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M. Sinan DİNÇ

Halkın özdeğerierini; yani onun yaşayışım, dilini, dînini, örf ve
derini, geleneklerini, türesini, toprağını, san’atını, emeğini bilerek
. bireysel değerleri hiçbir vakit toplum değerlerinin üzerine
çıkarmamak; halk kültürünün kendi aldığı kültürün nüvesini teşkil et
mesi gerektiğini daima gözönünde bulundurmak; başaracağım diye gi
rişilen her işte mutlak surette balkın desteğine muhtaç olunduğunu tak
dir etmek; nihayet, halka inanmak.

işte Atatürk’ün hayatı boyunca takipettiği yol. Halkçılık. Ve ba
şarının, muvaffakiyetlinin, ölmezliğinin nedeni. Gerçek Atatürkçülük
nedir? Herşevden evvel şu apaçık ortadadır ki bu mefhum O’nun ölü
münden sonra ortaya çıkrmsur- At ıtürk Atatürkçü değil halkçı idi ve
kendinden sonrakilere halkçılığı esas almalarını öğütlemişti. Atatürk
ilkelerinin temeli halkçılığa dayandığına göre gerçek Atatürkçülük halk
çılık demektir.’ Atatürk’ün Halkçılığı olmasaydı bugün Atatürkçülük’ten söz edebilir iniydik?

Atatürk’ün halk ile sanıldığından çok daha sıkı bir bağlantısı var
dı. Millî Kurtuluş Savaşı devresindeki birçok olaylarda, birçok girişim
lerde Atatürk'ün çevresindeki halkı yokladığı, bazı sorunlarda onların
kanaatlarını, düşündüklerini öğrenmek istediğini görüyoruz. Ancak hal
kının dile getirdiği mukaddes duygudur ki Atatürk’e, «Bu milletle ne
ler başarılmaz,» dedirtmiştir. «Ne mutlu Türküm diyene,» diye haykırtmıştır O’nu.

Millî Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Devrimler aşamasında da, Ata
türk sık sık kamuoyunu yoklamak zorunluluğunu duymuştur. Lâtin
harflerinin henüz resmen kabul edilmediği bir devrede, 8 Ağustos 1928’de İstanbul’da Saraybumu parkındaki gazinoda bir gece, halka, Arap
harfleri yerine Lâtin harflerinin kabulüne kararlı olduğunu anlatan bir
nutuk vermişti. 24 Ağustos 1925’de de Kastamonu'ya başında hasır
bir şapka ile giderek kıyafetimizin artık beynelmilel bir şekil alması ge
rekliliği üzerinde durmuştu. Herkesin «halk isyan eder» korkusu ile açı
ğa vurmakta çekindikleri belli başlı devrim hareketlerini. O, halkın kar3

şısma çıkıp açık açık söylemekten çekinmiyordu, çünkü halkın sağdu
yusuna çok sıkı bağlıydı.
Atatürk, halkın yanında Halk Kültürü ile de geniş ölçüde ilgil ’
halk eğit’"
da giriştiği büyük kültür
kederin
den biri de, Halk Evleri ve Halk Odalarının kurulması
alk Ev
lerinin kuruluşunda, statüsünde ve çalışmalarında Halk Kültürüne ve
rilen önem açıkça görülmektedir. Belli başlı şehirlerde ve köylerde açı
lan Halk Evleri ve Halk Odaları, kitaplıkları, temsil, müzik, resim,
folklor, köycülük, spor, müze gibi çeşitli jalışma kollan Atatürk’ün
Halk Kültürüne verdiği önemi ortaya koymaktadır. Görüldüğü üzere
yukar- la belirtilen Folklor ve Köycülük kolları doğrudan doğruya, di
ğer kollar ise genel olarak Halk Kültürü ile ilgilidir.
Atatürk her gittiği yerde Halk Evlerini ziyaret eder, herşeyden
önce yereysel araştırmaların gidişini, bu araştırmaların ne şekilde yü
rütüldüğünü gözden geçirirdi. Folklor Kolunun programlarını tetkik
eder, çalışmalarını dikkatle izlerdi. O zamanlar Halk Evlerinin yayın
ladıkları, Türk kültür hayatının gelişmesinde büyük rol oynayan, dergi
leri Atatürk önen» vererek takip ederdi, okurdu, öl
den hemen sonra
Maarif Vekâletinin çıkardığı çeşitli yayın serileri ve klâsik tercümeler
Türk kültür ve bilim hayatında yepj i ufuklar açmıştır.
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Kültürünün iki önemli koluna yer verdirir, sırası düştükçe gösterilere
kendisi de katılırdı. Böyle toplantılarda gayet güzel zeybek oynardı.
Halk Türkülerini ve bilhassa Rumeli Türkülerini bizzat kendisi söy
ler, söyleyenleri teşvik ederdi. Ati
in en çok beğendiği söylenen Alişim Türküsü de böyle bir Rumeli Tü
dür:
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Tahir ALANGU

1933-1951 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi îktisad Fakültesi’nde Sosyoloji dersleri veren Alman profesörlerinden Gerhard Kessler’in, «Halkbilgisi Haberleri Dergisi» için yazıp da Halit Bayrı’ya verdi
ği, onun da çevrilmek üzere bana devrettiği, derginin kapanması ve
kendisinin de vefâtı üzerine bende kalan yayınlanmamış bir makalesin
de şöyle denilmektedir (1938):
«Modern milletlerin hayatları durmadan gelişen bir ölçüde zekâ
ile belirlenen «rasyonel» bir karakter taşımaktadır. İktisadımız ve tek
niğimiz rasyonelleşmektedir. Kanunlarımız rasyonel esaslara dayanr
makta, devletimizin idaresi de rasyonelleşmekte, çocuklarımızı rasyonel
metodlara göre okutmakta ve hastalarımıza da rasyonel bir şekilde bak
maktayız. Çağımızın bütün barış münâsebetleri rasyonel düzende yü
rütüldüğü gibi, mahkeme önündeki çekişmeler ve bütün ayrıntılarına
kadar kanlı savaşlar bile artık rasyonelleşmiştir. Lâkin bütün bu rasyo
nel hayat tezâhürlerinin yanı başında, ancak yarı rasyonel, ya da irras
yonel diyebileceğimiz başka şeyler de mevcuttur: masallar ve oyunlar,
selâm şekilleri ve isimler, kostümler ve ev şekilleri, gündelik âdetler ve
bayram töreleri, halk tababeti ve batıl itikatlar. Tenkitçi-rasyonalist
açıdan «ilkel», «naiv» (çocukça), ’’geri”, ya da ”saçma” olarak adlandı
rılan bu hayat tezâhürleri, bizim kültür hayatımızın canlı gerçekleridir.
Ve üstelik bütün hâlis rasyonel nizâmlar ve hareketlerden daha az önem
li değildir. Bunların bir bölümü de, o zamanki aklî esasları bugün artık
çoktan unutulmuş olan eski menkûlât ve rivayetlere, bir bölümü de en
çok okumuşların ve en akıllıların bile bütün akıllıca davranışlarında
sıyrılıp kurtulamadıkları «irrasyonel duygulara» dayanmaktadır. Bü
tün menkûlât ve rivayetler, ya da duyguyla nakledilen şeyler, «gele
neksel», ya da «duygusal» unsurlar, tabii cemaatlerin (âile, soy ve sop,
yâni kan bağlı ile birleşen birlikler) hayat tezâhürleri ve kültürel bağ
lara dayanan cemiyetler (her çeşit sosyal gruplar), «halkbilgisi»nin
konuşudurlar.
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Burada «halk» kelimesi, genel anlamda bütün beşerî bağlılıkları
ifâde etmek üzere kullanılmıştır: bir âilenin âdetleri, bir köyün efsâne
leri, bir soyun ata sözleri, bir dil grubunun, ya da bir ordunun türkü
leri, bir öğrenci birliğinin içki töreleri, bir dinî cemaatin kültürü, bir
ülke, ya da bölgenin iskân şekilleri, kostümler, yemek âdetleri, dünya
nın dört bucağına yayılmış ve birbirinden tamamiyle farklı diller ve din
lere bağlı bulunan milyonların yemek âdetleri ve selâm şekilleri.

