
 



 

Den" Konfeksiyon Sanayi
veTicaretLtd. Şti. 

////////////f/////////
///ı,

?,
//////

/
//

,////

DIŞ PİYASADA OLDUĞU GİBİ, _
ıç PIYVAS_ADA DA MODEL__VE KALITEŞIYLE

DOGA ILE TEMAS DERI ILE BIRLEŞIR

Mehmet Akif Cad.. 1.Sok.No:4l Kocasinan İş Merkezi
A Blok Kat:6 Teli'5853396 Şirinevler—İSTANBUL 



İCİL

Folklor FOLKLOR
dergiSl. "84 yayınıdır.

BU SAYIDA

Nida TÜFEKÇİ
MUZAFFER SARISOZEN
BİYOGRAFİSİ .............................. 3
MUZAFFER SARıSOZENIN OGLUNA
YEDİLİ NASIHATı ...................... 6
ANILARDA VE DÜŞÜNCELERDE
SARISÖZEN .............................. ')

HİSARLI AHMET BİYOGRAFİSİ 9
Mustafa HİSARLI
OĞLUNUN KALEMİNDEN
HlSARLl AHMET ...................... 14

Hisarlı Ahmet Ü
A İSTANBUL TRKÜSÜNÜN
NOTASl ..................................... 16

Mithat ARISOY
TÜRKOLOJİ KONGRE-SİNDE
TURK MUSIKlsl 18 .................. 18
S.SENEL c.rızıızl M.Aııısov
Nida TÜFEKÇİ İle Muharrem ERTAŞ
HAKKINDA SOHBET ......................... 19.
P_anel
TÜRKİYE'DE DEVLETİN’ MÜZİK
POLİTİK ASI .................................. 21

Türker ACAROĞLU
ABA_ZA—AFGAN—ALTAWTürk)
AMERİKAN ATASÖZLERİ .......... 26
Söyleşi
DOÇ. DR. MUSTAFA ARLl İLE
SÖYLEŞİ .................................... 32
Sohbet
İLYAS SARIMEN ILE SOHBET 35
Sohbet
KERİM YUND İLE SÖYLEŞİ ....... 37

Türker ACAROGLU
BİR KİTAP ................................. 41

FOLKLOR KURUMU
21 YAŞINDA ...................... 42
DR. Emrullah GÜNEY
EFSANELERDE İNSANCİL YÖNLER,

. DİN AYRİLİKLARİNİN YOK OLUŞU,
BENZEŞMELER ........... . ............ 46

Haberler ................................... 50

Kurumumuıdan haberler ............ 53

Birol ÖLMEZ, Orhanv Y_ENİHAYATTÜRK YER ADLARI UZERİNE
DÜŞÜNCELER» ....... 54
Ali Rıza ÖNDER
HAK YOLCUSU SEYRANİ ......... 601

SAHİBİ

Folklor Kurumu Adına
Genel Başkan

Kemal ŞULEKOGLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Turgut ERENTURK

YAYIN KURULU: Mithat ARISOY
Mahmut BENT
H. Zeki BÜYÜKYILDIZ
Turgut ERENTÜK
Tufan K'ÜÇÜKBAYRAKTAR
Birol ÖLMEZ
Nabey ÖNDER
Süleyman ŞENEL

Yazıların sorumluluğu yazarlarına
aittir.

' Yayınlanmayan yazılar istenildi—
ğinde geri gönderilir.
"Folklor Halkbilim Dergisi" adı_
anılmadan alıntı yapılamaz.

SayızElÇİM_KASlM—ARALlK

ABONE
Yıllık Yurt içi:1500TL
Yıllık Yurt dışız20$

Yazışma adresi:
PK.115 SİRKECİ- İSTANBUL

Dağıtım : Yetkin' Dağıtım
Basıldığı Yer : ŞİRO Matbaacılık-523 92 84
Basım Tarihi : Şubat - 1985

lKl AYDA BİR YAYINLANIR
CİLTzs SAYI:4(34) FlATl.-250 TL
Yönetim Yeri:
“Wemaaşa Mah. Delteremı'ru' Sokak
Noz8/2—3 Aksaray—İSTANBUL
Tel.-5 27 20 50 — 5 28 45 24



SAYIN OKU RLARlMIZ

Dergimizin bu sayısında kapak
y'zıptı__r*ııııız', iki değerli folklorcumuz,
rahıııetli Muzalfer Sarısözen ve rah—
ıııetli Hisarlı Ahmet'in Halk Mü—
zigiıııiz yönündeki unutulıııaz çaba—
larını erı derirı saygılarııııızla arıt—
yoruz.

Yaşamları boyuııca hiç yorul—
mayaıı birer nefer mantığı içinde
çalışıp, bizlere, bugünlere, çok şey—
ler bıraktılar. lüm Folkloıcular
adına bu iki ustanın gayretlerine
ve şahsiyetlerine şükranlarımızı su—
nar, degerli anıları önünde hürmet—
le egiliriz.

DUYURU:

Elinize geçen bu sayımız 1984 yılı
abonelerimize gönderdiğimiz son
dergidir. 1985 senesinde, bir önceki
sayımızda belirttiğimiz gibi iki ay—
da bir çıkacağız ve sizlere yıl so—
nuna kadar 6 dergi sunacağız. Abo—
ne bedeli bu şartlar altında 1500'I'L
olmaktadır. Önümüzdeki yıl, kağıt
ve kullandığımız diğer malzemelere
gelecek zam miktarı aboneleriıııize
yansıtılmayacaktır. PK 115 Sirke—
ci—İstanbu! adresine ISOOTL gönde—
rip dergiıııize abone olabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, yine
tenkit ve temennileriniz bizlere
ışık tutacak, gelişmemizi hızlandı—
racaktır. Bizleri çok mutlu eden ve
giderek, artan samimi desteğiniz
güç kaynağımız haline gelmiştir.
Aldığımız bu güçle dergimizi de—
vamlı geliştirecek, desteğinize la—
yık olmaya çalışacağız.  

O'L'ÜR.'

Geçen sayımızda üşıte resmini
yeniden bastığımız degerli lolklor
araştırıcısı'nın ismi yanlış basıl—
mıştır. "Azeri Halk Biliminde Ani—
mı'st Din" makalesinin sahibinin
adı MUHTAR SAGl'l'OW'dur. Ken—
disi yazısını bize Sovyet Rusya'dan
gönderrııiştir.

Durumu düzeltir sizlerden özür
dileriz.

ÖZÜR:

Geçen sayımızda "Ayhan Do—
ğanç'la Sohbet" adı altında yayın—“
ladığımız yazımızda, aşağıda belir—
tilen basım hatası vardı. Düzeltir,
Özür dileriz.

57. Sayfanın sağ sütununun 25.
satırındaki "Pek çok halk dansımız—
da müstehcen noktalar vardır" şek—
lindeki bölüm şu şekilde olacaktır.
'*'Günümüzün pek çok dansında da
müstehcen noktalar vardır."      



MUZAFFER SARISÖZEN
(1898

Folklorcu, Muzi—nen, Öğretmen

, Sivas ilinin Cami—i Kebir ma—
hallesinde doğmuştur. Babası Hüse—
yin Efendi, annesi Zeliha Hanım—
dı'r. Aile lâkabı Sarıhatipzâdeler
dir. Halk arasında bu aile "Saçlı—
lar" olarak tanınmıştır.

Muzaffer Sarısözen Sivas Sul—
tanisinde okumuştur. Birinci Dünya
ve Kurtuluş Savaşlarına katıldığı
için tahsiline ara vermiş, savaş
sonrası memkeletine döndüğünde;
"Meka'tibi İptidaiye Muallim Mua—
vinliği" (Öğretmen yardımcısı) _sı—
navını vermiş ve Öğretmenlik haya—
tına başlamıştır(1922). Çeşitli okul—
larda Muz_"ı'k ve Türkçe öğretmeni
olarak hizmetlerde bulunduğu sıra——
larda, İstanbul Konservatuarına da
müracaat etmiş ve Konservatuarın
Keman bölümüne kabul edilmiştir.
(1925). Ekrem Besim Tektaş'ın
sınıfında Keman öğrenimini ta—
mamladıktan sonra yeniden Sivas
a dönmüş ve Sivas Lisesi ile San'
atlar okullarında müzik öğretmen-
liğine devam etmiştir. Bu yıllarda
Sivas Milli Eğitim Müdürü’ olan
Ahmet Kutsi Tecer 'ile'birlikte
"Halk Şairleri Derneğini" kurarak
(1931) Halk Şairleri Bayramı adı
ile çevredeki aşıkları Sivas'a davet
edip bir gösteri düzenlemişlerdir
(1932). Bayram münasebetiyle, "Si.-
vas Halk Şairleri" adlı birvbğroşu"r
yayınlamış, bu broşürde Sivas Ha—
laylarını anlatan bir yazı ile. ha—
layların notalarını bastırmıştır ki
bu notalar, bizde halaylar konusun“—
da yayınlanan ilk'notalardır.

(3

-. &ama’ııı.-.m'v..ı.w"“_riı.

1963),

Nida îmam

Milli Eğitim Bakanlığı'nca baş—
latılan resmi folklor derlemelerine
1937 yılında katıldıktan bir yıl son—
ra (1938) Ankara Devlet Konser—
vatuarı Folklor Arşivi Şefliği'ne
naklen tayin edilerek Ankara'ya
gelmiştir. 1937' yılından 1953'e ka—
dar devam eden bütün derleme ge”—
zilerı'ne katılmış ve 10.000 halk ez-
gisinin plağa, .tele ve batıda kay—
dedilmesinde hizmet etmiştir".

1940 yılında Ankara Radyosu
bi r Halk Müziği / topluluğu kurmak
kararına varınca, Vedat Nedim Tör
ve Mes'ud _Cemil Tel "in daveti uz”eı—
rı'ne bu hizmeti de üstlenmiştir.
"Yurttan Sesler" korosunu- kurup,
derlenen tu."rkülerin notalarını ya-
zarak Koro elemanlarınaıöğretmiş .
ve yayınlara' başlamışnr. 1953 yı—
lında lz'mı'r,,19—S4' yılında da Isten—"
bulırRa'dyosu "Yurttan Sesler'ini"
kurma, eğitim ve, gözetim yetkile_—.
ri kendisine verilmiştir. Halk oyy—un—
ları konusunda da geniş bilgisi olan
Muzaffer SarısöZen'i- 19.49 yılla-—
rında Venedik ve Biarica festival-—
lerine katılan ekibin başkanı—olarak
görüyoruz. Festivallerde Türk ekibi
birincilik ödülünü almıştır.’ Bu ko—
nudakı' çalışmalarına, bir bankamı—
zın kurduğu "Halk Oyunları’ Yayma
ve Yaşatma T'esı'xsı'f'nde' de devam
ederek, her yıl), yurdun çeşı'tliyo"——
relerinden katilacak .e'k'ipleıtin, _se—
çilmesi hizmetini yük!_e_n'myıİştir. f_Bu' _
festivaller sonradan halk oyunları,“—
mızın ilkokullara kadar g_ı_’_r,mıresfmı'e
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zemin hazırlamıştır. Muzaffer Sarı—
sözen fevkalâde zeki, çok çalışkan,
ileriyi gören, planlı, programlı ça—
lışan bir kişiliğe sahipti. Bağlama—-
yı iyi çalar, bütün halk sazlarının
bünyesini tanırdı. Bundan başka ud,
keman, tanbur gibi Klasik Türk
Musikisinde kullanılan sazları fal—
sosuz çalmayı başarmış, batı tek—_
niği ile keman eğitimi görmüştür.
Sözü edilen sazları öğrenirken Türk
Sanathüziği ve Batı Müziği bilgi—

, sini genişletmiştir. Dolayısıyla folk—
lor alanına atılmadan önce yeterli
derecede yan- ve destek bilgi hazır—
lıklarını tamamlamıştır.

Muzaffer Sarısözen'in en yakın
arkadaşı Müzikolog Halil
Yönetken onu şöyle anlatır:

"1937 de başlayıp 1953 de'sona
'eren 17 derleme gezisinde 14 ta—

nesine beraberce katılmış ve çalış—
malarına yakından şahit olmuş bir
insan sıfatı ile diyebilirim ki, Sa—
rısözen'in yaptığını, ayn—ı sadakatle
yapabilecek başka bir’ kimse bul—
mak çok zordur. O bir musiki folk—
lorc'usunda bulunması gereken en
mühim vasıfları haiz bir insandı.

Halkla konuşmasını, halka kendini
sevdirmesini, halkı da konuşturma—
sını, söyletmesini çok iyi bilir,
halka içten saygı ve sevgi besler,
en güç şartlar altında zerrece şi—

_ kâyet etmeden çalışan bir insandı“.

.Ne...Binboğa dağlarının, ne Er—
ciye'sflerin, ne Ziganaların soğuğu,
ne» de Cizre gibi memleketlerin
gölgede 50 dereceyi _aşan» sıcağı
onun çalışma temposunu zerrece

İazaltmamıştır.

lyi bağlama çalar, bütün halk
(_en:strumanlarını tanır, halk türkü—

leri ve uzun. havalarını asıllarına

“Bedii

edebiyatını gereği gibi bilir, sonsuz
bir sabır ve suku”nla, çok okunaklı
yazısıyla bütün metinleri tam ola—
rak yazar, neyi nerede aldığını sıh—
hatle ve derhal hatırlar, ona göre
kayıt yapardı. Muzaffer Sarısözen
Ankara Radyosunun Yurttan Sesler
ekibinin kendi yönetimindeki ya—
yınları vasıtasıyla memleketin dört
bucağında kendisini tanıtmıştı.
Memleketin belki en popüler, en
çok tanınmış insanı 0 idi. '

Bu yayın Türk Halk Musikisinin
memleket çapında yayılmasında,
sevilmesinde batıya, doğuya, gün”e—
ye, kuzeye tanıtılmasında, halka
milli musiki zevki ve eğitimi veril—
mesinde çok etkili ve önemli rol
oynamıştır."

Muzaffer Sarısözen yetiştirdiği
binlerce Öğrencinin yanı sıra, çe—
şitli dergi ve gazetelerde Türk Mu—
sikisi folkloru hakkında yazılar yaz—
mış, Radyo Dergisinde bazı halk
türkülerinin notalarını yayınlamış,
Güzel San'atlar Dergisinde Türk
Halk Musikisi ve çok seslilik hak—
kında makaleleri çıkmıştır. 1941
de seçme köy türküleri adı altın—
da Re—La beşlisi ve Re üzerinde
h_üseyni dizisine varan bir sıra ile,
bu dizi ve tonla başlayan içinde
çift ve tek sesli bazı türküler de
bulunan kitabıyla, 1952'de 86 par—
çayı kapsayan Yurttan Sesler adlı
kitabını bastırmıştır. Diyez ve be—
moller üzerine rakamlar koymak
suretiyle seslerin kaçar komalık
tiz veya pes olduklarını ifade eden
bir metod kullanmışur. Aynı me—
todu ölümünden 1 yıl önce bastır-
dığı Türk _Halk Müziği usulleri adlı
kitabında da uygulamıştır ki, bun—
da 1944 Pertek'te derlenen iki



sesli musiki (').rrıızakleri de verilmiş.—
tir. Biri Sefil Sıtkı'darı, öbürü Se—
yit N.'esideen.

Kitap Türk Halk Musikisinde ne
kadar zengin ve çeşitli bir Şekilde
(23.41.45.(ı'.7.8.9,10,11,12,15,16,20,
21) zarrıanlı ölçüler kullanıldığını
göstermesi bakımından çok dikka—
te değer bir eserdir. Bu parçalar
arasında Binbogalardan, Yalak Av—
Şarlarından alınan Kıymet Bilme
türküsü, Turabi'den ağlama Garip
Bülbül gibi olağanüstü güzellikte
Örnekleri de vermiştir.

.Xluz'afier Sarısözen adı memle—
ket sınırlarını da aşmış, kendisini

 
Avrupalı ve Amerikalı bir çok folk—
lor uzmanları ranımıslardır. Rah—
metliyi Temyiz’ eden en önemli
özelliklerinden biri de halk ezgi—
lerinin aslına uygunluğu konusunda
gösterdig'i tı'tiz'liktı'. O, ezgilerin
kendilerine Özgü uslu"p ve ifadeler—
le çalınıp; söylenmesi hususunda
büyük hassasiyet göstermişn'r. Bir
oğlu vardır. (Nt/lemil Sarısözen, 1952)
1962 yılı içinde prustattan hasta—
lanan Muzaffer Sarısözen'e Ankara
Hastahanesinde bir ameliyat yapıl—
mışsa da, yeniden sağlığına kavu—
şamıyarak 4 Ocak 1963 günü öl—
ınüstür.



  

  Tema-'*'ıi Nirası'hatı

_ 'Sevgili Memil, -

_B—_u_yazıyı çok dikkatlı oku ve
çok-ıyı sakla. Nüfus cüzdanın gibi
kaybolmayacak bir yere koy.

 

Yaş—ına göre değilde başına' go"—
" re ,artık Sbtı"y"üm_üş sayılırsın. Şimdi
ben—i dinle': ' '

 

l— Okula giderken numara al—

de çok şeyler öğrenmek için git—
tiğini unutma. Bunu unutmazsan
göreceksin ki almak istediğin not—
lar da geçmek istediğin sınıflar da
ayaklarının altında kalmıştır.

  

   

   

 

    

   

2— Sınıfta akıllı ve teneffüsler—
“dîî yaramaz' olacaksın.

__ 3: Okulda arkadaşlarına ve bu"—
yudüfgîn; zaman da bütün yurttaşla—

' Vrlnr'argş' hart-ta,; bütün insanlara iyilik
ettirme,—Ye. çalışacaksın. ,

; 4— ln'nsanl'ar- arasında iyiler de
tuief'r de. vardır. Oniları tanıya—

.wı Ama hiçbir vakit "filan
& tâ” ada"mdır" “demiyeceksin. On—
“ * uzak durursun olur gider.

".A.r %
i

r

I_ _ ““ı—vv," ?"’WI,

'mak veya sınıf geçmek için değil—'

w..—...“’.

' SARISÖZEN'in Oğluna

5— Hayatta hiçbir vakit paranın
ve mal zenginliğinin peşinde koş—
mayacaksın. Onun yerine adam ka—
zanmanın peşinde koşacaksın. Her
çeşit zenginlik ancak böyle elde

edilir.

' . 6— Yüksek yerlere göz dikme—
yeceksin. Ancak yüksek bir bilgiye,
yüksek bir ahlâka, yüksek bir vic—
dana sahip olmaya çalışacaksın. 0
vakit yüksek sandığın yerlerin ken—
di ayağının altında kaldığını hay—
retle göreceksin.

7— Liseyi bitirinceye kadar dai—
vma erkek arkadaşlarını kız arka—
daşlarına tercih edeceksin. Ben se—
nin yerı'nde'olsam bir meslek ada—
mı oluncaya kadar kızlarla hiç il—
gilenmem. Çünki; onlar insanın
kafasını dağıtmak için birebı—r'dir.
Bunu unutma.

Yukardaki baba nasihatını her“
sene bir iki defa dikkatle oku. Go"—
receksin ki bu' küçük yazı seninle
beraber büyüyecek ve hayatta rast—
layacağın güçlüklerde sana en bu"—

' yük bir destek olacaktır. (Bu yedili
nasihat iyi dinlenilirse belki de ha—
yatta hiç güçlük çekilmeyecektir.)
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ANILARDA VE DÜŞÜNCELERDE
XSARISÖZEN

NERİMAN TÜFEKÇİ:
Benim küçük yaşlarda Halk

Müziğine bariz bir şekilde sevgim
vardı. Ama bu tutkuyu belirleyecek
zemin yoktu. Çünkü İstanbul'da
Halk Müziği merakımı Aşık Veysel'
in bir iki plağı ile Zaralı Halil'in
taş plağını dinleyerek ve bir de
Halk Oyunları seyrederek giderebi—
liyordum. *

Muzaffer Bey, radyoya girdik——
ten sonra ilk dersimde, çok müte—
vazi ve terbiyeli olarak' içeri girdi,
tahtaya "Çaya girdim durmaya—Av—
cı geldi vurmaya" sözüyle başlayan
bir türkü yazdı. O zamanlar, Sanat
Müziği sanatkarları ile birlikte ça—
lışırdık. Bize türküyü geçti. Fakat
Muzaffer Sarısözen, o küçük, nazlı
son derece üsluplu ve etkileyici se—-
siyle okuduğu zaman ben', Halk
Müziğinin aradığım müzik olduğuna
karar verdim. Yani beno gün, hem
Muzaffer Sarısözen'i tanıdım, hem
de Halk Müziğini tanıdım. Kısa—
ca diyebilirim ki, Muzaffer Sarısö-
zen Milli Musikimizin ortaya çıka—
rılmasında, öğretilmesinde, yurt
sathına yayılmasında ,en büyük ça—
lışmaları yapan en büyük üstadı,
en büyük hocası, dünyanın en mü—
tevazi insanıydı. Türk Milleti, ö—
mürleri boyunca saygıyla, hürmetle
anmalıdırlar. Onun milli kaynağı—
mızı teşkil eden Milli Müziğimize
yaptıkları' anlatmakla bitmez. Son
derece saygı, sevgi ve minnetle-
bağlıyız. Allah rahmet eylesin.

  

. NURETTİN ÇAMLIDAĞ:
Muzaffer Sarısözen ile 35 se—

ne çalıştım. Dolayısiyle pek çok
anım var. 'Ankara'ya ltalya'dan
konser ekibi gelmişti. Bizim de
konserde türkülerimizle katılmamız
istendi. Kostüm giymemiz gereki-
yordu. Ne yazık ki benim hiç kos—
tümüm yoktu. M. Sarısözen, bu dar
vakitte çaresini bularak, bedenle—
rimizin aynı olması hesabiyle kendi
kostümlerinden yararlanmam için
izin verdi. ' .

Muzaffer Sarısözen'in Halk
Mu"'ziğin,e yaptığı hizmetleri kı'saca
özetleyecek olu_rsak, şöyle diyebili—
rız.

Muzaffer Sarısözen olmasaydı
Halk Müziği olmazdı. Yurt sathında
sevilip dinlenmesini sağlayan ilk ve
büyük adam olmuştur.

Hatırlıyorum, Halk Muz"iğim'
ilgi ile dinleyenler’, bizim yayınla—
rımızdan sonra telgrafla program—
larımızın yayın saatlerini ister ,ol—
muşlardı. *

Allah rahmet eylesin.

AHMET. YAMACI :
* Muzaffer Sarısözen ile ara—

mızda geçen ve unutamadığım en
değerli bir anım—şudur,

,, M. Sarısözen derleme yapmak
üzere 1942 yılında Halil Bedii Yö—
netken ve Rıza Şetişen'den kurulu '
bir ekiple lsparta'nın Gönen Köy“
Enstitüsü'ne (İlk Öğretmen Okulu')? »
uğramışlardı. ' Okulumuzun müdürü
bana "Yamacı sazını'al hemen gel"

 



    
    
  
      
    

  
   
  

-—'Müdürümüzün bu ani çağır—
naf 'akıl erdirememiştim. Meğer
"rüm benim iyi saz çaldığımı

* ' a'ra söylemiş, onlar da plağa a—
_( caiklarmış. O gün Muzaffer Sarı—

en'i ilk defa görüyordum. Ben
" ndi boyumdan büyük sazımla çal—

aya başladım. M. Sarısözen hocanı
lîmden tuttu, yüzümü okşayarak
Oğlum, senın sazın boyundan uzun,

men zaman' boyun sazın boyunu ge—
e,_rse seni o_ zaman tekrar dinleriz"

demişti. İki yıl sonra onun dediği
gibi olmuştu. 1944 yılında Ankara
Radyoevinde açılan imtihanda jüri—
den“ en iyi notu almıştım. Yetiştir—

,—ğiği yuz"lerce talebesinden biri ola—

   

bir kererak onun aziz hatırasını
daha hayranlıkla anarım.

. ADNAN ATAMAN:
Muzaffer Sarısözen ile çalış—

ma fırsatım-olmadı. Ancak onun
çalışmalarını, icraatını ve bütün
yayınlarını izlediğimden, onun ol—
dukça iyi tanıyorum. Özellikle,
Halk Müzik ve Oyunlarımıza getir—
diği sistemli ve disiplinli çalışma—
ları, titizlikle yürüttüğü araştırma—
cılığı ve derlemeciliği, değerli ele—
manlar yetiştirerek kanıtladığı üs—
tün öğreticiliği ile çok yönlü ve
değerli bir san'at ve kültür adamı
idi.
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HİSARLI A H M B T

( 1908 — 1984)

4 Ocak 1984'de kaybettiğimiz
değerli sanatçı Hisarlı Ahmet'i
ölümünün birinci yılında anmak ve
hakkında edindiğimiz bilgileri ya—
yınlamak gereğini hissettik. Bu ya—
zı, İstanbul Üniversitesi Türk Halk
Müziği Topluluğunun araŞtırma gu—
rubu olarak, Kütahya ve Hisarlı
Ahmet hakkında Hisarlı'nın Ölü—
münden 9 ay önce mahallinde yap—
tığımız ve topluluğumuz üyelerine
seminer olarak sunduğumuz araş—
tırmanın notlarından derlenmiştir.

1983 Nisanında Hisarlı Ahmet'i
Kütahya'da evinde ziyaret ettik.
Ancak kendisier bir iletişim kur—
mamız mümkün olmadı. Felçli ol—
duğundan hareket etmekte ve ko—
nuşmakta güçlük çekiyordu. Kendi— ,
sine, elimizde mevcut olan kendi
sesinden türküleri dinletirken göz—.
leri dolarak, ara sıra belirgin şe—
kilde ağlayarak, teypteki. sesine
eşlik etmeye çabalıyordu. Hakkın— '
da elde ettiğimiz bilgiler ailesi,
Kütahya'nın ileri gelenleri, öğren—
cisi, Aşık Ömer gibi folklorun için—
deki kişiler ve halktan Çok sayıda
kişier görüşülerek toplanmıştır.
Hisarlı Ahmet'in Biyografisi

Kütahya halk müziğinin önemli
kaynak kişisi Hisarlı Ahmet 1908
yılında Kütahya'nın Yukarı Hisar
(eski adıyla Kala—i Bali) mahalle—
sinde dünyaya gelmiştir. Önceki
soyadı lnegöllüoğlu'dur. Bunun da

Dr. H. Zeki BÜYÜKYILDIZ,Veysel TELLİ,
Hayrettin AYDIN, Selim ÖZKALIPÇI,
Aydan DEMlRÖZ, Salih KÜÇÜKOĞLU

nedeni babasının bir süre İnegöl'de
kalmasıdır. Fakat, 1971'de lâkabı
olan "Hisarlı" kelimesini soyad
olarak almıştır.

