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Yüreğil Köyü İncelemesi

(Geçen Sayıdan Devam)

Evlenme ve Düğün : Toplumsal değişimin en belirgin görüle
bildiği alanlardan biri de evlenme ve düğün gelenekleridir. Yurdu
muzun birçok yerinde olduğu gibi buradan da Almanya’ya göçen
ler bulunuyor. Bunların sayısı elli kadar. Önceleri düğünler ya ma
yıs ayında hıdırellez zamanı ya da hasat sonu yapılırmış. Ancak şu 
anda yurt dışında olanlar nedeni ile düğün mevsimi temmuz ayına 
kaymış durumda. Böylelikle bu kişilerin de düğüne katılmaları sağ
lanmış oluyor. Fakat temmuz ayında işlerin yoğunluğu nedeni ile 
düğünler kimi özelliklerini gitgide yitirmektedirler.

Evlilikler çoğunlukla aile yakınları ve köy içinden olmakta. 
Akraba evlilikleri çok sık görülür. Ancak dışarıdan kız alıp verme 
de rastlanılan bir durum. Evlenecek kişiler için karar genellikle 
aileler tarafından verilir. Evliliğe ailelerce karar verildiğinden ev
lenecek kızla oğlan önceden birbirlerini tanımazlar, evlenme yönün
de girişim yapılmış olsa bile birbirleriyle görüşemezler. Eğer kızla 
oğlan aynı köyden değilse genellikle birbirlerini görmeden evlene
miyorlar, hatta görmek ayıp sayılıyor.

Kız istemenin ilk aşaması «dünür gitme» dir. Dünür gidilen ev
dekiler, kızı vermeye gönülleri yoksa, ilk gidişte «evlendirmemek» 
biçiminde kesin bir yanıt veriyorlar. Yok eğer gönülleri var ise dü
nürcülerin birkaç kez gelip gitmelerini sağlayacak biçimde davra
nıyorlar. Bunun için de naz yapılır diyorlar, «hele bir düşünelim» 
gibi bir yanıt veriyorlar ve oğlanın soruşturmasının yapılabilmesi 
için zaman kazanıyorlar. Soruşturma sırasında ise genellikle şu 
sorular soruluyor : Bir duygunuz var mı? kaynana nasıl? kayınba- 
ba titiz mi? vb. Daha sonra dünürcüler iki kez daha geliyorlar ki, 
bu gelişlerin arası iki-üç gün, olabilir. Üçüncü kerede kız verili
yor. Dünürcülüğe gelenler bunun üzerine «Allah başa kadar ver-
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sin», «hayırlı olsun» diyorlar. Erkek tarafı (eğer kız verilirse) «ağız 
tadı» (lokum, birküvi, vb.) tatlı yiyecekler getiriyorlar ve kız evine 
sunuyorlar. Kızdan alınan yağlık mendil oğlana, oğlan tarafından 
alınan da kıza veriliyor.

Daha sonra oğlan evi «tedarik görmeye» başlar, Yani düğün 
ve ev için gerekli olan eşyaları sağlamaya çalışır. Bu sırada «ayak 
açma» denilen küçük nişan yapılır. Kıza ayna, tarak, koku getiri
lir. Kız evi oğlana altın yüzük alır. Ayrıca erkek tarafı altın cebe 
(çevreli altın) bilezik, yüzük ve küpe getirir, böylece nişan takılır. 
Genellikle ilk bir ay içinde yapılan bu nişanı oğlan evi yapar. Eğe: 
anlaşmalı olursa nişandan sonra düğün tarihi geciktirilebilir. Ev
lenme sonucu kız giderken en az iki kat yün yatak, halı, seccade 
türü çeyizler de verilir.

Eskiden uygulanan bir gelenek de nişan yüzüğü yerine nişan 
bileziği takılması. Ancak bugün bu gelenek yerini nişan yüzüğüne 
bırakmış durumda.

Başlık parası bugün de uygulanan bir gelenek. Başlık parası 
ortalama 50 - 60 bin lira dolaylarında. Bu parayı ödeyemeyen bazı 
gençlerin kız kaçırma yoluna başvurdukları söylendi (Ancak bu 
yol aileler arasında sürtüşmelere neden oluyormuş). Son yıllarda 
başlık geleneği biçim değiştirmekte. Bu gelenekte para yerine iki 
aile arasında anlaşmaya bağlı olarak evin bütün eşyalarının alımı 
da yapılabiliyor (kimi zaman tüm eşyaları bir taraf alabilirse de 
genellikle ortaklaşa almıyor).

Kına gecesi ile başlayan düğünler genellikle üç gün sürmekte
dir. Kına gecesinde gelin bir masaya oturtulup çevresine oturulur. 
Ya da ortaya bir yastık konur, yastığın üstüne gelin ve sağdıcı otur
tulur. Başlarına bir örtü örtülür. Kızla sağdıç konuşmaya başlar
lar. Yastığın üstünde gelini ağlatırlar. Kız ağlatma çeşitli biçimler
de yapılır. Sonunda da gelin övülür. Bu amaçla söylenen türküler
den bir örnek:

Gider yolun kıyısına 
Çağırın kızın dayısına 
Biner atın eğrisine 
Gider yolun kıyısına.
Atladı çıktı eşiği 
Sofrada kaldı kaşığı 
Büyük evin yakışığı 
Kız eşim kınam kutlu olsun.



Gece biterken geceye katılanların ellerine kına yakılır. Gelin 
oğlan evine varınca elinin kınasını kirişe sürer ve çıkarır. Kına ge
cesinde aydınlık anlamına ayna ve güğüm konur.

Gelin giysisi al olur, al duvak takılır. Duvağın üstüne ayna ta
kılır. Tepesine «tozak» konulur. Göğsüne, boynundan aşağıya allı 
yeşilli ipek takılır. Bazen gümüş tepelik konur. Ayakkabıları beyaz 
olur. Elleri boştur. Elleri ile yüzünü kapar. Damat siyah takım el
bise, beyaz gömlek giyer (eskiden ne giyildiği pek anımsanmıyor).

Damat traşı düğünün ilginç aşamalarından biridir. Traş sıra
sında arkadaşları damadı güldürmeye çalışırlar. Ayakkabısını ça
larlar, «Kaç yaşında?», «Kocamış ardıcı nasıl yiyecek?», «Ağzına bak, 
kaç dişi var?», «Yaşı kaçmış» gibi şakalar yaparlar. Damat eğer bu 
şakalara gülerse öteberi aldırılarak cezalandırılır.

Ayrıca düğünlerde çok sayıda silâh atılır. Bu durumla ilgili, 
oldukça yaygın olarak söylenen «Taven kalbur gibi olmazse düğün, 
düğüne benzemez» sözü durumu açıklıyor sanırız.

Eski Bazı Kurum ve Gelenekler: Erkeklerin eskiden yaptığı 
bir eğlence biçimi vardır. Buna «arabaş» adı verilir. Arabaşmda, 
her gece bir kişinin evinde toplanılır; yenilir, içilir, eğlendirmiş.

Avcılık da eski gelenekler arasındadır. Bunun özelliği de top
lu olarak yapılmasıdır. «Avcıbaşı» adı verilen bir kişinin yönetimin
de ava toplu olarak çıkılır. Avcıbaşı’lık yapan kişi av bölgesini en 
iyi bilen kişi kabul edilir ve babadan oğula geçer.

Çocuklara konulacak adlara büyükanne ya da büyükbaba ka
rar verir. Çok yakın zamanlara kadar anne - baba karışamazdı. Ço
cuğun dişinin çıkmasını kolaylaştırmak için dişbediği (bulgur) kay
natılır. Bulgurun üzerine ceviz, fındık fıstık konularak tabaklarla 
yakın çevreye dağıtılır.

Lohusalık sırasında lohusa şerbeti yapılır. Lohusanın (3-4 
günden) fazla yatması istenmez. Bu üç dört gün içinde akrabalar 
armağanlar getirip çocuğu görürler. Konuklara bu sırada lokum 
tutulur.

Erkek çocuklar daha değerli tutuluyor. Söyleştiğimiz Fadime 
Ninenin «bütün çocuklarım öldü» derken yalnızca erkekleri be
lirttiğini sonradan anladık. Yörede kullanılan bir başka deyim de 
şöyle; «kız oğlandan yarım aşağıdadır». Erkek çocukları genellikle 
iki-üç yaşlarında sünnet ettiriliyorlar. Sünnet sırasında çocuğu 
babası ya da akrabalarından biri tutar.



Genel kadın giyimi ise şöyle tanımlanabilir: Başta keten ör
tü vardır. İçe bir gömlek ve içlik giyilir. Daha sonra giyilen giysi 
ise, «saya» ya da «üçetek» adı verilen giysidir. Çalışırken kola kol
çak takılır. Bu giyimin üstüne iki önlük takılır. Bunlardan biri giy
silerin korunması için, diğeri ise inek sağarken kullanılıyor. Bele 
kuşak bağlanıyor..