«Halkbilgisi» sözü altında, çoğunlukla biz, yalnız «geleneksel», ya
da «duygusal» kültür varlığını (bir dil ve kültür kavminin) düşünürüz.
Bu çeşit millî kültür varlığının araştırılmasından, bizim bilimimiz doğ
muş v3 gelişmiştir. Lâkin bugün, tarihî bir evrimden geçip gelen dil
ve kültür kavimlerinden daha büyük, ya da daha küçük sosyal gruplar
ve birlikleri de göz önüne almak zorundayız. Bundan dolayıdır ki, doğ
duğumuz köyün bir «halkbilgisi» olduğu gibi, hırıstiyan, müslüman,
budist kültür cemaatlerinin de bir «halkbilgisi» vardır. Bu iki aşın
ucun küçük ve büyük ekstremlerin arasında ve ortasında dil ve kültür
kavminin bağlantıları bulunmaktadır: şimdi «Alman», ya da «Fran
sız», «Türk», ya da ’İran” halkbilgisine yöneliyor ve çalışıyorsunuz.
Ama bir süre sonra da, bu milletler, «Karşılaştırmalı Halkbilgisi» yolu
ile birbirleriyle temas haline geleceklerdir.
Halkbilgisinin, çoğu kere, yalnız halkın aşağı tabakaları ile, bil
hassa köylüler ve işçilerle meşgul olduğu iddia edilir. Lâkin bu yanlış
tır. Halk âdetleri ve halk masalları, bir halkın bütün tabaka ve zümre
lerinin ortak hâzinesidir. Çocuk türküleri ve çocuk oyunları, halkın yu
karı ve aşağı tabakasında aynı şekilde yaşarlar. Kostüm ve isim araş
tırmaları hiçbir sınıf sınırı tanımazlar. Lâkin köylerin ve küçük kasa
baların basit insanları arasında, çoğu kere, rahatça «halkbilgisi» araş
tırması yapabildiğimiz de bir gerçektir. Çünkü onlar geleneklere çok
güçlü şekilde bağlıdırlar ve duyguları da belirlidir. Ve bu çevrelerin
hayatları da, çağımızın rasyonelleştirme etkilerine en az mâruz kalanı
dır. «İlkel» kavimler ve soylarda ise, halkbilgisinin yerini «etnoloji»
alır.

Halkbilgisi, bilim olarak yenidir. Felsefe ve din biliminden, tıp
ve hukuk biliminden daha gençtir. Alman şâir ve feylesofu Johann
Gottfried von Herder (1744-1803) tarafından kurulmuştur. Ortaya çı
kan ilk gelişmeleri de, 19. yüzyılın başlarında, Avrupa’nın «Romantik»
çağında bulunmaktadır. Acaba nasıl oldu da, eski çağlarda «halkbilgi
si» ne karşı hiçbir bilimsel ilgi uyanmadı? Avrupa’nın ve Batı Asya
halkları kültürlerinin, iki büyük tek tanrılı dinin, hrıstiyanlık ve müslümanlığm tamamiyle hâkimiyeti altında bulunduğu yüzyıllarda, «or
taçağ» denilen devirde, tabiidirki, geleneksel ve duygusal kültür varlı
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ğı çok zengindi. Lâkin o yüzyılların «rûhânileri», din idarecileri bu çe
şit hayat tezahürlerini araştırmayla ilgilenmiyorlardı. Bir yandan bu
çeşit hayat tezahürlerine çok Tanrılı çağların «putperestlik» kalıntısı
olarak bakılıyor ve mücadele ediliyor, öte yanda da bunları deforme
edip değiştiriyor, hırıstiyan, ya da İslâmî hayatın içine sokuyorlardı.
18. yüzyılda Avrupa’daki «rasyonalizm» ve «aydınlanma» devirlerin
de de, hiç kimse, bu «halkbilgisi» ile ilgilenmedi. Bu devirde halkın ge
leneksel kültür mirâsı ile bütün «irrasyonel hayat tezahürlerini» gerilik,
«karanlık ortaçağın kalıntısı» olarak horladılar ve alay ettiler. Böylelik
le mümkün olduğu kadar çabuk ve kökünden, «aydınlık» tarafından
bertaraf edilmesinin gerektiğini söylediler. Büyük İtalyan tarih feyleso
fu Giambatista Vico (1668-1744) nun, geçmişin mirâsı üzerindeki bu
olumsuz görüşlerden ayrılan yargısı bile 18. yüzyılı etkilemedi. Aydın
lık çağının ünlü temsilcisi Voltaire’in, kendi halkının Jeanne d’Arc
(1431) mm büyük irrasyonel tezâhürü konusundaki alayları meşhur
dur.
îşte bu duygusuz, gayri tarihî görüşlerle Herder mücâdele etti ve
yendi. Herder, «halk ruhu» nun zarurî surette, hem de dâimâ «irrasyo
nel» olduğu, ’’duygu ve gelenek” le belirlenen çizgiler gösterdiği, ve halk
hayatının mutlak bir surette rasyonalize edilmesinin de rûhî bir fakir
leşmeye müncer olacağını işâret edenlerin ilki oldu. Herder, üst taba
kanın sanat şiirinin karşıtı olarak «halk türküsü» kavramını ilk olarak
belirleyip ortaya koyan kimse oldu. Herder, aynı zamanda aydınları,
halkın efsâne ve masallarını sistematik olarak derlemeye dâvet edenlerin
ilki idi (1777). «Romantizm» hareketi, 19. yüzyılın başından, bu dâvetleri ateşli bir gayretle kabullendi: Romantiklere göre, «Halk ruhu»
denilen varlık (daha sonra bilhassa büyük feylesof Hegel’in tarih felse
fesinde üzerinde durduğu bir kavram), tam da halkın irrasyonel hayat
tezâhürlerinde, eski türküler ve efsânelerde, eski kostümler ve âdetler
de, çocukların ve taşra halkının naiv hayatlarında yaşamaktaydı. Önce
Almanya’da, sonra da Avrupa’nın diğer ülkelerinde, «millî» halk tür
külerinin, halk masalları ve halk efsânelerinin büyük koleksiyonlarının
ilk yaratıcıları da «Romantikler» olmuşlardı. Ve onların bu irrasyonel
kültür varlığının renkli zenginliğinde derinleşmeleri, Avrupa’daki «mil
lî» hareketleri, bilhassa Cermen ve İslâv halkları arasında, güçlü öçlü
de etkilemişti. Hatta denilebilir ki, 19. yüzyılda Orta ve Doğu-Avrupa’daki «milliyetçilik» hareketleri, «halkbilgisi» araştırmalariyle geliş
mişti.
Alman Wilhelm Heinrich Riehl, 1858 yılında ilk olarak halkbilgisinden, «bilim olarak halkbilgisi» (Volkskunde als Wissenschaft) diye
söz etmişti. Batı Avrupa’da hemen aynı sıralarda, İngilizce «Folklore»
kelimesi, bütün «halkbilgisi» çalışmalarının ortak adı olarak yayılıyor-
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du. Bir tek yüzyılın bilimsel çalışkanlığı sâyesinde, Avrupa’da muaz
zam bir yığın hâlinde halkbilgisi malzemesi toplandı. Ardından bütün
bu kültür varlığının, ya çok uzak yüzyılların kadim mirası, ya da meç
hul ve naiv «halk ruhu»nun esrarlı bir yaratması olduğu hakkmdaki
«yaygın romantik görüş» yavaş yavaş düzeltildi. Bilhassa John Meier ve
Hans Naumann adlarındaki Alman araştırıcıları, bize, 20. yüzyılda tür
küler, kostümler ve âdetlerin aşağı halk tabakalarının «dibe çökmüş
kültür varlığı» (versunkene kulturgut) olduğunu, yâni aslında yukarı
tabakaların rasyonel dünyasından zuhur ettiklerini, daha sonra da aşa
ğı tabakalar tarafından kabul edildiklerini ve başka biçimlere nasıl so
kulduklarım gösterdiler. Halkbilgisi araştırmalarının «millî» olarak
sınırlanmasından yavaş yavaş vazgeçildi. 1907 yılından beri, de araş
tırmalarımız için, uluslararası bir örgütümüz var: «Folklore: Fellows».
Masal ve efsane malzemesinin dünya üstünde boydan boya, halktan hal
ka yol bulup dolaştığı, daha 19. yüzyılın araştırmaları ile, bilhassa
Arap ve Hind halkbilgisi üzerindeki çalışmalar sâyesinde tesbit edilmiş
ti. Fotoğraf ve gramafon gibi yeni teknik yardımcı araçlar, halkbilgisi
araştırmalarının imkânlarını mutlu şekilde genişlettiler. Etnoloğ, psiko
log ve sosyologların ortak çalışmaları da verimli sonuçlar doğurdu. Bu
gün (1938) artık halkbilgisinin araştırma alanı başlıca üç bölgeye ay
rılmıştır. Kendi halkımız ve başka halkların «geleneksel ve irrasyonel»
kültür varlığını şu bölümlerde derliyor ve araştırıyoruz:

1.
2.
3.