_Kütahy'a esnaflarından kavaf
Mustafa'nın oğludur. Annesinin adı
Ayşe'dir. Kardeşleri ise Şerif Ah—
met, Murat ve Hasibe'dir.

13—14 yaşlarına kadar olan do"—
nemi hakkında bir bilgimiz yok.
Çocukluk yıllarının savaş yıllarına
rastlaması nedeniyle sağlıklı bir
ilkokul eğitimi olmamakla birlikte
18—19 yaşlarında bir süre gece o—
kuluna devam ettiği biliniyor. Fa—
kat, okuma—yazmayı kendi kendine
öğrendiği belirtilmektedir.

13 yaşlarında içkiye başladığı
'söyleniyor. Ancak, oğlu, Mustafa
Hisarlı babasının içki içtiğini hiç
hatırlamadığını öte yandan 25—30
yaşlarına kadar içtiys'e onu da bi—
lemeyeceğini belirterek, içenlere
da saygısı oldugunu vurgulamıştır.

Gene 13, yaşlarında, Demirhan
ların Kadir Usta'nın yanında demir—
ci çıraklığına girmiş. Bu sıralarda
da (1921) Kütahya Yunan işgaline
uğramış. İşgal yıllarının getirdiği
acıyı tüm gerçekliği ile yaşamış, _
hatta bir keresinde Rum" çocukla—
rın, üzerinde tabanca taşıdığı'ihba—
rı üzerine Yunan askerleri tarafın—
dan yakalanıp dipçikle dövülduğü
söyleniyor. '  
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7—1 yılında, Gelibolu'da askere
_ş. 1933'de görevini bitirmiş

wev—lenmiş. Evliliğinin yaşamında
_; bırakan hazin bir öyküsü _var:
ğabeyi Murat, demiryolu inşaa—

da çalışırken büyük bir yılan
örmüş. Girdiği korku şoku sonu-
ânda iki gün içinde Ölmüş. Hisarlı
hmet de tüm' Anadolu'da ge—

vşçeg“""_rli olan_v'e_b_ir takım endişeler—
'den” kaynaklanan geleneğe uyula—

rak, ağabeyinin bir çocuğu ile dul
kalan karısı Hacer ile evlendiril-
miş. Gerdek gecesi ikisi beraber,
.biri ölen kocası, diğeri de hem

_İ',__a'ğabeyi, hem _de kendi eliyle ku—
.r'amadı'ğı yaşamı için sabaha dek
ağlamışla'r. "

, Hisarlı Ahmet'in ağabeyi Murat
' ın oğlu Hüseyin Hisarlı ile birlikte

'üç çocuğu ' var. Hüseyin' Hisarlı
Kütahya'da, dede mesleği olan kun—

fdura tamirciliği yapmaktadır. Mus—'
_ .tafa Hisarlı TRT İstanbul Radyo—

sunda Türk Halk Muz"iği ve Oyun.—
—ı 'ları şube şefliğini yürütmektedir.
__ Kizı Huriye de Kütahya'da’ 'yaşa—
'_ maktadır. Hus"eyin Hisarlı'ya "ba—

'k—endisinin yanında hiç kimsenin

kendisine babasının yokluğunu his-
"s,_'et_’tirme_diğini belirtti. ’

& Hisarlı'lar 1944'lerde Hisar'dan
indikten sonra Hisarlı Ahmet bir
_su'“"”reî'- yemenicilik yapmış. Daha'son—

Kütahya'nın mesire yerlerinden
yilina—"_d'a kahvehane işletmiş. Bu işi

barı’ açtığı saz evinde saz alım—satı-
Ve' tamiri. - ile geçimini sağla-—

genellikle Kütahya'da sür-ya ,
et.]— b'ir dze'llığ'idir. '

“' b,a""'>k0nus_un açtığımızda, bu konu—'_

_ açmadığını söyledi, du'ygulandı, '
igoz"le'ri yaşardı. Hisarlı Ahmet'in

süre devam ettirmiş. Sonra—'

:_mâjt—İII; 1974'de hac—ca gitmiş. Ha— .

folklorik açıdan dikkate-

Hisarlı Ahmet çok hareketli
ve çalışkan bir insan olarak bilini—
yor. Yerinde duramaz, hızlı bir
şekilde yemeğini bitirip, dışarı fır—
larmış. Hanımı Hacer "senin evde
oturacağın zamanı görürüm inşal—
lah". dermiş. Ne yazık ki, onun
ömrü yetmemiş buna. 18 Nisan
1969'da zatürreden ölmüş. Hisarlı
Ahmet'in büyük gelini Cemile Hi—
sarlı bu olayı "53 yaşında anamın
namazı kılındı" şeklinde andı.

Son yıllarında, hastalığı nede—
niyle Hisarlı Ahmet'in hareketli
kişiliğine uymayan bir hayat sür—
dürdüğü ve bu duruma kendisinin
çok, içerlediği belirtilmi'Ştir. Fakat,
kendisini ziyaretirnizde yatağa bağlı
kalmış olmasına rağmen duygula—
rından hiçbir şey' kaybetmediğini
gördük.

Hisarlı Ahmet'in ,Sanat Hayatı

Hisarlı Ahmet 17—18 yaşlarında
sazla ilgilenmeye başlamıştır. Kah—
velerde, oturak alemlerinde saz
çalan kişilerin yanında bulunarak,
onlarla usta—çırak ve yarenlik—ge—

'z_ek ilişkilerine girmiş, bu suretle
türkü dinlediği insanlarla birlikte

. çalarak sazı öğrenmişn'r.
Önceleri üç telli bağlama ile

Dülger'in- Hüseyin Ağa, Arap İbra—.
him ve Ethem Efendi ile çalmış,
1942 yılında Muzaffer Sarısözen'in
davetiyle Ankara Radyosundaki
"Kütahya Gecesi" ile başlayan ekip
çalışmaları onları hem oyun, hem
müzik alanında daha bilinçli olma—
ya yöneltmiştir. Hisarlı Ahmet se—
sinin, özellikle gırtlak nağmelerinin
güçlülüğüve ahengi, sazına olan
hakimiyeti, ayrıca oyunlardaki kıv—
raklığı' ve stili ile diğer saz usta—
larından daha öne çıkmıştır. Mus—
tafa Hisarlı'dan aldığımız bilgilere
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göre sesinin gürlüğu" ve kıvraklığı
zamanla sazına fazla Önem Verme—
rnesine yol açmıştır. Buna rağmen
bölge türkülerinde tavır, ritm ve
icra olarak tek isim denilebilir.
Üç telli bağlamayı şelpe ile çalar—
ken bütün telleri kullanmasına rağ—
men alt teli daha çok kullanır ve
çiftlemeyi çok iyi yaparmış.

Hisarlı Ahmet sorulduğunda us—
talarını söylemekten ısrarla kaçı—
nırrrıış, "ne etcen, onlarda benim
gibi insan işte" dermiş. Hisarlı'nın
bu tutumunu Kütahya'da tek adam
olarak bilinmek istemesine bağlı—
yorlar. Kimi zaman "gayrı benden
sonrası yok" dediği belirtilmiştir.
Ancak çeşitli ustalardan faydalan—
dığı bilinmektedir. Bunlardan en
önemlisi Dülger'in Hüseyin Ağa'dır
(Resim 2). Hisarlı Ahmet, Dülger
Hüseyin'in evine sık sık gider, O'
nun kızlarına’ söylettiği türküleri
dinlermiş. Hisarlı Ahmet'in arala—
rına girip saz çalmayı öğrendiği
ustalardan biri de I.Dünya Savaşı
nda yararlılıkları olan Nuri Çavuş
tur. Bir satranç ustası da olan
Nuri Çavuş hiç evlenmemiş, I.Dün—
ya Savaşında Mısır ya da Arabistan
da olduğu sanılan Sabis Tepesini
25 arkadaşıyla ele geçirmiş, buna
istinaden soyadı Sabis olmuş. Bu—
nun yanında Eskişehir'de ölen
Kambur Celâl, daha sonra Terzi
Sadık, Kasap Hakkı, Kelerlerin Et—
hem Efendi, Arap İbrahim ve Fın—
dık Hüseyin Hisarlı Ahmet'in saz
ve türkü öğrendiği ve daha sonra
oluşturdukları ekipte beraber çalış—
tıkları ustalardır. 'l'erzi Sadık (Türk)
radyoya "Portakalım çaya düştü"
ve Şeref Canku ile birlikte "Çömü—
düm" türküsünü vermiştir. Hisarlı
Ahmet'in yaşıtı Fuat Kişioğlu'dan
Öğrendiğimize göre Hisarlı'nın ya—
rarlandığı bir diğer usta da Sert—

 
ll

oğlan Mahmut Efe'dir. Mahmut
Efe'nin Hisar'ın yanında evi Var—
mış. 'l'opun atıldığı yerde saz t'a—
lar, türkü söylerrrıiş. Söylentilere
göre sesi çok gütmüş ve Kütahya
ya kadar uzanırmış.

Soldan sağa: Fındık Hüseyin, Hisarlı'Ahmet
Nuri Çavuş, Kambur Celal

Hisarlı Ahmet bir süre Belediye
Bandosunda klarnetçi olarak da
çalışmış. Ney, kaval ve diğer ne—
fesli çalgılar üzerinde de deneyimli
olarak tanınıyor. Aynı zamanda
Kütahya tavrıyla çok güzel darbu—
ka çaldığı da biliniyor.

)



  

“Hisarlı“ bir süre’ müezzinlik yap—
" mış,, Selâla'rı’ ve ezanları makamına

* uygun, tarzda. çok güzel okurmuş.
"O'nun minarede ezan okup aşağıda
saz çalmasını bir çok kişi yadır—'
garmış. “Mu'stafa Hisarlı "böyleleri—
ne kızardı, dindar bir insandı ama

' bağnaz değildi" demektedir. '
“Edindiğimiz bilgilere göre Hi—

sar—lıl- Ahmet'in kendine ait bestesi
, yok; Çalıp söylediği hep anonim *
eserlerdir. "Ama?’ diyor öğrencisi

. “Mesut Tezcan "türkülere bir şeyler
' 'k'attıysa kendi boynvun'a".ıBuna rağ—

'_ men bir iki mısra katmış olabile—
ceği ihtimali vard"ı'r._ Türküyü aslı—v
na uygun söylemeyen-lere ' ya_ _da

kendisinden bir şeyler] katanlara
çok kızarmış." Özay Gönlüm ' ün’ tu" r —'
küleri değiştirerek 'kendi yorumuna
göre okumasına da çok kızar-mış,
"ağzına

' dermiş, Nl.

Hisarlı Ahmet sanatı, sanatçı—“
yı seven, türkünün aslını icire et—'

" _mey'e çalışan, bunun için" herkes—'
'k ten“ yararlanan ve“ repertuarına bir”

türku" kattığında mutlu olan, bıl—.
diğini öğretmekten zevk alan, bir

"kişiliğe sahiptir. Kendisinden" _der—
' lenen türküleri radyodan dinlemek—'

ten hoşlandığı ve- bundan * gurur duy-
. ,d'uğubelirtilmektedir; Yörede sazf

f—ç'alıp' türkü söyleyen, herkesin“ on-
dan“ az veya’ çok etkilendiği [söyle-*-
'n“ebıilir. , ,
" _”Yalnızc'a kendi istediği ı zaman

içalar, söylermiş. Bir türkü” isten—i
“ _,diğ'ı'nde kızar,“"zurnada peşrev ol—

. '_ w-maziı, ne Çıkarsa bahtına—" dermiş.
Ege”; İçe-Batı Anadolu, ' Toroslar. ve
Rumeli “havalarını daha" çok _sever— 4

,miş; Bazi saz Şairlerinin destanla—.
'rını' ezbere “bilirmiş. Özellikle de'
Kütahya'lı şairlerden Hacı Pesen“,—

' ". . "“i-“_" _”di'h'nı'n" dest'anınıçok sever ve.o__kur,_—l

 

altın' alıp . bakır ediyor““ ,.

- (No.-757)-

.

muş. Diğer müzik türlerier ilgi—
lenmediği ve arabesk müzikten de
hiç hoşlanmadığı so*"ylenmektedir.

Radyoya verdiği türkülerin dı-
şında, ne yayınlanmış bir kitabı,
ne de oz"el plak veya band çalış—
ması vardır. Aynı şekilde Kütahya

. dışındaki sanatçılarla da fazla bir
ilişkisi söz konusu değildir.

Hisarlı Ahmet'ten derlenen ve
radyo repertuarlarına girmiş olan
birçok türkü vardır. Ayrıca, "Aydın
Meşeleri" gibi henüz radyo reper—
tuarına alınmamış türküler de mev—
cuttur. Hisarlı Ahmet'in sesindeki
güçlülük, söyleyişindeki ve çalışın—

.daki tavır ve teknik, repertuarın—
daki titizlik O'nu kendi yöresinin

. _Önemli kaynak kişisi yapmıştır.”

Hisarlı Ahmet'ten Alınan Radyo
Repertuarındaki Türküler

*A hamamc'ı bu hamama güzel—
lerden kim gelir (No:1336)

A— İstanbul sen bir han mısın?
(No.-163)

'Altın tas içinde kınam ezdiler
'(No:1309)

_ Aya" bak yıldıza bak (No.-1945)
Ben kendimi gülün dibinde bul—

dum (Nozl492)
Bedestene vardım a sunama
Çatal çam başına goydum kesen'

(No:1820)"
' * Depe' köy üstüne tüfenk asayım
(No.-1778) _ _

Duman vardır şu İzmir'in başın—
' da -(No':1279)_ "-

Elif dedim be dedim (No.-1210)
Eremedim vefasına dünyanın

Feracemin ucu sırma (No.’1032)
Fincanın dibi noktalı (No.-366)

!
l
' * !
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Garmı yağmış Kütahya'nın da—
g'ına (Erkek agzı, No:2193)
(Aynı türkünün kadın ağzı türü
Ahmet Akıncan'dan alınmıştır)

Gara goyun goyunların beyidir
(Noz200)

Gidin bulutlar gidin (No:1604)
Havada durna sesi gelir (No:

1095)
Hisardan ı'nmem diyor, Pembeli

(Noz294)
lg'nem düştü yerlere. (No.-1620)
lki bülbül derelerde hün eder

(No."1303) _
Karanfil oylum oylum (No:109)
Meşeden gel a sürmelim meşe—

den ,(No:29)
Söğüt dallerinde beslenen bülbül

(No:1856)
Yağmur yağar her dereler sel

alır (Nozl75)
Yasemen dalına (No.-48)
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,Adnan ATAMAN Hı'sarlı'yı Anlattı:

Hisarlı Ahmet, Halk ezgileri-
mizı' en güzel çalıp söyleyen sayılı
Halk san'atçılarımızın en değerli—
lerinden biridir. Memleketi, güzel
ve tarihi Kütahya ilinin hemen bu"—
tün ezgilerini bozmadan kendisine
has şekilde yorumlayabilen ender
san'atkardır.

Halk Müziğimize hizmetlerini
minnet ve saygı ile andığım, çok
kıymetli bir san'atçı olduğu kadar
dürüstlük, insanlık ve efendiliği ile
de mensuplarımızın gönlünde ayrı
bir yeri olan Hisarlı, bu kubbede
hoş sada bırakabilen ölümsüzler
mertebesine erişebilmiş ender in—
sanlaradan biri olmuştur.



 

 

Oğlunun Kaleminden
Hisarlı Ahmet ,(lnegöllüoğl—u)
Veya AHMET HİSARLI

Hisarlı Ahmet, halk müziğimizin
ünlü ve değerli kaynak sanatçıla—

rından biridir. 4 Ocak 1984'de yi—'
tirdiğ'imiz san'atçı 1908 Kütahya
doğumludur. Küçüklüğünde baba
mesleği olan yemenicilik—kundura—
cılık çıraklığına başlıyarak daha
sonraları uzun bir müddet kavaflık
(kundura satıcılığı) yaptı. Okuma
ve yazlnayı 3 gün gittiği gece yoku—
lunda/kursunda öğrendiğini söyler—
di. Delikanlılık çağında müziğeolan
aşırı tutkusu ve sesinin güzelliği
onu zamanın müzik usıalarının ya—
nına itti. Bir kile buğday karşılığı
aldığı ilk üç telli bağlaması baba-
sı tarafından —bu tür uğraşı tasvip
etm'ediğinden— kırıldı. Buna rağ-
men içindeki müzik aşkı kırılmadı
ve babasından gizli olarak bu tür
çalışmalara,sohbetlere (gezeklere)
katılmağa ve ustalarından feyz'al-
maya devam etti. Ustalarından ve
akranlarından farklı icrası, sesinin
guz"elliğ"i -kıvraklığı ve genişliği
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Mustafa HlSARLI

kısa zamanda yöresinde ve kendi
dalında aranan sevilen bir yere ge—
tirdi onu. "Ethem Efendi, Dülger
in Hüseyin Ağa, Kambur Celâl,
Arap İbrahim, Fındık Hüseyin onun
üç telli bağlama ustaları ve arka—
daşları idi. Mızrapsız ve şelpe ile
çalınan bu tür bağlamanın bir ka—
çının bir arada çalınması, müziğin
kendi guz"elliğine bu tavır beraber-
liği ve parmak uçlarının telleri
okşarcasına çıkarttığı seslerin ka—
tılmas'ı ayrı bir tad ve haz verirdi.
Saydığımız ustaların vefatı ile yo"—
resinde kendi dalında tek kalan*
Hisarlı Ahmet çalışmalarını tam—
bura ile sürdürdü ve derlemelerine
devam etti. Bu arada kavaflığı bı—i
raktı kahvehane işletti. Bu neden—
le bir çok gezginci san'atçı ve Aşık
ile tanıştı. En büyük zevklerinden
biri de bilmediği duymadığı ezgile—
ri tavırları bilenden öğrenmekti.
Öğrendiği kişinin kendisinden usta
veya acemi olmasına bakmaz her
san'atçıya, aşırı "sevgi ve saygı du—

. mı...-Me””...



yardı. Bu arada kahvehane işletir—
ken bağlama satışları da yapar,
her bağlama sattığı gence de en
az 6'ay süre ile karşılıksız ders
verir, birlikte çalar söyler ve bun—
dan da büyük haz duyardı. Daha
sonraları kahveciliği bırakarak mü-
zik aletleri satışı yapmağa başladı.

Radyo ile ilk_teması 1940—42
yıllarında her ile ayrılan özel prog—
ramlardan birinde Muzaffer Sarısö—
zen'le tanışarak oldu. Fincanın di-
bi noktalı ile Hisardan inmem di—
yor (Pembeli) türkülerini verdi.
Zaman zaman . radyo san'atçıları—
nın onu ziyaretleri veya .onun rad-
yoyu. ziyaretleri sırasında kendisin—
den 50'yi aşkın türkü derlendi.
Bunların 30'a yakını TRT reper—
tuarına alındı'. Büyük zevklerinden >
_biri kendinden alınan türkülerin
radyo sanatçıları tarafından okun——

natçıların' türkülerini kendinden iyi
okuduklarını , söylemekten kaçı-n—
'maz"dı. Sevdiği beğendiği san" 'atçılar
Seha OKUŞ, Kemal KOL'D-AŞ,__-N.
A. TÜFEKÇİ, Şahin GÜLTEKİN.
A.G. AYHAN, Hacı TAŞAN, Neşet
ERTAŞ'dı. Bununla birlikte tüm
türkü söyleyenleri severdi.

'Hacı oldu ve müzik çalışmala-
rına devam etti. Tutucu olan, be-

' lirlı' bir zümrenin bazı davranışla—.
rını hoşgörü ile karşılar onların da
müzik ile uğraşmalarmı böylece
kendilerini bulabileceklerini salık
verirdi. ' - _

Çok iyi ezan ve’ sabah sâlâst
okurdu. Alkolü gençliğinde sigara-
y'ı da orta _yaşt—a iken bıraktığı ve

'hiç kullanmadığı söylenir.
“"Kütal'ry—a' yör'iesi—nde elinde sazı

olan herkesef—ıvemeğî geçmiştir.
Sosyal durumuna ve kültürüne ba—

15 .f. _ .r'_. “

karak ayırım yapmadan her yaşra
insanla sohbet ederdi. Kendisinden
çalıp söylenmesi istendiğinden kı—
zar, müziğin ısmarlama değil içten
geldiğinde tatmin edici olacağını
söylerdi.

BİR ANI

Birkaç yıl önce bir gezi nede—
niyle Radyodan kalabalık bir grup
san'atçı arkadaşımla birlikte Ku"—
tahya'nın Ilıca kaplıcasında sazlı
sözlü eğleniyorduk. Babamın ve be—
nim memleketim olması nedeniyle
türkülerimiz hep babamdan derle-
nen Kütahya türküleri idi. Tabia-
tın güzelliği türkülerin güzelliği
arkadaşlarımla birlikte olmak bana
çok güzel duygular veriyordu...
mutluydum... her arkadaşım ba—
bamdan derlenen bir türküyü söy-

» lemek için yarışıyordu. Bir’ ara ko—
ro halinde Havada durna sesi gelir
ganedi gırma türküsünü çalıp söy—
lemeye başladık. llıca deresi bu
güzellikten inliyordu. Bütün bunları
bastıran bir güzel sesçıktı aradan

. ve söylenen sesıen'bir oktav yük—
sek okuyordu... herkes sesin sahi—'
bin'i aradı... gelen babamdı ve da—
yanamamış uzaktan koroya e'şltk'
ederek “geliyordu, yaşı bir hayli

' ilerlemiş olmasına rağmen sesi pı—
rıl pırıldı. Gözlerinin içi .güluy"or—
du,. mutluydu. Arkadaşlarım ’da coş— * ,
muştu. Bu a'benklilik tümkalaba—
lığı da etkilemişri. Başımı önüme
eğdim gözlerim dolmuştu. O anda
en mutlu insan bendim. Her şey
0"er güzel öyle kaynaşmıştı ki, bi—
rini diğerinden ayırmak mümkün-"'
değildi. Babam—arka'daşlarıın; kay—
nak kişi—san'atçı kaynaşması, kar—
şılıklı sevgi saygı, folklor—gelenek
ve görenekler burada canlı olarak-
yaşıyordu. Bu benim. babamla ilgili,
unutamadığım güzel 'bir. anımdır.-

/
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TÜRKOLOJİ KONGRESİNDE TÜRK MUSİKİSİ

EdebiyatÜniversitesi
Fakültesinde düzenlenen altıncı
Milli Türkoloji Kongresi, 24—28
Eylül 1984 tarihleri arasında yapıl—
dı. Açılış konuşmasını Prof. Dr.
Muharrem Ergin ve Usman Sertka—
ya'dan dinledik.

_ Türk Musikisi bölümünde teb—
liğlerin sunulması 25 Eylül 1984
günü başladı. Hergün 10.00—13.00
saatleri arası üçerden 12 tebliğ
sunuldu. İlk oturum, Cahid Atasoy
başkanlığında, Cahid Öney'in "Çem—
ber usulü hakkında" konulu tebliği
ile başladı. Sayın Öney bu çalış—'
ması'nda, 500'den fazla güfteyi bir
çok yönden ele almış ve tetkik et—
miş. İkinci tebliğ sahibi Onur Ak—
doğu gelemediği için kendisini din—
leyemedik. Konusu "Türk Musikisi—
nin-Eğitim ve Öğretiminde Bilgi—
sayar'ın Önemi" idi. Osman Saraç
darı "İlahi Ses ve Sözlerle Tedavi"
adlı tebliği dinlerken Hafız İlhan
Bey'den Kur'an—ı Kerim dinledik.

İkinci gün, oturum, Haydar Sa—
nal başkanlığında açıldı. Ercümend
Berker'in "Yahya Kemal ve Musi—l
ki" konulu tebliğini, Cahit Atasoy
sundu. Fazlı Görücü "Yahya Ke-
mal'in Şiirlerindeki Anlatım Duy—
gusu'nun, Bestelenmiş Şiirlerinin
Anlatım Duygusu ile Karşılaştır—
malı Analizi" konulu tebliği sundu.
Yurdun Güvenen'den "Rumeli Tür—
külerinin Tetkikinde Medhal" konu——
lu tebliğini dinledik.

lstanbul

 
187,

Mithat ARlSOY

27.9.1984 günü Fikret Değerli
başkanlığında yapılan oturumda ilk
Önce Saim Koşar ve Dr.Şenel Ön—
aldı'nın birlikte hazırladıkları "Bir
Ezgiye Halk Ezgisi Teşhisi Nasıl
Konulmaktadır" adlı tebliği, ikinci
olarak da Türk Halk Musikisinin
Günümüzdeki Yeri ve Önemi" ko—
nusunu Taşkın Doğanışık'tan din—
ledik. "Halk Ezgisi Denilince Han—
gi Kurallar Sözkonusu Edilmelidir"
konulu tebliği de Saim Koşar ve
Dr.Şenel Önaldı birlikte sundular.
Bu çalışmada derlemecilik hususi—
yetleri ve derlenen ezgilerin de—
ğerlendirilmesindeki önemi belirtti.