Çocuk Oyunları: Kaynak kişiler: Mustafa Kutlu (8), Basri 
Çelik (11).

Kütük Oyunu :
«Kütük», ortaya konan bir taşa verilen addır. Oyun bu taşın 

çevresinde üç kişi tarafından oynanır. Ebe seçilerek kütüğü yer
leştirir ve diğer oyuncuları koşarak yakalamaya çalışır. Bu sırada 
kovalanan oyuncular kütüğü uzaklaştırmaya çalışırlar. Kütük ye
rinden uzaklaşınca ebe oyuncuları kovalamayı sürdüremez. Önce 
kütüğü yerine koymak zorundadır. Oyun diğer oyunculardan bi
rinin yakalanıp ebe olmasıyla aynı biçimde sürer. Oyunun başın
da yapılan anlaşmaya göre oyun «kesmeli» ya da «kesmesiz» ola
bilir. Kesmesizde üçüncü oyuncu ebe ile kovalanan arasından ge
çemez. Diğerinde böyle bir sınırlama yoktur.

Fort (noçu ya da değnek adını da alır) :
Bir taşın üzerine değnek bir ucu toprağa değecek biçimde 

yatık olarak konulur. Bunun başında «çoban» adı verilen bir ço
cuk vardır. Ötekiler ellerinde sopaları ile bu oyuna katılırlar. 
Oyun başında belirlenen bir çizgiden ellerindeki sopayı atarak ta
şın üzerindeki sopayı düşürmeye çalışırlar. Düşüremezlerse sopa
larını geri almaya koşarlar. Çoban da bunları kovalar. Kovalama, 
başlama çizgisinden ayrılmış alanla sınırlandırılır. Yani çoban 
diğer oyuncuları bu çizgiye kadar kovalayabilir. Eğer diğer oyun
cular sopayı çobana yakalanmadan alabilmişse, çoban o oyuncu
yu kovalayamaz. Yakalanmayan, çizgiyi geçip yeniden sopasını 
fırlatma hakkını kazanır. Sopayı düşüren çoban olur. Çoban ol
manın tek çekici yönü ötekileri kovalarken vurma hakkına sahip 
olmasıdır.

Ç e l ik :
Çok bilinen, çelik ve çomak adı verilen sopalarla oynanan 

oyundur. Değişiklik gösteren kısmı, atan kişinin sayış biçiminde
dir. Yanmadan her on sayış için önce «yumak» denilen bir sayı 
grubu bitirilir, sonraki atışlarda bir onluk için «yan» adı verilir 
ve o sıradaki atışlar yan olarak yapılır. Bu bitince «uç» sayılır ve 
uçtan atış yapılır. Sonra «bel» adı verilen grupta el belden dolana-
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rak atış yapılır. Sonra «abıt» (bacak arasından) atış yapılır. Daha 
sonra «dikme» ve en son oyun «pat» larla biter. Pat’da çomak bir 
ucuna vurularak havalandırılır ve havadayken vurulmaya çalışılır. 
Bu atış biçimlerini önce bitiren oyuncu oyunu kazanır.

Bunların dışında oynanan oyunlar ise uzuneşek, top gibi oyun
lar. Bu arada çocuklar «çember gıygıladı'klarını» söylüyorlar.

Sayışmacalar : Kaynak kişi: Ercan Aktaş (12)
İğne battı 
Canımı yaktı 
Tumbili kuş 
Arabaya koş 
Arabanın tekeri 
İstanbul'un şekeri 
Harp hurp 
Altın top.
Portakalı soydum 
Başucuma koydum 
Ben bir yalan uydurdum.

Bilmeceler :
Kat kat, katmer değil,
Kırmızı, elma değil.

Soğan

Ben giderim o gider 
Arkamda tin tin eder.

Gölge

Ben giderim o gider 
Para gibi iz eder.

Baston

Dört tatar,
Bir kuyuya ok atar.

İnek memeleri

Beş kardeş çelke çevirir.
Çorap ve şişler

♦



Uzun kuyu,
Cumbur suyu.

Tüfek

Yer altında 
Yağlı kayış.

Yılan

Karadağın eteği 
Beyoğlu’nun yatağı

Tavşan

Yer altında kara tava 
Turp

Bir büyük, yüksek dağa kırk yılda çıkar. 
Kaplumbağa

Mesel:

Eveli bir tilki varmış 
Çanını çalıya asmış.
Kırk yıllık yere işemeye gitmiş,
Kırk yıllık yerden gelesiye çalı büyümüş. 
Çalıya gelmiş çanımı ver demiş,
Çalı çanını vermemiş.
Tilki ateşi çağırmaya gitmiş,
Ateş demiş;
Ağaç benim çanımı vermedi.
Ateş - Ben ığıl ığıl yandığım yerde 
Ne diye gidem de posur posur çalı yakiim 
Tilki- Ateşe
Seni suya diyeceğim diyor.
Suya gidiyor,
Çalı çanımı vermedi,
Ateş çalıyı yakmadı 
Sen ateşi söndür (diyor).
Su- Ben ne diye ateşi söndüriim,
Burda güzel güzel aktığım yerde.
Tilki- Seni koca öküze diyeceğim (diyor).



Koca öküze varıyor.
Öküz şu suyu bi iç,
Ateşi söndürmedi (diyor).
Öküz - Ben suyu içmem diyor.
Tilki - Ben seni ablamın köpeğine yedireceğim diyor.
Köpeğe gidiyor,
Çalı çanımı vermedi,
Ateş çalıyı yakmadı,
Su ateşi söndürmedi,
Öküz suyu içmedi.
Sen öküzü ye.
Köpek - Yal yediğim yerde ne diye kemik kemiririm (diyor). 
Ablasına varıyor,
Abla senin köpek öküzü yemedi (diyor),
Farelere diyecem,
Senin çuvalları yedirecem (diyor),
Farelere varıp (diyor),
Fareler ablamın çuvallarını yiyin (diyor).
Fareler çuvallara hücum ediyor,
Kedi sıçana hücum ediyor,
Ablam köpeğe hücum ediyor,
Köpek öküze hücum ediyor,
Öküz suya hücum ediyor,
Su ateşe hücum ediyor,
Ateş çalıya hücum ediyor.
Çalı yanıyor,
Tilki çanını alıp gidiyor.

(Sürecek)
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Anadolu Köy Düğünleri

Muallim Haşan Bahri
(Geçen Sayıdan Devam)

ÇERKEZ DÜĞÜNLERİ

Kız alırken oğlan tarafından 50 - 60 ve daha çok silâhlı atlı, 
oğlanın ağabeyi, yoksa mutlaka bizzat kendisi, bir araba içinde 
akrabalarından yaşlı bir kadın ve yanında iki kadın, birlikte kızın 
köyüne giderler. Orada kızın evinde bir gün bir gece konuk kalır
lar. Armenik denilen çalgılarıyla ulusal havalar çalarak oynarlar. 
Gece gelin almaya gelen delikanlılara kız tarafı araba koşmak, ça
mura düşürmek, ıslatmak gibi türlü eziyetler yaparlar.

Ertesi gün gelinin akrabalarından iki kız, yaşlı bir kadın ve 
köyün delikanlıları, gidecekleri köyün uzaklığına göre düğün kafi
lesini bir iki saatlik yola dek uğurladıktan sonra geri dönerler. Yol 
sırasında uğradıkları köylerin halkı, düğün topluluğundan «toprak 
bastı» parası alırlar. Sonra da atlarına binip bunlara katılırlar. Oğ
lanın köyüne vardıklarında bir gün bir gece çalgı çalarak oynarlar.

Kız tarafından gelecek olan kişilerin ağırlanmasından sonra 
nikâhı yazdırırlar. Taraflar delikanlının parasal gücünü gözönüne 
alarak paraca ya da hayvan verilmesiyle ağırlığı kararlaştırırlar, 
düğüne başlarlar.

Düğünde at yarışı, pehlivanlık gibi ustalıklar gösterilir. Şölen 
arasında kızın babası, amcası, dayısı ve ağabeyi bulunmazlar. Kız
dan küçük olanlarla yakın arkadaşları bulunur.