Dil, ses ve müzik alanı
Eşya varlığı alanı
Töreler ve âdetler alanı.»

Gerhard Kessler’in esaslarını yukarıda verdiğimiz makalesinin ya
yınlandığı sıralarda, halkbilgisi, halkevlerinde yer almış, Türkiye ça
pında yaygın bir hâle gelmiş olmakla birlikte, henüz araştırmalara ge
çilmemiş, derlemeler de rastgele, düzensiz bir şekilde yürütülmekteydi.
Dergiler ve «Halkbilgisi Derneği»nden kalma öncüler, yeteri ölçüde
rehberlik görevi yapamıyorlardı. G. Kessler’in, kısa olmakla birlikte,
batının son bilimsel araştırmalarına dayanan bu makalesinin o günler
de yayınlanmaması, bu yoldan daha geriiş ve bilinçli bir rehberlik işine
girişilemeyişi üzülecek bir olaydır.
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BİSLIK
Cenan ÖZMERAL

Asırlardan beri Anadolu’muzda süre gelen adetlerin en önemlile
rinden birisi de hiç şüphe yokki evlenmez isteyen gençlerin kız aileleri
ne belirli bir miktar para vermeleri. Başlık diyorlar bu paraya. Her
yörenin, her topluluğun kendisine göre bir piyasası var. Kimi yerde iki,
üç bin lira olup, kimi yerde on, onikibine kadar çıkıyor. Hatta bazı böl
gelerde bu paradan başka, köy yaşantısı için çok kıymetli bir takım
hediyeler de verildiği görülüyor.

Başlığın sosyal fonksiyonu çok büyük. Erkeğin yüklü bir başlık
ödemesi, kadının aile içinde önemli bir varlık olduğunu gösteriyor ve bu
nu erkeğe daima hissettiriyor. Yani kız başlığına göre kıymet kazanı
yor, alan erkek de verdiği başlığa göre şeref. Öte yandan Anadolu’da
birden fazla kadınla evlenmeğe mani olan ancak hukuk kitaplarında kal
mış kanunlar değil, evliliğin getirdiği ekonomik baskı. Bir kız için pa
rayı zor bulan gençler, ikinci bir evliliği düşünemiyorlar bile. Nitekim,
ortalama gelirin daha fazla olduğu bölgelerde çok kişiyle evlenmeler gö
rülüyor. Bakın Güneydoğu Anadolu dolaylarında bir inceleme gezisi ya
pan O.D.T.Ü.’lü arkadaşlarımız izlenimlerini nasıl anlatıyorlar: «Köy
delikanlıları şikâyetçiydiler. Bizim gibi yoksul insanlar nasıl olurda sekiz-on bin lirayı bulup kız isteyebilir o diye yakmıyorlardı. Bir «Anka
ra’da kızlar bedavaymış, oraya gidip evlenelim)) dedi. Ama hepsi için
için kızıyorlardı bu başlık denen geleneğe. Hislerini şimdiye kadar dökememiş olmanın acısıyla, «Başlık» diyorlardı «adam öldürmenin, kan
davalarının en büyük etkenlerinden biridir.» Kız aileleri yönünden dü
şünecek olursak, başlık alma geleneğinin aileden ayrılan bir iş gücünü,
ekonomik bakımdan elden geldiği kadar karşılayabilme çabasına dayan
dığı görülür. Ananın ev işlerindeki en büyük yardımcısı olan kız evlâ
dın yeri böylece doldurulmak istenir.

Bazı olumlu yönleri de var bu geleneğin: İyi gitmeyen bir evlilik
sonunda kocasından ayrılmak zorunda kalan bir kadın, evlenirken aile
sine verilmiş olan para ile geleceğini garanti altına alıyor. Anadolu’nun
11

çeşitli köy ve kasabalarında durum, bu. Fakat bazı yörelerde geçimsiz
likten dolayı kadın kocasından ayrılmak isterse erkek verdiği başlığı ge
ri alabiliyor. Veya kısa bîr evlilikten sonra gelin ölürse, erkeğin parası
nı geri alması mümkün olabiliyor.

Çok uzun zamanlardan beri süregelmiş olan bu geleneğin yaptığı
ekonomik baskı, erkeği ve erkek ailesini başka çözüm yolları aramaya
itmiş. Bu yolların başında «kız kaçırma» düşünülebilir. Belki en etki
lisi değil ama en çok görüleni de bu yol. Erkek kızla anlaşarak onu ka
çırır, ve kız ailesinin emniyet kuvvetlerine durumu bildirmesi üzerine
kaçaklar kısa bir takip sonucu yakalanırlar. Kız, sevdiği erkeği kurta
rabiliri için kendi rızası ile gittiğini söyler, anası babası da kızlarının
namusunu kurtarmak için bir düğün yapmayı kabul ederler. Böylece
mesele kapanır. Fakat bazı bölgelerde ve bilhassa göçebe aşiretlerinde
kız kaçırma değil başlığın ortadan kalkmasına, daha da artmasına sebeb olur.

Diğer bir çözüm yolu da gerekli başlığı ödeyemeyecek durumda
olan erkeğin kız ailesi yanında belirli bir süre çalışmayı kabul etmesi
dir. Bu durumda beş-altı yıllık bir çalışma sonunda kızı alabileceği gi
bi, evlendikten sonra kız ailesi yanında çalışma yolunu da seçebilir. Yal
nız baba otoritesinin fazla olduğu yörelerde, bu durum, yeni erkeğin
baba ocağından ayrılıp kız ailesi için çalıştığı pek görülmez.

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde dikkatimizi çeken usullerden birisi
de değişme yolu ile evlenmektir. Bu; hemen hemen aynı yaşlarda bir
kızı bir oğlu olan iki ailenin çocuklarının karşılıklı olarak evlendirmele
ri şeklinde olur. Hatta bazen verilen kıza karşılık başlık yerine geçe
bilecek bir kız almanın önemli olduğu düşünülerek kardeşlerin yaşıt ol
ması göze alınmaz. Örneğin, aileye yirmi yaşlarında bir gelin girecekse
evin on yaşındaki küçük kızının karşılık olarak gönderilmesinde ve hat
ta evlendirilmesinde bir sakınca görülmez. Böylece başlık tamamiyle or
tadan kalkmış olur. Bu usûl ekonomik koşulların zorlamasıyla ortaya
çıktığı için başlığın hafif olduğu yörelerde pek kullanılmıyor.
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Türk halk müziğinde çeşitli çalgı aletleri kullanılmaktadır Bun
ların bazıları telli, bazıları ise nefesli aletlerdir. Ayrıca telli çalgı alet
leri kendi aralarında yayla çalman ve mızrapla çalman tiplere ayrılır
lar. Mızrapla çalınanların başında saz gelir. Yaylı grupta Karadeniz
Bölgesine özge olan kemençe ile Güney ve Güneybatı kesimlerinde kul
lanılan kabak kemanesi bulunur. Bundan başka, Çerkezlerin çaldıkları
armonikayı da halk sazları içine alabiliriz. Gene Doğu illerimizde daha
ziyade Kafkas Türklerinin çaldıkları telli sazlardan «tor» da bir halk
sazıdır. Nefesli aletlerimiz ise: Gırnata, zurna, kaval, tulum ve mey ad
larıyla yurdun değişik yönlerinde çalınanlardır Bütün bu çalgı aletle
rine eşlik edebilen ve el yardımı ya da tokmak gibi aracılarla çalman,
davul, dümbelek, kaşık, zilli maşa, tef ve zil de halk sazlarımız arasın
da önemli yer işgal eder.
Yazımızda; halk müziğinde kullanılan aletlerimizin teker teker
yapı ve özelliklerini incelemeğe çalışacağız. Önce telli sazlardan sazı ele
alalım:
Saz: Genişçe bir tekne - gövde - ve bu tekneye sabitleştirilmiş sap
tan meydana getirilmiştir. Gövde üzerinde tellere desteklik görevi ya
pan eşik ve telleri tutmaya yarayan tel tutucusu vardır. Sap üzerinde,
çeşitli kalınlıklarda olan misinadan bağlanmış perdeler ve tellere destek
lik görevi yapan ikinci bir eşik, nihayetinde de telleri tutmaya ve akort
yapmaya -düzenlemeye- yarayan kulaklar bulunur. Sazların bütün çe
şitlerinde, ekseriyetle sap uzunluğu yani tekne ile birleşen yerden, sap
taki eşiğe kadar olan uzunluk; gövdenin uzunluğunun iki katından 12
13 yada 12-15 cm. daha uzundur. Sap uzunluğu kısaldıkça gövde ile
sapın birleştiği yerdeki son perde gövde üzerine doğru gider ki; bu şe
kilde son perdede parmak basma işlemi güçleşir. Fakat sazın verdiği
seste bir değişiklik meydana gelmez. Sazlar, meydan sazı, divan sazı,
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bağlama, tanbura ve cura adlarıyla sınıflandırılırlar. Bütün bunların
yapıları aynı olmasına rağmen çalmış teknikleri, ufak değişiklikler gös
terirler.
1 — Meydan Sazı: Gövde uzunluğu 50-60 cm. civarındadır. Sap
uzunluğu ise yukarıda açıkladığımız şekildedir.
2 — Divan Sazı: Gövde uzunluğu 45-50 cm. kadardır.

