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Özet 

Hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılmanın yolu ona dair bilgiyi okuyabilmek veya 

yorumlayabilmekten geçer. Bireyin benlik farkındalığını gerçekleştirmesi bu bilgiye 

ulaşmanın başlangıcıdır. Sanatçılar bu bilgiyi içselleştirebildikleri yahut ontolojik 

kabullerine göre senkretiğe tabi tutup topluma veya diğer şahsa aktarabildikleri sürece 

var olurlar. Bu aktarım yollarından biri belki en önemlisi şiirdir. Şiir ortaya çıkışındaki 

farklı bağlamdan biraz uzak düşünüldüğünde başlıca iki misyon üstlenir. Bunlardan ilki 

bir sanat dalı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda şiiri var edene veya dinleyene 

zevk vermektir. Her şeyden evvel bir hissiyatın, duygusal devinimin, heyecanın veya 

bilişsel yaşantının dışavurumudurlar. Bu nedenle bir zevk aracı olması gayet normaldir. 

Bir diğer misyonu ise sosyal tarafıdır ve bilginin/hayat bilgisinin taşıyıcılığının yanı sıra 

aktarım görevini de ihmal etmez. Bir sürerlik dahilinde yeni nesil kendinden bir önceki 

neslin dilini ve dil göstergesinin art gönderimleriyle bütün bir kültürü şiirle öğrenme 

fırsatı elde eder. Bu nedenle şiiri var edenden bu aktarımı sağlıklı bir şekilde sürdürmesi 

de beklenir. Ancak bu aktarım sanıldığı kadar kolay ve spontane gerçekleştirilecek bir 

durum değildir. Sanatçı/şair adlandırması bu sıfatı üzerine alan bireyden oldukça titiz 

bir dikkat, tahammül, beceri, eşya/varlık/hayat bilgisi ve tüm bunları bir potada 

birleştirip kimi kalıplar yardımı ile pişirebilecek bir yetenek bekler. Neşet Ertaş üzerine 

bir sempozyum düzenleniyor oluşu Ertaş’ın hayatın bilgisini içselleştirmekle kalmayıp 

aktarabildiğinin de göstergesidir.  Ertaş kendi hayat hikayesi ile birlikte hayat bilgisini 

kendi dili ve şiiri ile anlatmıştır. Türküleri ve röportajları üzerinden Ertaş’ın hayatının 

sürekli bir ikiler üzerinden geçtiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Neşet Ertaş’ı 

yönlendiren ve onun türküleri ile aktarılan hayata dair okumalar üzerinde durulmaya 

çalışılacaktır. 
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NESET ERTAS’S IDEA OF LIFE  

     

 Abstract 

 The way of making life meaningful and livable passes thorugh having an ability 

to interpret or read the information on it. The beginning point of reaching this 

information is carrying out ego centric self-awareness. The artists maintain their 

existence if they are able to transfer tis information to the society or other ones by 

subjecting it into sencritic according to their oncologic acceptance or internalize it. One 

of these traferring ways especially the most important one is poem. Poem undertakes 

mainly two missions when it is focuses on different subjects from its emerging context 

and leaves its origin step bu step. The first one of them is to give pleasure to the poet 

and listener while considering and thinking that the poem is a  branch of art. First of all 

it is a kind of expression of a feeling, emotional movement, excitement or cognitive 

experience. Fort hat reason it is normal for it to be a pleasure instrument. And also the 

other mission of it is the social form and it doesn’t neglect transferring duty, either 

beside carrying the information/life information. The new generation finds an 

opportunity to learn all the culture with the help of previous language  and the art 

transmissions of language sign by having  a continuity. Fort hat reason the creator of 

poet is supposed to continue this transfer objectively and soundly. But this transferring 

is not a situation being able to be carried out easily and spontaneously. Referring to 

someone such as poet/artist looks for/necessitates meticulous attention, tolerance, 

ability, information of object, entity and life and an ability to make an excellent 