Çerkez kızları, evleninceye dek akrabalarından ve köylülerden 
kaçmazlar. Evlendikten sonra gelin ve damat kayınbabalarına gö
rünmezler. Delikanlı gerek kayınbabasının gerek yaşlı kişilerin ya



nına iki üç ay kadar çıkmaz. Özellikle gelinin akrabalarına üç beş 
yıl gözükmez. Gelenekleri gereği kayınbabasınm yanına çıkmak için 
belirli süre bekledikten sonra damat yanına iki üç yakın arka
daşını alıp, kayınbabasınm evine gider. Parasal gücüne göre bir at 
armağan olarak götürür. Buna «el öpme» geleneği denir. Kız tarafı 
da damada eşlik eden delikanlılara uygun birer armağan vererek 
karşılıkta bulunurlar. Delikanlı kendi babasına, annesine, akraba
larına ve gücü varsa komşularından yaşlı kimselere ruba yapar. 
Bu giysilerle birlikte birer de koyun gönderir. Sonra da onların 
yanma çıkar.

Kaynana ve gelinin kardeşleri güveyiden kaçmazlar. Fakat ge
lin kayınbiraderinden kaçar.

Gelin bir yıl baba ve annesinin köyüne gitmez. El öpmeye gi
derken ana, baba ve akrabalarına birer kat elbiselik kumaş ve giy
siler götürür.

Babasının evinde iki üç ay kadar kalır. Akrabaları bunun ge
tirdiği armağanlara karşılık olarak güçleri oranında çehiz yerine 
geçmek üzere damızlık inek, kısrak, manda ve üç dört araba çeşitli 
eşya armağan ederek kocasının evine gönderirler. Akrabalarının tü
münün durumlarına göre yardımda bulunarak yeni kurulmuş bir 
yuvanın pekiştirilmesine yardım etmeleri Çerkez’lerce sürdürülen 
güzel geleneklerden biridir.

ANADOLU DÜĞÜNLERİNE ÖZGÜ BAZI GELENEKLER

Anadolu’da evlenmesi yaklaşan kızlar tanımadıkları köyden 
gelen kadınların önüne pek çıkmazlar. Onların görücü olmaların
dan korkarlar. Kızları görmek için bazı desiselere başvurmak ge
rekir. Kızı komşularından birinin evine çağırtarak görürler. Görü
cüler kızı kendi evinde görmeye gittiklerinde ikinci kez gelirken 
oğlan tarafından bir tabak helva ile çörek getirirler. Eğer kızın an
nesi bunları kabul ederse kızını vermeyi uygun gördüğü anlaşılır.

Muhtarların, evlenmelerde çok büyük rol ve etkileri vardır. 
Çünkü muhtarların köylüler gözünde yerleri yüce ve sözleri geçerli- 
dir. Kız tarafınca kabul edilmeyen evlenmelerde, oğlan tarafı, deli
kanlının aşk ve sevdası oranındaki armağanlarla muhtar efendinin 
gönlünü hoş ederek işe el attırır. Muhtar, kız babasını çağırarak 
inandırmaya ve kandırmaya çalışır. «O delikanlıya kızını vermez



sen seni komşuluktan çıkarırım.» diye gözünü korkutur. Böylece 
cahil ve zavallı köylü babaların kızlarının, ileride geçimsizlik ya 
da yıkımla sonuçlanabilecek uyumsuz evlilikler kurmalarına yol 
açarlar.

Köy düğünlerinde bir de «yiğitbaşı» adıyla bir efe seçilir. Bu 
efe düğün düzenine ve çalgıcılara - davulcu ve zurnacıya «mehter» 
denir-  kumanda eder. Yiğitbaşının konuk seçilen davetlilerce ta
nınması için boynuna ve beline donluk bağlarlar.

Köy düğünlerinde pek uygun olmayan durumlardan biri de 
kız köyünün halkı tarafından yola ip çekmeleri ve ellerinde tuttuk
ları uzun değnekleriyle gelin almaya gelenlere —canlan acımaya
cak ölçüde— vurmaları, ancak bahşiş aldıktan sonra yol vermele
ridir. Bu gelenek Çerkez ve Gürcülerde baskı ölçüsün dedir. Yolu 
ağaçlarla keserek geçişe engel olurlar.

Giderek döğüşebilirler de. Atları türlü desiselerle ürkütürler 
Bu yüzden çoğu kez acınacak olaylar olur. Kürt yörelerinde, bu 
durumu onur kırma ve aşağılamalara kadar ileri götürürler. Irmak 
ve sulardan geçerken damat, delikanlıları sırtına bindirerek karşıya 
geçirir. Güveyi gerdeğe konulurken gelenek gereği, arkasına vurul
duğu sırada zavallıya düşmanları tarafından öç alma amacıyla öy
le yumruklar vururlar ki, çoğu kez pek acınacak durumda gelinin 
yanına düşer.

Öyle ki, delikanlının rakibi varsa düşmanlık etmesinden kor
kulur. Delikanlının amacına ulaşmasını çekemeyen düşmanı yum
ruk atma sırasında kesici bir aleti damada acımasızca savurduğu
na bile rastlanmıştır. Bunun için taraflar uyanık bulunur ve deli
kanlı duanın bitiminden önce bir bahaneyle içeri kaçar. Bizdeki 
paça gününe bunlar «duvak günü» derler.

KIZ KAÇIRMA

Delikanlı bir kıza sevdalanır, kız da karşılıklı olarak sevgisini 
belli ederse, oğlan öncelikle geleneğe göre kızı babasından ister. 
«Olmaz» yanıtı alırsa, oğlan kıza bundan sonra nasıl davranacağı 
konusunda bilgi verir. «Falan gün, köyün falan yerine geleceğim, 
seni kaçıracağım» haberini gönderir. Kız hazırlanır ve kararlaştı
rılan saatte aşığının dediği yerde hazır bulunur. Oğlan sevgilisini 
oradan alır, kendi köyüne götürür. Bir iki gün güvenilir ve bilin
meyen yerlerde gizlenirler. İşi haber alıp araştırmalarda bulunan 
kız babası, devlete başvurur. Devlet, kaçak sevgilileri buludurp



yargıç önüne çıkartır. Yargıç kıza : «Bu adam seni kaçırdı mı?» 
sorusunu yöneltir. Eğer kız «Ben rızamla kaçtım» derse nikâhı 
kıyılıp oğlana teslim edilir. Ters ifadede bulunur da oğlanın ken
disini korkutup zor kullandığını söylerse, delikanlı altı aydan üç 
yıla kadar ceza görür.

GÜREŞ

Çarşamba günü sabah erkenden güreş yerinde düzenleme ve 
hazırlıklar yapılır. Delikanlı köyün ileri gelenlerinden bir kaç kişi 
eşliğinde güreş yerine giderler. Yanlarına pehlivanlara verilecek 
olan basmaları da alırlar. Koyun, sığır ve inek, delikanlının oturdu
ğu yerin yakınına konur. Küçükorta, orta, büyükorta, başaltı ve 
başa güreşecek pehlivanlar belirlenir. Önce ayak takımları ve ço
cuklar desteye güreşmeye başlarlar. O sırada yanında bir kaç kişi 
olduğu halde yiğitbaşı, davul ve zurnalarla «konak» denilen konuk- 
evlerine giderek «güreş yerine buyurun» der. Silâhlar atılarak 
konuklar güreş yerine ayrı ayrı getirilir. Güreş öğleye dek sürer. 
Kazanan pehlivanlara «ödül» dedikleri armağanlar teslim edilerek 
güreşler sona erer.

Bir çok düğünde at yarışları da yapılır. Burada da ödüller da
ğıtılır. Delikanlılar nişan atmağa başlarlar. Bir yere, bir kalıp sa
bun dikerler. Elli metre kadar uzaklıktan silâh atarlar. Kim vurur
sa, sabunu uzunca bir değnek üzerine bağlayarak davul zurna ile kö
yü dolaştırırlar. «Filân oğlu filân nişancı ustasıdır» diye bağırırlar. 
Sonra sabunu da düğün evinin önüne dayarlar.



Toplumsal İnsanbilim Nedir, 

Neyle Uğraşır ?

Çev. : Oğuz AKTAN
(Geçen sayıdan devam)

Fransız toplumbilimciler ve etkileri:

O sıralar Fransa'da gelişmeye başlayan bir toplumbilim oku
lu, erken 20. yüzyılın başlarında önde gelen İngiliz insanbilimci
lerini etkileyerek, araştırmaların bütünüyle çağdaş toplumlara 
kaydırılmasına ve o zamana değin araştırma alanıyla bütünleş
miş diye bilinen kazıbilim ve fizik Antropoloji ye verilen önemin 
azalmasına neden oldu. Fransız bilim adamlarının en tanınmışı 
Emile Durkheim (1857- 1917), önemli yazılarından birçoğunu 
1898' de, kendi görüşlerini yaymak amacıyla kurdukları L'Annee 
Sociologique adlı süreli dergide yayımladı.