Son gün Dr.Şenel Önaldı baş—
kanlığında açılan oturumda ilk
tebliğ sahibi Yalçın Tura "Eski
Notalarda Tesbit Edilmiş Türk
Musikisi Eserlerinin Yorumlanması
Hakkında" konulu tebliğini sunma—
ya gelemeyince yerine, son tebliğ
sahibi Yurdun Güvenen'den "Çor—
lulu Aşık Kimdi" konulu tebliğ
dinledik, sonra ' Adnan
"Türk Müziğinde Milletlerarası
Nota Yazısının Kullanılması ve
Karşılaşılan Meseleler'ı' konulu teb—
liği dinledik.

Kongre süresinde Türk Musikisi
bölümüne ilgi çok azdıı Dileriz ki
Nisan ayında yapılacak olan '2.
Türk Musikisi Sempozyumu böyle
ilgisizlikle karşılaşmasın.

Atalay 'ın ,



Nida TÜFEKÇİ ile

Folklor: Sayın 'l'u'l'ekgrij Aralık
1984'de kaybettigiıııiz .Vlıuhaııeın
Ertaş konusunda bılgı"İerinızi almak
için rahatsız ettik. Onu Türk Mu"—
ziğimize ve dolayısıyla l*olkloru—
muza sizin kazandırdığınızı bilmek—
teyiz. Muharrem Ertaş'ı ne zaman,
nerede ve nasıl tanıdınız?

 

   

  

    

   

   

      

  

 

    
   
  

 
   

Tüfekçi: Muharrem Ertaş'ı ls—
tanbul Radyosunda Türk Müziği

Şube Müdürü" Muavini iken tanı—
dım.’ Geçmiş gün, kim getirdi ha—
tırlayamıyorum, ama içeri kara—
kuru bir adam girdi. "Ben Kırşe—
hirli Muharrem, Neşet Ertaş'ın
babasıyım" dedi. Onunla böylece
tanıştık. '

Onu çok geç, tanıdım. Kesin
olarak kaç yaşında“ öldü bilmiyo—
rum; ilk 'tanıdığımda 60 yaşın üze—
rindeydi. Kendisinin sıkılgan, he—
yecanlı, ne bileyim, bizim radyoda
yayılan sanatçılık sıfatımız karşı—
sında çok içten saygılı ve ondan
ötürü de çekingen duran bir kişi—
liği vardı. '

Folklor: Kendisinden neler der—
leyebildiniz?

Tüfekçi: Muharrem’ Ertaş gibi
,ben de*Orta Anadolu'luyum. Orta

te aynı yörenin insanları olmamız
neticesi, sağdan soldan sorular
sormaya başladım.

— Oğlun gibi sen de saz çalar
mısın?“ ' '

- Tabii çalarım.
— Şu türküyü bilirmisin, bu tür—

küyu'“ bilirmisin vs... '

, - ı. _- ı...—nan; —, '-.
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Muharrem ERTAŞ Hakkında Sohbet
Süleyman ŞENEL
Cihangir TERZl
Mithat ARISOY

Kendisinden daha ne kadar ist/ın—
bul'da kalacağını ogrendim. Sonra
ona bir gün verdim ve bildiklerini
banda çekeeeğimi söyledim. Anlaş—
tık. Anlaştıgımız gün stüdyoya gel—
di. Bozlak—türkü, bozlak—türkü
derken söylediklerini Zamanın mu"-
sait olduğu nisbette banda aldım.
"Başında altın tacım" ve onun hop-
latma kısmını "Vay gülüm" "Şu
dağlar Ulu Daglar (leyla)" “Evle—
rinin önıu" marul", ayrıca bunların
dışında Aydos bozlağı, Avşar boz—
lağı, Türkmeni bozlağı, isim ile
anılan Kırat, Abidin Paşa, YUsuf
Paşa, Ceren, Kayabaşı gibi boz—-
lakları banda kaydettik.

Folklor: Muharrem Ertaş'ın
musiki ile ilgili olarak ilginizi çe—
ken özellikleri varmıydı?

Tüfekçi: Demin de sözünü etti—
ğim gibi, ben bozlak yöresinin ev—
ladı olduğum için ve bozlak'tan
çok, iyi anladığımdan dolayı, onda
farklı ve, değişik bir Özellik görü—
yordum. Bozlak söylemeye başla—
dığında vecd ile kendinden geçer—

—di. Öyle zaman olmuştur ki kontrol
odasında bozlak okuduğu zaman, en
soğuk sanatçı arkadaşların dahi
ağladığına şahit oldum. Bu denli
mükemmel bir icra kapasitesi var—
dı."' Gerek yaşının, gerek tecrübe—
sinin verdiği olgunlakla aşağı—yuka—
rı o bölgenin bütün bozlaklarını
bilirdi.

Folklor: Muharrem Ertaş'ın özel
hayatı hakkında bir bilginiz varmı?

Tüfekçi: Özel hayatı hakkında
derin bilgim yok. Ama hıkalde



bir yoksulluk çektiği, maddi sıkın
tı içinde yaŞadığı biliniyor.

İlginç bir yönünü anlatırlar:
Bunun bir kekliği varmış. O saz
çalmaya başlayınca keklik de onun—
birlikte ötmeye başlarmış. Muhar—
rem Ertaş söylemeye başlayınca
keklik susar, saz çalmaya başla—
yınca da keklik ötermiş. Bu hika—
yeyi şunun için anlattım: Bir şey
var ki sanatkardaduygu meselesi
çok önemlidir. Yukarıdaki misal

.onun ne kadar duygulu bir insan
olduğunu ispatlamaya ye ter.

Folklor: Muharrem Ertaş'la
muhtelif zamanlarda ya da yerler—
de nasıl karşılaştınız? Son olarak
görüşmeniz ne zaman oldu?

Tüfekçi: Muharrem ' Ertaş'la
muhtelif zamanlarda görüştüm.
Her seferinde de kendisinden tür—
kü derledim.

5—6 yıl kadar önce onu televiz—
yona davet etmiştim. Orada bir
sürü ses sanatçısı vardı: saz çalan,
türkü söyleyen, halk oyunları oy—
nayan bir çok sanatçı arkadaş var-—
dı. Adam orada bir bozlak okuyup
bitirdiğinde tüm sanatçı arkadaşlar
onu alkış tufanına ' tuttular. Hatta
içlerinden biri bana gelip "Hocam
onun yanında bize neden türkü söy-
lettiriyorsunuz" diye takdirini be—
lirtti.

. Muharrem Ertaş'la, son olarak
radyoda "Yurttan Sesler" progra—
mına misafir sanatçı olarak katıl—
dığında görüştük. Ondan önce yak—
laşık iki yıl kadar oluyor konser—
vatuar binasındaki odama gelmiş—
ti. Gene kendisinden bozlak aldım.
Gözleri artık iyi görmüyordu. ,Çok
yaşlanmıştı, ama o icra yeteneğin—
den b'ı'r nebze olsun birşey kaybet—
memişti. -Tabi yaşının getirdiği,

l'uıilll'lı' i .

'-'ile kendinden geçerdi.

daha doğrusu fizik yapısının yarat—
tığı bir dezavantajla sazını çalar—
ken ara—sıra yanlış perdeye bası—
yordu. Fakat çok kısa bir zaman—
da, gene doğru perdeyi buluyordu.
Kısacası fizik olarak yaşlansa da
ruh olarak, müzik ruhu olarak ay—
nı performansını sürdürüyordu.

Folklor: Varsa anı ya da anıla—
rınızı anlatır mısınız?

Tüfekçi: Bir küçük anımı anla—
tayım. Bir gün odada oturuyoruz,
ben Muharrem'i teşvik etmek, bi—
raz daha açmak için elime bir def
aldım. "Haydi usta şimdi sen saz
çal ben'def çalayım" dedim. San—
dalyenin üzerine bağdaş kürdu "Ev—
lerinin önü marul" falan filan der—
ken çalmaya başladı. Tabii ben de
defle eşlik ediyorum.' Sazı çalar—
ken yerinde duramazdı. Durmadan
kımıldar iki tarafa sallanır durur—
du. İşte, öyle bir an geldi ki, san—
dalyenin üzerinden kayıp yere düş—
tü. Gene _de yerde, ısrarla sazını
çalıyordu.

Yani anlatmak istediğim şu:
Adam musikiyi icra ederken vecd

Düşmüş,
düşmemiş farkında bile değil.

Sonradan onu tanıyanlarla soh—
bet ettiğimde derlerdi ki; O bir
odada köşede oturup saz çalarken,
yarım, saat sonra bir bakardık ki
Muharrem, çala—çala kapının ağ—
zına kadar gelmiş. İşte böyle bu"—
yük bir usta, _çokbüyük bir usta.

, Ben ondan. evv'el Hacı Taşan ve
Çekiç Ali gibi bozlak ustalarını da
tanırdım. Fakat o çok mükemmel
bir bozlak icra seviyesine ulaşmış
üstün bir insandı. Allah,’ rahmet
eylesin.

Çok teşekkür ederiz.
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TÜRKİYE'DE DEVLETİN MÜZİK POLİTİKASI

ll. BÖLÜM

Katılanlar:
Leyla DELIORMAN—Nida TÜFEKÇl
Sabri UYSAL-Sadi yaver ATAMAN

Dr.H.Zeki BÜYÜKYILDIZ—Eği—
tim enstitülerinde ve öğretmen
okullarında kendi çalgılarım'ız ye—
rine Batı _muz"iği çalgıları öğretili—
yor. Okullara dağılan bu muz"ik
oğ"retmenleri vasıtasıyla Türk Mü—
zik Kültürü daha ilkokuldan başla—
narak körlenmeye çalışılmıyor mu?
Batı çalgıları öğretilmesindeki
amaç kendi muz”ik kültürümuz"un“
unutturulması ya 'da yok edilmesi
midir? Mevcut tutum bize bu' so—
ruları çağrıştırıyor. Sayın Sabri
Uysal ve sayın Sadi Yaver Ataman
ın da soz“un”ü- ettiği gibi, bir dönem
konservatuarlarda ve radyolarda
Türk Muz“iği yasak'lanmıştır, sanı—
rım aynı politika gereği idi. Bu
konudaki göruş"lerim'zi açıklar mı—
'sınız?

Leyla DELİORMAN— Uluslar—
arası sanat musikisinin Türkiye'de
tutulup belirli çevrelerde yaygın—
laşması ancak 1826 yılından itiba—
ren gerçekleşmeye başladı. 1923
yılında Cumhuriyetin ilan edilme—
siyle birlikte büyük Atatürk'ün

Hazırlayan ve Yöneten:
LÜ. Türk Halk Muz'iği Topluluğu
adına Başkan

Dr. H. Zeki BÜYÜKYILDIZ

emriyle uluslararası musiki tekni—
ğine büyük Önem verilmeye başlan—
dı. L'iya Gökalp'in "Türkçülüğün
Esasları" başlıklı kitabından 1924
de ileri sürdüğü görüş Devletçe
ve Atatürk tarafından benimsen—
mişti. Türk sanat musikisi bir ke—
nara bırakılıp, halk musikisinin
uluslararası teknikle işlenerek yeni
bir Türk musikisi yaratılması amaç
edinilmişti. Bu amaçla lstanbul’
daki eski Mızıka—i Hümayun Ankara
ya aktarıldı, Riyaset—i Cumhur
Orkestrası adı ile çalıştırılmaya
başlandı. Atatürk'ün gerçekleşme—
sini istediği musiki reformu için
SHOBENIT Türkiye adına getirildi
(1936). Shobenit'in verdiği rapor—
lara göre Milli Eğitim Bakanlığı
nda da çalışmalara başlandı. Büyük
Atatürk'ün gerekli gördüğü Türk
musikisini meydana getirme çalış—
maları başladı. Shobenit'e göre
Şark musikisi tonları ile Batı tek—
niğinin birlı'şterilmesı'nin mümkün
olamayacağı anlaşılmış oldu. Gele—
cek en önemli çözüm yolu halk
musikisinden yararlanılarak Ulusal

::.-.Bu yazı, İstanbul Üniversitesi Türk
Halk Müziği Topluluğu'nun 25.5.1983 ta-
rihinde İ.Ü.İşletme Fakültesi konferans
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salonunda du"xzenledı-'g”ı' panelı'n band kay-
dından kısmen kısaltılarak hazırlanmış-
tır.



Türk musikisinin yaratılmasına gi—
dilebileceği olmuştur.

Şimdi gelelim okullardaki musiki
derslerine; Okullardan müzik ders—
lerinde Avrupa halk ezgileri ögre—
tildi ve o""g”'retiliyor. Bununla birlikte
kırptırılmış opera aryaları, operet
parçaları, varyasyon dediğimiz ilk
yoldan iki seslendirilişleri de öğre—
tiliyor. Önce yabancı ürünlerin
böylesine aktarılmasını ben doğru
bulmuyorum. Bu öğretimde öğren—
ciler ezgilerin ister istemez yalnız—
ca tınlayışsal ve biçimsel akışını
tanıyıp öğreniyorlar. Oysa bir halk
ezgisinin değeri, bıraktığı musiki
izleniminde değil, söyleyende halk—
sal ve bölgesel ilişkilerde zamanla
uyanan duyg'ulardadır. Dolayısıyla
okul muz"ik eğitiminde kullanılacak
ezgilerin eski ve güçlü Türk halk
muz"iğinin görkemli dağarından
alınması gerekmektedir- Bunun için
türküyü koroda söylemenin ve sınıf
müzik deslerinin genişlemiş gerek—
sinmelerine göre biçimlendirilme—
sinin, söyleyenlerin gönüllerine
seslenebilecek şekilde biçimini
korumasını da sağlamak gibi son
kerte önemli görev düşmektedir.
Halk ezgileri üzerinde bu türden
işlemelerin biçimsel ve teknik so—
runların çok sayıda denemelerle
açıklığa kavuştuktan sonra Devlet
Musiki Okulu ve Konservatuarı
öğrencileri ve besteciler. en yalın,
yani tek sesli alıştırmalardan, çok
sesli parçalara dek götürecek bir
halk ezgileri dağarcığının hazırlan—
masını sağlamalıdırlar. Ayrıca,
gerekli çalgılarla da bu"tÜnleşmiş
bir müfredat programı uygulanma—
lıdır.

Sabri UYSAL— Ben aynı zaman—
da müzik öğretmeniyim ve _Gazi
Eğitim Enstitüsü Müzik bölümü
çıkışlıyım. Daha Önce bahsettiğim

'bı'rer
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gibi Cumhuriyet dönemindeki bu
Batı aktarmacılıgının yanında, okul—
lardaki repertuar Batı müziğine
yönelikti ve oradan kaynaklanıyor—
du. Ancak daha sonra kendi müzi—
ğimize hiç olmazsa bir dönüş ya—
pıldıgını görüyoruz. Bununla bi rlikte,’
'l'ürk müzigi içinde okul egitim
müziğinin ayrı bir yeri vardır ta—
bii. Bence bir halk türküsünü ilk—
okul çağındaki bir çocuğa söylet—
nıek de mümkün degil. Bir yanlış
uygulama olarak besteciler tutu—
yorlar, okullarda bir halk türkü"—
sünün altına bir piyano eşliği veya
başka bir eşlik yazarak. türküleri
asfaltlayarak çocuklara söyletmek—
le "ben çağdaş okul müzik eğiti—
mini buldum" gibi bir kanıya ka—
pılıyorlar. Bu son derece yanlıştır.
Yani eğitim müziğimizde "ulusal—
laşmak" demek sadece türküleri
iki sesli yapıp da onları söyletmek
demek değildir. Bence okul müzik
eğitiminde ilk önce çocukların
yaş ve gırtlak yapılarına göre, ses
özelliklerine göre repertuar seçil—-
mesi, eğer türküler öğretilecekse
bu koşullara uygun olanlarının
seçilmesi gereklidir. Bunlar'neler
olabilir? Bir dörtlü, beşli içerisinde
veya bir oktav içerisinde seyreden
türküler alınıp bazı rötuşlardan
sonra sunulabilir. Asıl yapılması
gereken şey çocukların müzik
dünyası, yetenekleri, boğaz—gırtlak
özellikleri gözönünde tutularak,
ulusal ezgilerden yola çıkılarak
ezgiler yapmaktır. Şu anda örnek—
lemek, gerekirse; Salih Aydoğan'ın
yaptığı "Bir dünya bırakın biz ço—
cuklara" gibi halk ezgilerinden
faydalanarak yapılmış
Muammer Sun'un yaptığı parçalar,
Erdoğan Oky'ay'ın yaptığı parçalar

başlangıçtır. Gün gelecek
Türk müziğini çok iyi tahlil etmiş
diğer bestecilerimizıde onlara daJha

şarkılar, '
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yakın, daha hizini ıılıısııl ktırrıkltv
ıiıııize uygun ve daha güzel ezgili-ı
bulmaklarilir.

Nida’ 'l'l'llilıîKÇlr lx'ıııııısatak ()
kadar çok şey var ki, ııı-rı-sinrlr-n
bakılsa bir şaşkınlık içindeyiz. llalk
musikisinin kendine ('i,/gü bir
sistemi ve aralık sistemi varılır.
Biz ne yapıyoruz? 'l'ürkiiyü alıyo—
ruz. götürüyor piyano isligintle
türkü çaldırıyoruz. Batı sisteminin
seslerini empoze etmeye çalısıyo—
ruz. Bunu söylerken Batı sistemini
küçiimsuıvorurrı gibi bir anlattı
çıkmasın meydana. Ben müziğin
her türüne hürmetkâr bir insanım,
çünkü hepsi de insana yöneliktir.
Ama bu okullarda biz niçin halâ
mandolin çaldırıyoruz, bunu yasak—
lamıyoruz? Türk musikisinin ses
sistemi içinde Batının ses sistemi
yok mu? Var. 'l'ürk musikisinin
yapısı içinde Batının ritmleri yok
mu? Onlar da var. Ama Batıdan
fazla birşey de var, başka ve bize
Özgü ses de var. Yani, tarihin de—
rinliğinden bugüne kadar bu milletin
kuşaktan kuşağa aktardığı bir dil
var, musiki dili var. Biz o dilin
içine piyanoyu soktuğumuzda veya—
hut bizim musikimizin üstüne Batı
musikisinin armonizasyonunu_ sok—
tuğumuzda tıpkı Türk diline Ingiliz
gramerinin uygulanması gibi bir
sonuç çıkar karşımıza. Herşeyden
önce türkülerin üstünde kalem
oynatmak onun sıcaklığını ve sa—
mimiyetini ortadan kaldırır ki,
onun en kuvvetli tarafı o sıcaklığı,
o samimiyeti ve o içtenligidir.
Zaten türkü çıkarken de öyledir.
Adam oturup da "ben şimdi bir
türkü yapayım, çalıp söyleyim,
beni çok alkışlasınlar, bunu plak
yapayım, karşılığında da şu kadar
para alayım" filan demiyor. Türkü
ile söz,, yani m_üzikle söz unsuru

S("s'

aynı arıda çıkıyor, samimi»ı-tlu.
N'r: vasıvnrlarsa insanlı'ır ıınu
aktarıyorlar bize-. bu halde bugüne
kadar yapılanların tt-triilıt-lr-rint'
güıf- ilkokullarda yapılması gen-kun
seyi s.İidılıyorum: ı'ılkııkııllıırrla
(lt-ısının me—ılıuri olarak konması
Iıı/ırıırlıı. YÖllt'll! elerımız sunu
bilmelidirler ki. bu mille—tin ger,;—
misinrie lıaglarrııı kutsal sazdır.
Baglama hiçbir wflı- w—rr— k(ırıııışıL'.
Baglama bir evde (l.-ıinııı rı evin
en mil-Sifxsııeı kose-sindr— vı-
oturrlugu yerin yukarısınd.-ı (luvıır'ı
asılır. Bizim gibi her milletin ken—
dine Özgü kutsal sazı da vardır.
Yine l'ıaglamayı bugün birçok ny»
maklarda, birçok kÖvlt-rrle biruwk
inanç sahibi insan alıp birisine
teslim ederken Öpüp basına. koyar,
çalacak olan insan da öper lıııŞır-n'ı
koyar ve ondan sonra calmaya
başlar. Bu bir saygının, sevginin,
hürmetin ve inancın çok tabii bir
tezahürüdür. () halde niçin biz
okullarımızda bu milletin gelenek—
sel sazı oları, tarihin derinliklerin—
den günümüze kadar yaşayan ve
bugün de hâla" bütün millet sat—
hında yayılmıs olan bağlamayı
götürüp de bir gitarın veya bir
mandolinin işgal ettiği v_ere
yerleştirmeyelim? lxliçin t'ı'niversi—
telerde veya müzik okullarında
bağlama dersleri yoktur? Biz Ana—
dolu'nun tertemiz kavalını, çoban
düdüğünü bırakarak onun yerine
blok flütü koyduk. 0 blok ve flüt
lafının güya zarafeti gibi ona kap—
tırdık kendimizi, ve onun eğitimi
tırdık kendimizi, ve onun eğitimini
yapıyoruz. 0 tampere sistemdirve
bizim musikimizi ifade edemez,

()

Sili.

insanın

çalamaz, çalmasına da imkân yok—
tu"r., Bir bağlamayla yanyana "gelip
çalmaya başladığı zaman araların—
da akorsuzluk ve ses ayrılığı 'baş—
layacaktır. Niçin blok flüt Öğreti—



liyor da aynı yapıya sahip ve bizim
ses sistemimize bağlı, ona göre
delik açılmış bizim çoban kavalı—
mız öğretilmiyor? Ayrıca bir dilsiz
çoban kavalı var. Bu çoban kava—
lının ses genişliği üç oktavdır ve
trans—pozisyon imkânları da alabil—
diğine geniştir. Biz onun başındaki
çoban lafından aldanarak kaldırıp
atmışız bir tarafa. İşte ihmal et—
tiğimiz şeyler bunlar. Ben Kültür
Bakanlığı'nın oluşturduğu Danışma
Kurulunda da yanı şeyi söyledim.
Şükür ordan hareketle bugün bir
Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi
bir müzenin açılmış olduğunu gör—
düm. Bir açıkhava folklor müzesi
yapılsın, gösterelim neyimiz var,
neyimiz yok. Çorabından, çarığın—
dan evine kadar açıp gösterelim.
Ama yeter ki, 0 Batı müziğine
harıl harıl akıttığımız paraların
milyonda birini kendi kültürümüze
harcayalım. Batı müziğine harcan—
masın demiyorum, ama önce kendi
müziğimize harcayalım. Hani biz
bir yerde kendi evladımız yerine
başkasının evladını evlatlık olarak
kapıp bizim evladımızı kenara atı—
yoruz. Eşyanın tabiatına aykırı
birşey bu. Her ana—baba başkasını
da sever ama, önce kendi evladını
Sever. O halde kendi milletimizin
sanatını ihmal etmeden, tarihimizi
inkâr etmeden, iyi yanlarıyla, kötu"
yanlarıyla eğilip onları belli me—
todlar'içinde geliştirmenin zamanı
gelmiş, çoktan geçiyor.

SadiYaver ATAMAN—— Arka——
daşlarımın ricası üzerine bilhassa
musiki politikası uz"erindeki görüş—
lerimi açıklamak istiyorum“. Bir
milletin içinde yaşattığı ve yuz"yıl—
lar boyunca sürdürdüğü bir sanat
dalının yaygın hale gelmesinde
Itri'ler gibi büyük ustaların önemli
rolü olmuştur. Ne çare ki, nota

,bir gidiş olarak

icat edildiği halde yazılı musikiye
değer verilmemesi yüzünden, bu
ustaların eserlerinin çoğu karanlık—
ta kalmıştır. Klasik (,,-agdan neo—
klasik ve romantik çıga geçiş Ba—
tıda olduğu gibi bizde de yeniliğe
doğru bir gelişme göstermiş an—
cak, uzunca süren klasik alışkan—
lıklardan birdenbire sıyrılmak ko—
lay olmamıştır. Romantik çag“,
yani şarkı formu geldi ama, birçok
değişiklikler, birçok tecrübeler ve
birçok denemelerle. Klasik düze—
nin ağır üslübundan belli ölçüler
içinde vazgeçilip, özellikle dilde
sadeliği sağlayan romantik düzene
geçildi. Klasik sanat müziği yüksek
bir abideydi, ancak kültı'.:"rde ve
zevkde üstünlüğü belli bir zümreye
anlatabiliyordu. Oysa halk musikisi
daha geniş bir zümreye hitabedi—
yordu. Romantik çağa geçiş Türk
musikisinde bir reform olmuştur.
Bunun öncülerinden Hacı Arif Bey
mesela şarkı formunu halkın an—
layacağı bir seviyede, halka doğru

meydana koydu.
Şunu söylemek istiyorum; musiki
politikasının gerçekleşmesinde her
türlü imkana sahibiz biz. Gerek
mimaride, gerek resimde ve has—
leten musikide büyük eserler ya—
ratmış bir millet, elbette ki musiki
inkilabını dai yapacaktır. Fakat
ortam lazım, devletin yardımı la—
zım, imkan sağlanmazsa olmaz.

Yukarda dediğim gibi, romantik
düzen zevkte ve kültürde değişik—*
lik getirdi. Bu değişiklik musiki—
mizin temel yapısın oluşturan ma—
kam, usul gibi teknik özellikleri
bozacak bir değiştirme değildi.
Zevkte ve kültürde bir değişiklikti.
Herhangi bir sanatın değişmesi
sırasındaolduğu gibi, bu değişik—
likler eski bir çatının üstüne yeni
bir çatı kurmak gibi bir şey. “_Bun—
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ları arzı—rtırıekten maksadım, biraz
evvel de söyledigini gibi, bizde
yeniliklere gidilmeden güçlükle-irin
yenilemeyecegini, yönelişlerde
Türk zevkinin üstünlügünü şu basit
örnekle göstermiş olmaktır. Hacı
Arif Bey'in romantik devre ve şarkı
formuna geçişi o zaman bir yeni—
likti. Elbette ki, Haci Arif Bey
gibi bir kişi çıkacak, musikimizde
yenilik yapacak ve musiki politi—
kamızı gerçekleştirecektir.