harmony with the help of some patterns by collecting them in a same pot. The 

organizing a symposium on Neşet Ertaş shows that Ertaş not only internalized the 

information of life but also he was able to transfer it, too. Ertaş told the life information 

by his own language and poems with his own life story. It was understood from his 

songs and interviews that Neşet Ertaş’s life continued to pass on dilemmas. In this study 

it will be tried to study on the readings about life directing Neşet Ertaş and moved by 

his songs. 
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 Giriş 

 Hayatı yaşanabilir kılmak veya yaşamaktan zevk almak ona dair bilgiyi edinme 

ve içselleştirmeyle başlar. Birey varlık karşısında kendince bir kabuller zinciri 

oluşturarak kendi gerçekliğini yaşarken bir taraftan da etrafında olup bitenleri 

anlamlandırarak bu kognitif süreci tamamlar. Bireyin pratikleri sanıldığı gibi spontane 

değildir. Her bir davranış yahut uygulama kodlarını geçmişten alan ve bugünün 

nomosları veya normlarına göre sınırlandırılmış olma özelliği taşır. Birey benlik 

farkındalığını ancak bu kodlar veya kabuller etrafında gerçekleştirir. Hayatta yer alma 

da bu farkındalığın işlerliği ile doğru orantılıdır.  Tek olan/birey mutlaka 

tümden/toplumdan izler bulundurur. Her birey de bulunan bu parçaların tümü kolektifin 

kültürünü oluşturur. Bu izlekten hareketle genel bir adlandırmayla varlık denilen tümün 

bir parçası olan insan, varlığın kendisine sunduğu edimlerle bir tür temsiliyet taşır. Bu 

durumda sadece bireyi varlığın hususiyetlerini taşımasıyla değil varlığı ne derece 

kullanabildiği veya yönetebildiği ile okumak gerekir.  İlkçağdan yenileşmeye, dıştan içe 

veya eşyadan hissiyata geçişte sanatçı/şair/bilgin adlandırmaları bu sıfatlardan herhangi 

birini üzerine alan bireyden oldukça titiz bir dikkat, tahammül, beceri, eşya/varlık/hayat 

bilgisi ve tüm bunları bir potada birleştirip kimi kalıplar yardımı ile pişirebilecek bir 

yetenek beklenir. Gazali mutluluğu bulmak için ısrarla dolanmış ve gerçek mutluluğun 

ve hayat bilgisinin kaynağına erdikten sonra hayata kaldığı yerden devam etmiştir 

(Yıldırım 2010; 20-26). Sokrates’i değerli kılan işte bu arayış neticesinde elde ettiği 

erdeme ulaşma yollarıdır.  

 Aslında bu girişimler dar, sığ veya anlamsız gündeliğin sınırlarından çıkarak 

sonsuz veya asıl olanı bulmaya yöneliktir. İnsan çevresini yorumlamaya etrafından 

başlar. Dışta gördüklerini kendi içinde olanlarla örtüştürme ve tekrar dışa gönderme gibi 

bir zihinsel devinim içindedir. İşte bu devinim esnasında hayatın bilgisinin ilk işaretleri 

kendiliğinden ortaya çıkar. Her epifenomen kendi sınırları içerisinde bireye kimi zaman 

paradokslar kimi zaman ise benzerlikler eşliğinde bu izleri sunar.  Sanatçıların yaptıkları 

şey kendi öznel gerçeklikleri ile yorumlayabildiklerini ortak kabuller zincirine ters 

düşmeden ve dıştakilerin ötelemelerine fırsat vermeyecek hatta tam tersine kabul 

edebilecekleri şekliyle yeniden anlamlandırmak ve sunmaktır. Bu tür bir misyon 

sanatçıya olduğundan fazla zor koşullar yaratır ve zorlar. Ancak bu türden bir içkin 

tecrübeyi yerine getirebilenler toplumca ayrı bir statü ile taltif edilirler.  