Durkheim, İngiliz toplumbilimcisi Herbert Spencer'in yolunu 
izleyerek, gerçeğin, bireysel organizmaların davranışlarına in- 
dirgenemeyecek, özel, toplumsal bir yanının olduğunu ileri sürü
yordu. Toplumsal gerçekler, toplumu oluşturan bireylerin bilin
cinden bağımsız 'şeyler' olarak incelenmeliydi. (Regles de la Met- 
hode Sociologique, 1895). Toplumsal gerçekler, davranış kuralla
rıdır; düzgüler (normlar), değer ölçüleri, toplum üyelerinin bek
lentileri, uygun davranışlara ve kendini bilmezce davranışlara 
tepkilerdir. (Toplumsal düzgünün, istatistikteki düzgüden anlam 
bakımından farklı olduğu unutulmamalıdır. Toplumsal düzgü, 
halkın beklentileridir; istatistik düzgü ise genellikle olandır.) Bi
rey bunları bilir ve uyar. Doğduğunda, kendini belirli kurallara 
göre işleyen bir dünyada bulur. Bunları yıkmaya çalıştığında acı 
çeker, tepki görür. Bazı kişilerin bu kuralları, bilerek ya da bil-



meden güdüleriyle yıkmaya çalıştıklarını biliriz. Buna, bireyin 
bireyciliğini göstermesi diyelim. Kurallara gelince, bunlar hiçbir 
bireysellik yansıtmaz. Toplumsal davranış (belirli koşullardaki 
kişilere uygun düşen, ondan beklenen davranışlar), çok yönlü bas
kılara bir yanıttır. Şu yada bu şekilde kişiliğin yansıması demek 
değildir. Bu davranış, toplumsal çözümlemenin, avamdan bir ki
şiye en güç gelen ilkesidir. Fakat temel bir ilkedir.

Durkheim'in çalışmalarının çoğu endüstrileşmiş Avrupa’yı 
konu alıyordu. Daha basit toplumlarm sorunlarına eğildiği de 
olmuştur Durkheim’in, De la Division Travail Social (1893) adlı 
çalışmasında, basit ve karmaşık işbölümünün olduğu toplum- 
lardaki dayanışma ölçüsünü karşılaştırmalı olarak incelemiştir. 
Basit toplumlarda dayanışmanın (açıklanması güç bir sözcüktür 
dayanışma; kısacası, toplumun nasıl olup da parçalanmadan dur
duğunu anlatır) mekanik olduğunu söyler. Bu terimi de açacak 
olursak, toplum, benzer birimlerin (öğelerin) işbiriiğiyle birarada 
durur. Bu durumu anlatmak için Durkheim’in bulduğu örnek, 
solucanın boğumlarıdır. Solucan, başlıbaşma bir organizmadır, 
ama ikiye böldüğümüzde yaşamını sürdürür; iki ucu, yani başı 
ve kuyruğu birbirine organik olarak bağlı değildir. İşbölümünün 
daha gelişmiş olduğu toplumlarda dayanışma organiktir; toplu
mu birbirinden ayrı parçalar halinde düşünülemez. Buna benze
yen toplumlarda dayanışma, birbirini tamamlayan öğeler arasın
daki bağlardan doğan bir sonuçtur. Erkek kardeşler arasındaki 
dayanışma mekaniktir örneğin; kocanın karısıyla dayanışması 
organiktir. Erkek kardeşlerin ortak çıkarları vardır; aynı kalıt
tan pay alacaklardır; haklarını savunmada birleşirler. Ama bu 
kardeşler büyüdüklerinde herbiri kendi evini kurabilir; çoğu za
man da böyle olur. Karıyla koca durumundaysa, bu ikisinin işbir
liğinde olmadığı bir yuva düşünülemez.

Forınes Elementaires de La Vie Peligieuse (1912) adlı kita
bında Durkheim, Avustralya aborijinleri arasında yapılmış alan 
araştırmalarının sonuçlarından yararlanmıştır. Bu kitapta, Ro» 
bertson - Smith'in dilinden düşürmediği Yitüeller’den önemle 
sözetmiştir. Ritüeller, toplumun düzenini yansıtırdı; tapınılan 
tanrıysa gerçekte toplumun kendisiydi. Davranış kurallarının ve 
toplumun en yüce bildiği değerlerin kişileştirilmesiydi. Zaman za
man yerine getirilen peryodik ritüeller, toplum üyelerini çok ger
gin, duygusal bir ortamda biraraya getirir; bağımsız olduğunu 
bir kez daha ilan eder, varoluşlarını sağlayan kuralların sürdü
rülmesini garantiler. Bugün birçok insanbilimci, bu yaklaşımla



din incelemelerinin altından kalkılamayacağı görüşündedir; fa
kat o zamana değin dinler konusunda hiç üzerinde durulmamış 
bir konu bu görüşle aydmlatılabilmiştir. Alan araştırmacıları 
bundan böyle, dinsel ritüellerin, çok sık yinelenen toplumsal iliş
kileri simgelediğini görmezden gelemeyeceklerdir.

 Toplumsal insanbilim üzerine öğrenim görenlerin yakından 
tanıdığı Durkheim çağdaşı Marcel Mauss (hediye değişimi ve şim
dilerde ‘karşılıklılık’ diye adlandırdığımız ilişkiler konusunda ça
lışmalar yapmış) ve Van Gennep’in (çeşitli ritüeller üzerine ça
lışmaları vardır) da burada adlarının anılması gerekir. Yeni ku
şaktan Levi - Strauss, Malinowski’nin Trobriand Adaları üzerine 
yaptığı çalışmalarda sözünü ettiği ‘karşılıklılık’ ilkesini, toplum
sal yapının temel taşı olarak görür.

20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış iki İngiliz insanbilimci, 
Fransız toplumbilimcilerin çalışmalarından çok etkilenmiştir. Bu 
iki bilim adamının kuramları çağdaş insanbilime çak yaklaşmış
tır; genellikle bugün tartışılan konular üzerine görüşlerini belirt
mişlerdir. Malinowski'nin görüşleri, ruhbilimine yakınlığıyla 
Durkheim’inkinden ayrılırdı. Radclifife - Brown ise, temel ilgi ala
nını toplumsal yapı olarak saptayarak, Dutkheim’in izinden git
miştir (sonunda aynı aşamalara vardı).

İnsanbilimciler arasında konularım daha geniş tutarak, daha 
kapsamlı toplumları inceleyenler de öldü; bunlar, günümüzün 
endüstrileşmemiş toplamlarıyla, tarihsel belgeleri elimizde bulu
nan toplumlar arasında karşılaştırmalar yapmışlardır. Bunlar, 
tarihsel belgeleri toplumbilimsel yaklaşımla değerlendiren yazar
lardan çok etkilenmişlerdir. En tanınmışlarından Max Weber 
(1864-1920), farklı siyasal düzenlere sahip toplumlar üzerine yap
tığı çalışmalarda, yönetimle ilgili çok gelişmiş kuramlara sahip 
toplumlarda araştırma yapacaklara, karşılaşacakları güçlüklerden 
bezetmiştir.

Alan araştırm aları:
İnsanbilimcilerin, gezginlerin anlattığıyla yetinmek yerine 

kendi verilerini kendi toplamaları düşüncesi, 19. yüzyılın sonla
rında geçerlik kazandı. Boas, Eskimolar arasında yaptığı araştır
mayı 1883 - 84 yıllarında gerçekleştirdi. 1897’den 1902’ye değin
Boas, Jesup Kuzey Pasifik Araştırma Gezisi’ni yürütmekle görev 
liydi. Kuzeydoğu Asya aborijinal halklarıyla Kuzey Amerika ara
sında ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Vancouver adasının Kwakiutl



kızılderililerine, aralıklı olarak 50 yıl boyunca sürekli gidip gel
miştir. Kaynak kişi anlatmalarından oluşturduğu "metinler"in 
den, şimdiye kadar tek bir toplum üzerine derlenmiş en ayrıntılı 
bilgiler diye sözedilir. Gelgelelim, Boas'ın, yerliler arasında kala
rak, olguları kendi gözleriyle izleme gibi bir alışkanlığı yoktu. 
Boas’ın yıllarına rastlayan önemli geziler arasında 1898’deki Tor 
res Straits ve Yeni Gine araştırma gezileri sayılabilir. Bu gezile
ri, herbiri ayrı bir dalda uzman altı İngiliz bilim adamı gerçek
leştirmiştir (ne yazık ki hiçbiri de insanbilim uzmanı değildi). Bu 
gezilerde, insanbilim alanındaki çalışmaları A. C. Haddon, C. G. 
Seligman ve W. H. Rivers yürütmüştü. Üçü de ayrı çalışma alan
ları buldular. Haddon ile Seligman Papua adalarında çalıştı. Se
ligman sonradan Seylan ve Güney Sudan'da da çalışmalar yap
mıştır. Rivers, Madras’daki Todalar arasında çalıştı. Bu araştır
malar sırasında izledikleri yöntem, kaynak kişilere sorular sor
mak, kimi zaman da yapılan yorumları aktarmaktı. Uygun ortamı 
ve kaynak kişileri bulduklarında bu yola başvuruyorlardı. Yöre
de konuşulan dili anladıklarında, söylenenin aynısını yazıyorlar
dı. Boas, yerlilerin kendine özgü söyleyişleriyle yazdığı metinle
rinin önemini her fırsatta yinelerdi.