3 — Bağlama: Gövde uzunluğu 35-40 cm. civarındadır.

4 — Tanbura: Gövde uzunluğu 30 cm. civarında ya da bağlama
kadar olabilir.
5 — Cura: Gövde uzunluğu 15-25 cm. kadardır.

Saz üzerindeki teller çelikten yapılmış olup değişik kalınlıklar gös
terirler. Bunlar sanayide milimlerle ifade edilirken, bizde çeşitli incelik
ve kalınlıkları yönünden numaralarla adlandırılır. Şöyleki: en ince nu
mara 15 olup en kalın numara 32 dir. 15 ile 32 numara arasında bu
lunanlar ise, 18, 20, 22, 24, 25, 28 ve 30 numaralardır. Sazlara takı
lan tellerin numaraları sazın büyüklük ve küçüklüğüne göre değişirler.
Normal olarak saz boyu uzadıkça telin boyu da uzar fakat telin çapı
kalma doğru gider. Yani curada ince numaralı, meselâ 15 numara tel
kullanılmışsa, meydan sazında 32 numara kullanılması gereklidir. Bazı
saz sanatçıları kendi bildikleri ya da arzu ettikleri usulde, sazlarında,
bizim izah edeceğimiz şekle uygun olmayan tel numaraları kullanırlar.
Teller fizik yönünden izah edilirse: ince tellerin titreşim sayısı daha faz
la olduğundan meydana getirdikleri sesler ince olur. Kalın telin titreşim
sayısı az olduğu için vereceği ses de o nisbette kalın olur. Aynı uzun
lukta ve aynı kalınlıkta olan tellerin gerilmeleri eşit ise vereceği ses de
eşittir. Eğer aralarında gerilim farkı var ise o zaman çok gerilen tel az
gerilen tele nisbetle az titreşim, yapacağı için daha ince ses verir. Gele
cek yazımızda değişik sazlara takılacak tellerin sınıflandırılmalarından
söz edeceğiz.
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Çeşitli halkların masallarında, mitolojilerinde yeryüzü hakkında
düşünülenler ilginçtir. Dünyanın ayrı kıtalarının birbirinden uzak mem
leketlerinde gördüğümüz yeryüzü ile ilgili motiflerin birbirine benzerli
ği daha da ilginç... Bu yazıda yer kültüründen genel çizgiler çizip
«yer» ile ilgili motiflerden örnekler vereceğim.
Yere «toprak ana», veya «toprak tanrıçası» şeklinde tapma dün
yanın hemen her yerinde görülen yaygın bir ibadet olup bu ibadetin
çeşitli şekillerde kalıntılarına günümüzde bile rastlanır. Köylerimizde
halkımızın toprağa «toprak ana» demesi, ürününü ondan almasının ya
nında toprağa karşı bir çeşit dinsel duygu beslediğinden olsa gerek.
Esasında «yer»e «toprak ana» denmesi ülkemize has bir özellik değil
dir. Evrensel olarak toprak dişidir ve meyvaların annesi şeklinde dü
şünülür. Bu noktada «tanrıça toprak ana-tanrı gök baba» miti başlar.
«Yer», güzel tanrıça, ölüler dünyasına hükmeder. Kuzey Amerika kı
zıl derilileri, Batı Afrika halkları ve Moğol ianışlarına göre ölünün yere
gömülmesi (tohumun toprağa gömülmesi gibi) bir çeşit ziraattır. Çün
kü ölenin ruhu yeniden bir kadın vücuduna girip tekrar dünyaya gele
bilir. «Yer» her zaman iyi tanrı sembolü değildir. Bazan da ölü ruh
ların içinde yaşadığı karanlık bir dünyanın kötü ve iğrenç tanrısı rolündedir. Türkçe’de «toprağı bol olsun», «mezarına nur yağsın» gibi di
lekler ile ölüm sonrası toprak altı hayatın «iyi», «karanlık, akrepli, yı
lanlı mezar» motifi ile de aynı hayatın «kötü», çekilmez iki yanı oldu
ğu anlatılır. Orta Asya kavimlerinin, bilhassa Turani stoktan halkların
dağa, vadiye, tepeye, ırmağa tapması toprağın «analık» motifi ile ya
kın ilişkilidir kanaatmdayım. Frigyalılardaki tanrının sonbaharın ölme
si, ilkbaharın toprağın canlanmasıyla dirilmesi Anadolu dininin toprak
la sıkısıkıya ilişkisini gösterir. Toprak tanrıçası görüşü, Eski Yunanlı
lar ve Eski Mısırlılarda da vardı.
Eski Çin kültürünün bir parçası olarak, imparator beş toprak kümeşinin önünde secde ederdi. Bu çeşit ibadetin yeryüzü şekliyle ilişiği
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vardı. Her küme bir yönü temsil ederdi (dört yön ile merkez). Yerin
şekli ve meydana gelmesi üzerinde dünya halklarının düşündüklerini kı
sa kısa motifleriyle sıralıyalım:
— Başlangıçta her şey su ile kaplı (İrlanda mitolojisi, Fin-Kalevela-Mısır, Babil, İbrani, Budist Mitolojisi, Hindistan, Polenezya, Indonezya),

— Yeryüzü «iptidai ilk varlık su»yun altından yüzeye
(Hindistan),

getirildi

— Toprak başlangıçta suyun derinliklerindedir. Tanrı toprağı dı
şarıya çıkarmak için hayvanları suyun altına gönderir. Gidenlerin ço
ğu boğulup dönemez; en son gönderilen bir hayvan (çoğunlukla mis sı
çanı (nihayet ağzında biraz toprakla döner, bu «biraz toprak» tan yer
yüzü teşekkül eder. (Kaliforniya Kızıl Derilileri, Hindistan, Sibirya),
— Toprak, denizin dibinde bir yumurtadır başlangıçta, Yumurta
yı bir kuş çıkarır suyun yüzüne ve yeryüzü meydana gelir (Borneo),
— Yeryüzü suyun yüzünde kırılan bir yumurtadan meydana gelir
(Hindistan),
— Toprağın altı hep sudur (Hindistan),

— Yeryüzü su üstünde yüzen bir adadır (Doğu Anadolu, Ameri
ka Kızıl Derilileri, Batı Afrika),
— Toprak suyun kurumasıyla oluştu (Hindistan),
— Yeryüzü su yüzündeki bir çöpten (Hindistan), bir taştan (Bor
neo), kum tanelerinden (Hindistan), su yüzünde çürüyen bir maddeden
(Moğol, Japon, Sibirya), su içinde büyüyen bir ağaçtan (Sibirya), su
içine atılan ateşin çıkardığı buhardan (Sibirya), suyla karışan tütün to
humlarından (Kızıl Derililer), tanrının tahtı altındaki kardan (îbraniler), tanrının tırnağı ile ezdiği kurtçuktan (Hindistan), yumuşak ilkel
maddenin güneşle ve rüzgârla sertleşmesinden (Hindistan) meydana
geldi.
— Yeryüzü tanrı oğlunun vücudundan (Hindistan, Sibirya), dev
lerin vücudundan (Hindistan), ilk karı-kocanın ilk erkek ve kız çocuk
larının vücudundan (Hindistan), öldürülen küçük çocuğun vücudundan
(Hindistan), intihar eden tanrının vücudundan, ölülerin kan ve ke
miklerinden , Ademin vücudundan (îbraniler), güneye doğru sulara
yuvarlanan ve gezgin Koto tanrısının dizginleriyle bugünkü şekliyle du
ran koca boynuzlu bir hayvandan (Kaliforniya Koto Kızıl Derilileri),
suyun altından yükselen bir balığın sırtından (Hindistan), teşekkül etti.
Balığın sırtı bıçaklarla kesilerek dağlar ve vadiler meydana geldi.