Ertaş’ın Hayat Okumaları 

Bireyin dışı anlayabilmesi algılarıyla sınırlıdır. Bunun yanında deneysel edimler 

veya tecrübeler algılamayı daha başarılı kılan etkenler arasında yer alır. Fakat çoğu 

zaman rasyonel edimlerin mümkün olmadığı fert yaşamı bilgiyi elde etmede ampirik 

kabullerden veya başkalarının deneylerinden/deneyimlerinden yararlanır. Bu başkasının 

gözünden anlamlandırma şekli olsa da pratiği gerçekleştiren veya özne görevini 

üstlenenin de aynı kabule vardığının işaretidir. Ertaş sadece kendi yaşamı ile değil 

kendisinin de ait olduğu toplumun hayatı kabulleri veya diğer kesimlerin kendileri ile 

ilgili kabulleri ile hayatı anlamlandırmak durumundadır. Bu sosyal bireyin karşı çıksa 

dahi asla kaçamayacağı bir durumdur. Örneğin ilk başlarda Neşet Ertaş’ın hayatına dair 

kararların başkalarına bırakıldığı anlaşılmaktadır. Daha yedi yaşında iken dilenmesi, 

babası tarafından oynaması istenir. Meşhur şiirinde zaten bütün olan biten başkalarının 

“dediler”ine bağlanır. Hatta Ertaş kendisine “garip”i yakıştırır. Bu durumun gerisinde 

belki Ertaş’ın içerisinde yaşadığı toplumun kabullerini göz ardı etmemek yerinde 

olacaktır. Zira Ertaş’ın da içinde bulunduğu ve abdal olarak ayrı sınıf veya statüde 

görülen bir kesim vardır. Çevrenin bu kesime olan tutumu ki tutumlarımız genelde 

sosyal davranışlarımızı da belirleyen asli olgulardır, bütün abdalları olduğu gibi Ertaş’ı 

da etkiler. Tutum objeleri etrafında oluşturulan kabuller bireyin veya topyekûn 

toplumun entegrasyonu veya kabulü üzerinde neredeyse tam yetkindir. Ertaş’a dedileri 

söyleten çevrenin tutumuna bir art gönderim olarak düşünülebilir.  

 Aidiyet ile mevcut olan sadece olumsuzlamalar değildir. Filogenetikliğin 

verdiği olumlu edimleri de göz ardı etmemek gerekir. Bütün bir hayatın müzikle 

geçmesi, kazanımının yine müziğe dayanması ve hatta hayata müzikle başlanması aynı 

genetik kodları taşıyan için, sıradan olan diğer ferde göre bir adım önde olmak demektir 

ki Ertaş’ı müzikal anlamda başarılı kılan en büyük etken belki genetik kodlar halinde 

kendisine aktarılan bu durumdur. Örneğin anımsamayı kolaylaştıran ve sözel belleğe 

aktarımda önemli rol üstlenen ritmi  (Ong 2003; 50) daha çocukluk yaşlarında kazanır. 

Diğer mahalli sanatçılara göre fevkalade ileri ritm duygusunun kaynağı babasının 

yanında yetişmesindedir (Tokel 2004; 30-31). Aslında sadece genetik bir mirastan değil 

gelenekçi bir mirastan yararlandığı da söylenebilir. Eliot’a göre hiçbir şair, hiçbir 

sanatçı, kendisinden sonrakilere iletmek istediği dünya görüşünü tek başına veremez 

(Eliot 2007; 3). Kendisinden öncekilerden veya kendi zamanındakilerden etkilenmesi 



kaçınılmazdır. Bu kimi zaman diğerleri ile benzerlikler oluşturma durumu yaratıyor olsa 

da sanatçıyı değerli kılan bu benzerlikler arasında orijinaliteye yaklaşabilme ve kendine 

mahsus yaratmaları sunabilmektir. 

Bütün insanlık aslında dünyaya dair hayat görüşünü üç aşamalı bir sisteme 

borçludur. Bunlardan biri anlatılara kaynaklık eden inanmalardır ve özellikle mit destan 

ve masallarda karşılıklarını buluruz. Bir diğeri dinsel boyuttur ve hemen bütün dünya 

kabulü bu inanç etrafında oluşur. Bir üçüncü olarak da bilim gösterilebilir ve hayata dair 

birçok görüş bilimsel bir temele dayandırılmaya çalışılır (Bkz. Freud 2012; 117-118). 