Rivers, bugün rastlanan bazı uygulamaları (usûlleri), toplu
mun erken dönemlerinden kalma kalıntılar olarak yorumlayan, 
alan araştırması yapmış son İngiliz insanbilimcisiydi. Rivers, bu 
yaklaşımla, Melanezya toplumunun yerli ve baskıncı kültürlerden 
oluşan karma bir toplum olduğunu ileri sürdü. Kraliyet Akademi
si, Malenezya Toplumunun Geçmişi (1914) adlı çalışmasından ötü
rü Rivers'i altın bir çalışma madalyasıyla ödüllendirdi. Bu olay, 
1922'de Malinowskinin, Pasifiğin Argonutları, adlı kitabı yayın
ladığında, günümüz ortamında ele alman (bu) alışkıların abartıl
dığını ileri sürenlere iyi bir yanıt oluşturur.

Biz gene de, akrabalık konusunda yapılan çalışmalarda hala 
geçerli olan kuramından dolayı Rivers’in hakkını yemiyelim. 
Rivers, önce «soydan inme» konusuna teknik bir anlam getirmeğe 
çalışmıştır: Ana ya da babadan birinin toplumsal grubuna üye 
olmaktır. Rivers, rütbenin ya da mevkinin (işin) kalıtım yoluyla 
geçmesi demek olan «yerine geçme»yi, mal-mülkün geçmesi de
mek olan kalıttan ayırmıştır. Rivers, evlilik kurallarının, çeşitli 
akrabalık dizgeleri arasındaki farklılıkların ana nedeni olduğu 
görüşündeydi. Bu konuda, en önemli ayırt edici etkenin, kalıt ku
ralının kendisi olduğunu ileri süren de Seligman’dır (1922).



Alan araştırmaları konusunda ikinci büyük ilerleme, Mali- 
nowski’nin Trobriand Adalarında yaptığı araştırmalardı. Bu araş
tırmaların yapılışı bir rastlantı eseri olmuştur. Malinowski, Polon
ya uyruklu olduğundan 1. Dünya Savaşı sırasında bir görev al
ması gerekirken, bir seçenek olarak, yerinden ayrılmamak koşu
luyla savaş süresince Trobriand Adalarında kalmasına izin veril
miştir. Ufak bir adada uzun süreyle kalmak, Malinowski’nin, Tro
briand toplum yaşamının gerçek yüzünü (süreçlerini) görmesi
ni, hep sözü edilen düzgülerle (normlarla) gerçek davranışlar ara
sındaki farkı görebilmesine yardımcı oldu. Değişmeye yolaçan 
eylemlerde bulunanlara uygulanan toplumsal baskıyı kendi göz
leriyle gördü. Bir yandan da yerlilerin dilini yoğun biçimde çö
zümledi. Artık, Malinowski’den sonra her insanbilimci, alana çık
tığında en az bir yıl kalmakta, bazıları da işi daha sıkı tutarak, 
toplam 2 yıl kalıp, birinci yılın sonunda derlediği bilgilerin bir 
dökümünü yaparak eksiklerini çıkarmakta (teknik yanlışlarını), 
verilerini bir düzene koymaktadır. Malinowski’nin çalışmalarıyla 
boy ölçüşebilecek oranda kusursuz araştırmalar yapan kişiler sa
yılıdır. Malinowski'nin derlediği bilgilerden yeni yetişen insanbi
limciler, Malmowski’nin kendi sormayı bilemediği sorular çıkar
maktadırlar.

Her alanda bilginin artması, bir zamanlar önemi anlaşılama
yan soruların sık sık sorulmasını gerektirmektedir. Ortalama 
yurttaşın, uzmanların söylediklerine kulak asmayışının nedeni, 
uzmanların, üzerinde anlaşmaya vardıkları konuları saptamak 
yerine başka düşüncelerde olduklarını söylemeleridir. Bir başka 
yanlış davranış da, tartışılıp, yanlış sonuçlara varılmış sorulara 
mutlak doğru bir yanıt bulunabileceğini ileri sürmektir. Bu bö
lümde ele aldığımız tartışmalı konulardan bazıları, gözlenen ger
çek olaya karşıt birkaç varsayımdan yararlanarak çözüme bağ
lanmıştır. Rakip kuramlar da gerçeğe ne denli farklı bakılabile
ceğini öğretmiştir. Deneylerimizle, birçok yoldan yalnızca bi
riyle daha verimli sonuçlar alınabileceğini biliriz. Tek bir yakla
şımın tam öngördüğü sonuca vardığını gösterecek kimse de ko
lay kolay çıkmaz.



Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde 
Halkbilim Alanında Çalışma Yapan 
Kuruluşlar (1927-1977)

Levent İPEKKAN

(Geçen sayıdan devam)

KESİM 5 : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FOLKLOR KULÜBÜ 
(B Ü F K )

BÖLÜM 1 : KURULUŞ, AMAÇLAR VE ÖRGÜT

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, ülkemizde halkbilimi 
alanında çalışan birkaç kuruluştan biri olarak 1965 yılından bu 
yana çalışmalarını sürdürmektedir.

Kuruluş ilk kez 1965 yılında «Amavutköy Amerikan Kız 
Koleji ve Robert Kolej Türk Folklor Kulübü» adı ile, küçük bir 
öğrenci topluluğu olarak etkinliğe geçmiştir. Başlangıçta salt bir 
halk oyunları topluluğu görünümünde olan kulüp, kısa bir süre 
sonra «Yarkurul»’lar biçiminde bir örgütlenmeye gitmiştir. Boğaz
içi Üniversitesi Folklor Kulübünün (BÜFK) örgütünün temeli olan 
yarkurullar, birbiriyle bağları olan bir bütün oluşturmaktadırlar. 
Yarkurulların birbirinden bağımsız ya da birlikte çalışmalarının 
ürünleridir. Yarkurulların denetlenmesi, yarkurullar arası ilişkinin 
kurulması ve yarkurul çalışma programlarının uygulamaya geçiril
mesi ise BÜFK Yönetim Kurulu'nca sağlanmaktadır. Yarkurullar 
ve örgüt konusuna ilerde değinmek üzere, şimdi tekrar kulübün ge
lişimine dönelim.

Kulüp, 1969 -1970 döneminde, Arnavutköy Amerikan Kız Kole
ji ile olan organik bağını kesmiş ve bu dönemden sonra adı, «Ro-



bert Kolej Türk Folklor Kulübü» olarak değişmiştir. 1971 yılına 
gelindiğinde, kulübün adında üçüncü bir değişiklik meydana gel
diğini görmekteyiz. Bu tarihte Robert Kolej'in adı Boğaziçi Üni
versitesi olunca kulübün de adı, «Boğaziçi Üniversitesi Türk Folk
lor Kulübü» olarak değişmiştir.

Ad konusundaki en son değişiklik 1 Haziran 1974’de olmuş ve 
bu tarihteki Genel Kurul toplantısında kulübün adı, «Türk» sözcü
ğü kaldırılarak «Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü» (BÜFK) ha
line gelmiştir. Bu son değişiklik hakkında kulüp ilgilileriyle konuş
tuğumuzda, «Türk» sözcüğünün kaldırılma nedenini şöyle açıkla
dılar :

«Kulübün adı içersindeki (Türk) sözcüğünün kaldırılması, halk
bilim alanındaki çalışmalarımızın salt Türkiye ve Türk folkloru 
ile sınırlanmadığının bir göstergesi olmaktadır. Bu nedenle, ev
rensel anlamda halkbilimi incelediğimizi de göstermek istedik, 
isim değişikliğinin nedeni budur.» (1).

Bu kısa girişten sonra kulübün amaçlarını, yapısını ve yar
kurulları ile bunların işlevlerini orta yere koyabilmek için, 1 Ha
ziran 1974 tarihli tüzüğünü buraya almakta yarar görmüş bulu
nuyoruz. Aşağıdaki tüzük, BÜFK’ün 4. tüzüğü olup, birçok kez 
değişikliğe uğradıktan sonra son biçimini almıştır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
FOLKLOR KULÜBÜ 

TÜZÜĞÜ

Genel Hükümler:

I. Kulübün ismi Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü/dür. 
Kulübün merkezi Boğaziçi Üniversitesi, Bebek, İstanbul'dadır.