— Yeryüzü bir adamın sırtında (Hindistan, Yunan), ayakta duran
tanrıçanın başında (Hindistan), ihtiyar bir kadının sırtında (Hindistan)
bir direğin tepesinde (Direğin ihtiyar bekçisi kızınca direği sallarmış,
deprem de budur). Bir devin sırtında (Dev teprendikçe deprem...), bir
kaplumbağanın sırtında (Hindistan, Amerika Kızıl Derililer), balığın
sırtında (Sibirya, Türkiye, İran), kurbağanın sırtında (Sibirya), balığın
sırtında duran bir öküzün boynuzlarında (Hindistan, Orta Doğu ülke
leri), (öküzün yeri bir boynuzundan diğer boynuzuna alması ile dep
rem olur), filin sırtında (Hindistan), kobranın başında (Hindistan), tan
rının kolu üzerinde (İbraniler) durur. Ayrıca İrlandalIlar, Çinliler, Yu
nanlılar, Hintliler yerin sütunları üzerinde yer aldığına inanırlar. Hint
lilere göre dört yer sütunu iki tanrı tarafından annelerinin saçlarıyla kımıldanamıyacak kadar sıkı bağlanmıştır. Bazan dört sütun yerini dört
ip alır. Bu iplerle yer göğe bağlıdır. Orta Doğu ülkelerinde yerin Kaf
Dağ’mdan çengellerle göğe asılı olduğuna inanılır.
— Yeryüzü kare (İrlanda mitolojisi, Sibirya, Çin), tekerlek (Yu
nan, Sibirya, Hindistan) şeklindedir. Çark şeklindedir, döner (Çark-û
Felek) (Doğu Anadolu). Etrafını yedi deniz çevirir (Hindistan), üstün
de ve altında büyük bulutlar vardır. (Hindistan), etrafını bir yılan sa
rar (Hindistan), ortasında Mekke vardır (Doğu Anadolu), ortasında bir
kuyu vardır, kuyudan on bir nehir çıkar (Keldaniler), ortasında haya
tın ve kaderin ağacı var (Alman, Arap, Mısır), Cennet Irmağının kayna
ğı dünya ağacının kökünden çıkar (Alman), Cennetten dört ırmak yer
yüzüne doğar (Doğu Anadolu), bu dört ırmağın Dicle, Fırat, Seyhun,
Ceyhun olduğuna inanılır.
— Yeryüzünde her şey (dağlar, vadiler, nehirler) başlangıçta bu
günün tersiydi, tanrının devleri yeryüzünün ağır noktalarına dağ, hafif
noktalarına vadiler yerleştirerek dengeyi temin ederler (Hindistan), ye
rin altında su dolu iki koca bakır kazan ateş üzerinde kaynar, bu yüz
den yeryüzü yağmurlu ve ıslak olur (Hindistan, Kızıl Derililer, Afga
nistan), tanrının dev hizmetçileri toprağın kayacağı yerlere ağaçlar ser
piştirip kaymanın önüne geçerler (Çinliler).
— Dünya sonunda yeryüzü dümdüz olur, dağlar, vadiler ortadan
kalkar (Doğu Anadolu), dünya sonunda yeryüzü denizin içine batar,
garkolur (ibraniler).
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Hr ftrastirmalan Mi
Sadi Yaver ATAMAN

Folklor herşeyden önce araştırma gerektiren bir konudur. Folklor
âşıkı genç arkadaşlarıma tecrübeli bir ağabeyleri olarak bu kez, bu ko
nuya değinmek istiyorum. Folklor araştırma, derleme ve yayınlamalar
da en önemli noktanın disiplin ve metod olduğunu unutmamalıdır.

Folklor çalışmalarında bir araştırmaya geçilmeden önce, derleme
ye geçmek ne kadar hatalı ise, derleme çalışmalarını bitirmeden ve mu
kayeseli çalışmalardan sonuç alınmadan yayma geçmek de bu kadar ha
talıdır. Araştırma çalışması, derlemelerin hazırlanması demektir.

Folklorunun araştırılması gereken yerlerin çok iyi tanınması ile
işe başlamak gerekir. Bölge haritaları, folklor kaynaklarının cetvelleri
yerlerinde tesbit ve işaret edilerek, o yerin derlemeye hazır duruma gel
mesi sağlandıktan sonra derleme çalışmalarına geçmek, ancak iyi ve
verimli sonuçların alınması bakımından usule ait (1) numaralı iş sayı
lır. Derleme çalışmaları (1) numaralı işi tamamlıyan ve son derece dik
kat ile titizlik isteyen bir iştir.
Bir kere, folklorcu genel kültürle beslenmiş, yapacağı işin meslek
ihtisasını yapmış, halkın psikolojisini bilen, sabırlı, cesur, dayanıklı,
bilgili, özellikle köy yaşantısına ve âdetlerine kolayca yanaşmasını bilen
bir kimse olacaktır. İp ucu bulmakta (sürat-i intikal) ve küçük bir şey
den büyük şeyler çıkarmakta çabuk anlayış ve sezişe sahip olmak, küçük
fırsatlardan faydalanmak, din inanışlarına saygı göstermek, ırz ve na
mus kollamak, kibir ve gurur duygusu uyandırmamak, doğruluk, gü
ven ve itimat aşılamak gibi, tabiat ve ahlâka ait meziyet ve davranışlar
bir folklorcu için son derece lüzumlu şeylerdir.

Şekle ait zorunluklardan en önemlisi, alınacak folklor malzemesi
nin aynen ağızdan çıktığı gibi ve görüldüğü gibi hiçbir özentiye düzelt
melere girişmeden tesbit edilmesidir.
Zihnindeki folklor ürünlerini veren kimse, çok nazlı, duygulu ve
çekingen olur. Bazıları kolay kolay vermek istemiyeceği gibi, işine ka
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rışmayı ve itiraz etmeyi, bilgisine ve şahsına saygısızlık sayar. Zihninde
ki malzemeyi kendisine aktarılmış olduğu gibi verenlerin çoğu son de
rece şovendir:
— Ne yazdın? Hele oku efendi, diye söylediklerinin
olduğu gibi yazılıp yazılmadığını kontrol ederler.

doğruca ve

Folklor kaynağı köylerdir. Bir köyde folklor hâzinesi (ben bunlara
folklor babası, ya da anası diyorum) sayılan yaşlıları konuştururken,
bunları mümkün olduğu kadar bir arada bulundurmak faydalıdır. Bi
rinin kaçırdığını öteki tamamlar, hattâ: hele şurası böyle miydi? Diye
birbirine soranlara rastlanmıştır. Mukayeseli ve kontrollü incelemeler
yapmanın, katma ve uydurmaları ayırdetmenin bir tedbiri sayılır. En yaş
lısı dahi olsa verdiği bilgi ve malzemenin kimden ve nereden alındığı
nı, kimden öğrendiğini ya da duyduğunu sormak, doğuş yerleri (men
seler) ve ilişkiler meselesi bakımından az çok bir sonuca ulaştırıcı ted
birlerdir.
Manevi bilgiler dünyası olan folklorun bütün kadroları üzerinde ya
pılacak araştırma ve derlemelerin yukarda kısaca değindiğim şekil ve
usul disiplinine ait noktalarına uymayan folklorcu ne kadar malzeme
toplarsa toplasın güvene değer bir sonuç vermiş olmaz.
Folklor; zihin, düşünce, bilgi, zevk, duygu, terbiye ve ahlâk gibi
içsel tepki ve davranışların incelenmesi gibi önemli psikolojik çalışma
ların kaynak merkezlerinden olduğu cihetle, ne kadar, çetin, sorumlulu
ğu derin bir konu niteliği taşıdığı açıkça görülür. Bir maddi folklor ko
nusu olan Etnografya, gözgöre halk faaliyetlerini ve malzemesini araş
tıran bir konu olduğu için, düşünceden doğan manevi folklor ürünle
rinin araştırması kadar belki de önemli sayılmaz. Bununla beraber, yu
karda önemle belirttiğimiz disipline ve usule ait noktalar hiçbir vakit
ihmal edilmemelidir.