Özellikle kabaca animizm diye sınırlayabileceğimiz kimi varlıkların da insanlar gibi 

ruhlarının olduğu ve bu inanmadan hareketle de ruhun veya insanın ölümsüzlüğü kabulü 

kimi araştırmacılar tarafından bazı dinlerin temel felsefesini oluşturmada etkin 

olduğunu kabul eder. İnsan benliği ile bedeni arasında bir ayrım yapar. “Beden bireyin 

kendi varlığının çekirdeği olarak hissedilmekten çok, dünya içindeki diğer nesneler 

arasında bir nesne olarak hissedilir (Laing 2011; 66).” Hatta bu durum bedenin 

sıradanlığının veya değersizliğinin kabulünü de doğurur. Dolayısıyla insanı asıl var 

eden öz/arkenin ne olduğu araştırılmaya başlanır ve beden varlığından içsel, 

mevcudiyetinin olduğu bilinen ancak elde edilebilirliği veya hissedilebilirliği tartışmaya 

açık bir başka varlığa yönelme olur. Ruh, tin, can, nefes vb. adlandırmalarla başka bir 

varoluş çekirdeği etrafından yeni bir düzen inşa edilir. E. B. Tylor ilkelin rüyalar ve 

ölümlerle ruh fikrini tecrübe ederek hayaller ve düşünceler yolu ile bireyin geçici olarak 

bedenden ayrılabileceği fikrini geliştirdiğinden hareketle beden ve ruh olmak üzere iki 

ayrı varlığın kabulünün doğduğunu iddia etmiştir (Ninian 2013). Sonuç olarak ruh 

bedenden ayrı ve insanın özü olarak tasavvur edilmeye başlanmıştır. Neşet Ertaş bu 

bilgiyi kendi ifadeleri ile şöyle içselleştirir: “Yani vücut ölür, ruh ölmez. Biz bir ruhuz 

ve bu beden içinde. Bu canlı canın içindeyiz. Herkes kendinden sorumludur… insan 

doğan yenide insan olarak ölebilseydi, belki de dünyada hayvan kalmazdı. Her ruh, 

herkes ettiğini çekiyor. Hepimiz eşit birer ruhuz. Karıncadaki de aynı, sendeki, bendeki 

de aynı. Etrafımızdaki dallarda, gelip geçen kedi de köpek de aynı can, aynı ruh var. 

Demek istediğim bu canı sen yapmadın. Elmayı, üzümü insan mı yaptı? Biz Allah’ın 

sofrasındayız. Bu Allah’ın bize ikramıdır. O neyi var neyi yok misafirini memnun 

etmek için sofrasına kor (Akman 2006; 50). 



 İlginç ve üzerinde durulacak ayrıntılardan biri karınca köpek, kedi vs. her 

varlıktaki ruh ile insandaki ruhun eşit sayılması ve insan doğanın insan ölememe 

ihtimalidir. Bu durum aslında Bektaşi geleneğindeki ruh yolculuğu ile ifade edilebilir. 

Özellikle Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezelidir kabulünden hareketle Hz. Ali’nin her daim 

varlığı (belki Hızır ile örtüştürülmesi) veya ruhun önce eşyaya oradan insana doğru 

seyahati etrafında okunabilir. Bu durum Ertaş’ın türkülerine bedenin ölebileceği ancak 

ruhun ölmeyeceği bilgisi ile yansır. Bunun yanında bütün sorumluluklar ruha 

yüklendiğinden beden için herhangi bir olumsuzlama veya öteleme söz konusu değildir. 