II. Kulübün amaçları iki başlık altında toplanır :
a) Halk kültürünü tanımak, bazı kültürel sorulara cevap 

arama yoluna kullanmak için yapılan çalışmalar: Halis; 
oyunlarının, halk türkülerinin öğrenilmesi ve öğretilme
si, gösteriler düzenlenmesi, sergiler açılması, özel günler

(1) Bu açıklama, BÜFK Eğitim Çalışmalar Yarkurulu Başkanı ile 14 Şubat 197? 
tarihinde yapılan görüşmeden alınmıştır.



ve geceler düzenlenmesi gibi öğrencilerin yaygın olarak 
katıldığı çalışmalar.

b) Halkbiliminin bilimsel bir disiplin olarak alınmasına, bu
nun için gerekli metodolojik ve teorik bilgilerin yaygın
laştırılmasına ve ağırlıkla Türkiye halk kültürünün der
lenmesine, araştırılmasına, incelenmesine ilişkin çalışma
lar : Bunun için ilgili yarkurullar tarafından seminerler, 
konferanslar düzenlenir, yayınlar yapılır, bir kitaplık ve 
arşiv kurulması ve geliştirilmesi yolunda çaba gösterilir, 
bunları besleyecek derleme ve araştırma gezileri düzen
lenir.

Böylece sosyal bilimler içinde özellikle halkbilimine ilgi 
duyan öğrencilerin üniversite içinde kendilerini geliştire
bilecekleri bir ortam sağlanır ve ortamın Türkiye çapında 
kurulmasına katkıda bulunulur. Bu akademik amaçlan , 
gerçekleştirmek için gerektiğinde üniversitenin çeşitli bö
lümleri ve öğretim üyeleriyle ortak bir çalışmaya gidilir 
ve bu konuda yöneltici bir yardım istenir.

Kulübün bu iki amacı aynı derecede malî ve manevî destek 
görür. Birinci amacın daha geniş bir kitleye seslenmesine ve uy
gun bir şekilde değerlendirmeleri olanağını içermesine karşılık, 
ikinci amaç da ilgili öğrencilerin özellikle toplumsal ve kültürel 
disiplinlerle ilgili eğitimini tamamlar ve Türkiye’nin, akademik 
hayatına yaratıcı bir katkıyı öngörür.

III. Kulübün evrakları şunlardan müteşekkildir :
a) Genel Kurul Dosyası
b) Karar Defteri
c) Gelen - Giden Dosyaları

d) Makbuzlar ve Saymanlık Defterleri

e) Yarkurul Dosyalan

f) Diğer müsbit evrak Dosyaları

Üyelik:
I. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üyeliğe aday olabilirler.

II. Üyeliğe kabul yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir.



III. a) Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Bir 
dönemde kulüp faaliyetlerinde yeterince yer almamış 
üyelerin oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.

b) Üyelikten çıkarılma yönetim kurulunun gerekçesi ve onur 
kurulunun kararıyla olur.

c) Kulüp amaç ve prensiplerine uygun hareket etmeleri şar
tıyla ve yönetim kurulu kararıyla Boğaziçi Üniversitesi 
camiası dışından kişiler de kulüp faaliyetlerinde yer ala
bilirler.

IV. Her üye adayı ve üye, her sene, yönetim kurulun tayin 
edeceği aidatı ve dergi bedelini 31 Aralık tarihine kadar vermek
le yükümlüdür. Aidatını ve dergi abone bedelini vermeyenler ku
lüp faaliyetlerine katılamazlar.

Kulübün Organları:
I. Genel Kurul

II. Yönetim Kurulu
III. Yarkurullar
IV. Denetleme Kurulu
V. Onur Kurulu

I. Genel Kurul:
1) Kulüp aktif üyeleri genel kurulu teşkil eder.
2) Genel Kurul her öğretim yılı sonunda normal olarak top

lanır.
3) Genel Kurul toplantıları üyelere, Boğaziçi Üniversitesi bi

nalarının görünen yerlerine, en az 4 gün evvelinden ilân
lar asılmak suretiyle duyurulur.

4) Genel Kurul toplantılarını — Öğrenci işleri Amiri'nin 
teşebbüsü ile yapılmadığı takdirde — genel başkan açar. 
Çoğunluk olup olmadığının anlaşılması için yoklama ya
par.

5) Aktif üyelerin salt çoğunluğu halinde toplantı yapılır.
6) Genel Kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamazsa, 

toplantı en az bir, en çok yedi gün sonraya ertelenir. Te
hir toplantısında çoğunluk aranmaz.



7) Çoğunluk halinde, genel kurul toplantısını idare etmek 
ve zabıtlarını tutmak için bir başkan, bir başkan yardım
cısı ve iki yazman seçilir.

8) Genel Kurul'da kararlar - tüzük değişiklikleri hariç- mev
cut aktif üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

9) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde mevcut mad
deler müzakere olunur. Ancak, toplantıda mevcut olan 
üyelerin 1/5'i tarafından konuşulması istenen konuların 
gündeme alınması mecburidir.

10) Genel Kurul müzakere tutanakları başkan, başkan yar
dımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanarak saklanır.

11) Genel Kurulun görev ve yetkileri :

a) Genel Başkan, ikinci Başkan, Genel Yazman ve Ge
nel Sayman’ı ayrı ayrı seçer. Bunların Boğaziçi Üni- 
versitesi nde öğrenci olmaları şarttır. Bunlardan her
hangi biri istifa ettiği takdirde yerini dolduracak ki
şiyi olağanüstü Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul 
en geç 11 gün içinde toplanmalıdır.

b) Yönetim Kurulu na üç asil, iki yedek üye seçer. Bun
ların Boğaziçi Üniversitesinde öğrenci olmaları şart
tır. Asil üyelerden bir veya ikisi istifa ettiği takdirde 
yedek üyeler, en fazla oy alan önde olmak üzere Yö 
netim Kurulu üyesi olurlar.

c) Vazifesini bitirmiş olan Yönetim Kurulu'nu aklar.

d) Aktif üyelerin 2/3'si teklif ettiği takdirde tüzük de
ğişikliği için çalışmalar yapılmasına karar verir.

e) Tüzük değişiklikleri 2/3 çoğunluk ile ve Öğrenci faa
liyetleri komitesinin onayı ile gerçekleşir.

f) Yönetim Kurulunu aklanmadığı takdirde durumu 
Öğrenci İşleri Âmirliği’ne aksettirir ve gereğinin ya
pılmasını okul idaresine bırakır.

12) Seçimler kapalı oyla yapılır. Aktif üyelerin tümünün is 
teği halinde ve başkanlık divanı kararıyla açık oylama
ya başvurulabilir.



II. Yönetim Kurulu
1) Yönetim Kurulu, genel kurulda seçilen Genel Başkan, ge

nel Yazman, Genel Sayman ve üç üyeden oluşur.
2) Yönetim Kurulu, tüzüğün hükümlerine göre yarkurul baş- 

kanlan seçer.
3) Yönetim Kurulu, kulübün faaliyeti süresince en az 15 gün

de bir toplanır.
4) Mazeretsiz üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi, 

istifa etmiş sayılır.
5) Yönetim Kurulu çalışma programını hazırlamaktan, baş

kanı da alınan kararların uygulanmasından sorumludur.
6) Yönetim Kurulu Başkanı'mn bulunmadığı hallerde baş

kanlığı İkinci Başkan üzerine alır, onun yokluğunda da 
idareden Genel Yazman sorumludur.

7) Yönetim Kurulu gerekli hallerde, Genel Kurul’u olağan
üstü toplantıya çağırabilir :
a) Üyelerin 2/3’sinin imzası ile yönetim kurulu’ndan 

genel kurulu toplantıya çağırması istenebilir. 
Bu durumda, yönetim kurulu en çok on gün içinde 
genel kurulu toplamaya mecburdur. Bu süre içinde 
genel kurul toplantıya davet edilmediği takdirde yö
netim kurulunun vazifesi son bulur.

b) En az üç yönetim kurulu üyesinin isteği halinde yö
netim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmakla yü
kümlüdür.

8) Yönetim kurulu, genel kurula çalışma, mali ve demirbaş 
raporları vermekle sorumludur.

9) Yönetim kurulunun sayısı, yedek üyeler girdiği halde 5 
veya 5’den az ise yönetim kurulu düşer.

III. Yarkurullar
1) Kulübün esas yarkurulları şunlardır :

a) Basın ve Yayın Yarkurulu
b) Halk Giysileri ve Demirbaş Eşya Yarkurulu
c) Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu



d) Halk Müziği Yarkurulu
e) Halk Oyunları Yarkurulu

2) Basın ve Yayın Yarkurulu

a) Basın ve Yayın kurumlan ile devamlı ilişki kurar. 
Yapılan faaliyetleri bu kanallar yolu ile kamuoyuna 
duyurur,

b) Diğer folklor ve sanat kuruluşları ile kulüp arasın
da ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine çalışır.

c) Kulüp faaliyetlerini duyurmak üzere dergi çıkarmak, 
broşür bastırmak, sergi açmak, fotoğraf ve film çek
tirmek ve bunlar gibi kulübün tanıtılması için gerek
li çalışmaları organize eder.