Çalgıların yapısında, bilhassa
bizim bağlamamızın yapısında çok
seslilik vardır. Özellikle dem ha—
disesi vardır ki, Avrupa'da polifo—
nini menşei sayılan dem- hadisesi
bizden gitmiştir Avrupa'ya, Orta
Asya'dan, bizim“ topraklarımızdan
gitmiştir. Bunu Avrupa'lılaf söy—
lerler. Dünya kültür orijini Türk
topraklarındadır.

Şimdi bir hatıramı anlatmak
istiyorum: Ankara Radyosunda bir
zamanlar Cemal Reşit Rey'le ben,

0 piyanoda ben bag'lamada zeybek
havalarını çalıyorduk. Öyle mek—
tuplar aldık ki, "bu ne kepazelik—
tir, Öyle şey ırıi olur? Haşa huzur—
dan, gavur kaşıgıyla yemek yenir
mi?" diye eleştiriyorlardı. Yani
Nida" Tüfekçi'nin de temas ettiği
gibi, piyanoyla halk musikisi ya—
pılamaz. Udla, kemanla halk mu—
sikisi icra edilemez. Halk musiki—
sinin kendine mahsus çalgıları
vardır. Özellikle baglama dünya
çapında bir çalgıdır. Çocuklugum—
da Safranbolu'da baglama çalanlar
evvela bağlamayı öpüp başlarına
koyarlar, ondan sonra "medet
senden sarı telli kepçem" diye
bereket ifade eden sözle başlar—
lardı. Bu kadar ehemmiyet verir—
lerdi saza. Dünya musiki âlemi
bizim halk çalgılarımızı hayranlıkla
dinlemektedirler. Biz ise değerini
bilmiyor ve gereken ehemmiyeti
göstermiyoruz.

(Devamı gelecek sayıda).



    "3:

W.."     
   
  
DÜNYA ATASÖZLERl :“ 2

ABAZA, AFGAN, ALTAY (Türk),

AMERIKAN ATASÖZLERİ

Derleyen ve Çeviren
Türker ACAROĞLUABAZA ATASÖZLERİ

Abazalar (Abhazlar): Türkiye
nin Kuzey—Doğusu ile Sovyetler
Birliği'nin Gürcistan bölgesinde
yaşarlar. Sovyetler Birliği'ndeki
sayıları 492.000'dir (1972). Kafkas
dilleri ailesinden Abazaca konuşur.—
lar. Müslüman—Sünni ve Hıristiyan
Ortodoks dinine inanırlar.

— Kimsesiz adam başlarının yanın—
da da kendini yalnız hisseder.

— Kocasını hapse götürürler, karısı
kendisine giysi alması için most—
ra verir.

— Nasıl çalışacağını bilmeyenin işi
bitmez.

— Senli—benli olduğun kimse, seni
saymaz.

_ "Vermek" ile "Almak" ardarda
yürür.

— Ağaç köklerine dayanır, insan
hısım —ak rabasına. '

— Başkaları için yap, kendin için
o"g“ren. '

— Bilinen eğri yol, bilinmeyen doğ—
_ ru yoldan daha kısadır.
— Bir gün için iktidarı alan,.yüz

başı uçurmuş.
-— Bir hiç olan adam için bencillik

büyük bir şeydir.
— Çalışarak kazanılan biber, baldan

tatlıdır. _
— Efendim dediğin adam, seni köle

sayar.
- Evlenmeye giden genç kızı dur—

durmaktan, yağmuru durdurmak
daha kolaydır.

— Hasta olmayan sağlığının değe—
rini bilmez. _

— Kadının gücü az, kurnazlığı çok—
tur.

- Karının kusurlarını göstermez—
sen, o sende kusur bulur.

AFGAN ATASÖZLERİ

Afganlar (Peştular): ' Afganis—
tan'ın asıl halkını oluştururlar.
Nüfus: 10.9 milyon (1969). Pakis—
tan'da da otururlar. Nüfus”: Yakla—
şık 5.5 milyon. Burada onlara Pa—
tvanlar denir. İran dilleri ailesinden

Peştuca konuşurlar. Çoğunluğu İs-
lam dinine bağlıdır.

— Açık ağız, aç kalmaz.
— Akan su geri gelmez.
— Akıllı adam önden giderse de
ardına da..bakar.
— Çocuğaiş buyur, ardından koştur.
— Deveye ot gerektiğinde,boyn_urıu
uzatır. .
— Ekmek, çiğnemeyince yutulmaz.
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— Ha yalan söylemişsin, ha getıe— — Atın yaşlısı kasaplık. adamın
leyin' damdan atlanıışsın, aynı ya,.slısı rrıaskaralık.
şeydir — Atlar kişneyinıe rarırsırllar). in—

— İçteki agrıyı, dilim dilim (lilrrıek sanlar s,t'ı'y'leşı'rıt'e tanışırllar).
olmaz. — Atına bilrrıthı-nın kursunu. altı

— Kendi sokağında pis köpek bile kulaç (gider).
bir kaplandır. — Bekarın boynunu bir yer. tutup

— Kötü bir toprakta her türlü za— biriktirdiğim it yer.
rarlı ot yetişir. — Beyi saygılayan bey olur. bayı

-— Kötü hiç bir zaman iyi olmaz, saygılayan bay olur.
karayı yıkasan da ak olmaz. — Çaylağı uçuşu ile (bilirler). çeyi—

— Kötü kadın, dar ayakkabı gibidir. ği yürüyüşü ile (bilirlerl.
— Ne verirsen elinle, o gider se— — Çok olup çöp olacagına, az olup

ninle. öz olsun.
— O denli tatlı olma ki, seni ye— — Demir donlu ölüp gider. deri

mesinler. donlu kalıp yaşar.
— Söylenen söz geri alınmaz. — Döğüşen yorulur. itişen bunalır.

_— Varsıllık, malda değil, gönüldedir. — Hatun kişinin içinde zırhlı—ışıklı
— Yabanın ateşi, kardan soğuktur. er yaşar, er kişinin içinde eyer—
— Zeki insan, bir taşa iki kez do— li—ateşli at yaşar.

kunmaz. — İnsanin dizgini uzun, atın tırnağı
T. TÜ T. . yassıdır.

ALAY (RK) AASÖZLERİ — Karga kaza özenip ayağı bertildi.
— Kesmeyeceği bileme, seslemeye—

ceği öğretme.
Altay Türkleri: Yukarı Altay de—

nilen Sovyetler Birliği'ninbağımsız ,_ __ d 1 _ l 1 k
bir bölgesinde ve kimi komŞU böl— _ Kotu e 0 sa’ evm 0 su“’ oruç u
gelerde yaşarlar. Nüfus: 45.000 bile ols?’ bülg_u_r_u_n__0şl__su__n' __ __
(1959). Türk dilleri ailesinden Al— ' Kurbaganm yuruyuunu gorup
tayca konuşurlar. Bu dil, Hakas ve dururken, koşmasını ne Sorarsın?

'Tuvin bağımsız bölgelerinde de ko— ' kuaşık amga hoş gelmez’
—nuşulur. Yazi dili, XIX. yüzyıldan buyuk soyleyen akşuamuanyetmez'
ben. Kiril abecesine dayanm Altay — Kuzgun kuzgunun gozunuoymaz.

dilleri Ön Asya, Orta Asya ve Do— “ Nev Yefâen O'nu_ ye’ dışın [_aşa
ğu Asyaıya yayılmış olan Tunrk degmesın"; ne gıyersen onu gıy,

halklarının dilidir. Akraba olan ' alkan guneş—te yanmasi“; neye
Türk_rMoğol ve Tunguz_Mançu (il—I_ _bınersen ona bın, ayağın yere
lerinden oluşur. Kimi bilginler, Fin— d_e_ğmeSin-__
Uğor ve Samoid dillerini de bun— -' Ruzgarll gunde rahat YOkıkaygll'
lara katarak Ural—Altay dil grubu— gülme _uyku _ V
nu oluştururlar. — Soguk ıle doguşenın kulagı yok

, olur, bey ile cenkleşenin başı
- — Alabalığın çorbası olmaz, aptal yok Olun

adamın düşüncesi 0'1m_az- — Suyu görmeyince, çizmeni çekme
*— Altln baŞll _k_adl_fldanı Clllz baş“ (Bizdeki koşutu: Suyu görmeden,—

erkek daha ıyıdır. paçaları sıvama).
- ' Aşım az(dif, baŞlm tasnif)— - Yaşlının sözünü torbaya sok, bu"—

yüğün sözünü heybeye at.
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Yavaş başı, kılıç kesrrıez.
Yavuz köpek semirse, yanına
adam soklaşınaz; yaırıan kişi
varsıl olsa, yanına adam soklaş—
maz.
Yolcu için yol mu yok, kurnaz
için söz mu" yok?
Yüzün güzelliğini görüp alacağı—
na, gönlün güzelliğini sorup al.
Yeniyi yapıp giy, eskiyi onarıp
giy.
Yürüme bilmeyen yolu bozar,
söyleme bilmeyen sözü bozar.

AMERİKAN ATASÖZLERİ

Amerikalılar (Daha çok ABD
halkı): lrlandalı, Alman, İskandi—
navyalı, İtalya, Avusturya—Macaris—
tan, Polonya, Rusya, Güney ve Gü—
ney—doğu Avrupa, Japonya ve Çin
göçmenlerinden oluşur. 150.000 ka—
dar da Türk vardır. Bütün bu göç—
menler henuz" eritilmiş, öz benliğini
yitirmiş değildir. Nüfus: 250 mil—
yon'(1970). Bunlardan 20 milyonu
zencidir. Afrika'dan getirilmiş es—
ki tutsakların torunlarıdır. Bugün
bile ayrım gözetici sert koşullar—
da yaşarlar. Kızılderililer, Meksi—
kalılar, Asya'dan gelen göçmenler
de Öyledir. Genel olarak konuşu—
lan dil, kimi ağız, ses ve dilbilgisi
özellikleriyle İngilizcedir.

-— Acele eden, ecele gider.
— Açlıktan ölen pek az insan var—

dır, oburluktan yüzbin.
— Ağzını açtı, ayağını içine soktu..

(Gaf yaptı, anlamına).
—- Akıllı bir aptal, zırvalarını bir

bilgisizden daha iyi yazarsa da
yazdıkları gene de zırvadır.

- Akıllı bir avcı, aslanın yavrula—
rına dokunursa, başına neler ge—
leceğini bilir.

Akıllı kimdir? Herkesten öğre—
nen. Güçlü kimdir? Hırslarını
yenen. Varlıklı kimdir? Duru—
mundan memnun olan. () kimdir,
öyleyse? Hiç kimse.
Akılsız para kazanabilir, ama pa—
rayı yerinde harcamak için akıllı
olmak gerekir.
Alman kadınları kalbiyle, Fransız
kadınları aklıyla, İtalyan kadın—
ları bedeniyle, İspanyol kadınla—
rı beden ve kalbiyle, Rus kadın—
ları yalnızca eğlence için sever—
ler.
Altın ateşle, kadın altınla, erkek
kadınla sınanır.
Aptala öğüt vermek, ölüye ilaç
vermek gibidir.
Arabanın en kötü
çok ses çıkarır.
Arı olan yerde bal da bulunur.
Arkadaşlık öyle sağlam bir bağ—
dır ki, paraya gereksinim duyul—
duğunda kendisine başvurulmasa,
tüm bir yaşam boyu sürüp gi—
derdi
Aşk gizli olmaktan çıktığı an,
zevk olmaktan da çıkar.
At binicisine göre kişner.
_Ayakkabım yok, diye sıkılırken,
yolda ayaksız bir adam gördüm.

tekerleği en

. Balayı, genç gelinin omuzunuzda
ağlamayı kesip ensenizde boza
pişirmeye başladığı gün biter.
Balık ve konuk üç günde kokar.
Barış bolluk yaratır.
Bekar bir erkek eksik bir yara—
tıktır, bir makasın tek bir par—
çası gibidir.
Bekletecek denli iyiyse, en iyisi
bekletmemek.
Bir çok kimse ancak güzel hava—
da dinsizdir.
Bir damla bal, bir teneke sirke—
den daha çok sinek toplar.
Bir insan sana eşek derse, umur—
sama; ama beş kişi sana eşek

 



derse, git kendine bir semer al.
— Bir kadının yüzündeki anlatım,

sırtındaki giysiden daha çok 0"—
nemlidir.
Bir söz, kızılcık sopasından daha
etkilidir.
Birini kendin gibi düşündüreırıi—
yorsan, düşündüğün gibi yaptıra—
sına bak.
Bütün isteklerimiz gerçekleş—
seydi, sıkıntılarımız iki kat ar—
tardı.
Cevizler bize verilmemiştir, ama
kırması bize bırakılmıştır.
Cezaların en korkulusu, insanın
haksız olduğunu anlamasıdır.
Ciddilik, kediyi öldürür.
Çalışmadan ve tutmadan hiçbir
şey olmaz, onlarla herşey olur.
Çaydanlık, bakmakla kaynamaz.
Çok gezen, sonunda yalnız kalır.
Çok kazanmak isteyen, çok yi—
tı'rı'r. ,
Dehanın _bir bölümü esin, üç
bölümü terdir.
Dereden geçerken, atları değiş—
tokuş etmeye kalkma.
Doğruluk, çatıda-n sarkan buz gi—
bidir; erirse,sonu yoktur artık.
Doğruyu ancak Tanrı bilir.
Dostluk yolunda otların bitme—
sine izin verme.
Dövülmeyen çocuk şımarır.
Durgun sular, derin akar.
Dünya bir fotoğraf ma'kinasıdır;
karşısında, lütfen, gu"lümseyı'nı'z.'
Düşmanımı aradım, kendimi bul—
dum. '
Düşmanına zarar vermek, seni
ondan daha küçültür; öç almak,
onunla aynı düzeyekor; bağışla-
mak seni ondan üstün kılar.
Düşünülecek 'üç şey var: Yaşam,
Ölüm, Sonsuzluk.
Elimizde bir silah olmayınca,
neler görürüz"!
Eden bulur.

_—

kendindenan büyük düşmanın.
başkası değildir.
En umulmayacak yerde, iyiniyet,
cenneti yaratır.
En iyi bakımlı sürülerde
kötü kuzu bulunur.
Erdemli olmaya çalışırsan. çok—
luk mutlu olursun.
Erkeğin evi, erkeğin şatosudur.
Erken davranan, karlı çıkar.
Erken kalkan kuş. geç kalkanın
kahvaltısına konar.
Erken yola çıkan,
verir.
Eski zaman genç kızı utanınca
kızarırdı, şimdiki genç kız kı—
zarınca utanıyor.
Eşinin ölümünden ötürü duyduğu
acı, erkek için dirsekteki acı
gibidir: Yeğin, kısa süreli.
Evlenmeden Önce gözünüzü dört
açın, evlendikten sonra yarı ya—
rıya kapayabilirsiniz.
Gerçek, insanı rahatlatır. _
Giz, yüreği zindan, yüreğin sahi—
bini ise zindancı yapar.
Güneş, balçıkla sıvanmaz.
Güveninizi paraya koymayın, pa—
ranızı güvene alın.
Güzellık, karın doyurmaz.
Hamuru yoğuran el, dünyayı yo"—

"netir.
Her adamın, bilseydi, altın yu—
murtlayan kazı olurdu.
Her kapalı göz uyumaz.
Herkes uzun süre yaşamalı, ama
hiç kimse yaşlanmamalı,
Herkesin zehri kendinindir.
Hırsızlama su, tatlı olur.
Hiç bir yer ve zamanda, hiç
kimse karşılıksız, hiçbir şey ola—
maz. .’
Hiç kimsenin iyi bir yalancı ola—
bilecek değin güçlü bir belleği
yoktur. .
İçinde ayı olup olmadığı bilin—
meden ine girilmez.

bile,

molakolay

 



İki avukat arasında kalan insan,
iki kedi arasında kalmış balık
gibidir.
İnsan, araç—gereç yapan bir hay—
vandır.
İnsan, sindirebileceğinden
düşünce yutmamalı.
İnsanlar, din'e karşın, kötüyse—
ler, dinsiz nice olurlardı, acaba?
İnsanlara istediklerini ver, ka—
zanmanın yolu budur.
İnsanoğlu, kolay elde ettiği şey—
lerin hiç birine değer vermez.
Kadın gücünü, küçümsemeye
gelmez.
Kaliforniya'nın havası, iyi olanı
hasta, hasta olanı iyi, genci yaşlı,
yaşlıyı genç yapar.
Kalite denetlenemez.
Kalite, isimden önce gelir.
Kaplanın sırtında hüküm sürme——
ye kalkanlar, bir gün gelir, o
kaplana yem olurlar.
Komşunu sev, ama bahçe duva—
rını yıkma. '
Köpek kuyruğunu sallayacağına,
kuyruk köpeği sallıyor. (No: Bu—
radaki köpek sözcüğü, hakaret
değil, yalnızca "gövde" demek—
tir.)
Kullandıkça keskinleşen tek alet
dildir.
Kullanmasını bilmeyenin elindeki
silah, düşmanın elinde sayılır.
Kurt dişlerini yitirebilir, ama hu—
yunu asla değiştirmez.
Küçük balık, boş tabaktan daha
iyidir.
Küçük tencere çabuk kaynar.
Kümesin bekçiliğini tilkiye bı—
rakma.

çok

»Ne denli ağır düşersen, o denli
zıplarsın.
Ne vaktini boşa harca, ne de pa—
ranı, ama ikisini de iyi kullan.
Ne zaman ne yapacağını bilme—,
yenin günleri hep kısadır.
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Nerede doğa en azını yaparsa,
orada insanoğlu en çogunu yapar.
Odununuzu kendiniz keserseniz,
iki kez ısınmış olursunuz.
Öğrenim, sağduyunun gözüdür.
Öküz boynuzundan, insan ise
dilinden yakalanır.
Ölüler konuşamaz.
Öylesine okumuş bir insan ki,
atın dokuz yabancı dildeki kar—
şılığını bilir, ama öyle bilgisiz—
dı'r ki, binmek için, tuttu, bir
inek satın aldı. ,
Özgürlük para gibidir, harcan—
madan önce kazanılmalıdır.
Para, akıllı insanlara hizmet
eder, ancak akılsızlara egemen
olur.
Para, mutluluk getirmez.
Par'ası'za kese gerekmez.
Pek çok kimse, kaçmaktan kork—
tuğu için, yürekli sanılır.
Politikacı, çit üstünde oturan
bir hayvana benzemesine karşın,
iki kulağını yerde tutmasını bilir.
Politikada insanlar ilkelerin üs—
tüne çıkmayı öğrenmeli.
Politikaya atılmazdan önce, iyi
bir terzi .ile berber bulmaya ba—
kın.
Reklâm kazandırır.
Sakınılan (esirgenen) göze çöp
batar.
Savaşa gitmeden dua et, denize
atlamadan iki kez dua et, e'vle—
nirken üç kez. _
Savaşacak güç ve silahı bulun—
mayanlar, hiç değilse, nazik dav—
ranmalıdır.
Seçim yılında olmaz olmaz.
Sevgi denen savaşımda, kaçan,
yenen yerindedir.
Sevmesini de bil, dövmesini de.
Sıkıntılar kanatlı gelir, yaya ola—
rak gider.
Sol elinizin yaptığını, sağ eliniz
bilmesin.
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_ Şişman

SöyleyeCek sözü olmayan, yük—
sek sesle konuşur.
Şapka başımdaysa, içi boş, de—
mektir.
Şaşkınlık,bilglisizliğin maskesidir.

adam savaşta başarılı
olamaz, çünkü ne savaşabilir, ne
de kaçabilir.
Şarabın nasıl olduğunu anlamak
için, bütün şı'Şeyi içmek gerek—
mez. '
Şeytan, ayrıntıda gizlidir.
Şişman kadın şarkı söylemeden,
opera bitmez.
Tahminin doğru çıkarsa yiğitsin,
yanıldığını anlarsan hapsi boy—
larsın. ' '
Talih bir kez güldü mu", talaşla
beyin arasında ayrım yoktur.
Tanrı, Özgürlüğü ancak onu se—
venlere verir.
Tanrı'sını yitirmeyen, hiçbir şey
yitirmemiş, demektir.
Tanrı'ya inanıyoruz, başkalarına
sadaka vermeliyiz.
Tavukla tartışan solucan yanılır.
Tecimin yıktığı bir tek ulus yok—
tur.
Tembele her iş zordur, çalışka—
na her iş kolaydır.
Tilkiyi en ıy'i tavuk tanır.
Tüyden ördek eti olmaz.
Uğur, hazırlıkla fırsatın karşı—
laşuğı köşebaşıdır.
Umudu olmayan, dünyanın en
yoksul adamıdır. '
Uygun bir alıntı, özgün bir dü-
şünce denli iyidir.

' Yaşam

— Vakit nakittir, unutma!
— Varsıllığa giden yol, bilmek is—

tersen, pazara giden yol denli
yalındır.

— Varsıllık, genel olarak, iki şeye
dayanır; çalışmak, tutumlu ol—
mak.

— Viskinin üstesinden gelirim sa—
nırsan, viski senin üstenden gelir.
Yağmur, doğanın sevinç gözyaş—
larıdır.
Yanlış yan, ama bizim yanımız.
Yanlış yapmayan, hiçbir Şey yap-
mıyor, demektir.

yokuşunu tırmanırken
rastladığımız kimselere iyi dav—
ranalım, çünkü inişte onlara ge—
ne rastlarız.
Yaşlı papağa'na yeni numara öğ—
retilmez.
Yemekte iyi şarap içilmişse,
kahve ile konyag'a gerek yoktur.
Yenemediklerinle birleş.
Yere düşene bir tekme de sen
vurma, hemen kaldır onu.
Yiğit adamın bakışı, korkağın
kılıcından daha çok' düşmanı tit—-
retir. ,
Yitirmekten yılmayan, kazanma—
nın eşiğindedir.
Yoksulluk, insanı keskinleŞtirir.
Yu'tabı'leceg'inden büyük lokma
koparma.
Yükü ağır vicdanın cellada ge-
reksinimi yoktur. '
Zorluk seni zorlayana dek, sen
zorluğu zorla. /

 



 

Doç. Dr. Mustafa Arlı lle
TELKARİ Sanatı Üzerine
Konuştuk '

8 Ekim 1984 Konya Turizm ve
Folklor Derneği'nin düzenlediği
Halk Edebiyatı ve Folklor Kongre—
sindeyiz Sayın Doç.Dr. Mustafa
ARLl'nın yanına yaklaşıyoruz. An—
kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Köy

g_El Sanatları Ana Bilim Dalı Öğ—
retim .Üyesi.

Soru: Telkari ile ilgili bir teb—
liğ sundunuz. Bize telkari'nin keli—
me anlamını açıklar mısınız?

Arlı: Eski dilde kâr, kari bir
işi yapan, uğraşan anlamına geli—
yor. Telka"ri ise telden yapılan iş—
ler anlamına geliyor. Mesela: se—
defkâri, sedeften yapılan işler
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Zeki BÜYÜKYILDIAZ
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Mahmut BENT

gibi. Ama asıl kelime anlamı el
sanatları içindedir. Çeşitli incelik—
teki altın veya gümüş telleri çe—
şitli şekillerde örerek birbirine
ekleyerek biçimlendirmek, tahta
veya taş üstüne kakmak suretiyle
yapılan bir süsleme sanıtı oluyor.

Soru: “Bu sanatın tarihi hakkın—
da bize bilgi verebilir misiniz?

Arlı: Telkari'nin tarihi geçmişi
hakkında elimizde maalesef pek
bilgi yok. Benim burada verecek—
lerim de sadece ansiklopedik bilgi
olacak.. Bu genel kaynaklara daya-
narak telka'ri 15 yy'dan bu yana
Türkler arasında çok yayılmış ve
özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana—
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dolu'da çok gelişmiş oldugu ileri
sürülebilir. Asıl rııerkezinin ise 12
yy'da Ortadoğu'da Musul ve çev—
resi olduğu belirtiliyor. Bir zaman—
lar Horasan'da telkari ile ugrasan
ustaların olduğu ve bu saııatın llo—
rasan'dan Musu"a. Musul'dan Suri—
ye'ye, oradan da Anadolu'ya geç—
tiği ileri sürülüyor. Bu nedenle
bazı bölgelerde telka'ı'i'ye Şam işi
de deniliyor.

Soru: Türkiye'de nerelerde ya—
pılıyor?

Arlı: Türkiye'de biraz önce be—
lirttiğimiz gibi daha çok Güneydo—
ğu Anadolu'da yapılıyor. Onun dı—
şında il olarak sayarsak: Kahra—
manmaraş, Diyarbakır, Gaziantep,
Urfa, Midyat birde bazı ilçelerde
mesela Ankara'nın Beypazarı bu
konuda son 50 yıl başarılı çalış—
malar yapıyor.

Soru: Nasıl yapılıyor? Nasıl bir
teknik kullanılıyor?

Arlı: Şimdi telkari'nin çeşitle—
ri hakkında kısa bilgi vereyim.
Birkaç çeşidi var.

Birincisi ' kafesli kuyumculuk
dediğimiz telkari iş'i var. Bizim
Trabzon yöresinde, (Trabzon işi)
altın tellerin 5—6, cm kalınlığında
kafes şeklinde örmek suretiyle'bi—
lezikler yapılıyor. Sonra bunlar bir
presten geçirilmek suretiyle Örgü
bilezikler yapılıyor. Buna kafesli
kuyumculuk deniyor.

Birde ’kakma telkari var. İkinci
,çeşit olarak yine sert ağaçlar üs—
tun"e (şimşir, abanoz, ceviz, vb)
ve kıymetli taşlar üzerine kakmak
suretiyle oluyor. Kolay çıkmasın

'diye sert bir şeyin içine kakıldığı
için, bu yöntemde desen önce ze—r
mine, daha Önce de söylemiştim

& ':

'Arlı: Yapıştırma olanları

veya diğersert agaç olabiliyor
taşlar olabiliyor.

Soru: lar/,ururrı'da kullanılan si—
yah taşlar var. 'laşların üzerine
yapıları bir takım rozetler var. Bun—
lar bu yönteınlemi yapılıyor?