Bir evin yapısını, eşyasını, müstemîlâtını, alet ve edavatım, insan
ların giydiği eşya, kullandıkları öteberiyi, şekil ve cisim üzerine görgü
ye dayanarak inceleyen Etnografyamın, evde yaşayan insanların bütün
hallerini ve davranışlarım, fikrî hayatlarını inceleyen folklor kadar
önemli olduğu da unutulmamalıdır.

Yukardan beri belirtmeğe çalıştığım hususlar bir noktada özetle
nebilir.

Folklor, bir milletin yaşayan millî kültür varlığıdır Esaslı araştır
maları gerektiren bir konudur. Sağlam ve güvenilir çalışmaların ger
çekleşmesinde, bilgi, disiplin, metod, usul gibi şekle ve esasa ait nokta
lar araştırma plânının özünü kapsar.
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önemli bir nokta da, folklorun sadece türkülerden ibaret sayılan dar
görüşle izah edilmesidir ki, bu çok yanlıştır.
Folklor; (dolayısıyla ve maddi görüşüyle de) yazma oyasından tür
küye varıncaya kadar, içinde hukuk, sağlıkla ilgili konuları -halk taba
beti- edebiyatı, musikisi, çeşitli zenaatlarla ilgili fonksiyonları ile geniş
bir bilim ve kültür kuruludur. Türküler, folklorun ancak bir koludur.
Bütün bunlar folklorcunun da vasıflarını belirten önemli noktalardır.

e
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Servisimin CÖMERT
1969 yılı Nisan ayında Erzurum’un Hacıömer kasabası Tekman
köyünden bir geniş kızla (Seher Atmaca) yaptığım konuşmada Erzu
rum düğün âdetleri hakkında bazı bilgiler edindim. Araştırmanın so
nuçlarını Nusret Uraz’m 1940' yıllarında aynı konuda yaptığı araştır
malarla karşılaştırmak istiyorum.
Erzurum çevresinde onbeş onaltı yaşları evlenmek için normaldir.
Uraz’m yazısında ise bu yaşın, onsekiz yirmi arası olduğu söyleniyor.
Yine Uraz’m belirttiği gibi bu yörede «kız isteme» görücü usulü ile olur.
Kızı görmeye gelenler onun misafire karşı davranışından, kahve pişir
mesinden ve ikram etmesinden istedikleri gelin ölçülerine uygun olup ol
madığını anlarlar. Beğenirlerse, kızın vücudunun kusurlu olup olmadı
ğını anlamak için gittiği hamamı öğrenirler ve kızı orada görmeye gi
derler.

Bundan sonraki ziyarette «dünürcü» olarak kaymvalde, görümce
ve yakınları gelirler. Kız tarafına «kjzımı veririm» dedirtmek için «hedeme» denilen ve nişana kadar ödenen bir para teklif edilir. Söz kesi
minden sonra «başlık parası» için pazarlığa girişilir. Bu kız tarafının
kızlarını vermek için talep ettikleri paradır. Seher Atmaca’dan öğrendi
ğime göre başlık parası yerine bugün radyo, kol saati, inek gibi eşya
lar da verilebiliyor.

Nusret Uraz’m araştırmalarına göre nişandan evvel damat tara
fından kız evine kuru yemiş, şeker, nişan elbiseleri, bilezik, küpe gibi
eşyalar gönderilir. Nişan günü yapılan eğlencede de kızın yüzüğünü
erkek tarafından birkaç kadın gizli olarak bir odada takarlar. Bundan
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sonra ikram edilen şerbetler içilirken kız tarafı damada verilmek üze
re kaymvaldeye elbiselik, saat, tabanca, sigara takımı, bir sürahi dolu
su şerbet ve bir bardak gibi hediyeleri süslenmiş bir tepsi içinde verir
ler. Bunları kırmızı-beyaz renkli bir örtüyle örtmek âdettir.
Damat nişanlılık devresinde nişanlısını görmek isterse bunu kaymvaldesine bildirir. Kızın annesi gizli olarak damada haber gönderir ve
onu davet eder. Güvey o geceyi sabaha kadar gelinle konuşarak geçirir.

Düğünden birkaç gün evvel gelinin çeyizi yani ailesinin kıza ver
diği eşyalar, erkeğin hediyesi olan elbiseler, ayakkabılar ve oda takımı
teşhir edilir. Herkes gelip çeyizi görebilir. Nikâh günü erkek tarafın
dan gelen kadınlı erkekli bir gurup eşyaları sayarlar ve «cihaz defteri»
adı verilen deftere yazarak altını imzalarlar. Bundan sonra çeyiz gelinin
evine taşınır.
Düğünden hemen evvel kız tarafı bir «düğün hamamı» hazırlar.
Gelin hamama götürülür ve süslenmiş bir halı üzerine oturtulur. İki ya
nında, biri erkek tarafından biri kız tarafından iki küçük çocuk ayak
ta durur. Bunlara «sağdıç» adı verilir. Düğün hamamına güveyin ve ge
linin yakınları davetlidir. Akşama kadar hamamda eğlenilir. Ayrılırken
hamamcıya ailenin malî durumuna göre bir top kumaş verilir. Aynı gü
nün akşamı kız evinde «kına gecesi» tertiplenir. Bu sırada damat kendi
evinde arkadaşlarıyla içki içerek eğlenir. Güveyin bu gecesine «kısır
gecesi» denir.
Seher Atmaca’dan öğrendiğime göre Kürtler kendi dillerinde geli
ne «buk» güveye «zava» derler. Gelin başına tahtadan yapılmış ve ren
gârenk kumaşlarla süslü bir başlık giyer. Buna «kofi» adı verilir. Kürt
diliyle «Kofia Gormanca eştekte çedebek» «Kürt gelin başlığı tahtadan
yapılmıştır» demektir. Gelinin ayrıca duvağı vardır ve beyaz bir gelin
lik giyer. Damadın evine de at sırtında gider. Nusret Uraz’m yazısına
göre ise gelin araba ile «göçürülür» yani damadın evine getirilir. Ayrı
ca, arabaya binerken ve inerken davetliler tarafından görülmemesi için,
gerilmiş iki perde arasından geçirilir. Gelin yeni evine gelince ellerini,
ayaklarım yıkayıp suyunu kapı eşiklerine ve fırın önüne serpmek âdet
tir. Bu yapılırsa gelinin yeni evine kolay alışacağına inanılır.
Seher Atmaca’nm söylediklerine göre gelin at sırtında yeni evinin
önüne gelince damat dama çıkar ve davetlilerin başına bozuk para ser
per. Bunu toplamak davetli çocukların hakkıdır. Damat ayrıca oyul
muş ve içine beşyüz lira konmuş bir elmayı gelinin başına atar. Meyva
tahta başlığa isabet ederse güvey alkışlanır, etmezse alkışlanmaz. Beş
yüz lira geline verilir.
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Uraz’a göre damat akşam üzeri hamama gider ve tıraş olur. Gece
yemek yenerek eğlenilir.
Seher Atmaca’mn anlattığı düğün sonrası devresi çok enteresan.
Evlendikten sonra gelin kayınvaldesi ve kayınpederiyle konuşmaz ve on
ların önünde kocasıyla yemek yemez. Bu durum on günden iki seneye
kadar sürebilir. Kayınvaldenin izin ve arzusundan sonra gelinin ailesi
yemeğe çağrılır. Bu davet gelinin artık kayınvaldesi ve kayınpederiyle
konuşabileceği anlamına gelir.

