’nı hazırlayan Cemile Arıkan’a, Alim Küçükpehlivan’a ve Başarsoft
çalışanlarına, kültür varlıklarının araştırılmasında katkıları olan Nusret Çam’a,
Ahmet Mengüç’e, Ali Koçum’a, Orhan Yalkın’a, İlhan Aslanyürek’e, birecikforumu.
com, nizip.com WEB sitesi sorumlularına, maddi ve manevi destekleri için Adil
Konukoğlu’na, Cengiz Halil Çiçek’e, Mehmet Gökay Aydın’a ve teknik destekleri
için Fatih Çolakfakıoğlu’na, Erkan Soygenç’e, sabırları için eşim Çiğdem Yaldırak’a,
annem Nevin Yaldırak’a ve evlatlarıma, memleketimizin güzelliklerini yüz yüze veya
internette paylaşan tüm Gaziantepseverlere teşekkür ederim.
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