Arlı: () dag'rudaıı yapıştırılıyor.
lSu telkariye girmiyor. Şöyle açık—
ldyd'tıı'ıEHH. Desen sert bir zemin
üzerine çizı"iyor. sonra telin yada
yapılacak şeyin girecegi sekilde
oyuluyor ve içine te." yerleşti—
riliyor. Kolay kolay çıkma/.. lali—
nizi gezdirdiginizde herhangi bir
pütür hissetmezsiniz, kakma tekni—
ği ile yapılan telkari ile karşıkar—
şıyasınız demektir. Bazı ağızlık—
ların, tespihlerin, nargile agızları—
na, takunyalara, nalınlara uygula—
nabiliyor.

Soru: Başka telkari teknikleri
hakkında neler söylebilirsiniz?

telkari
' kabul edemeyiz. Bir de tamamen

3,3

telden yapılan var, yine varaktan
kesilenler var. Bunları telkari ka—
bul edemeyiz. 'Bir başka teknik var
çok yaygın olan. 'l'eller alınır, şe—

.kil verilir sonra elde edilen parça—
lar birbirine kaynakla eklenir. Ya—
pılan iş tellerden veya varaklardan
yapılmış küreciklere bezeniyor. Bu
teknik yine çok geniş bir kullanım
alanına Sahip. Küpeler, iğneler,
madalyonlar, şamdanlar, ağızlıklar,
düğmeler, kol düğmeleri, yüzükler,
bilezikler, kolyeler vb süs eşyaları
ya da takılar yapılmaktadır,.

Son bir şekil varki, pek fazla
kullanım alanı yok. Bugün aşağı
yukarı yok olmuş durumda. Söz
gelişi döküm bir gümüş parça üze.-
rine veya döküm bir altın üzerine
veya bakır üzerine yine tellerden
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yapılan bazı tel parçalarını yapış—
tırmak veya kaynatmak suretiyle _
yapılıyor. Şimdilik teknik olarak
bu kadar çeşit sayabiliriz. Ham—
madde olarak kullanılan altın veya
gümüştür. Gümüşler tel haline ge—
tiriliyor, veya hazır tel olarak alı—
nıyor. Kullanılan tellerin kalınlığı
200 mikron ile 800 mikron arasın—
dadır. Bu teller Önce yapılacak
işin örneğine göre kesiliyor. Sonra
yapılacak işe göre bir ürün aşağı
yukarı yüzlerce hatta binlerce par—
ça oluyor. Bu parçaların her biri
ayrı ayrı hazırlanıyor ve birleşıi—
rilerek ürün oluşturuluyor. Ya ön—
ce ana parçalardan başlanır sonra
içleri ince tellerle kaynak yapılır,
doldurulur. Ya da Önce küçük par—
çalardan başlanıyor ve bu küçük

parçalar hazırlandıktan sonra bun—
lar yine tellerle ve zincirle bağla—
narak bir bütün oluşturuyor. Par—
çalar hep belirli şekillerde hazır—
lanır. Kalp, kare, çiçek, yaprak,
elips vb. şekillerde. Birde bu işleri
yaparken, mesela bir bilezik yapı—
lıyor diyelim, bileziğin bir mente—
şesi veya klipsi olacak, bununda
ayrıntıları var. Bunların değişik
şekilleri var ve hepsi de tellerden
yapılıyor. Tel veya varaktan yapı—
lıyor. Bakın bir küre nasıl elde
edilir anlatayım: önce varak bir
zımbayla deliniyor, daire bir par—
ça sonra bir parça küre şekline
ve nihayat yarım küre şekli orta—
ya çıkıyor, sonra ikinci yarım küre
oluşturuluyor, ikisi birbirine kay—
nakla ekleniyor. Bir boru şekli na—
sıl elde edilir. Şöyle: bir çivi üze—
rine tel sarılıyor, çivi çekiliyor tel
boru şekline girmiş oluyor. Kay—
naktan söz ettik, kaynak birleş—
tirme işinde kullanılır, kurşun ve-
ya pirinç uygulanır. Bu amaçla bir
kısım pirinç iki kısım gümüşle eri—
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tilip karıştırılıyor, sonra bu külçe
toz haline getiriliyor. Kaynak ya—
pılacak yere bu toz önce ekiliyor,
yalnız önce zemin ıslatılır, yapış—
mayı sağlamak için ve kaynak ma—
kinesi devreye giriyor, iş tamam—
lanıyor. Genellikle ısıtma veya kay—
nak ve diğer işlemlerden geçerken
malzeme kirleniyor. Bu nedenle
dk'd'fîmd' denilen bir işlem yapılır.
Şöyle; .”ıir bakır kaba su konur,
içine 1 litreye 5—6 ml (20—30 dam—
la) nitrik asit ilave edilir. Bu şe—
kilde seyreltik bir asit çözeltisi
elde ediliyor. Bu sıvı içine atılan
kirlenmiş malzeme kaynatılır, _asit
kirliliği alır, malzeme parlar. Ince
bir fırçayla fırçalanıp bol suda du-
rulanır, talaşla su kurulanır. YıkJa—
ma çövenli su ile yapılır.

Soru: Çöven nedir?

Arlı; Çöven Orta Anadolu'da
yetişen bir çeşit sabuni bir bitki.
Aslında sabun değilde indirgen bir
madde, hem parlaklık verir hemde
köpük yaptığı için tutulur. Şöyle
elde edilir; Çöven kökü dövülür,
toz haline getirilir, karıştırılıp bu—
lamaç haline getirilir ve uygulanır.

Soru: Telkari yapımında hangi
aletler kullanılıyor?

Arlı: Büyük aletler pek kulla—
nılmaz, genelde küçük ve basit a—
letler. En büyüğü hadde ya da si—
lindir dediğimiz alet. Haddeler ku"-
çüktür elle kullanılır, silindirler ise
büyüktür. İki silindir arasındanbe—
lirli deliklerden geçirilerek teller
elde ediliyor. Her geçirilişte daha
da inceltilir teller. Bu deliklere
elle verilen malzeme pens ile çe—
kilerek alınır. Kaynak yapımında
kullanılan şaronel dediğimiz alet
var, benzinle çalışır, ısıtmada kul-—
lanılır. Peştek denilen alet altın  



ve gümüş varakların dövülerek ya—
rım küre Şekline getirmekte kul—
lanılıyor. Yine keskiler, çeşitli
tipte örsler, çekiçler, makaslar,
yan keskiler, pensler, karga bu—
runlar, el matkabı, kıl testere,
kompas, eğeler sayılabilir.

Soru: Telkari sanatının sorunla—
rı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Önerileriniz nedir?

Arlı: El sanatlarının tüm sorun—
ları bu dalda da var. Ustalar ken—
dilerine çırak bulmakta güçlük çe—
kiyor, çocuklar okulu tercih edi-
yorlar. Eğitimi çok zor bir uğraş.
Yeterince teşvik edilmiyor görü—
şündeyim. Teşvik edilmeli. Telkari
de bir halıdaki gibi mesela ana
motifler yoktur, motifler yaratılır.
Telkari'nin en eski örnekleri de'-—
rinlemesine incelense ve geleneksel
motifler çıkarılsa, tanıtılsa, sergi—
ler açılsa iyi olur. Milli folklor

' Araştırma Dairesi bir telkari di—
zaynıyarışması açmıştı, bu özen—
dirici bir etkidir, ray dalıdır. Ye—'
teri kadar bu sanatımızı tanıtamı—
yoruz görüşündeyim. Yine telkari

lLYAS SARIMEN iLE
SOHBET

Birol ÖLMEZ
Fikret ZÜLFİKAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesinin düzenlediği
4. Ulusal El Sanatları Sempozyu—
munda bir telkari ustası ile yap—
tığımız sohbeti sunuyoruz.

Soru: Bize kendinizi takdim e—
der misiniz?

— İsmim İlyas Sarımen, Beypa—
zar'lıyım. Beypazar'ın gümüş işle—

, rinin 200 yıllık bir geçmişi vardır.

atölyelerini gezerken bir şey dik—.
k'atı'mi çekti, bu yerler çok iptidai
çalışılacak yerler değil yani. Kent'—
lerde _el sanatları siteleri kurulma—

__ lı derim. Telkaride pazarlamarso—
runu yok. Ancak el emeği yeterin—
ce d'eğerlendirilemiyor yani mal—
zemeden zarar etmiyor sanatkar
yalnız emeğine ödenen ücret az.
Kooperatifler çözüm olabilir. Yine
kullanılan malzeme kıymetli me—
taller_ olduğu için sermaye çok
önem kazanıyor, burada kredi veya
hammadde temini önem kazanıyor.

- Yani teşvik.

 

Ancak yeterince duyurulabildiğini
sanmıyorum. Ben Beypazarı telkari
gümüş işlerini Türkiye'ye duyur—
mak ve yurt dışına tanıtmak için
elimden gelen bütün imkanları kul—
lanarak bütün sergilere, yarışmala—
ra katılıyorum.

Soru: Telkari ne demektir?

_ —— Tamamen işlemeli olan takı—
lar demektir. Yani birşekil yap—
mışsınızd'ır, bir kolye yapmışsınız—
dır, bu kolyeyi tamamen ince ince
tellerle işlenmiş olarak düşünün,
iŞte telkari.

Soru: Telkari sanatı ülkemizde
ne zamandan beri yapılmaktadır.

— Bu san'at ülkemizde çok eski—
.den beri vardır, fakat rağbet az

'_olduğu için, yapımcının rağbeti az



olduğu için gelı'şeırıeırıiştir. Sabır,
azim, özen ve beceri isteyen biı
meslektir. Gençlere bu ırıeslegi sev—
direbilmemiz lazıııı. Onlara "Bak
işte bunu yapacaksın ve rahatça
satacaksııı, para kazanabileceksin"
diyı—ebilrrıemiz gerekir. O zaman
meslek cazip olur, hatta döviz ka—
zandırıcı bir meslek olur.

Soru: 'l'elkari sanatını uygular—
ken motifleri kendiniz mi yaratı—
yorsunuz, yoksa varolan motifleri
günümüze aktarıyor musunuz?

— Şöyle anlatayım. Eskiden ya—
pılanları, değerli ustaların yaptık—
larını inceliyoruz, onlardan yarar—
lanabiliyoruz. Yine kendimizde mo—
tif yaratabiliyoruz. Motifleri yara—
tırken, moda, o devrin zevki, eko—
nomik olması gibi koşullardan et—
kileniyoruz. Yeni motiflerde, Üni-
versite hocalarından (çizim hocala—
rından) faydalanıyoruz. Onların ii'—'
kirlerini alıyoruz.

Soru: Telkari sanatının yayıl—
ması için, kaybolmaması için neler
yapmalı, devlet ve' özel kurumlar—
dan bekledikleriniz var mı?

' — Şimdi çok önemli bir konuya
değindiniz. Telkari'yi gerek yurt
içinde ve’ gerekse yurt dışında ta—
nıtmamız gerekir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na’ bu konuda iş düşmek—
tedir. Yarışmalar' düzenlenmeli,

mümkün olduğunca çok sanatçının
kıııılabilmesi sağlanmalıdır. O za_
man kimin nerede ne yaptıgı Öğ—
renilir. Sonra sergiler açılmalı, yurt
içinde ve dışında sergiler açılarak
sanat genis çevrelere tanıtılmalı-
dır. Ben Beypazarı'nın el sanatını
tanıtmak için lzmir'e geldim. lz—
mir halkı telkari'yi çok sevdi, çok
sevdi, çok sipariş verdiler, demek
ki ben bu sanatı yeterince tanıta—
bilsern, diğer şehirlere yayabilsem
ekmek yerim, para kazanırım. Fa—
kat benim gücüm büyük şehirler—
de tanıtma çalışmalarını yap—
maya yetmez. Yurt dışı daha da
büyük organizasyon işi. Özel kurum-
lar da bu sanata katkıda buluna-
bilirler, sergiler açılmasını temin
edebilirler, yarışmalar düzenleyebi—
lirler. Yine özel kurumlar kurslari
açsalar, bizler de bu sanatı genç
nesillere öğretsek, tanıtsak, eminim
ki sevecekler. Benim çocuğum şu
anda bu sanatın içindedir, zevkle
çalışıyor. Benim atölyem de 20—24
tane çocuk çalışıyor, çok becerikli
gençler ve başarılı oluyorlar. An—
cak teşvik yetersiz Sayın Sarımen

cak teşvik yetersiz. Bir süre sonra
bu gençler dükkan açmak istiyor—
lar, imkanları yok ne olacak?

Sayın Sarımen çok teşekkür e—
—deriz, sağolun.

— Ben de çok teşekkür ederim.
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KERİM YUND İle Sohbet

Folklor: Efendim kendinizi bize
tanıtır mısınız?

Yund: Adım Kerim Yund. An—
cak eş, dost, arkadaşlar arasında
dolaşan ad, soyadı ve lakaplara
bakarsak çok sayıda adım olduğu—
nu hayretle görebilirsiniz. Bir soy—
adı mesela Yund, bu soyadını 0—7
çeşit yazan veya okuyan var. [Nü—
fus kağıdımda ise adım Kerim Sami
olarak geçiyor. Çoğu kez Sami Bey

'şeklindeki çağrılara hiç aldırmam,
neden sonra bana hitabedildiğini
anlar biraz sıkılırım, çünkü bu adı
hiç kullanmadım. Sanırım nüfus
memurunun bir hatası olacak. 19
Mayıs 1912'de Silifke'de doğdum.
Saray mahallesi Çaylak sokağında
ki evimiz, ortaokulu bitirinceye
kadar tüm hatıralarımı sakladığını
yuvam'dı. Dört sene İstanbul'da

"ça bir kısmı Türkçe idi.
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Tufan KÜÇÜKBAYRAKTAR
Mahmut BENT

(.)rman Mektebinde okudum ve 22
yaşımda Ermenek'te rrıernuriyet
hayatıma başladım. Orada köyleri
gezerken folklor ıııalzemesi toplu—
yordum. Özellikle Ermenek halk
şairlerinin şiirlerini topladım, bir
kısmı dosyalarınıda, bir kısmı def—
terlerde durmaktadır. Folklor'a
ıııerakım 1920'da Kahramanıııaraş
ın Pazarcık kazasında hak ağzını
derlemekle başladı. O yıllarda kul—
lanılan kelimelerin bir kısmı Arap—

Mesela
"lebbeyik" evet anlamında kulla—
nılırken, "sı'illüm" merdiven keli—
mesi yerine söyleniyordu. 1928'de
Silifke'ye döndüm, İsmail Habib
Sevük'ün Adana Bölgesinde çıkar—
dığı Maarif mecmuasında ata söz—
lerini tefrikaya başladım. () yıllar—
da 2000 atasözü derlemiştim, bun—
ların içinde Silifke'de söylenen
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atasözleri de vardı. Bu atasözleri—
ni, ortaokulda okurken Mut, Gül—
nar, Alanya, Gazipaşa'dan gelen
sınıf arkadaşlarıma verdiğim def—
terlere yazdırarak toplamışıım,
türküler, şarkılar da vardı. Daha
sonra memuriyet yaptığım yerler—
de deyimleri, türküleri, terimleri
toplayıp fişledim. Folklor ile ilgili
kitaplar okumaya ve derleme me—
totlarını incelemeye başladım.
Folklorcu arkadaşlarla tanıştım.
Rahmetli İhsan Hınçer Bey'in
"Folklor Araştırmaları" dergisi
ile sizin "Folklor" dergisi ve diğer
mecmualara yazılar yazdım, yayın—
landı. Folklor'un şu alanlarında
çalıştım: genel folklor, ormancılık
folkloru, Silifke folkloru, tıbbi
folklor. Tıbbi folklor da ikiye
ayrılır. a) Hastalıkların iyi edilme—
si b) İlaçlar, yani eczacılık. Bila—
hare adli folklor'uda inceledim.
Uzun yıllar Ankara'da Orman Ge—
nel Müdürlüğünde çalıştım. 1956'

' ya kadar neşriyat şubesinde "Or—
man Av", mecmuasını çıkardık, or—
man takvimini çıkardık. Takvimde
fıkralar, atasözleri, şiirler vardı,
bir folklor kodeksi diyebiliriz.
1956'da İstanbul'a geldim. 1971
yılına kadar Orman İşletmesinin
Avukatı olarak görev yaptım ve
emekli oldum. Tüm gücümü folk—
lora verdim ve halen çalışıyorum.

Folklor: Sayın Yund,
folkloru dediniz. Orman

“ deyince neleri sayabiliriz?

orman
folkloru

Yund: Orman folkloru deyince,
ağaç ve orman üstüne atasözleri,
maniler, hikayeler, türküler, m_a—
sallar, orman oyunları girer. Or—
mana zarar veren keçiler hakkın—
da halk ağzından bir hayli dökü—
man topladım, Soymuk veya yala—
muk dedikleri bir "adet derledim,
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'bir kısmı da daha eski adlar. Me-

_sözleri ile dağamı hitap ediyorlar?

kudret helvası denilen bir yiyecek
üzerinde çalıştırır ve bu yöndeki
inançları topladım. Ağaç kabuk ve
yapraklarına bakarak teşhisler,
yapılan ilaçlar, orman hayvanları
ile ilgili inançlar, hikayeler bul—
dum. Bu folklor tabiidir ki orman
köylerinde daha yaygındır.

Folklor: Hocam Silifkelisiniz.
Bu yöredeki yer adları konusunda
bir kaç örnekle fikirlerinizi belir-
tir misiniz?

Yund: Silifke ve yöresindeki yer
adlarının bir kısmı Türkler tara—'
fından Orta Asya'dan getirilmiş,

sela Silifke Seleukos'dan geliyor
ve Yunanca. Yine iran kökenli
isimler var. Sanırım İran yoluyla
yöreye gelen Türkler tarafından
getirilmiş. MeSela, "Kırtıl" keçi
çobanı demektir. Kırtıl dağı mu—
kaddes bir yer telakki edilir. Ka-
dınlar tepeye çıkıp "Kırt_ıl,bir ço—
cuk ver de kurtul" veya "Kırtıl,
bir koca ver de kurtul" diye mani—.
ler söylerler, dua ederler, oyunlar
oynarlar. '

Folklor:

 
bukadılar-Hocam

Yund: Dağda bir türbe var Kırtıl
Baba dedikleri. '

Folklor: Bu zata mı hitap edi—
yorlar? Yani yatıra mı? '

' Yund: Hayır bu bir makamdır,
orada yatan yoktur. Anadolu'da
yüksek tepelere hep baba derler
zaten, Baba Burnu, Ali Baba Tepe—
si gibi.

Folklor: Hocam şöyle diyebilir
miyiz? Dağın bir tepesinin bir ye'—
rinde kayalar bir araya toplanıp
bir birikinti oluşturulmuş ve bu
birikinti dağın tüzel kişiliğini temJ—
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sil ediyor. Bu birikiminin çevre—
,'- sinde bu tüzel kişiliğe hitap edili—
' yor.

_ Yund: Tamamen öyle evet. Yer
— 'adlarından, ovada "Çetirevli'.’ diye

bir köy var, çadır evli demektir.
Sökün yine bir köy ismi, bataklık
kurutulup kazanılan toprağa kuru—
lan köy, bataklıktan sökülüp alı—

anlamındadır. İnsan adları
konulan köyler Cambazlı, Elvanlı,
Recepli gibi vardır. Yine Palandız
yaylası var. Mesela halk bunu an—
dız ağacından gelme "ballı andız"
olarak yorumluyor isede aslı Pa—
landuz yani palan diken anlamında
olup Farisi kökenlidir. Bu" köyde
eskiden palan (semer) dikilirmiş.

Folklor: Sayın Hocam halk ha—_
va tahminleri konusunda da bilgi—
niz fvar bildiğimiz kadarıyla. Mete_—

» oroloji ilimi ortaya çıkmadan önce
& '. halkımız ne yapıyordu. Yaptıkları

. yorumlar ne derece gerçekleşebi—
liyordu?

' Yund: Göçebeler, tarımla uğra—
şanlar, nakliye işi yapanlar (ker—
vanlar) aya, yıldızlara, rüzgarın
durumuna ve çeşitli şeylere baka-—
rak hava tahmini yönünde uğraş—

"mışlardır. .İçel bölgesinde bu' yönl-
de gelenekler var, mesela "bulut—
lar gidiyor mu Bulgar'a, çek deve—
leri ,Ilgar'a" yani bulutlar eğer
Bul—gar dag-"larına doğru gidiyorsa
yağmur yağmayacak, develeri alıp
yola düş demektir, Yine "bulutlar
gidiyorsa Gülnar'a çek develeri in-
lere" y_ani bulutlar Gülnar kazası—
na doğru gidiyorsa, yağmur var
sığınacak bir yer bul ve. gizlen'
demektir. Ağaçlarında bu konuda
söyleyecekleri vardır." ağaçlar gü—'
neye eğilmiŞSe kuzeyden gelecek
ruz"garlara delalet eder. Ağaçların

“.İl _.kuzey kısmı y'osunludur, yönf tayi—
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ninde önemi vardır bunun. Bir çift
yıldız vardır, 0 yıldız dogdugu za—
man üzüm bağlarına ala düşer, ya—
ni o tarihten itabaren bağa gidi—
lirse yenecek üzüm bulunur. Ayrı—
ca, karınca yuvasından toprak çı—
karıyorsa hava güzel olacak de—
mektir, bunun gibi daha birçok
şey sıralayabiliriz.

Folklor: Hocam birde bu konu—
da eski kasım inanışı var galıba?

Yund: Evet, bugünkü kasımın
sekizi. Ruz—u Kasım denilen eski
takvimin ikinci yarısının başıdır.
O gün hava nasılsa kış öyle geçer
inancı vardır. O gün hava kuzey
rüzgarlı ise kış soğuk, lodos ise
yağışlı bir kış olacak demektir.
Ben 25 yıldır bu günü hep kollarım
%80 isabet kaydetmiştir.

Folklor: Hocam bu yıl baktınız
mı?

Yund: Tabi baktım. Bu yıl ılımlı
geçecek, pek fazla üşümeyeceğiz.

Folklor: Sayın Yund Tahtacı
toplumunu incelediniz mi? Neler
gördU-"nuz"?

Yund: 50 yıldan beri kendilerini
.tanırım, birçoğu ahpabrmdır. Ken-—
dileri halis Türk'tür. Yalnız Hz.Ali
ye muhabbetleri fazladır, bu yüz—
den bazı kesimlerce iyi gözle ba—
kılmazlar. Ancak şunu belirtebi—
lirimki, Tahtacılar Hz.Ali'yi çok
fazla tanımazlar, bazen Şeyh'leri
gelir, törenler yaparlar, türküler,
nefesler, maniler söylerler, kalp—
leri çok temizdir. Tahtacılar bugün
artık yerleşmişler, bağcılık, mey—
vecilik yapmaktadırlar. Eski kapa—
lı toplum düzeni kaybolmaktadır.
Türkü'ye, yemeğe, eğlenceye, oyu-

' na önem verirler. Canlı bir toplu—
luktur, orman etkisi olmalı.
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Folklor: Sayın Hocam biz Türk
ler, Müslümanlığı tam olarak özüm—
leyebilmiş miyiz?

Yund: Bildiğiniz gibi Kur'an
arapçadır, anlamak çok zor, hele
halkın anlaması mümkün değil.
Önemli olan iyi niyettir. Anadolu
halkı Allahını ve Peygamberini ta—
nır, ötesini Özümlemesi zor. Mese—
la ben çok kimseye Hz.lı'bubekir'in
adını sordum cevap veremediler,
bilindiği gibi bu ad Bekir'in oğlu
anlamına geliyor, isim değildir.

Folklor: Orta Asya'dan getirdi—
ğimiz inanışlar ve Anadolu'nun es—
ki topluluklarının inanışları bugün
hala sürüyor mu, izleri var mı?

Yund: Tabi, insanlar birbirleri—
ni hep etkilemişlerdir. Mesela biz—
ler Allah Baba deriz. Müslümanlık—
ta Allah'a baba denmiyor. Yalnız
Hz.İsa ona Baba diye hitap eder,

Hıristiyanlık geleneği yani. Yine
bence halk arasında bu yönde çok
gelenek var, bunlar folklor malze-
rnesidir, derlenmeli. Bazı yerlerde
kulak kesme, dil kesme, kuyruk
kesme adetleri var, bunlar eski
Asur, Sümer, Ninova adetleridir.
Roma hukukundan kalma birçok
halk geleneği vardır. Mesela, borç—
lu—suçlu olayı. Roma hukukunda
borçlu olan, boynundan bağlanır ve
borçlu—suçlu bağırışları ile kapı
kapı dolaştırılır, para dilendirildi.
Bu ceza Şekli kanunlarımıza hiç
girmediği halde, Cumhuriyet'in ilk
yıllarında İstanbul'da bunu göre—
bilirsiniz._

Son olarak ta şunu söylemek
isterim. Eski Türk'lerin ağaca olan
sevgileri bugün yeterince sürdürül—
memektedir. Ağaç, bitki çok önem—
lidir, sevmeli ve korumalıyız.

 



"GELENEKLER : TÖRE VE

TÖRENLER"

Ege Üniversitesi Sosyal Bilim—
ler Fakültesi öğretim üyelerinden

, Ali Rıza Balaman'ın (doğ.l933,
S' "Gaziantep) halkbilim (folklor) ve

söylencebı'lim (mitoloji) dalında
Eylül 1981'de doçentlik tezi ola—
rak sunduğu bu yapıt, Ocak 1983
te İzmir'de Betim Yayınlarının
Halkbilim dizisinin ilk kitabı ola—.
rak yayımladı (—157 s., siyah—be—

.r yaz ve renkli resimli, çizelgeli
' , 400 TL) _

Kırsal—köysel bölge yaşamında
' bugün de canlılığını sürdüren ge—

lenek, töre ve törenlerimizi çalış—
ma konusu olarak ele almış. "Ge—
leneksel düşünceden, inançlardan

“1 töre ve törenlere değin uzanan bi

töre ve törenlere değin uzanan bir
? yelpaze içinde —tek tek ve kimi

zaman da birine ötekinden daha
. çok ağırlık tanıyarak" yer vermiş.