Düğünden sonra kaymvalde izin vermeden gelin ve damat sokağa
çıkamazlar. îzin verme süresi kayınvaldenin insafına kalmıştır. Üç ay
kadar sürdüğü de olur.

ÇUKUROVA
İTHALÂT VE İHRACAT T.A.S.

kazı makinaları
fork lifleri
vinçler
SATIŞ-PARÇA-SERVİS
ADANA - ANKARA - İSTANBUL - İZMİR
4723
124460
474830
22159

23

Nida TÜFEKÇİ

Açtım perdeyi de durnamı gördüm
Gün be gün artıyor efkârım derdim
Mevlânın aşkına da bir selâm verdim
Durnam ben mahkûmum avcı değilim
Eğer gider isen bizim ellere
Selâm söyle orada açan güllere
Derdimi söyleyin uçan yellere
Durnam ben mahkûmum avcı değilim
Yukarıdaki dörtlükler Ankara’nın Keskin ilçesi dolaylarında boz
lak ayağında söylenen, sıla özlemi dolu bir uzun havadır.
Bozlak deyimi Orta Anadolu’nun kendine özgü uzun havalarına
verilen isimdir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bozlak:
«Orta Anadoluda türkü, mâni, uzun hava anlamını taşıyor; Sey
han bölgesinde de hikâye olarak biliniyor.»
Bozlamak ya da bozulamak ise:
«Deve bağırması, insan feryadı, ağlamak diye» tanımlanır.
Gerçekten bozlaklar ezgisi ve sözleri itibarı ile, bir elemi, bir öz
lemi, haksızlığa karşı âdeta feryad ederek dile getiren uzun havalar ola
rak görülmektedir.
Müzikal anlatımların kesin şekli olamıyor. Halkın geniş yaratma
gücü daima çalıştığından, bir kalıp, söz konusu değildir.
Bozlaklar daima inici bir dizi takip ederler. Mutlak surette belli
bir seviyenin üstüne çıkmış halk sanatçılarınca okunabilirler. Konu ba
kımından bütün halk verilerinde olduğu gibi çeşitlidir. Şimdi, en mak
bul örnekleri Orta Anadolu’da görülen bozlaklarımızdan bir kaçını gö
relim:
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Kırşehir dolaylarında söylenen:
Yağmur yağdı da bulandı hava
Ezelden gamlıydın sen çukur ova
Gitti ellerimiz boş kaldı yuva
Çukurun kilidi beyler nicoldu
Dokuz doğumda kardaş kargının boyu
Düşmana atsürmek ecdadın huyu
Binmiş Abidin'im varıyom deyi
Boynuz uzun tosun atlar nice oldu
Kayseri dolaylarında söylenen:

Şeker dağının da hiç eksilmez gıcısı
Yüreğimden çıkmaz gurbet acısı
Evde ağlar durur bîr tek bacısı
Yol ver de geçeyim Şeker dağları
Sılada bıraktım gözü ağları

Şeker dağında da avcılar gezer
Beni böyle yaptı ah zâlim kader
Yağlı kurşun yedim bağrımı ezer
Yol ver de geçeyim.**.............
Niğde Katırcıoğlu bozlağı

Küçükten görmedim ana kucağı
Koç yiğit yatağı damlar bucağı
Bir yiğit hapsolmakla söner ocağı
Atadan inkisar aldım ağlarım
Dert ile mihnete kaldım ağlarım
Ortaya attılar da selvi dal gibi
Derimi yüzdüler de sırma saç gibi
Ahbapları gelmiş bakar el gibi
Atadan inkisar aldım................ ..................
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ARŞİVDEN SEÇTİKLERİMİZ :

II* ıra IW Hakkında11
Ahmet Kutsi TEÇER

Halk oyunlarının en başta gelen özelliği mahallilik, yerliliktir. Bu
nunla beraber aynı coğrafya bölgesine giren bir çok yerlerin oyunları
arasında benzerlikler görülür. Tabiat, iklim gibi şartların etkisi de ol
makla beraber bu benzerlikleri daha çok etnolojik, sosyal faktörlere bağ
lamak yerinde olur.
Bir bölge içindeki bu benzerlikler bir oyun tipi meydana getirirler.
Meselâ Marmara kıyılarından Akdeniz kıyılarına kadar bütün Batı Anadoluda Zeybek oyun tipi hakimdir. Gerçi bölgenin birçok yerlerinde,
hattâ birbirine pek yakın iki şehir arasında bile oyun farkları vardır. Bu
nu belirtmek için de, meselâ, İzmir Zeybeği, Antalya Zeybeği, Balıkesir
Zeybeği denir. Bunların hangisi, nerede oynanan zeybek diğer bütün zey
bek oyunlarının «prototip» idir? Böyle bir soru belki tarih araştırmaları
yönünden bir değer taşır. Bir coğrafya gerçeği olarak, «Tip» soyut bir
anlam ifade eder. Şu halde ayni bölgedeki oyun farkları belli bir tip mey
dana getiren variyantlardır. Böyle olduğu için de oyunlarımızın tiplere
göre bir tasnifi yapılabilir. Buna göre bütün Türkiye yüzeyini belli oyun
tiplerine göre bölgelere ayırabiliriz. Meselâ Orta Anadolu Halay Bölgesi
dir. Doğu Kuzey Anadolu Bar Bölgesidir. Doğu Karadeniz Kıyıları Ho
ron Bölgesidir. Doğu Güney Anadolu Depki Bölgesidir. Trakya Hora
Bölgesidir.

Bu geniş bölgeler arasında sınırları daha dar olan oyun bölgeleri
de vardır. Meselâ Ankara ve dolaylarında Misket, Kastamoni ve dolay
larında Sepetçioğlu, Konya ve dolaylarında Kaşık oyunu, Balıkesir ve
dolaylarında Güvende, Türkmen oymaklarının iskân edildiği bir çok yer
lerde Mengi, Trakya’nın göçmen köylerinde Sirto gibi oyunlar görülür.
Karşılama, salma için de aynı şey söylenebilir.

(* ) 26-27-28 Temmuz 1961 tarihlerinde İstanbul'da yayılan Z,
Halk Oyunları Semineri Tebliği olarak R. K. Türk Folklof Kulübü arşi
vinde bulunmaktadır.
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Her oyun tipi kendi bölgesi içinde bir coğrafya gerçeği olmakla
beraber sınırların kesin olarak gösterilmesi mümkün değildir. Komşu
iki bölge arasındaki yerlerde çok defa iki tip yanyanadır. Hattâ birbirlerile kaynaşarak melez tipler de meydana gelebilir. Sınırdaş olmayan
bölgeler arasında da sıçramalar vardır. Meselâ Ege Bölgesinden çok
uzak olan doğu illerimizde Elâzığ’da, Van’da Zeybek tipi oyunlara rast
lanır. İç Anadolunun bir çok yerlerinde Horo tipi oyunlar görülmekte
dir. Hemen hemen bütün bölgelerde birbiri içine girmiş olan tipler var
dır. Bunların sebebini toplu yerleşmelerde, göçlerde, askerlik, okul yolu
ile sızmalarda, oyun meraklıları tarafından yenilik hevesiyle benimsen
mede aramak lâzımdır.
Aynı sebeplerden dolayı yurt dışmdanda birçok oyun tipleri gir
miştir. Yabancı ülkelere sınır bölgelerde, Meselâ Kars, Artvin gibi il
lerimizde Kafkas oyunları vardır. Göçler toplu yerleşme dolayısiyle
Anadolıınun diğer bölgelerinde de bu oyunlara rastlanır. Kayseri, Maraş,
Sivas illerinin bazı çevrelerinde, Sakarya vilâyetinin bazı kesimlerinde
Çeçen, Çerkez, hattâ Gürcü oyunları yerleşmiştir. Zigoş oyunu Make
donyalI göçmenler vasıtasiyle Trakya’ya ve Anadolunun diğer bazı böl
gelerine girmiştir. Bu oyunlar topluca yerleşilen yerlerde özelliklerini
koruyabilmiş olsa da prensip itibariyle kaynağından ayrılan her oyun
başka bir bölgede değişikliğe uğrar. Hattâ oyunun adından başka aslı
na nisbetle pek az müşterek vasıfları kalır. Sılazık zeybeği de zeybektir
ama, Ege bölgesindeki zeybek çeşitlerine nisbetle pek çok farklıdır.
Oyun bölgeleri bir coğrafya gerçeği olduğu kadar bir tarih gerçe
ğidir de. Bu bakımdan her bölgede hakim olan oyun tipi mutlaka eski bir
gelenektir. Bu tip, o bölge içinde, sanki bir kaynaktan taşarcansına et
rafına yayılmakta, bir kanal olduğu takirde çok uzaklara kadar akıp git
mektedir. Böyle hallerde tıpkı bir çok şifalı sularda olduğu gibi yerin
den uzaklaştıkça aslına has vasıflar kaybolmaktadır.
Bir tarih gerçeği olarak oyun bölgeleri bilhassa âdet ve gelenek
lerle ilgilidir. Adet ve gelenekler ona bağlı topluluklar için özel birer
şekil almış yaşayış tarzlarıdır. Zaman boyunca yaşayış tarzlarında değimeler olur. Bu takdirde adet ve geleneklerde de değişiklik meydana ge
lir. Eski şekiller altında yeni kavramlar başgösterir. Eski şekiller yeri
ni yenilerine bırakır. Dolayısiyle her oyun tipi, kaynağından bugünkü
haline kadar türlü safhalardan geçmiştir. Zamanla arayerde birçok hal
kalar kaybolmuş, eski ve yeni şekiller arasında yeni terkipler meydana
gelmiş, bu suretle variyantlar doğmuştur.