Bu önemin dıştan içe doğru dönüşünün en bariz işaretidir ve şiirlerine dize olarak şu 

şekilde geçer:  

“Suçun sorumlusu ruhtur 

Vücudun günahı yoktur 

Şüphesiz ki her can haktır 

İncitme canı incitme” (Akman 2006; 18) 

Başka bir türküsünde:  

 

İnsan ölür ama uruhu ölmez  

Bunca mahlukat var heç biri gülmez  

Cehennem azabı zordur çekilmez  

Azap çeken hayvanları gördün mü  (Akman 2006;.50) 

 

 Ertaş dünya/bütün bir varlığı da birin yansıması olarak kabul eder. “ Bütün 

canlar bir bütünün parçalarıdır. Bütün canlar, yeryüzünde görünen her şey. Buna 

herkesin anlayacağı dilden Allah diyebilirsin, hak diyebilirsin. Biz hepimiz, bu bütünün 

içinde canlı varlıklar olarak ne varsa, hepsi, birer ruhuz. Bunun ilahi olanı kendisidir. 

Bu ilahi varlığın içinde ruh halinde olan biz, gönülden gönüle, karşılıklı bir sevgi 

doğuruyorsak bu da ilahinin aşkıdır (Akman 2006; 156).” 

Ertaş’ın hayata daşr okumalarından biri de kadın ve erkek üzerinedir. Aslında 

bütün anlatıların temelini oluşturan ve yaratımların konu edildiği ilk anlatılardan 

bugüne bütün dikkatlerin üzerinde olduğu dişil/erillik, erkek/kadın dikotomisi bir 

bütünün farklı tezahürleridir. Zira her iki kutup birbirini tamamlamak üzere var 

edilmiştir. Erkek-kadın/ eril-dişil zıtlığın ötesinde bir bütüncüllüğün iki yarısıdır. Erkek-



kadın/eril-dişil vücutlar arasında içgüdüsel etkileşim veya karşılıklı birer çekim merkezi 

oluşları ile gerçekleşen bütünleşme yaratımın başlangıcıdır. Oluşum ve değişim 

sürerliliğini zıt kutuplar olarak görülen bu iki tümleyiciye borçludur. Çin anlatılarında 

görülen yang ve ying birbirlerine zıttır ancak on bin şeyi türetirler. Bu iki ilke her şeyde 

mevcuttur ve sürekli işlek halde bir birlerine üstünlük kurarlar ama bu arada on bin şey 

de ortaya çıkmış bir bakıma birbirini tamamlamış olurlar (Campell,2003; 30-31). 

Ertaş’ın kadın ve erkek arasında da ciddi bir dikkati vardır. İfadelerinde ve şiirlerinde 

kadının üstünlüğü vurgulanır. Özellikle doğu kadın ile ilgili anlatmalarında genelde 

düşkün bir çizgi kurarken – özellikle bin bir gece anlatılarından İran, Mısır veya kimi 

Anadolu anlatmalarına kadar- Ertaş’ın kadını farklı okuması özellikle dikkate değerdir.  

“Biz erkekler olarak insanoğluyuz. İnsan bizim analarımızdır. Onların canı yaratan can, 

bizim canımız yaratılmıştır. Biz erkekler insanoğluyuz ve insana benzeriz. Onların yüzü 

suyu hürmetine biz de insanız (Akman 2006; 57)” ifadeleri anne arketipini (Jung 2012; 

22) bize hatırlatmaktadır. Bununla birlikte Ertaş’ın değerler zincirinin belki üst 

sıralarında yer verdiği annenin sıradanlığa nasıl indirgendiği de bir şiirinde karşımıza 

çıkar: 

Yozgat’ın Kırıksoku Köyü’ne vardık 

Bize ana yok mu diyerek sorduk 

Adı Arzu dediler bir ana bulduk 

İşte bu anadır buldun dediler 

 Anne ki Ertaş’a göre sadece erkeklerin değil bütün insanların tek temsilcisidir 

ve onun adıyla insan olmuşuz, o kadar sıradan bulunmuştur ki anadır buldun dediler 

denilir ve bulunmuş olur. Bu altı iyice okunması gereken sosyolojik bir olgudur. Zaten 

bulunan ana çocuklu bir adamla evlenen genç bir kızdır. Annenin aranmaya başlaması 

yukarıda değinilen toplumsal bir ötelemenin yarattığı kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Birden fazla çocuklu ve kendisinden büyük birini itirazsız almak yine başka kesime 

gitme ihtimali olmayışının verdiği mecburiyettir. Böyle bir kabuller zinciri içerisinde 

hayatın bilgisine ulaşmaktan çok hayatı tartışmak daha mantıklı bir yol olmalıdır. Bu 

durumu düzeltme veya karşı çıkma şansı olmayan Ertaş da çıkış noktası olarak elinde 