_V__ Bunu yaparken, sonuçlarını, öne——
rilerinı de “Sunuyor.

Yapıtın planı, dört ana başlıkla

“mike: ACAROGLU

lV.Toplumda kalıplaşmış düzenli
ilişkiler bölümünde de töreler ve
törenler inceleme konusu yapılmış-
tır: Oğlan katili ana, kız katili
baba, at hırsızı damat, uğur kesme
gibi töreler ile sünnet, uğurlama,
yolkardeşliğinde (musahiplikte)
cem, hacı uğurlama ve karşılama,
ölü, evlenme, düğün, düğün sonra—
sı törenleri bir bir araştırılıp in-
celenmiştir.

Bütün bu verilerin bir bölüğü,
yazarın daha önce doktora tezi
olarak hazırladığı "Te—'Ve köyü
genel etnografyası" (İzmir, 1982)
ve sosyal antropoloji bilim dalında
doçentlik tezi olarak sunduğu
"Sosyal antropolojik yaklaşımla
akrabalık, evlilik ve türleri" (İzmir,
1982) konulu çalışmaları sırasında
tanıdığı Orta Anadolu'nun Te-Ve
(Tekke—Verimli) ve Örencik köy—
leriyle 1980'den sonraki bilgileri
de Ege bölgesinden Eglenhoca ve
İnecik köylerinden derlenmiştir.
Ulaşamadığı bölgelerle ilgili bilgi—
leri de yazılı kaynaklardan (sonda

bunların bir listesi verilmiştir),
danışmanlardan _elde edilmiştir.
Ayrıca, her bölümün dipnotları
da vardır. Bölümler, kendi içinde
gerekli alt—başlıklara "ayrılmıştır.

'. toplanmaktadır: I.Genel bölümde,
halkbilim üzerine genel nitelikte
bilgiler veriliyor: tarihçesi, kurum— ,

,; ları, kuramsal çerçevesi, alan ça—
ı"lış'maları gibi. '

_ ll.lnsan—doğa ilişkileri bölü-—
m'un“de, gelenek kavramının tanımı
yapıldıktan sonra, günbilgisi (çoban

_—-——,1'?hesabı), hıdrellez, yağmur duası
i_gibi geleneklerimiz incelenmiştir.
.k

Daha önce yapılan benzer in—
celemelerin kimi eksiklerini. ta—
mamlayıcı nitelikte olan çalışma,
bu konuda bundan sonra yapılacak .
geniş kapsamlı incelemelere kıla-
vuzluk etme, kır—köy toplumumuz
üzerine bildiklerimizi geliştirme
gibi ,bir işlevi de yerine getireceği
kanısında olan yazara katılıyorum.

' lll.lnsan—toplum ilişkileri bölü-'
.,I.,',Mn__.de de’; geleneksel yaşamda kül—
__."tu""rlenme (toplumsallaşma) süre'ci,
'f'İg'eleneksel haberleşme, delikanlı

örgu-"tu“ gibi öteki geleneklerimiz
j '.ğî__inee_'lenmek'tedı'r. ;

&
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Kutlama şölenine katılanlardan bir grup görülüyor.

FOLKLOR KURUMU 21 YAŞINDA

Folklor Kurumu 18 Kasım 1984
tarihinde Taşlık Maksim Maçka
müzikholünde kuruluşunun 20. yılını
doldurması nedeni ile bir kutlama
Şöleni düzenledi. Şölene kurucu ü—
yelerimizin yanında’ Folklor Kuru—
mu'na ve Türk Folkloruna hizmeti
geçen kişiler aileleri ile katıldılar.
Kurucu üyelerimize birer hizmet
belgesinin verildiği toplantı, kuru—
luş yıllarındaki anıların tazelenme—
si, ve bugün Folklor Kurumu'nu
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yürütmekte olan nesilin kuruculara
şükranlarını belirtmeleri için vesile
oldu. 300 kadar üyemizin aileleri
ile birlikte katıldıkları şölen'de bir
halk oyunları ekibimiz ve” müzik gu—
rubumuz daVetlilere zevkli dakika—
lar yaşattılar.

Bu toplantıda Folklorumuza go"—
nu"l vermiş“ olan
birkaçı ile söyleşide bulunduk, aşa—
ğıda sunuyoruz. Folklor dergisi o-
larak şu suali. yönelttik: Folklor

büyüklerimizden’,

. A



 

Kurumu gibi bir amatör derneğin
20 yılını tamamlayıp 21. yılına
girmesini nasıl yorurrıluyorsurıuı?
Duygularını/.’? Sadi Yaver Atarrıan:
(Eski genel başkan, kurucu üye)

'l'ürk Folklor Kurumu'nun kuru—
luşunda ve çalışmalarında emeği
geçen bir Folklor dostu olarak, bu
derneğin 20 yılını doldurmuş olma—
sı beni çok duygulandırıyor ve çok
memnun ediyor. Bu günlere gelin—
mesinde genç arkadaşların çok e—
meği vardır. Ben uzun süre bu der—
nekte halk müziği çalışmaları yap—
tım, genel başkanlık görevinde bu—
lundum ve bu yıllarda gençlerimizin
nasıl feragatle, şevkle çalıştıkla—
rını yakından gördüm. Dileğim da—
ha nice nice 20 yıllara ulaşılması—
dır.

Muhittin Güven" (Yüksek mimar,
milletvekilliği ve Imar Iskan Ba—
kanlığı yaptı, kurucu üye)

Türk Folklor Kurumu ile rah—
metli oğlum aracılığı ile tanıştım
ve o günden beri de bu oamia'ya
yardımı bir borç bildim. Türkiye'
nin yetiştirdiği insanlar herşeyden
önce yetişmişliğin sahip olduğu va—
sıflar içinde camiyetlerine borçlu—
durlar. O cemiyetin içinde yaşayan
insanıal'rabir şeyler vermek mec—
iburiye'tindedirler, bu mecburiyet
hayatlarının sonuna kadar devam
eder. Bu teşebbüs benim için bu
mecburiyetin bir halkasıydı. İnanç—
ıla sürdürdüğümüz çalışmalar neti—
cesinde Türk Folklor’ Enstitüsünü
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
ku'rduratak ilk aşamaya ulaştık.
Enstitü kurulduktan sonra dernek
Türk Folklor Kurumu adını aldı,
uğraşmalarımıZ'sürdü. O yıllarda
hiç bir teŞekküle verilmeyen Dev-
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let Opera sahnesini temin ederek
temsiller verdik. O günleri düşün—
dükçe hep heyecanlanırım. zira bir
opera temsilinde hiç bir Larnan o
kadar alkış duymamıştım. ()alkış—
lar, orada bulunan 'Türk insanının
içinde saklı olan hazinenin kendi
Önünde sergilenmesi ile varlığını
duymasının heyecanının ifadesiydi.
Bunları gördükten sonra gayretle—
rimi arttırdım ve Folklor Kurumu
na Cağaloğlu Hacı Beşir Aga tek—
kesinin tahsis edilmesini sağladım.
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda
yaptığımız temsili, heyecanımı, göz
yaşlarımı hiç unutamam. Protokol,
halk ve devlet büyüklerini getir-
miştik temsile, evet o günü yaşa—-
dığım sürece hiç unutmam. 20'ci
yılı idrak ediyorsak bugün çabayı
sürdürenlerin kendilerinden bekle—
nen bilinç içinde olduklarına bağlı—
yorum bunu.

Nida '.l'üfekçi (Kurum üyesi)

Keşke bütün dernekler böyle
20 yııı amatörce çalışıp uğraşabil—
se. Folklor Kurumu bana göre, bu
konuda bütün imkansızlıklara rağ—
men diğer bütün derneklere Örnek
bir Çalışma yapmıştır ve bu çalış—
maların içindedir. Rahatça diyebi—
lirim ki Kurum bu konuda diğer
derneklere analık etmiştir. Özendi—
rici, “örnek çalışmalar olmasaydı,
Folklor Kurumu üyelerinin Özverisi,
inancı olmasaydı rahatça diyebili—
rim ki bugün Folklor derneklerinin

- sayısı ve yayılması bu denliolmaz—
dı. Folklor Kurumu'nun bu hizmeti
emsaline az rastlanır bir Örnektir.
Bizde kurum üyesi olduğumuzdan
iftihar payından memnunluk duyu—
yoruz.



 

Sevgi Babaoğlu (Kurucu üye ilk
genel başkan)

İlk genel başkan olarak, Folk—
lor Kurumu'nda açtığım bayrak
bugün görüyorumki çok iyi dalga—
lanıyor. Bu bilinç içindeki kurum,
bayrağı dünya durdukça dalgalan—
dıracaktır, görünen budur.

(KurucuErtuğrul Görcelioğlu
üye ilk genel sekreter)

Bir kurucu üye olarak 20'ci
yılımızı tamamlamış olmanın heye—
canı ve sevinci içindeyim. Bu du—
rum bence olağanüstüdür. Türkiye
de bu tip amatör derneklerin ya—
şamaları, yaşamanın da ötesinde
gelişmesi ileri gitmesi pek görülen
bir olay değil. Bu da bizlere, olum—
lu yönde 20 yılını tamamlamış olan
Kurum adına, sevinç, mutluluk ve— .
riyor.

Hilmi Saracoğlu (En eski folk—
lorcularımızdan)

Büyük başarı, tebrik ederim.

Fikret Değerli (Kurucu üye)

Türk Folklor Kurumu bizim
için şu bakımdan önemli: bir tale—
be teşkilatı bünyesinden ayrılıp
başarılı olan ilk müstakil Folklor
kuruluşudur. 20 yılı tamamlamak
çok sağlam teme.ı ve inanmış be“—
yinler olayıdır. 30 yıla yakın Folk-
lor'a hizmet veren kişiler olarak,
dileriz ki bu kuruluş manevi değe—
rini de ön planda tutarak Folklor
çalışmalarında daima önde olsun,
liderlik yapsın. Bugünkü çalışma—
ların gösterdiği kadarı ile bellidir
ki kurum faaliyetlerini sürdüren
arkadaşların inançları buna rahat—
lıkla yetecek seviyededir.

Mete Akıncı (Kurucu üye)

Kurumun kurucusu olarak böyle
bir günü yaşamak benim için bu"—
yük onur. Türk Folklor Kurumu
hangi şartlarda nasıl kurulduğunu
bilen biri olarak derim ki: bugün
burada yüzlerce kişinin bir çatı
altında toplanması kurumun 20yıl—
lık mücadele gücünün ne derece
güçlü ne derece müsbet olduğunu
gösterir. Gaye uzun yıllar yaşamak
değil, gaye savunulan davayı adım
adım ileri götürmektir- Biz zama—
nımızda çok çaba sarfettik. Bugün
buradaki topluluğa baktığımda gu—
rur duyuyorum.

Altay Uysal (Kurucu üye)
20 yılda kat'edi-len mesafeyi

görmenin mutluluğu içindeyim. Ina—
nıyorum ki başlattığımız olay daha
da büyüyerek, aslını muhafaza e—
derek ilerile gidecek, gelecek ne—
silleri aktarılacaktır. Bugün bura—
da hissettiğim budur. Başarılı
çalışmaların devamını dilerim.

Mete Türker (Kurucu üye)
Hislerimi ifade edebilmem çok

zor. Kurum bize çok şeyler verdi.
20 yılını doldurabilen kuruluşlar
çok azdır. Yine 20 sene sonra bu
kadar kişiyi bir araya getirebilecek
güç de, çok azdır. Mutluyum.

Ayhan Doğanç (Derleme ve
Araştırma Gurubu eski başkanı)

Çok sevinçli ve mutluyum.
Adli Ayter (Kurucu üye)
1964 yılında bir avuç insanla

birlikte derneği kurma çalışmaları—
na başladık. Bu günleri yaşamanın
heyecanı içindeyim. Bizden sonra—
ki nesilin başlattığımız olayı ileri
çekme gücü, inancı gözlerimi ya—

, Şr.'— “ıcn-_“



şartıyor. Bu nesilin, lıizim ilk gume
lerdeki heyecanını!!! bugün yaşa—
ması bu kuruluşun çok daha ileri—
lere gidecegini rııüjdeliyor. Duygu—
larımı ifade edebilrııeırı gerçekten
çok Zor.

Rasim Cinisli (Kurucu üye)

20 yıl- önceki heyecanımı ye—
niden yaşadım. Bugün yıllar önce
açılan bayrağın yeni nes-lin elinde
yükseldiğini görmekten çok mut—
luyum.

F____——_______—_—-_X_
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Folklor Kurumu Pk.115 Sı'rkecı'_lst.

halkbıhm“' dergisi 'ne
1yıIIık abone olabı'lmem için ayrıntılı
bılgı'nı'n adresime gonderilmesını istiyorum. saygılarımla,

Süha Alper (Kurucu üye)
69'lu yıllara kadar bu dernekte

yr'ı'rıetiei olarak çalıştım. 0 yıllar—
dan bu yana 15 yıl geçti. Attığı—
mız [eırıellerin üzerinde yükselen
manevi yapıyı görmek gurur veriei.
Büyük mutluluk. Arııaıör bir der—
ııeg'in 20 yılını doldurması Çok bü-
yük bir olay. Söıler yetersiz kalı—
yor.

__————
—__d
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EFSANELERDE lNSANClL YÖNLER,

DlN AYRILIKLARININ YOKOLUŞU,

BENZEŞMELER

Efsane deyip geçmemeli. İkibi—
ne onaltı kala, bu sürat çağında,
uzay döneminde insanoğlunun en
çok gereksinme duyduğu dostluğu,
güzelliği. içtenliği, insancıllığı,
iyimserliği efsanelerde buluyoruz.
Efsaneler maddeleşmiş dünyanın
katılıklarını yumuşatıyor, yaşama
bir renk ve tad getiriyor.

Bu yazımızda, efsanelerin hü—
manizmasını, dinsel ayrılıkların
Anadolu insanının ermişçe düşün—
cesinde nasıl yokoldug”unu ve ben—
zeşmeleri ele alacağız.

ıııııııııııııııııı

Büyük din bilgini Hâce Ahmed
Yesevi'nin halifelerinden Şeyh
Lokman—ı Perende (Hünkâr Hacı
Bektaş—ı Veli'nin hocasıdır) hacca
gider. Hac törenlerini yerine geti—
rir, Arafat'a çıkıp vakfeye durur.
Hac farizesini yerine getiren arka—
daşlarına dönerek der ki;

"—Bugün arife günüdür. Şimdi
evimizde "bişi" pişirirler". Ol mü—
bârek kişinin burnuna mis gibi bişi
kokuları gelir. Hacasının bu özlemi
Hacı Bektaş'a malüm olur. Lok—
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mân'ın evine varır; bişi hazırlan-
maktadır. Evin hanımına der ki 01
ulu kişi: "—Bir tepsiye birkaç bişi
koyun da verin bana, hocama go"—
türeceğim."

Bişi hazırlayanlar ses etmez,
Hacı Bektaş'ın canı istemiştir de
şeyhini bahane etmektedir, diye
düşünürler, belli etmeden de gü—
lümserler.. Bir tepsiye birkaç bişi
konur ve Hacı, Bektaş'a verilir.
Arafatta vakfeye durmuş Lokman—ı
Perende karşısında müridini görür.
Hacı Bektaş, elinde bir tepsiyle
durmaktadır. Tepside bişiler mis
gibi kokmadalar.. Ve aynı şekilde,
Hacı Bektaş göründüğü gibi gözden
yiter, gider. Şeyh Lokman anlar
müridinin hikmetini. Bişiyi arka-
daşlarıyla birlikte afiyetle yer.-
Boşalan tepsiyi gizler. Uzun, me-
şakkatli hac dönüşü başlar. Hora-
San yakınlarına gelince Nişabur
halkı Şeyh'i ve yol arkadaşlarını
karşılamaya çıkarlar. Karşılayıcılar
hacıların avuçlarının içini öpüp,
"Haccınız kutlu olsun" derler. Şeyh
hazretleri' büyük bir tevazu ile Hacı
Bektaş'ı gösterir:

 



 

"Asıl hacı olan Bektaş'tır.
Onun elini öpün, onu kutlayın" der.

Kendisi de müridinin elini öper.
Kerametlerini sayar döker oradaki
halka. Bu olaydan Sonra Bektaş'ın
adı, Hünkar Hacı Bektaş—al Hora—
sani olur.

ıııııııııııııııııı

Doğu Anadolu dağlarında, yay—
lalarında bir çoban Munzur yaşa—
mış. Önünde koyunlar, dalgın ve
düşünceli o çayırdan bu otlağa
gezerdururmuş. Kimsenin dikkat
etmediği, önemsemediği bir garip
insanmış Munzur.. Dağlarda, yayla—
larda yaşaya yaşaya biraz da ya—
banıl olmuş, pek insan içine de
karışmazmış. Ağası çok'zengin bir
insanmış. Gün gelmiş bu varlıklı
ağa hacca gitmiş. Çoban Munzur
belli etmezmiş ama, ağasını pek
sever, sayarmış. Yokluğunu duymuş,
özlemini çekmeye başlamış olmalı.
Ağa, çöl sıcağında Arafat'a çıkıp
vakfeye durduğu zaman, 'birden
yaylanın serinliğini aramış. Yanın—
daki hac arkadaşlarına demiş ki:

"—Şimdi bizim yaylalar ne se—
rindir. (Ola ki, bizim hatun da ka—
şık dökmesi yapıyordur."

Çoban Munzur ağasının özlemi—
ni, aradaki. bunca uzaklığa karşın,
anlamış. Gerçekten de ağanın ha—
nımı hizmetçilerin de yardımıyla
kaşık dökmesi yapmaktadır. Ocağın
başına varıp dikilmiş Munzur,.

_ "Ağamın canı kaşık dökmesi
ıster, verin bir sahan da götüre—
yim"

Ağa hanımıdır,.anlayışlı olması
gerekir.— Bir sahan kaşık dökmesi
için, garip çobanın gönlun"u" mu" yık—
sın. Ama, içinden de "fakirin kendi

* -_*.».’=-—,'=.'— ._aw.._ı:ı._'-ı;l.ga,,.:! zaafını—An,,,__x'-»._-;,ıııa

canı çekti, ağasını araya koydu"
diye de düşünmeden edemez. Içi
kaşık dökmesi dolu sahanı alan
Munzur gözden yiter. Halâ yaylayı
ve yaylada pişenleri konuşmakta
olan ağasının yanına varır. Göz açıp
kapayıncaya dek, sahanı uzatır ve
ortadan yiter. Aradan zaman ge—
çer, hacdan dönen ağa ile yanın—
dakileri, halk karşılamaya çıkar.
Çoban Munzur da yaylanın buzla—
rında soğuttuğu bir bakraç sütle,
kafilenin en gerisinde, suçlu, utan—
gaç gelmektedir. Ağanın elini öp—
mek isterler. Giysilerinin altından
sahanı çıkarır. Ağanın hanımı hay-
retler içindedir:

"Bu sahanı ben Çoban Munzur'a
verdiydim. Senin eline nerden geç—

” ti?" diye sorar. Ağa, taa geriler—

47

de elinde sütle gelen Çoban Mun-
zur'u gösterir, karşılayanlara ses—
lenir.

"Asıl hacı ben değilim, Mun—
zur'dur. Gidin, onun- elini öpün..
Hacı da odur, ermiş de odur.. Ve
dâhi, ben onun müridiyim gayrik."

Halk çobana doğru koşmaya
başlar“. Zavallı Munzur ne olduğunu
anlayamaz. Kalabalığın üstüne üs-
tüne geldiğin-i görünce dağlara
doğru kaşmaya başlar. Elindeki
bakracı düşürünce süt saçılır. Sü—
tün döküldüğü yerlerden süt duru—
luğunda, akça köpük sular fışkır—
maya başlar. Her bir gözeden çı—
kan sular bir ırmak olur. Ya çoban
Munzur.. O da bu gözelerden birin—
de gözden yiter gider.. Efsane bu
ya, o gün bu gündür Munzur Dağ—
larına yağan karlar eridikçe Mun—
zur gözelerinde kaynar durur süt
aklığında ve de' Munzur ırmağını
oluşturur.“ ?

ııı-ııoıoıoıoooııı



. Ürgüp kasabası halkı, 1924 yı—
lına değin islâm, hıristiyan toplu—
luklarından oluşmaktaydı. Ol bel—
denin Esat Ağa adında bir nüfus
memuru varmış. Eli açık, ekmeği—
nin düşmanı, fıkara dostu, eşraf—
tan bir ağa imiş. Kapısı herkese
açık, dostları tümen tümenmiş.
Konuk gelmedi mi, konağı bir kas—
vet basarmış. Ağalar Mahallesi de—
nilen alandaki konak Damsa Çayı
vadisine tepeden bakarmış. Tüm
Ürgüp, yanıyla yöresiyle renk renk
elvan elvan kırlarıyla, bahçeleriyle

.uzanıp gidermiş. Konuk odalarında
küme küme konuklar ağırlanırken
ahır da konukların atlarıyla dopdo—
lu olurmuş. Dönem, at arabaları—
nın, yaylıların yollarda ulaşımı
sağladığı yıllar.

Yuvanis, Esat Ağanın konağına
hizmetçi olarak alınmış. Görevi
ahır temizliği..Ağanın hizmetine
koşmak.. Uyanık bir genç.. Esat
Ağa Mekke'ye gitmiş hac farize—
sini yerine getirmek için. Arafat
ta, haccın gereklerini yerine geti—
rirken, birden buğu buğu tütüyor
gözünde dolmalı mantı.

"Ah, diyor, şimdi şurda bir tep—
si mantı olsa da kaşıklasak".

O anda karşısında Yuvanis gö—
rünmüş. Elinde de mis gibi kokular
yayan bir tepsi mantı tutuyor.

"Buyur ağam, afiyetle ye" de—
miş ve ağasının şaşkınlığı sürerken
"Tepsiyi sen getirirsin gayri" di—
yerek gözden ıramış, yitip gitmiş.
Hikmetinden sual olunmaz, vardır
bunda da bir hayır diyerek, ağa ve
hemşehrileri mantıyı afiyetle ye—
mişler. '

Gün olmuş, dönüş başlamış.
Aylar süren uzun yolculuk Ürgüp
te sona ermiş. Esat Ağa artık ha—

sonra

cıdır. Boş mantı tepsisi heybede,
dönüp gelmiş. Özlemler giderilmiş,
avuç içleri öpülmüş, sonra ağa,
tepsiyi gösterip sormuş evdekilere:

"Nedir bu, bir açıklamasını ya—
pacak var mıdır?” diye. Evdekiler
şaşkındır.

"Yuvanis geldi bir gün, 'Ağa—
mın canı mantı ister, yapında go"-
türeyim' dedi. Biz de hazırladık.
Netti, nereye götürdü bilemedik.
Sormadık da. O zamandır yı'tı'ktı'
bu tepsi" derler.

Kısa zamanda tüm Ürgüp'e, tüm
Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde
dolaylarına yayılmış olay. Yuvanis
halkın gözünde bir ermiştir artık.
Ancak o, ahır bakıcılığını bırak—
maz. Ağasının hizmetine koşar. İs—
lam olsun, hıristiyan olsun yöre
halkı Yuvanis'e büyük saygı göste—
rir olmuşlar. Gün gelmiş göçüp
gitmiş bu diyardan Ermiş Yuvanis.
Ürgüp rumları Yuvanı's'i büyük bir
törenle mumyalamışlar, pamuklar
içine bir tabuta yatırıp kilisenin
bahçesine gömmüşler. Bu çevrenin
tüm hıristiyanları için bir ziyaret—
gah olmuş Yuvanis'in türbesi. Ara—
dan yıllar geçmiş, acı olaylardan

"Türk—Rum Mübadelesi"
onulmaz yaralar açmış gönüllerde.
Rumca bilmedikleri halde ancak
hıristiyan oldukları için Rum sayı—

.lan Anadolu'lu halk Yunanistan'a
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gönderilirken, tüm taşınmaz malla—
rını, ev barklarını bırakarak yaşlı
gözlerle ayrılmışlar [Türk komşula—
rından: kucaklaşıp' ağlaşarak.. El-
bette Yuvanis'in mumyasını da
yanlarına alarak..

ıııııııııııııııııı

Anlattığımız ilk iki efsanede
islâmın islâma hizmeti motifi var—



dır. Üçüncü efsane din’ ayrılığı
olan iki kişi arasında geçmesi ne—
deniyle farklı bir örgüye sahip..
Hıristiyan Yuvanis islam Esat Ağa

— ya uşak duruyor ve din ayrılıkları-
nı önemsemeyen halk bu kişiyi
ermişlik rütbesiyle onurlandırıyor.

Efsane yaratma gücü sonsuz
Türk insanının, dinlerin ayrılıkçı
değil, birleştirici niteliğini önem—

 

semesine en güzel örnek budur.
Efsanelerin evrensel hümanizması
Anadolu Türk insanının go"nlun"de
gelişmiş, yaşamış..

ıııııııııııııııııı

Dr. Emrullah Güney
Fırat Üniversitesi
PK. 59, ELAZIĞ
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21—24 Kasım tarihleri arasında,
İzmir'de, 9 Eylül Üniversitesi Gü—
zel Sanatlar Fakültesi tarafından
düzenlenen 4. Ulusal El Sanatları
Sempozyumu yapıldı. Atatürk Kül—
tür Merkezi'nde gerçekleştirilen
“toplantıya, tebliğleri ile şu araş—
tırmacılar katıldı:

"Kemaliye Evlerinde Metal İş—
çiliği". Berrin Alper. Yıldız Üni—
versitesi Mimarlık Fakültesi Araş—
tırma Görevlisi. _ , '

"Kapadokya'da Toprağın Biçim—
lenişi ve Avanos Yanalak—ları". Meh—
met Alper. Yıldız Universitesi—Mi—
marlık Fakültesi Araştırma Görev——
lisi_.

"Ağaç Kakmacıllğı".' Rahmi
Aras’. GazivÜniversitesi Teknik E—
ğitim Fakültesi.