3) Halk giysileri ve Demirbaş Eşya Yarkurulu
a) Kulübün bütün halk giysilerini ve diğer demirbaşla

rını bir liste halinde yönetim kurulundan teslim alır 
ve genel kurul toplantısından evvel aldıklarını, yapı
lan ilâvelerle birlikte, teslim eder.

b) Halk giysilerinin ve demirbaşların temini, bakımı, 
onarımı, nakli ve gereğince kullanımını sağlar.

4) Eğitsel Çalışmalar Yarkurulu
a) Kulübün bütün araştırma, inceleme ve derleme ça

lışmalarını organize eder ve yürütür.
b) Çalışmalardan edindiği görgü ve bilgileri uygun gö

rülen şekilde duyurur.

5) Halk Müziği Yarkurulu
a) Koro, solo ve enstrüman çalışmaları düzenler.
b) Halk müziğimizi kulüp içinde ve dışında tanıtma ve 

sevdirmeye çalışır.

6) Halk Oyunları Yarkurulu
a) Senelik halk oyunları çalışmalarını programlar ve 

bu çalışmaları idare eder.
b) Halk oyunlarımızı kulüp içinde ve dışında tanıtma 

ve sevdirmeye çalışır.



c) Ekip başları yarkurulun tabii üyesidir.

7) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yeni yarkurul
lar kurabilir.

8) Yarkurulların çalışmalarını yalnız yönetim kurulu denet- 
ler.
Yarkurul kararlarının yürürlüğe girebilmesi için genel 
başkanın, önemli meselelerde de yönetim kurulunun ona
yı şarttır.

9) Yarkurul başkanları yönetim kurulu tarafından seçilir.

10) Yarkurul başkanları, beraber çalışabileceği arkadaşlar
dan, uygun gördüğü sayıda bir kadro tespit eder ve yö
netim kurulunun onayına sunarlar.

11) Yarkurullar yıllık çalışma programlarım, sene başında 
yönetim kuruluna sunarlar.

12) Yönetim kurulunun onaylamasıyla yarkurullar yetkileri 
dahilinde ve yıllık çalışma programlarına uygun şekilde 
çalışmaya başlarlar.

13) Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde, herhangi bir 
yarkurul üyesini veya yarkurul başkanına görevinden çe
kebilir.

14) Yarkurul başkanları her genel kurul toplantısından evvel 
ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde yönetim 
kuruluna faaliyetleriyle ilgili rapor vermeye sorumludur
lar.

IV. Denetleme Kurulu

1) Denetleme Kurulu, iki asil, bir yedek üyeden kuruludur. 
Genel Kurul tarafından bir sene için seçilir.

2) Denetleme Kurulu’nun görevi kulübün gelen - giden dos
yaları, karar defteri, makbuzlar ve saymanlık defterleri 
ve demirbaş eşyanın durumunu tetkik etmek, yapılan 
masrafları yönetim kurulunun kararlarına dayanıp da
yanmadığını incelemek, gereğinde kulüp başkanını ika t 
etmek ve genel kurula rapor sunmaktır.



V. Onur Kurulu

1) Kulüp Onur Kurulu beş asil, iki yedek üyeden meydana 
gelir.
Genel Kurul tarafından bir sene için seçilir.

2) Onur Kurulu, kendi arasında toplanarak bir başkan seçer.
3) Onur Kurulu, Yönetim Kurulu'nun bir gerekçe ile hava

le ettiği konuları inceler ve bir karara bağlar.

4) Onur Kurulu kararlarını kulüp tüzüğü, kulübün genel 
prensip ve amaçları, disiplini ve umumi ahlâk kaideleri
ne dayanarak verir.

5) Onur Kurulu icabında bir üyeye aşağıdaki cezaları vere
bilir
a) İhtar
b) Muvakkat ihraç
c) Görevinden uzaklaştırma
d) Kulüple ilişiğinin kesilmesi

6) Onur Kurulu kararlarını salt çoğunlukla alır. Kulüple 
ilişki kesilmesi hallerinde 4 5 ekseriyet şarttır.

1 Haziran 1974

Kulübün tüzüğü bu bölümde sözedilmesi gerekenlerin tümü
nü içermektedir. Bu nedenle, bu bölümde başkaca şeylerden söz 
etmek gereksizdir kanısındayız.

BÖLÜM : 2 ETKİNLİKLER

Bu bölümde B.Ü.F.K. ün kuruluşundan bugüne değin göster
diği etkinlikleri sıralamadan önce şu noktaya değinmek istiyoruz:

Burada sıralayacağımız etkinlikler, kulübün yıllık faaliyet ra
porlarına dayanılarak birleştirilmiştir. Ancak, kulüp yetkilileriy
le yaptığımız görüşme sonucunda 1968 - 69, 1969 - 70, 1970 - 71, 
1971 - 72, 1973 - 74 ve 1974 - 75 dönemlerine ait çalışma raporla
rını elde edebilme olanağını bulabildik. 1965’den 1968’e kadar olan 
ve arada 1972 - 73 ile 1975 - 76 dönemi raporlarını, belgeliklerin
de bulumaması nedeniyle, ne yazık ki bulamadık. Bu durumda



bizim burada vereceğimiz bilgiler doğal olarak sınırlı ve eksik 
olacaktır. 1965'den 1968'e kadar olan etkinlikler konusunda ilgi
li kaynaklar taranmış, ancak, haber ya da yazı olarak kulüple il
gili birşey bulunamamıştır. Bu dönem hakkındaki bilgi yokluğu
nun bir başka nedeni de, kulüp hakkında en doğru bilgileri edi
nebileceğimiz ve topluluğun kendi yayını olan «Folklora Doğru» 
adlı derginin 1969 yılında yayıma başlamasıdır.

Bu noktaları belirttikten sonra, kulübün etkinliklerini ince
lemeye başlayabiliriz.

B.Ü.F.K. ün 1968 - 69 dönemindeki çalışmalarını incelemeden 
önce, bu dönemin yönetim kurulunu görmekte yarar vardır. Bu 
dönemde kulübün adı «Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Ro- 
bert Kolej Türk Folklor Kulübü» dür. Yönetim kurulu aşağıdaki 
kişilerden oluşmaktadır.
Genel Başkan
II. Başkan
Genel Yazman
Sayman
Üye
Üye
Üye

: Oğuz Güney 
: Şadel Aydınel 
: Hüsamettin Alper 
: Yavuz Çizmeci 
: Günsev Evcimen 
: Hüseyin İğdirli 
: Muzaffer Canatan

Yarkurul Başkanları

Örf ve Âdetler Yarkurulu 
Halk Oyunları Yarkurulu 
Basın - Yayın Yarkurulu 
Müzik Yarkurulu 
Demirbaş Eşya Yarkurulu

: Talât inanç 
: Emin Balay 
: Can Saydam 
: Davut Ökütçü 
: Yuda Pinto

Kulübün bu dönemde yaptığı çalışmalar genel olarak iki bölümde 
toplanabilir.

1 — Kulüp etkinlikleri
2 — Yarkurul Çalışmaları

1 — Kulüp etkinlikleri :
a) 1-26 Eylül 1968 tarihleri arasında Ispanya'nın Oviedo 

kentindeki festivale katılınılmıştır.



-

b) 14-19 Ekim 1968 tarihleri arasında Robert Kolej'de 
halk giysileri, yerli motifleri içeren ve kulübün geç
mişteki etkinliklerini yansıtan bir sergi açıldı.

c) 26 - 30 Ekim 1968 tarihleri arasında Ordu Balık ve Fın
dık Festivaline katılınıldı. Festivaldeki gösteriye An
tep, Bitlis, Edirne, Silifke, Balıkesir ve Elâzığ ekiple
riyle koro katıldı.

d) 22 Aralık 1968’de. Mesudiye Kültür ve Kalkındırma 
Cemiyeti’nin düzenlediği geceye Antep ekibiyle kati
limi dı.

e) 13 Mart 1969’da Robert Kolej’de bir Halik Ozanları ge
cesi düzenlendi.

f) 27 Mart 1969’da İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda 
Aşık Fermani Gecesi'ne Bursa Kılıç- Kalkan toplulu
ğuyla katilindi.

g) 5 Nisan 1969’da İTÜ Maden Fakültesi'nin halk oyun
ları yarışmasına Silifke topluluğuyla katilindi. Kılıç- 
Kalkan topluluğu aynı yarışmada konuk ekip olarak 
oynadı.

h) 17-21 Nisan 1969 tarihleri arasında İzmir Yardım 
Sevenler Cemiyeti’nin aracılığı ile İzmir’e bir gezi 
yapıldı. 19 Nisan 1969‘da İzmir Kapalı Spor Salonun
da Elazığ, Silifke, Edime, Artvin, Antep, Bitlis, Kılıç- 
Kalkan, Kars toplulukları ve koronun katılmasıyla 
bir gösteri yapıldı.