şiiri/türküyü koz olarak kullanır ve en azından sitemini dile getirir.  

Ertaş kadını dişil özellikleri ile anmaz. Aşkın varlığı için “Bugün 66 yaşındayım. 

Unutamadıysam doğrudur”(Akman 2006; 29) ifadelerini kullanan sanatçı aşkı 



tanımlarken de “Aşk bir kadın ihtiyacı değildir.” (Akman 2006; 86) der. Yaşamının 

önemli bir kısmı pavyonlarda geçmiş birinin böyle bir çıkarımda bulunması belik 

yaşama dair bilginin elde edilme yollarından sadece algının değil yaşanmışlığın en 

azından başkalarında dahi görülen yaşanmışlıkların bir sonucu olsa gerektir. 

Toplumsal tasavvur ve aktiviteler çoğu zaman bireyin zamanından önce oluşmuş 

genel kabul ve pratikler olduğundan bireysel psişik fenomenlerle ya örtüşür ya da 

çatışma durumunda baskıya dönüşerek birey üzerinde hükmeder. Genel bir adlandırma 

ile toplumsal olgu diyerek kesip attığımız her türlü durum veya pratik aslında bireye bir 

takım sınırlar çizen ve bu sınırlar dahilinde yaşamasına izin veren argümanlardır. Fert 

bu argümanlara uygun bir hal ve tutum içersinde olmakla sosyal hayatın içerisinde 

varlığını devam ettirir. Bunun aksi beraberinde bir ötelemeyi ve ayırt ediciliği doğurur. 

Bu türden bir hayat bilgisi zaman içerisinde her türlü araç kullanılarak ferde öğretilir. 

Düşünce dünyamızı veya hayat felsefemizi belirleyen en önemli amiller işte bu 

fenomenler veya bir alt dereceden epifenomenler etrafında şekillenir. Jung’a göre 

dünyada hiçbir şey değişmediği sürece düşüncelerimizin de değişmesi mümkün 

değildir. Hatta koşullar şiddetli ve kesin bir şekilde değiştiği ve dış durumla önceden 

uyum sağlamış halde olan düşüncelerimiz arasında dayanılmaz çatlaklar oluştuğunda 

yeni bir dünya görüşü veya yaşam felsefesi ortaya çıkar (Jung 2012; 75).  Bir başka 

deyişle hayatı yeniden yorumlama ciddi kabul kırılmalarının ve bu kırılmaların da statik 

sürerliliğe bağlı bir şekilde devam eden görüşlerin bırakılmaya zorlanması ile 

oluşmaktadır. Zaten çıkış aramak veya yeniden kurulmak için mevcut olanı terk veya 

zihni bir karmaşa ile karşı karşıya gelmek zorunluluğu vardır. Bireylerin dış gerçeklik 

normlarına uygun davranış modelleri bulamama durumunu tanımlamak için kullanılan 

anomik durumu (Saydam 2011; 166-167) hem şehre ilk adımı attığında  hem de köye 

döndüğünde yaşar. Ancak  Ertaş hayatı anlamlandırmada veya yeniden yorumlamada 

işte bu kırılma anlarını fazlası ile yaşadığından kendince bir hayat görüşü oluşturmada 

zorluk çekmemiştir. Özellikle köy ve şehri veya başka bir deyişle taşra ile merkezleri 

mukayesede içsel fenomenler üzerinden okumlar yapmaktadır. Zira kırılmalar her ne 

kadar dışta görülen bir takım pratik veya kabullerse de asıl tesir içtedir. Özellikle 

samimiyet noktasında şehirde bulamadıkları onu büyük bir yalnızlık içine itmiştir. 