"Günümuz"' Takısı" Y.Doç.Dr.
Namık Arkun 9 Eylül Üniversitesi
Mimarlık—Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi.
Doç.Dr.M.Yılmaz Savaşçın. 9 Eylül
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Jeoloji "Mühendisliği Bölümü Öğre—

..

tim— Uyesi. ;

"Beypazarında Yapilan Dövme
Bakır Eşya" Doç.Dr.Mustafa Arlı
A.U.Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi
_Yüksek Okulu Köy El Sanatları
Ana Bilim Dalı

_ "Eski Türk Kuyumc'uluğu ve
Bugünkü’ Durumu" Sevgi Babaoğlu.
Yuk"sek Ressam (emekli)

"Avanos'ta Çöm..'ekçilik'-' .Aah—
mut Bah-adır. Kültür Ve 'l'urizm
Bakanlığı Milli Folklor Araştırma
Dairesi El Sanatları Şube Müdürü.

"Ananevi Seramik Yapımına
Doğu Anadolu'dan Bir Örnek. Er—'
z'urum—Yiğitbaşı köyünden Namlı
Nene seramik yapıyor". Doç.Dr.
Tomris Bakır. Ege Universitesi E—
debiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sa—
nat Tarihi Bölümü.

"Kütahya İlinde Yaşamını Sür—
düren Geleneksel Seramikçilik"
Doç.Dr.Ali Rıza Balaman. Ege Üni—
versitesi EdebiyatFakültesi Öğre-
tim Üyesi.

_ "Türk Sanatında Sedef Kakma—_
cılık ve Günümüzdeki Durumu" Yr.
Doç.Dr.H.Örcün Barışta. Gazi Üni—
versitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Resim—Iş Bölüm Başkanı.

"Türk El Sanatlarınm 19 yüz—'
yıldaki Gerilemesi Uzerine Düşun"—
celer" Doç.Dr.Tuncer Baykara.
Hacettepe Üniversitesi Ede-Jul
Fakültesi Tarih Bölümü.

"Süs taşları ile ilgili bir ince—'—
leme" Ünal Beningtan. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Pa,—
zarlama Genel Müdürlüğü Yurt içi
Gösteriler Şube Md.

"Antik çağda batı Anadolu'da
keramik yapımı’, merkezleri ve gü—
nümuz"e uzantıSı, Menemen yöresel
çömlekçilig'ı“ Sevim Çı'zer. 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül—
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tesi Uygulamalı sanatlar bölümü—
Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı

"Erzurum'da ()ltu taşı işleme—
ciliği" Doç.Dr.Hayati Doğanay.
Atatürk Üniversitesi, Fen—Edebiyat
Fakültesi Coğrafya Bölümü.

"Ayaş Te'stic'iliği. Dünü, Bugü—
nü" Hatice Doğruol. 100. yıl Kız
Meslek Lisesi. '

"Toprak ve Ağaç İşleri Alanın—
da öğrenci çalışmaları, öğrencinin
çevre gözlemleri." Mustafa Düz—
ğün. Konuralp Lisesi Resim—İş Öğ—
retmeni.

"Sin ve Balbal. Erken Ortaçağ
Türk'lerinden müşühhas olan ve 01—
mayan mezar heykelleri" Dr.Emel

' Tekin.

"El sanatlarıyla ilgili yayın—
larda resimle anla'tım" Yunus Gü—
neş. Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi

"Doğu Karadeniz'de ahşap kap
yapımı" Yrd.Doç.Dr.Haşim Karpuz.
Selçuk Üniversitesi Fen—Edebiyat
Fakültesi. *

"Adalet Bakanlığı ceza—infaz
kurumları ve çocuk islahevlerimiz—

rehabilitif faaliyetler olarak
ağaç oyma ve sedef kakma işleri"
Şevki Levent. İzmir Cumhuriyet
Savcı Yardımcısı. '

"Dövme altın varak yapılması
' ve varank çekilmesi" Lemi S.Merey

'Yıldız Universitesi Mimarlık Fakül—
tesi Restorasyon Ana. Bilim "Dalı
Öğretim Uyesi.

, "Bakırcılık.
ler ve günu"muz"deki
Gün—dağ Kayaoğlu.

,!

Tarihçe,
durumu"”

teknik—
[.

—.4 ;.

"Dekoratif Cam Süslemeciliğı“
Cemal Meydan. Elzan el sanatları
galerisi desinatörü.

"Konya'da kaşık sanatının dünü
bugünü" Mehmet Onder. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Baş Müşaviri.

"Divriği Demirci esnafının ge—
leneksel kapı süsleme sanatı" Kut—
lu Özen. Cumhuriyet Üniversitesi
Türk Dili Bölümü Okutmanı.

"El baskıcılığında ağaç kalıplar"
Füsun Özpulat. 9 Eylül Üniversi—
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uy—
gulamalı Sanatlar Bölümü. '

"Sivas Halk El Sanatlarında
Ağızlıkcılık" Burhan Paçacıoğlu.
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili
Bölümü Okutmanı.

"Anadolu'da Takı Sanatı ve
Süstaşlarının Tarihçesi" Doç.Dr.
Yılmaz Savaşçın. 9 Eylül Üniver—
sitesi Mimarlık—Mühendislik Fakül—
tesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Yard.Doç.Dr.Namık Arkun 9 Eylül
Üniversitesi Mimarlık—Mühendislik
Fakültesi Mimarlık Bölümü. '

"Ahşap işçiliğine Bir Örnek.
Çeşme Hacı Memiş Camii Minberi."
Uzm.Şerife Sezgin. 9 Eylül
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Uygulamalı Sanatlar Bölümü.

"Ankara Yöresindeki Gelenek—
sel Gümüş Kadın takılarının geç—
mişteki ve Bugünkü Durumu" Ca—
nan Suner. Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Resim—Iş Eğitimi
Bölümü Araşrırma Görevlisi.

"Doğu Yöresinde geçmişten gü—
nümüze yaşayan örnekleriyle çöm—
lekçilik" Ali Sürür. İnönü Univer—

' sitesi Öğretim Görevlisi.
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"El sanatlarında (ağaç, metal,
taş) süsleme örnekleri" Yrd.Doç.
Ayten Sürür lnönü U'ırıiversitesi
Öğretim Üyesi.

"Etnoğrafik akar filmlerin—fo—
toğraf ve slaytların arşivlenmesi
ve“ korunması" Yılmaz 'Şekerbay.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sine—
ma Dairesi Başkanlığı.

"Milli Eğitim Bakanlığı KızTek—
Öğretim Genel Müdürlüğü Bünye—
sinde Açılan Seramik Eğitim—Öğ—
retim Çalışmaları ve Karşılaşılan
Sorunlar" Çiçek Şimşir. İzmir 100.
Yıl Olgunlaşma Enstitüsü Resim
Öğretmeni. '

"Yalova İlçesinde Semercilik'f
Nuri 'l'aner. Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü. '

"Sepet Örmeciliği" Mehmet Us—
lu. Emekli öğretmen.

"Türk ahşap işçiliğinden bir Ör—
nek Manisa Ulu Camii Minberi"
Lale Yüksel. Ege Üniversitesi Ede—
biyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü.

“Anadolu'daki Kaşık Sanatının
Dünü ve Bugünü" Hüsnü Züber.
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ile Ankara _ve

iş BANKASI BÜYÜK ÖDÜLLERİ
DAĞITILDI

1984 Türkiye İş Bankası Büyük
Ödülü'nü kazanan yapıtlar belli
oldu. Süsleme dalında Prof.Emin
Barın'ın "Ya Rahim" adlı yapıtı
ödüle layık görülürken Halkbilim
(Folklor) dalında "Halk Edebiya—
tına Giriş" adlı eseri ile Prof.Dr.
Şükrü Elçin ilk defa ortaya konan
Ödülü kazandı. Öykü dalında, öne—
rilen yapıtların hiçbiri, yönetmeli—
ğin gerektirdiği yeterli oy sayısını
sağlayamadığından ödül verilmedi.’

MİFAD TÜRKİYE HALKBİLİM
DERNEKLERİ TOPLANTISI
DÜZENLENDİ

15 Aralık Cumartesi günü Milli
Kütüphanede Türkiye Halkbilim'
Dernekleri toplantısı yapıldı. Milli
Folklor Araştırma Dairesi'nin dü—
zenlediği toplantıya: İstanbul'daki
dernekleri temsilen iki temsilci

İzmir'den dernek
yöneticileri katıldı.

 



  
DÜ_N_YA ETNOLOJİK FILMLERI
DIZISI GÖSTERİMİ SÜRMEKTEDİR

15 Aralıkta Kurumumuz
kez lokalinde:

Hesareh (Afganistan, Bamyan)
Karasabanla sürme

Paştunlar (Afganistan, Badak—
şan) Koyun kırpması, keçe yapması
' Paştunlar (Afganistan, Badak—
şan) Ekmek pişirme

Paştunlar (Afganistan, Badak—
şan) Halı dokuması adlı filmler

mer—

29 Aralık Cumartesi günü de:
Tacikler (Afganistan, Badak—

şan) Odun kömürü yapıxmı
Tacikler (Afganistan,

şan) Sepet örme
Tacikler (Afganistan,

şan) Kap çömlekçiliği
Tacikler (Afganistan, Badak—

şan) Kalıp ,ve Demir dökümü adlı
belgesel etnoğrafya filmleri ücret—
siz olarak misafirlere gösterildi.
Söz konusu filmler Encyclopedia
Cinematographica prodüksiyon'un—
da Batı Alman etnoğrafya Doçent—
lerince g’erçekleştirilmiştir.

Badak—

Badak—

mına-; Mt.
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HALK EL SANATLARI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN KARAGÖZ
TASVİRLERİ KURSU

1” Şubat 1985 tarihinde başla—
mak üzere, Kurumumuz tarafından,
2 ay süreli Karagöz Sanatımızda
'l'asvirlerin Yapımı Kursu düzenle—
necektir. Ücretsiz olarak düzenle—
necek kurslarımız iş saatlerinden
sonra veya Cumartesi PaZ'ar günleri
yapılacaktır. Cengiz Özek'in ho—
calığını üstleneceği kursların biti—
minde seçilecek eserlerden sergi
açılacaktır. 1985 Gençlik Yılı
dolayısıyla 12 yaşından itibaren
dileyen herkes ücretsiz katılabi—
lecektir. Daha fazla bilgi edinmek
isteyenler telefonla veya mektupla.
başvurabilirler. Kayıtlarımız 1 Ocak
tan itibaren baslayacaktır.
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TÜRK YER ADLARI
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ARAŞTIRMALAR

Geçtiğimiz ı.*':lylu'.' ayında An—
kara'da, MİFAD tarafından düzen—
lenen Türk Yer Adları Sempozyu—
mu'na FOLKLOR dergisi olarak
katıldık, siz okurlarımıza sunmak
üzere bazı konuşmalar yaptık. Teb—
liğler sunan bazı bilim adamlarına
sorular sorduk. Aşağıda bu sorula—
ra aldığımız cevapları aktarıyoruz.

Doç.Dr. Bahattin YEDİYILDIZ
'..-"ürk Tarih Kurumu Temsilcisi

bo'ru: Sayın Yediyıldız Türkler
Anadolu'ya geldiklerinde var olan
yer adlarına“ karşı tavırları ne ol—.
du, aynenmı' kullandılar yoksa de—
ğiştirdiler mi?

- Anadolu tarihin eski devirle—
rinden beri çok çeşitli kültürlerin
yaşadığı bir ülkedir. Burada yaşa—
yan her millet tabiatı kendi kültü—
rü ile kültürleşrirmiştir. 'I'ı'ı'rklerin
Anadolu'ya gelişlerinde kendilerin—
den önceki kültürlere ait kalıntıla—
ra rastlamış olrrıaları kaçınılmaz
bir durumdur. Ancak Anadolu Türk—
ler geldiğinde mağmur, zaptırap
altında, her şeyi ile mükemmel bir
ülke değildi. Çünkü oradaki kültür—
ler harabeye dönüşmüştür. Bununla
birlikte eskiden kalma, şehirler,
köyler, yerleşim merkezleri mev—
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Birol ÖLMEZ
Orhan YENIHAYAT

cuttur. Türkler Anadolu'ya belli
bir sosyal teşkilat içinde gelmiş—
lerdir. Sadece bir göçebe toplum
gibi bakmak yanlıştır. Gelenler gö—
çebe de olsa, bir sosyal teşkilatla—
rı vardı. Bir cem.-"yet halindeydiler,
birbirleri ile ilişkileri vardı ve gu—
ruplar halindeydiler. Bunu tarih
defterlerinden açıkça görebıliyoruz.
Bu durumda Türkler eğer Anadolu'
daki boş sahalara yerleşmişler ise
oraya yeni Türkçe adlar koymuş—
lardır. Yani kışlaklara, yaylalara
veya diğer yerlere Türkçe adlar
koymuşlardır. Eski yerleşme yerle—
rinde yabancılar “varsa ozaman o—
ranın adını İdeğiştirm'emişlerdir.

Soru: Sayın YEDI—YILDIZ Türk—
ler yer 'adı koyarken en çok neye
önem veriyorlar?

— Eskiden meskun olan yerler
ki şehirler mesela, ismi muhafaza
ediliyor. Bozmuyor ve kendi de kul—
lanıyor. Belki telaffuzuna uyduru—
yor ama o kadar. Bazen de Türkçe
sıfatlar ekliyor mesela bir köy adı:
Faldaca eski bir isim Türkler bu—
nun başına küçük sıfatını ekliyor
ve "Kicifaldaca" diyor veya ulu sı—
fatını ekliyor "Ulufaldaca" diyor.
Türkler Anadolu'ya bir sosyal teş—
kilat sahibi olarak geldiler dedik,



 

bu sosyal teşkilat çok Önemli bil—
hassa yedi tepeden bölgelere ayrı—
lan tarih defterleri inceleııdiginde
bu sosyal teşkilattan tabiata nak—

; şedilrııiş oları çok şey görülür. Bü—
yük bir oymak veya boy bir bölge—
ye yerleşiyor. Bu boyun oyırıakları,
cemaatları veya en küçük gurupları
mevcut. Bu küçük guruplar yeni
köyler kuruyorlar. Yeni köy kurul—
duğu zaınan o küçük guruptaki ö—
nemli kişinin adıveriliyor yerleşim
bölgesine. Mesela Ordu'da Ecelli
köyü, Ecelli Ecye'ye mensup olan—
ların oturduğu köy anlamına gel—
mektedir, 1455 tarih defterine geç—
miş ve hala yaşıyor. Bunun gibi ll—
bey köyu" var. Burada da bir_ünvan
adı söz konusudur.

'Anadolu'da yaptığımız 6. asra
ait sondajlara göre Türklerin yer
adı vermesinde bir usul olarak kul—

landıkları durum oldukça yaygın.
Aşağı yukarı 30—40 civarındaki _ki—
şi, boy, oymak, adlarının tabiata
nakŞedildiğini görüyoruz. İkinci bir
husus tasviri adlardır. Eğer boy ve
oymak adı verilmemişse bu yerin
durumuna göre ad konmuştur. Ara—
zi bayırda ise Bayırköy, tepede ise

. Tepeköy, belende ise Belenköy adı
verilmiştir. Bunu sayısız şekilde
kullanmamız. mümkündür. Ayrıca
İslam öncesi , 'l'ürk geleneklerinden
gelen adlar mevcuttur. Kurt, t__a__',v'—
şan gibi adlar. Mesela 'l'urnasuyu,
turna Türk kültüründe önemli bir

_unsurdur. Metamorfoz yani insanın
_kuş'haline dönme hadisesini gös"—
termektedir. Bu tür inançlar
tabiatta yer adı olarak geçmiş bu-
lunmaktadır. Bunun dışında "Islam

. dinine ait birtakım - temalar ve
inançlar vardır. Mesela Din Adamı
sözkonusu ise Ali Fakirlioğlu(Ali
Fakili), Kadılı (kadının oturduğu

da- .ait isimlerle bugün

Tekke köyler vardır. lklim, topra-
gın bitki örtüsü mesela Anadolu'da
yüzlerce söğüt veya söğütlü" köyü
vardır. Bu da oradaki söğüt ağaç—
larının bulunmasından kaynaklanır.
Sonra su adları önemli yer teşkil
eder. Mesela pınarlara çeşitli sı—
fatlar eklenerek Pınar adının ila—
vesiyle meydana gelen adlar var—
dır: Soğukpınar, '.ı"aşpınar gibi. Köy
adları fetihler zamanından gelmek—
tedir. lçişleri Bakanlıgı'nın köy ad-
ları adlı kitabında bunlara ait bir
çok örnek bulabiliriz.

Soru: Ordu Bölgesinde yer ad—
larının tarihsel gelişimini açıklaya-
bilir misiniz?

— Benim yaptığım tesbit 1455
ve 1613 yılları arasındadır. 5 za—
man kesiti içinde meseleele alın—
mıştır. Çünkü 5 tarih defteri var—
dır. 150 yıllık bir süreyi içermek—
tedir. Bu 150 yıllık süreç içinde

“yer'adlarının değişmediğini görüyo—
ruz. Olduğu gibi isimler korunmuş,
yahut Türkler türkçe koymuş veya
yabancı isimler var. Şimdi 16 asır——
dan s'on'ra. bunu takip etmemiz
mümkün değil çünkü tarih defter—
leri kesilmiş Araştırmayı başka
kaynaklardan yapmamız gerekiyor.
Bilhassa saha araŞtırması yapmak
gerekmektedir, burada folklorcula—
rımıza iş düşüyor. Saha çalışması
yapılarak yalnız köyün çevresi de—
ğil bütün mevki adlarıyla birlikte
mevki taraması yapılması, sonra
da oturup'benim tesbit ettiğim ar—
şiv belgelerine dayalı 15 ve —17.asra

mevcut olan
isimler -kar'şılaştırılarak bunların
lokalizasyonunun yapılma—sı gereki—'
yor. 17—18—19 asırlardaki durum.—
larda başka tür arşiv belgelerinden
yararlanılarak tespit edildikten son—
ra bu tarihi süreci görmemiz müm—

yer)_ Tekke-lerin kurulduğu yerde kün oluyor. Henüz ben araştırma—
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larıma devam ediyorum ancak ıne—
selenin bu tarafını bitirm'iş deği—
lim. İleride daha sistematik bir
takım neticelere varmamız müm—
kün olacak. '

Doç.Dr. Tuncer GÜLENSOY
ı'nc*elerken

Tunc*elı'
Soru: Yer adlarını

neden Elazığ, Bingöl ve
illerini seçtiniz?

— Bu yöreleri seçmemin ilk se—
bebi rotasyonla Elazığ Fırat Üni—
versitesinde bulunmamdır. Saha a—
raştırmaya açık olduğu için ve he—
nüz üzerinde çalışılmayan bakir bir
yer olduğu için burayı seçtim. lkin—
ci sebebi ise Doğu Anadolu Türk-
lerin ilk yerleşme yerlerinden biri.
Sonradan 1071'den sonra Anadolu
nun ortasından Kayseri, Ankara,
Konya gibi yörelerden buraya Ya— .
vuz Sultan Selim zamanında "pek
çok Türk boyu getirilmiş yerleş—
tirilmiştir. B-uralarında ağız _ve di—
ğer folklorik özelliklerini tesbit
bakımından bu yöreyi seçtim.

_Soru: Bu illerdeki yer adların——
da Ural—Altay dil gurubunun mu
Hint—Avrupa dil gurubunun mu et—'
kisi fazla, başka dil guruplarındani
etkiler var mı?

- Tartışılan sorulardan biri bu.
Bazılarına göre Kırmaç—Zaz ağız—
ları Ural—Altay değilde Hint—Avru—
pa'ya bağlanır. Benim çalışma sa—
hamın— da durumu böyle' Kurmanç
ca, Baba Kürdili, Zazaca'nın Ural—-
Altay dil gurubuna bağlı olduğunu
kanıtlayabilmek. Bana göre pekçok
yer adı bazen Önünde bazen sonun—
da Farsça ya da Arapça kelime
almasına rağmen genelde Türkçe
ye dayanır. Fakat fonetik ve mor—
folojik yapısı bozulduğu için keli—.
melerin Türkçe olduğunu anlamak
çok zor." Hem Türkçe'yi, hem Arap——
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Ça'yı, Farsça'yı bunun yanında
Moğolca'yı da çok iyi bilmek ge—
rekir.

Soru: Sizce yer adları değişti—
rilirken nelere dikkat etmek gere—
kir?

— Bir tanesi, 0 yerin tarihi ya—
pısını çok iyi bilmek, () yörede ko—
nuşulan ağızların yapısını çok iyi
bilmektir. Çünkü tarihi oz"ellil<leri
bilmeyen yer adlarında hep yanılır
görüşündeyim. Eğer araştırıcı ora—
nın tarihi Özelliklerini, etnik yapı—
sını ne zaman ve kimler tarafın—
dan iskan edildiğini bilirse ilerde
önüne çıkacak problemleri de ra-
hatça halleder. 'Yer adlarını değiş-—
tirirken milli yapıya dikkat etmek
lazım-. Türk tarihinde geçen şahıs—
ların, kavimlerin, boy, soy, oymak—
ların adlarını değiştirirken çok dik—
katli olunmalı. Doğu Anadolu'da
Tunceli, Elazığ, Bingöl yöresinde
yaptığım araştırmalar da tarihe
bağlı yer adlarının ' değiştirildiğini
gördüm 've sebebini Öğrenemedim.

Soru: Elazığ, Bingöl, Tunceli il— '
lerinin yer adlarının tarihsel geli—
şimini biraz açarmısınız?

— Tunceli mesela sonradan ve—
rilmiş bir isim. Cumhuriyet döne—
minde verilmiş Yörenin çok sarp
ve dağlık olmasından dolayı. Elazığ
adı önce Sultan Aziz tarafından
kurulduğu için Muhmurat—ül Aziz
sonra da " Elazığ şekline dönmüş.
Bingöl'ün eski adı Çapakçur’, Evli—
ya Çelebi Seyahatname'sinde bura—
nın gölü. çok olduğu için Bingölj,
gölü, çok olan yer anlamında belir—
tiliyor. Benim asıl üzerin-de durdu-
ğum esas konu bu illere bağlı kü— . .
çük yer merkezleri köyler ve mez—
ralar idi. Örneği: Kocar, Hazar,
Dağnan, gibi yer adları değiştiril—
miştir.
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Soru: Sayın h(ıtıııtn 'l'ürkler Ana—
dolu'ya. geldiklerinde yer adlarıııı
aynen mi kullandılar, deg’ı'şıirdiler
nıi ne dersiniz?

— Bildigim kadarı ile Hüseyin
Namık Bey Ankara Halkevinde 1934
de anlatmıştı, Türkler Anadolu'ya
geldikleri vakit kendi anayurtların—
daki dag“, tepe, yer adlarını oy—
makların, bakanlarının isimlerini
yerleştikleri yerlere ad olarak koy—
muşlardır.

Soru; Gaziantep yöresindeki yer
adları nasıl bir dağılım gösteriyor?

— Gaziantep'te yer adları 1027
tane bunun 100 tanesi Türkmen
oymakları, 11 tanesi 24 Oğuz bo—
yundan.

Soru: Türkçe değil diye yer ad—
larını değiştirmeye ne dersiniz?

— Kökü Arapça da" olsa 'l'ürk
İfonu yuğurmuş kendine uydurmuş

isimler bence kalmalı, yer adları
.değiştirmede bir çok Türkmen oy—
'makları, 24 Oğuz Boyu'nun isim—
leri vardı, bunlar değiştirilmiş, uy-
du—rma'isimler takılmış, ben buna
karşıyım.

Soru: Hocam yer adları değiş—
tirilirken nelere dikkat etmelidir

'.’ sizce?
— Bence önce esaslı bir incele—

me yapılmalı. Öyle yerler varkı 
'konulan ad kullanılmıyor. Yine de—
ğiştirmeye bir misal vereyim Ka—

'raca Veyran köyu", Veyran'ı Ören'
le değiştirmişler, bence. yanlış.
Diğer adı Yüreyir Veyran'ı Yüre—
yir diye değiştirilebilirdi. Belkıs,
Kargamış gibi isimler benim bildi—
ğim kadarı ile Türkçe değil. Bu
gibi isimlerin değişririlmeside ben—
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(.e yanlış, ama koyu Arapça. koyu
l'aısça 'lürkçe olrrıayan ve hiç bir
tarihi anlamı da bulunmayan keli—
meler değişebilir. Sonra degiştir—
diginiz bir isim getirdigini/.. halk
isim aklına yatrnayınea kullanını—
yor. Hatta bu değişen isimler res—
mi yazışmalar da kullanılıyor. halk
bu isimleri bilmiyor ve zorluklar
doguyor.

Prof.Dr. Fahrettin KlRZlOĞLU

Soru: 'lürkiye'de yer adları Hint
Avrupa mı yoksa kral-Altay dil
gurubuna mı giriyor?

%80 den çogunda Ural—Altay
dil gurubu malzemesi yaşamaktadır.
Bunların kökü NLÖ. 714'de Anado—
lu'ya gelen Kimrner'lere kadar çı-
kar. Kayseri, Sivas tarafında yer—
leşen Kimmer'lerden bazı adlar
kalmıştır. Mesela Kars'ın doğusun—
daki Gümrün adı onlardan kalma—
dır, yine Trabzon'un güneyindeki
Kemer dağı adı vardır. Rize—Batum
arası Kemer'den sonrası Laz'lık,
Kemer'den Batum'a kadar 'l'ürk.
Kimmer'lerin adı (Kumari) diye
eski destanlarda geçiyor ve Bulgar
ların ataları olarak gösteriliyorlar.
Onlardan birçok adlar kalmıştır.
Sonra Saka'lar gelmişler, mesela
Çoruh ve Aras da onlardan kalma—
dır.

Soru: 'l'ürkler Anadolu'ya gel—
diklerinde yer adlarında ne gibi
değişiklikler oldu?