Esasen variyantların teşekkülü bir «tip» e doğru gelişme demektir.
Adet ve geleneklere bağlı oyunlar başlangıçta bir fonksiyonu olan hare
ket ve jestlerden ibarettir. Meselâ bugün bile bir çok yerlerde düğün
adetleri arasında gelin, güveyi, kaynana, kaynata tarafından uğur diye
27
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esirlik bîr geleneğin mevcut olduğunu gösterir. Estetik gelenek sayesinuğu gibi oyunda da muayyen bîr takım üslûplar ve zevkhr , . ' • . ; .. . • da bunun rolü büyüktür. Ferdi ya
ra ■■ ra;ra, toplum içinde gitgide törpülenerek tipin genel vasıflarım ak
maya başlarlar. Bir bölgeye dışarıdan giren yeni unsurlar da o bölgenin
tipini alır, yeni oyun çeşitlerinin doğmasına sebep olurlar. Bir çok oyun
ların menşeini burada aramak lâzımdır.
Bir tipin genel vasıf' irini meydana getiren teknik, unsurların ba
şında o oyuna has müzik ve müzik aletlerde ilgili özellikler gelir. Beden
organlarının aldığı şekil özellikleri bununla ilgilidir. Esasen beden or
ganlarının yapabilecekleri hareketler sınırlıdır. Bütün oyunlarda yürü-'
me, sekme, çökme, sıçrama... gibi figürler bulunabilir. Bunların çeşitli
şekillerde düzenlenmesi, değişik ritimlerin, değişik formların uygulan
ması oyun tipinin özelliğini yaratır. Bunlara giyim, söz veya ses gibi
yardımcı ifade vasıtalarını da ekliyebiliriz.

Burada bir açıklama yapmak yerinde olur. Tahlilimize konu olan
folklor olayı - tipleşnıe, bölgeleşme - Türkiye'deki müşahedelere göre ele
alımı
'ununla beraber iki sebepten dolayı bu
vade memleketimizde incelenmesi iyi sonuçlar verebilir:
1) Batı mrı
. ■
len değişiklikler bütün sa 1 ilanı a

halkın yaşayış tarzında vukua ge
ahede edilebilir.

2) Bug;
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Bu kısa tahlilden bazı pratik neticeler çıkarmak da mümkündür:
Bu ise bizi ra.-i- ■
..........
buki çok defa iyi bir oyun takımı seyredilince ona bir üstünlük vermeye
gidiliyor, diğerleri ihmal ediliyor.
b) Her bölge i nde henüz adet ve geleneklere bağlı estetik karak
teri teşekkül halinde olan oyur çeşitleri vardır. Bir bölgenin hakiki oyun
zenginliği yanlız soyut oyunlar değil, henüz adet ve geleneklere bağlt
oyunlarla birlikte hepsinin meydana getirdiği bütündür.
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Ekim Gösterileri Başarılıydı:

Robert Kolej Türk Folklor
Kulübü, ilk defa olarak, bu sene
ders yılı başında bir gösteri ver
di. 8-9 Ekim tarihlerinde okul
tiyatro salonunda yapılan halk
oyunları ve halk türküleri gös
terisini geçen yaz İngiltere’deki
festivallere katılan kadro hazır

ladı. Programda Antep, Bitlis,
Bursa Kılıç-Kalkan,
Elâzığ,
Kars ve Silifke ekipleriyle koro
ve solo türküler vardı. İki gece
devam eden gösteriler yeni tale
beler ve okul dışından gelen mi
safirler tarafından ilgi ve takdir
le izlendi. İlk geceki gösteriye
Etiler’deki gecekondu sakinleri
davet edildi.

Bitlis Ekibimiz sahnede
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Bu gösterilerin sonunda yedi
senedir Kulübümüzde çalışan
ATİLA ANSAL, okulundan me
zun oluşu nedeni ile aramızdan

ayrıldı. Arkadaşımıza bundan
sonraki çalışmalarında başarılar
dileriz.

Arkadaşımız Atilâ Ansal son kez Kars oynuyor.

Folklor Araştırma Merkezi
Kuruldu:
Sayın Tahir Alangu’nun teş
vik ve gayretleri ile okulumuzda
bir Folklor Araştırnip Merkezi
kurulmuştur. Türk Folkloru üzerinde araştırmalar yapacak olan bu merkez zengin bir kütüp
hane kurmak için de çalışmalara
başlamış ve ilk etapta bin liralık
kitap satın almıştır. Bu merke
zin âmirliğine Kulübümüz Örf
ve Adetler Yarkurulu başkanı
Talât İnanç getirilmiştir.
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Ordu Fındık Festivaline
Katılamadık:
Ordu’da her yıl 29 Ekimde
düzenlenen Fındık Festivaline da
vet edilen kulübümüz, programı
nın elvermemesi yüzünden festi
vale katılamamıştır. Geçen sene
aynı festivale katılmıştık.

Bir Mektup Var:

29.X.1969
Robert Kolej Türk Folklor Ku
lübü Başkanlığına;
Göndermiş olduğunuz dergiyi
aldık, çok teşekkür ederiz. Folk-

lora Doğru adı altında çıkardığı
nız bu derginin Türk folkloruna
hizmet edeceğini, genç kuşakla
ra ve tüm aKmu oyuna derya
olan folklorumuzu bir nebze ol
sun tanıtacağına inanıyoruz. Bu
şekilde yapılan faaliyetleri takdir
le karşılıyoruz. Bundan müte
vellit folklora yararlı olan her fa
aliyetinizi destekliyecek ve her
zaman yanınızda olacağız. Bu
hususta bize sunduğunuz teklifi
kabul eder başarılar dileriz.

Not: Folklor hakkında görüş
lerimizi belirten yazılanda sîzle
re göndereceğiz.
Î.Ü.T.B.
Folklor Başkam
Mehmet Eroğlu

t.Ü.T.B. Folklor Kulübü başkanına ilgilerinden ötürü teşek
kür eder, şahsında bütün kulüp
üyesi arkadaşlar başarılar dile
riz.
Robert Kolej Lise Bölümü
ve Galatasaray Lisesinin işbirliği:
Robert Kolej Lise Bölümü ve Galatasary Lisesi, Edebiyat ve Folk
lor Kulüplerinin ortak çalışması
sonucunda 29 Kasım’da Galata
saray Lisesi ve 3 Aralık’ta Robert
Kolej salonlarında olmak üzere
«Bir şehir günü» düzenlenmiştir.
Bu günde örf ve adetleri, halk
oyunlah ve halk müziği ile Elâzığ
şehrinin tanıtılmasına karar veril
miştir. Bu konuyla ilgili yazılara,
gelecek sayımızda yer vereceğimi
zi duyururuz.

31

ö
/// ♦

/// * 1

Pepsi içen
Pepsi
lezzetinden
ayrılamaz

ft

Türk Folklorunu
seviniz
tanıtınız
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dan
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