Kendi ifadeleri ile  “köylerimizde insanlar birbirleriyle göz göze gelince saatlerce 

bakışır, ama burada –şehirde- hiç kimse kimsenin yüzüne, gözüne bakmıyordu. 



Bakıyordum. Hiç birbirinin yüzüne bakan, gözüne bakan hiç kimseyi bulamamıştım. 

Büyük bir şaşkınlık içindeydim, büyük bir değişiklik içine girmiştim. Büyük bir 

yalnızlık içine düşmüştüm…” (Akman 2006; 85) yalnızlığının kaynaklarını verir. Bu 

samimiyetsizlik aşkı ayan biri için daha da önemli olmuş ve yine ikili bir okuma aşk 

üzerinden yapılarak köydeki aşklar aranır olmuştur (Akman 2006; 86) 

Şehirde yaşadığı bu kırılmaların daha büyüğü köyde Ertaş’ı karşılar. Özellikle 

kimi araştırmacı tarafından talihsizlik (Parlak 2013; 357) olarak yorumlanan ve mahalle 

çocukları tarafından kasketsiz oluşu nedeniyle taşlanması (Akman 2006; 23-24, Parlak 

2013; 357-358) şehir ve köy üzerine yeni bir paradoks doğurmuştur. Başka bir ifade ile 

Ertaş’ın sığınma yeri veya toplumsal fenomenlerin en doğru haliyle yaşandığı ideal/ülkü 

yer olarak gördüğü taşra/köy de olumsuzlamaları barındırır haldedir. Aslında değişen 

belki köy değil hayata dair yeni edimleri olan Ertaş’tır ve sosyal açıdan görülen bu 

şiddetli öteleme Ertaş’ın içselleştirmeye başladığı günümüz insanı tarafından da artık 

modernite başlığı verilmeye çalışılan yeni düzen fenomenleridir. Farklı bir dikkat olarak 

belki bugün Ertaş için söyleyeceklerimizi sınırlamada, abartmada, zenginleştirmede 

veya olumsuzlamalarımızda neredeyse serbest olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. Zira 

yapılmış veya yaşanmış üzerine konuşma özellikle de konuşulanlara müdahale 

edilebilirliğin sıfırlanmış halinde söz konusu araştırıcının karşısında bir serbest alan 

vardır. Ancak şimdilik kendisi veya türküleri üzerine söyleneceklere müdahale edecek 

birinin olması konuşmalarımıza bazı sınırlar getirebilirdi. Sadece muhatabın müdahale 

edebilirliği değil değişen şartlar ve kabuller de göz önünde bulundurulmalıdır. Bugün 

için normlara veya kabullere aykırı gelen bir durumu muhatabın kendi zamanı üzerinde 

okurken ki tepkimizi iyi belirlememiz gerekmektedir. 

İnsan inançları üzerine yaşar çünkü inanç sadece zihni bir durum değil aynı 

zamanda bütün yaşamı tepeden tırnağa, giyinmeden yeme-içmeye, konuşmadan 

davranışa, hiyerarşiden saygıya, ibadetten hukuka emen her şeyde etkilidir. Ne yiyip 

içeceğinize veya neyi giyip giymeyeceğinize, kime neden ve nasıl saygı duyacağınızı, 

hayatı nasıl kabulleneceğinize dair kararlarınız büyük ölçüde inanç eksenindedir. 

“İnanç, ferdin dünyasının bir yönüne ait idrak ve bilgilerin devamlı bir 

organizasyonudur. Bir inanç, bir şeyin ifade ettiği manalar bütünüdür, ferdin eşya 

hakkındaki bilgisinin toplamıdır (David ve Crutchfild 1994; 227).” Ertaş’a göre hayat 

sadece yaşanılandır. Maddi açıdan yığıntı için değil doymak veya yaşamı ikame için 



kazanmayı ilke edinir. Bu duruma en güzel örmeklerden biri yalancı çıkmasın diye 

çalışanına dükkanını bırakıp gidişi gösterilebilir (Parlak 2013; 364).  