— Türkler bilhassa Selçuklu fet—
hinden sonra Anadolu'ya gelirken
daha çok atlı göçebe halinde, aile—
leri ile çadırlarıyla at ve koyun,
deve sürüleriyle geldikleri için yay—
lakçı, kışlakç'ı hayat yaşadılar. Bü—
tün dağların, yaylaların ovaların
adları 'I'ürkçe'dir. Rumeli'de de
böyle olmuştur. Ancak çok müs—
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tahkem kalelerin, şehirlerin içinde
bazı eski ahaliden Bizans artıkları,
yahut Ermeniler 'den ve Süryani'ler—
den ki Süryani'ler Asurlu Hıristi—
yanlardır. Kalan esnaftan oraların
adlarını Öğrenmişler. Onu da Türk
telaffuzuna uydurmuşlardır. Eski
Adalya adını bizimkiler Antalya,
lkonium adın Konya, Songaryus a—
dını Sakarya yapmışlardır.

Soru: Değiştirilen yer adları için
neler so"yleyebilirsiniz?

Şimdiye kadar değiştirilen
14.000 köyden aşağı yukarı 6000—
7000 kadar Türkçe adlar bilmeye—
rek değiştirilmiştir. Mesela Trab—
zon için çok değerli olan Akkoyun
luların Oymağı Ornak adını değiş—
tirmişlerdir. Bugün Rize ve Trab—
zon'da (K) sesini (Ç) ve (G) sesini
de (C) biçiminde söylenir. Mesela
lürç, Çatip, Cöz gibi. 1501'den
sonra Şah İsmail'in yendiği Akko—
yun'lular kaçarak en yakın Osmanlı
toprağı olan Trabzon'a ve Rize'ye
yerleşmişlerdir. Onların telaffuzu
Akkoyun'ların şivesinin hususiyet—
leri bugün bizim Karadeniz yaka—
sında yaşamaktadır. O şive Akko—
yun'lardan kaldığı için rahmetli
Ahmet Caferoğlu ona büyük bir
değer veriyordu,

Soru: Türkiye'deki yer adlarını
tarih içinde incelersek neler göre—
biliriz?

— Yer adlarının tarihi gelişimi
çivi yazılarına kadar gidiyor. Me—
sela Diyarbakır Asur metinlerinde
geçiyor. Diyarbakır' adı M.Ö. 1200
senesinde Amidi diye geçiyor. Soln—
ra Roma çağında bu ad Amida o—
larak değişiyor. Arap çağında Amid
biçiminde _ve bilahare taşları kara
olduğu için Amid-i Sevda diyorlar.
Dede Korkut'un kitabında Hamid

,..Aarau».,.4.w-v-w..w_-———ı'ı-v-w *_-
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biçiminde geçiyor. Kanuni zama—
nındaki Osmanlı paralarında Kara
Hamid diye yazıldığını görüyoruz.
Diyarbakır adı daha sonraları ta—
kılmıştır. Yöreden yetişme Ali Emin
Efendi Amed—i Sevda adlı 7-8 sa—
yılık bir dergi çıkartmaktadır. Van
Şehrinin adı Urartu metinlerinde
'l'uşba olarak aydınlık tanrısının
ismi ile anılıyor. Yunan metinle—
rinde Amasya'lı Strabon'un coğ—
rafyasında 'l'osbidi Denizi denili—
yor. Van gölüne de aynı ad verili—
yor. Yunanca belirtilen şekilde ya—
zılması Yunanca da Ş sesinin bu—
lunmamasından dolayıdır. Sonrada
Urartu dilinde memleket, yer ma—
nasına gelen Vana a_dından türe—
yerek Van şekline girmiştir. Kara—
koyun'lular ve Akkoyun'lular za—
manında Van adı unutulmuş, Sarı
Korgan deniyor, sarı taştan yapıl—
dığı için. BÖyle isimler değişikliği
çağlara göre düzenlenip zamanımı—
za gelmiştir. *

Soru: Yer adı verilirken nelere
dikkat etmelidir sizce?

— Halkın dilinde kolay söyle-
nebilen ve tarihi hadiselere daya—
nan, mahalli tarihi hadiselere da—
yanan isimler verilmelidir. Mesela
Niş kasabasının adı Mustafa Kemal
Paşa olarak değiştirilmiştir. Milli
mücadele sırasında olmuştur bu
hadise. Yine Erzincan'ın Eğin ka—
zası. Eğin eski Türkçe bir kelime—
dir. Kemaliye koy—muşlardır. İstan—
bul için AtatÜık'e Atakent adı
teklif edilmiş ancak Önderimiz bu—
na karşı çıkmıştır. Yine Fatih'in
500. yılında adı Fatih Kenti olarak
değiştirilmek istenmiş ancak bu da
kabul edilmemişrir. Eskiden milli
mücadele zamanında Ankara'da
kullanılan posta mühürlerinde An-
gora adını görebiliriz. lsranbul'daki



posta ı'rıühürlerinde de lslunbul ke—
limesinin altında Kune-tanıirırıpııl
yazardı. Curıılıuriyet'in ilanından
sonra bu kaldırıldı. Üçok'lardan,
Üçogu,/'lar'(lan Yüreğir kabilesinin
adı halk dilinde Yürğil ıılrrıuşıur,
sonra (r) atılmış yerini (l) alınış—
tır. Baştaki (y) de bilahare. arıla—
rak U'iregdl olmuştur. Üregil'in ına—-

rıaısını bilmeyen İçişleri Bakanlığı
kıırrıisyıınu birçok L'regil ibrrıini
Yrmgar ve lııkııî'taki [Şregil adla—
rını degişiirrnişıir. lsirrıler degişti—
rilirken dil guruplarını ve dillerin—
de çok iyi bilmek la/_,ırrı. Yalnıı
'lürk dillerini degil .»Xrıadrılu'da ya—
şamış uygarlıkları da bilmek la/rırrı.
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HAK YOLCUSU SEYRANl

"Everekli Seyrani" adıyle ün sa—
lan Mehmet Seyrani, bu takma a-
dının sözlük anlamı ile bize, her
şeyden önce, yürüyüş, gezip dolaş—
ma kavramlarını anımsatır. Dünya—
ya gelen her insan bir ölçüde yü—
rür, dolaşır ve gezer. Ama her ge—
zegen i_nsan "Seyrani" değildir.
Ünlü ozanımızın yürüyüp dolaşma—
sı, bir başka tür gezintidir. O, ki—
şioğlunun ruh dünyasında dolaşmış,
evrenin manevi havası içinde yoğ—
rulup pişmiştir. Bunun içindir ki
sözlerime, "Hak Yolcusu Seyrani"
diyerek başladım.

Hak, yüce Tanrı'nın 99 adından
birisidir. Doğruyu, gerçeği, gerek—
liliği anlatır. "Hukuk" sözünün te—
kili olarak adaletin temelini oluş-—
turan "hak'/' kavramı da gücünü ve
kaynağını buradan alır. Biz, Seyra—
ni 'nin hak yolcusu olduğunu söyler—
ken hakkın hem Tanrısal anlamına,
hem de toplumsal anlamına yönel-
dik- Kısacası, Seyrani 'nin elimizde—
ki şiirlerinde hak'tan söz eden di—
zeleri üzerinde durarak O'nun sov—
fı'lik niteliğine değinmek istedik.
Bir mutasavvıf, bir düşünce ve sa—
nat adamı olan Seyrani dahi, bu
yolun yolcusu nice 'büyük ozanlar
gibi "vahdet—i vücut" felsefesinin
etkisi altındadır.

_ tanınmıştır.
kavim dînidir, ulus dinidir.

60

Ali Rıza. ÖNDER

Şiirlerinden örnekler vermeden
önce, varlıkta birlik anlamına ge-
len vahdet—i vücut felsefesine kı—
saca değinmek isterim: Tek Tanrı'
ya inanan üç tanınmış dinden bi-
rincisi Museviliktir ki buna, "ten-—
zih dini" denmiştir. İkincisi Hırıs—
tiyanlıktır ki "teslis dini'J diye ni—
telendirilmiştir. Üçüncüsü İslâm—
lıktır ki bu da "tevhid dini" olarak

Musevilik bir bakıma
İsrail

ulusunun bütün uluslardan ayrı ve
üstün olduğunu öne sürer. "Tenzih"
“sözü aslında Allah'ın her türlü ek—
’siklı'klerden uzak olduğunu ifade
ettiği halde, Museviler, kendi ulus—
larını başka toplumlardaki eksik—
liklerden uzak gören bir düşüngü—
ye kapılmışlardır. Böyle bir anlam
kaydırması sonucunda bu dine ten—
zih dini denmesine yol açmışlardır.

Hırıstiyanlıkta teslis denen bir
"üçleme" inancı vardır. Bunlar sı-
rası ile, Eb, İbn, ruhu"lkudu"stür.
Yani, baba, oğul, kutsal ruhtur.
"Baba" dan amaç "Allah", oğul—
dan , amaç "İsa", ruhu"lkudüsten
amaç ise "Meryem aracılığı ile l-
sa'da yansıyan Tanrısal öz"du"r. Es—
kilerin "ekanim—i sülüseye itikat"
dedikleri bu inanış nedeniyledir ki
Hırıstiyanlık teslis dini olarak ad-
landırılır.



 

lslâmlığa gelince, o, bir tevhid
dinidir. Tanrının birliğine inanış,
bu dinin hem temeli, hem başıdır.
Ancak, İslâm dünyasının yetiştir—
diği büyük düşünürler, tevhit sözü
ile vahdet—i vücut arasında sıkı bir
bağlantı kurmuşlardır. Bu düşünce— '
ye göre teklik kavramı, sadece,
yaratıcı olarak düşünülen Tanrı i—
çin söz konusu olmakla kalmaz,
yaratılan için de aynı özellik söz
konusudur. Daha başka deyişle,
yaratanla yaratılan birdir. Tanrı,
yarattıklarının dışında ve üstünde
değil, onun içindedir. Evrende ya—
ratanla yaratılan, sarmaşdolaştır.
Böylece, Tanrı ile yaratıkları ve
kulları arasındaki ilişkileri, "kıral—
tebaa" ilişkileri gibi düşünmek,
büsbütün yanlış olmasa bile, eksik—
tir. Tanrı her şeyi yaratmıştır ve

'. her şey Tanrı'dan bir parça, bir
- zerre durumundadır.

Büyük İslâm tasavvufçusu Hal—
lacı Mansur (857—927), bu felsefe—
yi "enelhak" sözüyle özetlediği için
Bağdat'ta darağacına çekilmiştir.
(1) Büyük Türk düşünürü Seyit
Nesimi de (? -1418) bu yoldaki
görüşünü şu iki dizeye sığdırmış—
tır.-(2)

Mansur "enelhak" söyledi,
Haktır sözü, hak söyledi-.

Bu sözün doğru olduğunu, ama
halk yığınlarının bunu anlayacak
düzeyde bulunmamaları nedeniyle

'yanlış yorumla'yacaklarmı düşünen
kardeşi Şah Handan, Nesimi'yi u—
yararak ölçülü olmaya çağırmış ve
şunları söylemiştir:

Sen bu sırrı âleme fâş eyleme,
Hân—ı has”ı âmmeye âş eyleme.

Ama Nesimi, bu öğüdü tutma—
mış, bildiği yolda yürüyerek vah—

det—i vücut felsefesini, daha uzun
bir şiirle ve ayrıntılara inmek su—
retiyle açıklamıştır. Bu uzun şiirin
ilk iki dizesi şudur:

Deryay—ı muhit cuşa geldi,
Kevn ile mekân huruşa geldi.

Muallim Naci'nin mezar taşına
yazdırdığı şu beyit, tevhid inanı—
şının son anlatım örneklerinden bi—
risi sayılabilir:

Hakperestim, arz—ı ihlâs ettiğim
dergâh bir,

Bir nefes tevhidden ayrılmadım,
Allah bir.

Ahmet Yeseviler, Seyit Nesimi—
ı ler, Yunus Emreler, Hacı Bektaş—
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lar, Hacı Bayramlar ve nicelerinin
oluşturduğu zincirin son halkala—
rından birisi de, hiç kuşkusuz, Eve—
rekli Seyrani'dir. O da hak yolu—
nun yolcusu olmuş, sık sık, bu ina—
nışa ışık tutan şiirler söylemiştir.

Bunun örneklerine, bir de, es—
kilerin (lâedrf) dedikleri imzasız
beyitlerden birisini ekleyeceğim.
Sungurlu'da bir evin duvarında gör—
düğüm eski bir levhada şöyle yazı—
lı idi:

Ayinedir bu âlem, her şey
hakkıl e kaı m,

Mir'at—i Muhammed'den Allah
görünür daim.

Seyrani'nin şiirlerini, Haşim

Seyrani'nin şiirlerini, Haşim
Nezihi Okay'ın 1953'te basılan ki—
tabında buluyoruz. Hak yolu ile
ilgili bulunan örnekleri sunmadan
Önce, bu konudaki bir kaygımı be—
lirtmek isterim. Eldeki metinler,
çeşitli cönklerden ve ağızlardan
derlenmiştir. Bunların, asıllarına
tam uygunluğunu kimse söyleyemez.



 

Seyrani gibi olgun ve usta bir şa-
irden beklenmeyen bazı vezin .ve
kafiye aksaklıkları gt'ı'rüyörszık, bu—
nun nedenini, elden ele, ağızdan
ağıza geçerken değişmiş, bozulmuş
olmasında aramamız gerekir. Nite—
kim bundan yıllarca önce L'ılrgüp
savcısı iken elime geçen bir cönk
yaprağında Seyrani'nin "gelür" re—
dı'fli bir şiirini görmüştüm. Bu şi—
ir, Okay'ın kitabının 146. sayfa—
sında da yer almıştır. Ne var ki,
iki metin arasında çok fark vardır.
Kitaptaki metni herkes bulup oku—
yabileceği için onu tekrar etmeden
bendekini aşağıya alıyorum:

Düşen halin bilen var ınırdüşünde,
Gör, yahşi haline, ne yaman gelür,

Bülbül olsa hayal gelür düşende,
Hatırına zevk—i gülüistan gelür.

Farz u sünnet amma helâl kisbu" kâr,
Ahval—i âlemin malüm ey nigâr,

Gâhi güller açar, gahi ruzigâr,
Gâhi soldurucu mihrican gelür.

Nur—ı şem'i pervanesin yakmasa,
Ne var, divaneye zincir takmasa,

Mecnun gönlüm Leylâsına bakmasa,
Korkarım başına bir ziyan gelür.

Akıl cevherinin madeni Frenk,
Yay u ok, kılıncrn hasmı top tüfek,
Nemrud'un hakkından bir topal sinek
Rüstem'in hakkından kahraman

gelür.

Seyrani tarir—i ilim edeli,
Kimisi usludur, kimisi deli,
Kâfirin hakkından Hazreti Ali,
Devlerin hakkından Süleymen gelür.

Şimdi de, Hak yolcusu Seyra-
ni'den şu parçaları sunuyorum:

Yolum hak, erkânim mefhar'i âlem,
Haktan haberdarı buldum bu yolda,
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/.'ı'kr ü fikrim budur benim demadem,
Haydar—ı Kerrar'ı buldum bu yolda.

llzık bilir, yastıgıı başım koymadım.
Uyku gelip gözı'ı'ııı süziı'lmeyince,
Saz—ı ınecaziden elim yumadını,
Marileıin sazı düzt'ı'lmeyince.

Vaeibu"lvüeudun bil mutlaklıg'un,
()rıa vücudunun bil mt'ı'lhaklıg'ın,
Kim bildi Mansur'un enelhaklığın,
Nesimi'nin postu yüzülmeyince.

llak yoluna gidenlerin
Asa" olsam ellerine,
Er, pir vasfın edenlerin
Kurban olsam dillerine.

İsa gibi çıkıp göğe ağmadım,
Mansur gibi kabul etmez dar beni.
Rahmet gibi gökten yere yağmadım,
Yaratanım yoktan var etmiş beni.

Birbirinin karşıtı olan zulüm ve
adalet kavramlarını ele alırken,
Seyrani, taşlama sanatının doruğu-
na yükselmiştir. Şu üç dörtlükten
oluşan şiirini birlikte okuyalım:

Zulmünden vekil—i âl—i Resul'ün
Hicaptan sikkenin kızılı çıktı,
Şer'in ahkâmında zevil uku“lün
Reylerinden âlem usandı bıktı.

Varsa söyle, zulmün boyun bükmezin
Bu ehl—i irfanın çile çekmezin,
Adalet küpünür döküp pekmezin,
Bu zulüm sirkesi küpünü sıktı.

Seyrani, mazlumun malın yiyenin
Mertebem Tanrı'dan yüce diyenin,
Dünyada Tanrılık tacın giyenin,
Hak, derya çamurun ağzına tıktı.

ve adaletDaha sonra, zulüm
gibi soyut kavramlardan, kadı ve
hâkim gibi somut kavramlara ge-
çerek şunları söylemiştir:



 

Rüşvet ile yazar hâkim hücceti,
Hüccet ile alır kadı rüşveti,
Kimse bilmez oldu, sözü sohbeti,
Bozuldu, sikkenin tuncuna kaldık.

Mahkeme meclisi icadolduğu,
Çeşme—i rüşvetin akmaklıg“ından,
Kaza belâ ile âlem dolduğu,
Kazların kadıya uçmaklıg”ından.

Can ve canan, yani seven insan
ile sevilen Tanrı'dan başlayıp ârif—
lerin sözü hakkı bulma ile yetinen
şu—şiiri de bu konuda örnek göste—
rebiliriz:

Cana cananımdan yakın kimse yok,
Ten, zahirde göze hicap görünür.
Dilden çıkan sözün her biri bir ok,
Kimi günah, kimi sevap görünür.
Hak, her cam bir cisimle sınadı,
Can cevheri haktır, etme inadı,
Dest—i kudretinde çarhın kanadı,
Bize, döndürdüğü dolap görünür.
Hakikat kapısın muhabbet açar,
Muhabbetten kaçan Hak'tan da

' kaçar,
İylik el kuşudur, kanatsız uçar,
Kötüye iyliktven azap görünür.

Her gülün kokusu kendi özünde,
Zanneyleme yokuşunda düzünde,
Hakkı buldum ariflerin sözünde-,
“Hak söz Seyrani'ye kitap görünür.

Tanrı aşkı ile ilgili iki dörtlü—
ğun'u daha görelim:

Açıl v_ar, Seyrani, solmak dilersen,
Makbul—i indallah olmak dilersen,
Eğer sen de Hakk'ı bulmak“ dilersen,
Sıdkile tarih—i aşka kadem bas.

Hak, bahr—i kudrete daldığı zaman,
_Levh üstüne kalem çaldığı zaman,
Herkes istihkakın aldığı zaman,
Seyrani'ye aşk-ı Mevla“ verilmiş.

. -veq—u- "“vıhî—"»»—ırM—W_">Wwııı.hwtw.”

Hazreti Allahın kudret tesbihi—
ni anlatan bir şiiri de şöyledir:
Kudret tesbihini Hazreti Allah,
Kul keyfince delip takmak istemez.
Güzele bakan gaz eder eyvallah,
Çirkin yüze kimse bakmak istemez.

Yanmasa ateşin tütmez tütünün,
Allah yardımcısı, sıtkı bütünün,
Çirkin, nal mıh olsa, güzel atının
Gönül tırnag'ına çakmak istemez.

El vurmadım toprak ile taşına,
Soğuk su_ katmadım, pişmiş aşına,

( Seyrani, yaratan, kulun başına,
Güzel çirkin, başa kakmak istemez.

Şimdi okuyacağımız dörtlük,
vahdet—i zattan (Tanrının birliğin-
den) söz ediyor:

Kur'an'a, İncil'e, Zebur, Tevrat'a,
-İman eden etmiş vahdet—i zata,
Biri nefye memur, biri' isbata,
"Lâ" "illâ"da, "illâ" "la“"da olamaz.

Seyrani, Tanrı aşkı uğruna ca—
nınınyandığını şöyle anlatıyor:

Bahr—i aşka Hazreti Nuh'un gemisi
dalmadı,

Hak, belâ tufanına ehl—i necatı
salmadı,

Aşkımın sazı bozulmuş, bir makama
, çalmad,ı

Yar başımdan aklım aldı, gönlümü
' hiç almadı,

Yaktı canım, bir güzel, tamuya
hacet kalmadı.

İnsanların yaratılışıyla
bir beyti de şudur:

ilgili

Hazreti Adem anadan yetmiş
_ iki milletin

Hak yaratmış, çâr anası-rdan
yaratmış bir kafes.



Son olarak, kimya değerinde
gördüğü en dizelik bir şiirini akta—
rarak konuyu bitireceğim.

Ey dil, bu sözüm rütbede kimya
ile bir tut,

Dinle bunu, âyine-i ferda
ile bir tut.

Bir çeşme ki, bir teşneye ger etse
kifayet,

Katre ise de sen onuderye ile bir tut

Zengin ki eğer kimseye bir faydası
yok, yok

Bir akçeye yetmez gücü edna ile
bir tut.

Bir âlim eğer olmaya ilmi ile âmil,
Koy bir kafese bülbülü, karga ile

bir tut.

Seyrani, senin hak sözünü kim ede

iptal,
Davam, aleyhindeki fetva ile bir tut.

Sözlerime son verirken, bir Kay—
serili arkadaşımdan işittiğim ve
Seyrani kaynaklı olduğu bilinen bir
fıkraya değineceğim:

Yüzyıllardan beri çanak, çöm—
lek, desri ve küp gibi şeylerin ya—
pıldığı bir kasaba olarak bilinen
Avanos'un yolunu soran birisine
Seyrani, şu karşılığı vermiş:

Ne sorarsın Avanos'un yolunu,
Çanak çömlek kırığından bellidir.

Ben de bu sunuşumda, Seyrani"
nin tuttuğu hak yolunu anlatmaya
çalışırken kendi kendime şöyle ses—
lenmeyi düşündüm:

Ne ararsın, Seyrani'nin izini,
Erciyes'in doruğundan bellidir.

 

(1) Mansur Hallac: Meşahı'r-ı' erbaa-ı
cezbnuden olup Fars'ın Beyza şehrı'nden
ı'dı'. Halı'fe Muktedı'r Bı'lla h zamanında
zahı'ren şerı'ate mugayı'r bazı tefevvu"-
hatta bulunmakla 306 tarı'hı'nde fetva—ı’
fukaha ı'le Bag"dat'ta ı dam olunmuştur.
(Şemseddı n Samı'.' Kamus'u"l—AAlaAm, Cı'ltö,
Sayfa %51). '
(2) Nesı'ıı' (hadeddı'n).' Meşahı r-ı' şuara
ve ehl-ı' tasavvuftan olup Bag“dat'ın Ne—
sı'm kasabasından ı'dı'. Dur—u bı'laAd edı p

Sultan Murad Han-ı Evvel zamanında Dı'-
yar-ı RuAm'a dahı’ gelmı'ştı . Haleb'e vu"-
rudunda kazaen vefat etmıştı . Farı'sı' ve
lu"rkıA dı vanı vardır. (Age.' Sayfa 4576)
Not.' lefevvu“hat, ag'ıza alınn.ayacak so"z,
demektı'r.

"Kazaen vefat" so"z '“, bugu'n kullandı-
g'ımız beklenmedı'k ko'tu'” bı'r rastlantı
anlamın da deg"1'ldı'r. Kadı kararıyl a o"1—
du"ru"ldu"g“u(' bı'ldı'rı'1.mek ı'stenmı'ştı'r. "Ka-
za" yargı karşılıg”ıdır.
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Ister Grundig VCR 2020
(Beta Sistem)

İster Grundig Video 2000
(Süper Sistem)

Videonuzun markası “ Grundig”se, gü_v_en_li bir yatırım yaptığınıza _m'anın.
Grundig, elektronık' düm/jasmda, yenıhgın ve sağlamlıgın sımgesıdır.

Seçmıı'nız' Grundig’ olsun... Go"nlun"üz rahat olsun.’

Grundig VCR—2020
Grundig’ şimdi ıılkemı/de Heta Sisli-ııı ııdeo ııretımıııı' de

ha,—lamış. bulunuyor Grundig VFR 2020
Grundig teknolrııısınııı elektronik fiha/, ııretıııııııdekı koklılı
tecmbej—ının H’ gelıstırıt'ılıgınııı bi’ll'lJ'l'xl/Z lıır ııı'ıınıı olıııı
Grundig W'Rththl ı_'ı sımdı Grundig satırını/ıda
ınt-ele)ehılırsını/ı

Grundig VFRVZ020 "de hıılaragınız o/xellıkleı'
oYzıygın Beta kayıt sıstemı
.Genşe doğru renkli ı/lemı
. L—830 Video kasetııjle üç saat 35 dakikalık kayıt suresi
. VHF ve i'HF tuner
08 güne kadar bir programı onceden programlgıyarak

otomatık kaydetme imkanı
. Dokunmatik kumanda tusları
. "0000' 'da hafızalı dijital sayaç-
.Go"ı'u"ntu"ı_'u" izleyerek hızlı ileri ve geri sarma imkanı

( cıı-ın n )

Grundig Video 2000
Tıiııı diıııyada kullanılan ııe sısteıııden ıVıdeo tınılı—VHS
Betul diger ıkı—guıde lııılunıııaıan ozellıklere sahiptir

02.“ 8 saat ıjaıgııı yapan aile boşu kaset
. Kata onıı'unıı 3000 saatın uzerıne çıkaran ozel sıstem
. Kıısetııı sıı'resııııı kalan ve geçen zamanı dakikası

dakikasına gosteren bılgısayar
. lsteııen pı'ogı'aıııııı otoııı'atik olarak xe anında

lııılıııııııasıııı sağlayın APF sıstemı
. l—Ille dıızeltıııeıjı geı'ektıı'nıeı en hassas gonıııtıı kalıtesı

sağlııvıııı DTF sısteıııı
009 gı'iıılıık sure ıçıııde. .ı' ııı ı'ı programı keııdı kendıne

kaydeden hılgısaşıırlı sıstem

GRUI'IDIG
“videoda yenilik. üstünlük”

ŞİRKETLER GRUBU
Barbaros Bulvarı No 137 Vıldız-istanbul Tel 366 94 00 19 hall “muxt/ta
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