ı) 22-23 Nisan 1969’da Taşköprü Kadınlar Cemiyeti’nin 
daveti üzerine Yalova’nın Taşköprü köyüne bir gezi 
yapıldı. Orada yapılan gösteriye Antep, Bitlis, Kılıç- 
Kalkan, Artvin toplulukları ve koro katıldı.

2 — Yarkurul Çalışmaları:

A —  Örf ve Adetler Yarkurulu :

1 — Cumartesi günleri çalışmalar arasında yapılan konuş
malar :
a) Folklor Üzerine
b) Sivas Köylerinde Sosyal Durum



c) Maraş Köyleri ve Halk Ağzı
d) Halk Masalları
e) Çinicilik ve İzmit Çinileri
f) Halk Çocuk Oyunları ve Çocuk Tekerlemeleri
g) Türk Halk Bilmeceleri
h) Aleviler ve Türk Folklorundaki Yerleri 
ı) Folklor Nedir?
i) Karacaoğlan.
j) Köylerde Orta Oyunu

2 — «Birlik» Gazetesi'nde Yazılar :
a) Hopa’da Köy Düğünü
b) Halk Çocuk Oyunları ve Tekerlemeleri
c) Anadolu Halk Adetlerinde Şamanizmin Etkileri

3 — Kitap Satınalma :
Varlik Yayınları’ndan 11 Kitap satın alınarak kulüp odasına 

yerleştirilmiştir.

B — Basın-Yayın Yarkurulu :
İspanya gezisi basın bildirileriyle basına duyuruldu. Sergi ba

sma duyuruldu ve sergi süresince İstanbul Radyosu’nda «İstan
bul'da bugün» programında ilân edilmesi sağlandı.

C — Halk Oyunları Yarkurulu :
Cumartesi çalışmaları düzenlendi, çalışmalara ve gösterilere 

müzisyen ve topluluk sağlandı.

D — Demirbaş Eşya Yarkurulu :
Demirbaş eşya listesi çıkarıldı ve çeşitli yörelerin kız - erkek 

yöresel giysileri sağlandı.

(Sürecek)



Uygulamalı İnsanbilim'de 

Kültür

(Method in Social Anthropology, Radcliffe - Brown)

Çeviren: Oğuz AKTAN

UYGULAMALI İNSANBÎLİMDE KÜLTÜRÜN TARİHSEL 
VE İŞLEVSEL BAKIMDAN İNCELENMESİ

İnsanbilim, uygarlık öncesi halkların yönetimi ve eğitimine 
ilişkin yararlı bilgiler sağlayan bir çalışma alanı olma yolundadır. 
Bu İngiltere Krallığında, 20. yüzyılın ilk yarısında yapılan insan
bilimsel çalışmaların gelişimine bakarak daha kolay anlaşılır : 
Ashanti, Nijerya, Papua ve Yeni Gine mandater bölge yönetimleri 
hesabına çalışan insanbilimcilerin sayısı giderek artmaktadır; 
Afrika'daki sömürge yönetimlerinde çalışacak görevliler insanbi
lim eğitimi görmeğe başlamışlardır; Cape Town'da 1920’de Afri
ka Yaşamı ve Dilleri Okulu kurulmuştur; ayrıca, yakın zamanda 
Sidney’de kurulan insanbilimi fakültesi de bu eğilimi doğrular. Bu 
yöndeki gelişmeler, «Yönetimle ilgili sorunlarda insanbilimsel ça
lışmaların ne gibi pratik değeri olabilir?» sorusunu akla getirir. 
Yerlilerin yaşamı ve alışkanlıkları üzerine bilgi toplayan (etnog
rafya) budunbetimcilerin yaptıkları hizmetler kuşkusuz değerli
dir. Fakat, bir bilim dalı kendini yalmzca veri derlemeyle sınırla- 
yamaz. Bu bilgilerin yorumlanması da gerekir. Kültürel olgular 
üzerine çalışırken verileri yorumlamanın iki yolu vardır. Bunlara 
tarihsel ve işlevci yöntem adı verilir.

Bunlardan dikini, tarihsel yöntemi verilere uygularsak, bir 
kültürü yada o kültürün bir öğesini «açıklarız». Bunun için, ta
rihsel gelişim süreci içinde bu öğenin şimdiki duruma nasıl gel



diği gösterilmelidir. Bu yöntemin başarılı bir biçimde uygulana- 
bilmesi için elde nitelik ve sayı bakımından yeterli tarihsel bel
gelerin bulunması gerekir. Uygarlaşmamış halkların bu tür bel
geleri yoktur. Bu nedenle, yöntemin uygulanmasında başvurula
cak yol 'geçmişin varsayımlarla yeniden kurulması'dır.

Geçen yarım yüzyılda insanbilim kuramları bu yolu izlemiş
tir. Bu yöntemin zayıf kaldığı noktalar : (1) Varsayımlara daya
narak kurulan geçmiş yine varsayım olarak kalmaktadır, çünkü 
bunu geliştirme ve aslını araştırma olanağı yoktur. (2) Doğruluğu, 
üstü kapalı birçok varsayımın doğruluğuna bakar. Bu varsayım
lar, kültürün özüne ve gelişim yasalarına ilişkindir. (3) Aynı ne
denle, pek bir açıklayıcı yanı olduğu da söylenemez. Tarih, ger
çek koşullarıyla belli bir zaman aralığındaki olguları ve kültürel 
ilişkileri, ancak bilinen geçmişteki olaylardan ayrıntılı olarak ha- 
herliyse açıklayabilir. Bilinmeyen geçmişi varsayımlarla yeniden 
kurma yöntemiyle kültürün yorumlanmasında en büyük eksik
lik, bu yolla yapılan açıklamanın uygulamada hiç bir değerinin 
olmamasıdır. Böyle bir açıklamayı ancak akademik açıdan geçer
li sayabiliriz.

İşlevci yöntemle yorumlamada, kültür, bütünleşmiş bir diz
ge kabul edilir. Toplum yaşamında kültürün her öğesinin belli 
bir yeri (rolü) vardır; belli bir işlevi yerine getirir. Bu işlevlerin 
bulunup ortaya çıkarılmasıyla, adına «sosyal fizyoloji» diyebilece
ğimiz bir bilim dalı ilgilenir. Bu yöntemin dayandırıldığı vargı 
(postüla), bütün insan toplamlarında ve her kültürde geçerli olan 
genel «fizyolojik» yasaların, kısacası işlev yasalarının olduğudur, 
İşlevci yöntem, bu genel yasaların ortaya çıkarılmasını ve ele 
alman her kültürün (bu yasalara göre) bir öğesinin yada öğeleri
nin açıklanmasını amaçlar. Bir kuttören (ritüel) yada bir törenin 
ana işlevi, toplumsal kaynaşım için gerekli olan ortak duygu ve 
düşünceleri saptamak, açıklamasını yapmaktır. Belli bir kuttö
ren (ritüel) yada törenin açıklamasını yapmak için uygulamada 
hasıraltı edilen gerçek duygular ve anlam yakalanmalı ve bu duy
guların toplumun kaynaşmasını olumlu yönde etkileyişi gösteril
melidir.

Dar anlamında tarih, birtakım genel yasaları hazırdan ver
mez. Geçmişin yasalarla yeniden kurulmasında bazı ilkeler orta
ya koymak zorunludur. Fakat bunların doğrulanması yapılamaz. 
Kötüsü, çıkarılan sonuçlar, doğruluğu gösterilememiş bu genel 
ilkelerin ' doğruluğuna’ dayanır. İşlevci yöntem, doğa bilimlerin-



de (fizik, kimya, biyoloji) kullanılan akılcı yöntem yoluyla genel 
yasaların bulunmasını, araştırılıp doğrulanmasını amaçlar. Bilgi 
uygulamaya konukluğunda genelleştirilmiş bilgi halinde olmalı
dır. Bir grup olay üzerinde denetim kurmak istendiğinde ona ege
men olan işleyiş yasaları bilinmelidir. Buysa, ancak, kültürü, işlev 
yerine getiren bir dizge olarak görür ve bilerek yada bilmeden ya
pacağımız bir etkinin doğuracağı sonuçları önceden bilebilirsek 
olabilir. Bu nedenle, insanibilim, yönetim ve eğitimin pratik so
runlarına çözümler getirme ve bilinmeyen geçmişi kurmada sü
rekli yatırım ve girişimlerde bulunmaktan vazgeçip, kendini kül
türün işlev yönünden incelenmesine vermelidir.
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