Ertaş kadere inanmadığını çünkü kaderin teslimiyet olduğunu savunur (Akman 

2006; 58) ama aynı kader bireyin şekillenmesinde birinci dereceden etkin amildir. Beş 

yaşından on iki yaşında cümbüş çalana kadar oynatan, utandığı halde babası çalarken 

kendisini oynatan kaderdir ve kendi ifadeleri ile yapacak bir şey yoktur çünkü hepsi 

geçim sağlamak içindir. 

Zalım kader devranını dönderdi 

Tuttu bizi İbikli’ye gönderdi 

Babam saz çalarken bana zil verdi 

Oynadım meydanda köçek dediler  

Yine aynı zamanda deşirten/dileten kaderdir: 

 

Zalım kader tebdilimi şaşırttı 

Haabe verdi dalımıza deşirtti 

Yardım etti Yerköyü’ne göçürttü 

Biraz da burada kalın dediler  

Kadere inanmadığını söyler Ertaş ancak onu itelemek üzere “zalım” ifadesini 

kullanır. Bu aslında Ertaş’ın hayata dair bütün olumsuz okumalarını ifade etmek ve 

bütüncül bir tutumla tek elde toplamak üzere seçtiği bir art gönderimdir. Aslında onun 

zulmünü bilmek bir taraftan da kendi müdahalesinin olmadığı halde gerçekleşenlerin bir 

tür bilinçli şekilde yapıldığının kabulüdür.  

 

Sonuç 

Sanatçıları toplumsal kabuller zinciri içerisinde gerekli yerlere taşıyan veriler, 

onların içerisinde yaşadıkları toplumun fiili veya hissi bütün fenomenlere karşı tavırları 

ile doğru orantılıdır. Zira sanatçılar yaşantıları önce kendileri içselleştirir daha sonra 

tekrar dışa topluma gönderirler. Bu aktarım sırasında topluma sunulanların toplumun 

kabulleri ile ne derce örtüştüğü/ötelendiği yahut moral ve pedagojik bir özellikle ne 

tarafa kanalize ettiği önemlidir. Bu veriler kendileri kadar kendilerini üreten sanatçıyı da 

değerler zincirinde üst sıralara taşır. Dolayısıyla sanatçıyı değerli yapan hatta taltif eden 

onun toplumla olan iletişimidir. Aslında sanatçıların yaptıkları kendilerine dışarıdan 



toplumsal pedagoji ile sunulun hayat bilgisini senkretik edip bireysel bir pedagoji ile 

topluma dönüştürmektir. Bu durum bir tür kuralları ve pratikleri çok önceden 

belirlenmiş bir halde dairesel bir harekettir. Neşet Ertaş bu hayat okumalarında sunduğu 

ve içselleştirdiği türkülerle bu statüyü elde etmiştir. Neşet Ertaş hayata dair bilgiyi 

yeterince içselleştirip işlerlik kazandırdığı için kendisi adına araştırma yapılma ihtiyacı 

doğmuştur. O hayat karşısında kimi zaman bizzat öznel gerçekliği veya başkalarının 

pratiklerine dair gözlemleriyle karşılaştığı durumlara karşı kimi zaman eleştirel kimi 

zaman ise benimser tavırlar geliştirmiştir. Bilgiyi kendi yaşantılamasıyla elde etmiş ve 

sunmuştur. Türküleri bazen karşı çıkamadığı veya bireysel olarak düzeltme şansı 

bulamadığı kimi fenomenlere karşı bir tesir ümidi, bir karşı çıkışa rağmen çaresizliğin 

saflığı ve sitemin varlığı ile sunmuştur. Dolayısıyla türküleri hayatı iyice okumuş bir 

insanın sunduğu bilgilerle dolu birer kodlar zinciri şeklinde okunmalıdır.   
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